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RESUMO 

 

O projeto de mineração Caçapava do Sul pretende se instalar na bacia do Rio Camaquã em 

um dos lugares mais preservados do bioma pampa local, cuja economia principal é a pecuária 

extensiva. O projeto tem o intuito de extração de metais como chumbo, zinco e cobre. O 

presente estudo visa identificar os principais conflitos socioambientais, a partir da possível 

instalação da mineradora bacia hidrográfica do Rio Camaquã. Como metodologia utilizou-se 

a pesquisa bibliográfica para entender a atividade de mineração, os impactos gerados e os 

conflitos socioambiental. Foram também realizadas entrevistas, aplicação de questionários e a 

análise das atas de cinco audiências públicas realizadas para o processo de licenciamento 

junto a FEPAM. Por fim, com a análise geral dos dados levantados, foi elaborado um 

fluxograma desses conflitos onde identificou-se os setores sociais envolvidos e conflitos. 

Através desta pesquisa foi possível identificar os principais conflitos socioambientais 

existentes. Identificou-se que a pecuária, agricultura, turismo, povos e comunidades 

tradicionais e representantes movimentos sociais locais se posicionam contra o projeto, em 

defesa das atividades de subsistência, vocações locais, e preservação do bioma pampa e rio 

Camaquã que é a principal fonte de água da região. Por outro lado, parte dos setores como o 

poder público, comércio e a própria mineradora defendem o projeto, avaliando que a geração 

empregos e crescimento econômico e promoverão o desenvolvimento, na qual, a mineração é 

uma atividade fundamental para a vida moderna, transformando recursos naturais em 

prosperidade. Foi possível inferir que o projeto de mineração vai contra os princípios da 

sustentabilidade do Alto Camaquã, as opiniões levantadas, são e sua maioria contra o projeto 

por conta do risco de degradação ambiental da região, como também, existem alguns 

questionamentos sobre deficiências do EIA/RIMA do Projeto.  

 

Palavras-chave: Mineração. Rio Camaquã. Conflitos socioambientais. Bioma Pampa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The Caçapava do Sul project intends to install in the Camaquã River, one of the most 

preserved places in the local pampa biome, who’s main saving is extensive cattle ranching. 

This project aims extracting metals such as lead, zinc and copper. This study objective to 

identify the principal socioenvironmental conflicts, from the possible installation of the 

hydrographic basin in the Camaquã River. As methodology it was used the bibliographic 

research for understanding the mining activity, the impacts and the socio-environmental 

conflicts. And there were realized interviews, questionnaires and the analysis of the minutes 

of five public audiences the happened about the licensing process together with the FEPAM. 

Finally, with the general analysis of the data, a flow chart of these conflicts was elaborated, in 

which were identified the social sectors and the conflicts involved. Through this research it 

was possible to identify the main socio-environmental conflicts, as the sectors of livestock, 

agriculture, tourism, traditional peoples and communities and representatives of local social 

movements against the project, and defending subsistence activities, local vocations, and 

preservation of the pampa biome of the Camaquã River, which is the main water source of the 

region. On the other hand, sectors such as public power, commerce and the mining company 

defend the project, justification that jobs will be create, the economic will be development, 

and the mining is a fundamental activity for modern life, transforming natural resources in 

prosperity. In conclusion, was inferred that mining activity goes against the sustainability 

principles of the Camaquã River region, is because of the consequences e risks involved 

environmental degradation that a big part of the people don’t agree with the project and, also, 

question about some deficient in the EIA/RIMA of the mining project. 

 

Keywords: Mining. Camaquã River. Socioenvironmental conflicts. Pampa Biome.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 A mineração é uma das atividades econômicas mais antigas e tradicionais do Brasil. 

“A produção de minerais sempre esteve ligada à história e ao desenvolvimento do Brasil 

desde seus primórdios” (IBRAM, 2003). Com o passar dos tempos, as técnicas rudimentares 

foram deixadas de lado e evoluíram novas práticas de responsabilidade social e a preservação 

ambiental atendendo aos objetivos das mineradoras (IBRAM, 2003). No entanto, quando se 

estuda a mineração, ao mesmo tempo em que se entende que é uma atividade econômica 

importante, é automaticamente perceptivo a sua fama de atividade impactante, pois toda 

atividade de mineração está sujeita a eliminação da vegetação ou remoção do solo, ficando 

assim exposto aos processos erosivos, prejudicando, principalmente, corpos de água em seu 

entorno (MECHI e SANCHES, 2010).  

A mineração, assim como qualquer atividade econômica que explora recursos naturais 

não renováveis, causa receio à sociedade devido a possível degradação do meio ambiente e 

prejuízo a qualidade de vida da população. No entanto, é uma atividade econômica 

considerada importantíssima para o desenvolvimento econômico e tecnológico de um país e o 

cenário econômico mundial de minérios sofre desabastecimento por conta da diminuição de 

minas e o aumento da demanda populacional, aumentando o déficit de produção e a 

consequente procura por novas jazidas. Essa situação divide opiniões entre os diversos setores 

da sociedade quanto aos benefícios econômicos e prejuízos ambientais acarretadas por esta 

atividade.  

 No estado do Rio Grande do Sul tem-se um exemplo dessa situação com a tentativa 

de implementação de mineração no Rio Camaquã. O projeto de mineração Caçapava do Sul 

da Votorantim Metais é um empreendimento que pretende ser instalado na região da nascente 

do Rio Camaquã para extrair os minérios de zinco, cobre e chumbo. Conhecido como 

“Projeto Caçapava do Sul”, o mesmo tem sido alvo de debates entre a sociedade. De um lado 

a população local vê esse projeto como uma atividade degradadora do meio ambiente e modos 

de vida, gerando limitações para o turismo e atividades das populações tradicionais, como 

pesca, pecuária e atividades de subsistência em geral, de outro vê-se os possíveis ganhos 

econômicos com a maior arrecadação de impostos pelas prefeituras e geração de empregos.  

Conforme Política Nacional do Meio Ambiente, para a instalação desse tipo de projeto 

é necessário fazer um pedido de licenciamento em que irá permitir ou não a atividade de 

acordo com os resultados obtidos no estudo de impacto ambiental/ relatório de impacto sobre
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o meio ambiente (EIA/RIMA). Esse estudo é realizado por uma empresa de consultoria 

contratado pela empresa solicitante.  O EIA/RIMA do projeto Caçapava do Sul já existe e está 

disponível desde 2016. Este estudo fez a identificação dos potenciais impactos ambientais em 

cada etapa de instalação e apresenta medidas mitigadoras e compensatórias sobre o meio 

ambiente. O diagnóstico é elaborado por profissionais específicos e as identificações de 

estudo se dividem em meio antrópico (população, economia, infraestrutura etc.), meio físico 

(solo, subsolo, recursos hídricos e atmosféricos) e meio biótico (vegetação, fauna e flora). 

Assim, o projeto encontra-se em fase de licenciamento junto a FEPAM e se for aprovado 

entrará em operação em 2020, (PROJETO CAÇAPAVA DO SUL, 2016) e ficará ativo por de 

duas décadas.  

As nascentes do rio Camaquã estão situadas na região central do estado do Rio Grande 

do Sul, nas localidades de Torquato Severo, no município de Dom Pedrito que faz divisa com 

os municípios de Bagé e Lavras do Sul, e toda sua extensão e outros córregos, arroios 

compõem a bacia do rio Camaquã (COMITÊ CAMAQUÃ, 2017). A bacia do rio Camaquã 

abrange uma área de 21.657 km² aproximadamente, num território onde encontram 28 

municípios, a extensão do rio é de 430 km, que desemboca na laguna dos Patos entre os 

municípios de Camaquã e São Lourenço do Sul (COMITÊ CAMAQUÃ, 2017). A mineração 

de cobre já fez parte daquela região, em Minas do Camaquã, distante de 73 km de Caçapava 

do Sul, atualmente o local é atrativo turístico. A exploração de minérios gerou fortunas 

naquela época, mas acabou em 1996. (TURISMO CAÇAPAVA DO SUL, 2017). Somado a 

isso, a bacia do Rio Camaquã é considerado um dos cenários mais belos do Estado (VIEIRA, 

2014) e possui uma enorme diversidade da fauna e flora, além de nascentes que no correr do 

percurso formam um dos maiores rios em extensão e em volume de água do Estado. Além 

disso, a região é considerada umas das mais preservadas do Bioma Pampa (VIEIRA, 2014).  

Nesse sentido, pode-se dizer que na região onde será instalada a mineração é 

importante do ponto de vista da beleza cênica, e de potencial turístico no bioma pampa com 

paisagens de patrimônio cultural e natural do estado. Vieira (2014 p. 31) destaca que a beleza 

cênica, no contexto de paisagem no Brasil, é protegida pela lei brasileira nº 9.985/2000 a qual 

define que as paisagens naturais, pouco alteradas e de notável beleza cênica devem ser 

protegidas.  

Desde que foi anunciado a possível instalação do projeto de mineração Caçapava do 

Sul já foram realizadas cinco audiências públicas para discutir a proposta. As atividades de 

subsistência e a pecuária familiar correm o risco de serem significativamente afetadas, assim 
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como o turismo e as atividades das comunidades tradicionais. Assim a vinda desse projeto 

para a região estabelece conflitos de interesses isto é, conflitos socioambientais.   

Para Verdum (2005) os conflitos socioambientais podem ser divididos em dois 

recortes espaciais: o rural e o urbano. Os aspectos que se associam ao meio rural são a 

diversidade dos ecossistemas e a sucessão de modelos baseados no extrativismo e na 

monocultura (VERDUM, 2005). Os conflitos ambientais estão amplamente relacionados aos 

modelos exploratórios do ecossistema e principalmente pela demanda do mercado interno e 

mundial (VERDUM, 2005). Vargas (2007, p.194) pondera que o conflito se entende como o 

resultado de necessidades humanas insatisfeitas. Os conflitos socioambientais estão cada vez 

mais frequentes, pois o uso dos recursos naturais repercute na sociedade futura (VARGAS, 

2007).   

 

1.1 PROBLEMA 

 

O projeto de mineração Caçapava do Sul da Votorantim Metais tem sido alvo de 

inúmeros debates entre moradores, comunidades tradicionais, ambientalistas e poder público 

da bacia do Rio Camaquã. Fato verificado principalmente nas audiências públicas do projeto 

para seu licenciamento. Verifica-se que de um lado estão os favoráveis a esta proposta, que 

veem o projeto como uma oportunidade de desenvolvimento local, com o aumento de 

empregos e arrecadação de impostos para os municípios envolvidos. De outro, aqueles que 

consideram que a atividade mineradora pode causar prejuízos à saúde humana, risco de 

impacto ambiental e alteração nos modos de vida locais. Diante desse contexto, pergunta-se: 

Quais os conflitos socioambientais provocados pela possível instalação da atividade de 

mineração na Bacia do Rio Camaquã? 

 

1.2 JUSTIFICATIVA 

 

Avaliar os conflitos socioambientais gerados a partir do projeto de mineração na bacia 

do rio Camaquã, é de extrema importância, para os diversos setores sociais envolvidos, pois 

essas questões ajudam a compreender o contexto de embate entre aspectos econômicos, 

ambientais e culturais. Além disso, levantar informações sobre os conflitos socioambientais 

do projeto pode contribuir com a tomada de decisão sobre a implementação do projeto que 

ainda está em fase de licenciamento, apoiando, inclusive, a previsão de medidas mitigatórias 

para os impactos sociais, caso atividade venha a ser liberada. 
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1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 Objetivo geral 

 

 Analisar os conflitos socioambientais gerados a partir da possível instalação da 

atividade de mineração no Rio Camaquã, em Caçapava do Sul. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

a) Descrever o Projeto de mineração no rio Camaquã; 

b) Caracterizar os atores envolvidos; 

c) Identificar os conflitos socioambientais.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 MINERAÇÃO 

 

A atividade da mineração é uma indústria de base para o fornecimento de matéria 

prima para a transformação de bens essenciais na vida humana e que atualmente são 

indispensáveis para o conforto e comodidade, sendo então, a atividade da mineração, um meio 

onde toda sociedade usufrui de seus benefícios. São exemplos de materiais que possuem 

minérios e que estão presentes no dia a dia: construção, cabos de energia elétrica, agricultura, 

remédios, automóveis, joias, celulares e praticamente em todos os eletrodomésticos (IBRAM, 

2003). 

O Brasil é um  país que possui um dos maiores patrimônios minerais em nível mundial, 

além de ser um importante produtor e exportador de minérios com alta qualidade, por esta 

razão, a mineração é parte importante da economia brasileira. (IBRAM, 2012). De acordo 

com o Relatório Anual de Mineração em 2010 (IBRAM, 2012), na região Sul do Brasil estão 

registradas 1.901 empresas e 7.932 em todo o território Brasileiro. Mesmo assim, com todos 

esses dados de produção, o cenário econômico de minérios sofre o desabastecimento, 

aumentando o déficit de produção em consequência da diminuição de minas e o aumento da 

demanda populacional.   

Ainda assim, o Brasil ocupa uma posição mundial privilegiada de reservas de 

minerais, estando efetivamente entre os 6 mais importantes países produtores de minerais do 

mundo (BARRETO, 2001). Conforme a tabela 1 pode-se observar alguns dos minerais que 

ocupam as quatro primeiras posições no ranking mundial de participação das reservas totais 

brasileiras. 

 

Quadro 1: Tipo de mineral, posição no ranking mundial e produção. 

 

MINERAL RANKING MUNDIAL PRODUÇÃO (%) 

NIÓBIO 1º 90 

TANTALINA 1º 45 

CAULIM 2º 28 

GRAFITA 2º 21 
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ALUMÍNIO 3º 8 

TALCO 3º 19 

VERMICULITA 3º 8 

ESTANHO 4º 7 

MAGNESITA 4º 5 

FERRO 4º 7 

MANGANÊS 4º 1 

Fonte: Barreto, 2001 

 

Foi registrado um aumento nas reservas minerais do Brasil no período de 1980 a 2000, 

onde, dos 30 minerais produzidos outros 10 novos foram acrescentados na lista, com destaque 

no potássio adicionado a lista de novas substâncias. Destaca Farias (2002) que o Brasil produz 

cerca de 70 substâncias, sendo 21 dos grupos de minerais metálicos, 45 dos não-metálicos e 4 

dos energéticos. Ainda Farias (2002, p.03) ressalta que “o perfil do setor mineral brasileiro é 

composto por 95% de pequenas e médias minerações”. 

Para Reis, Bicho e Melo (2007, p.23) “a exploração (e pesquisa) mineral é uma 

atividade mundial que movimentou, em 2005, mais de US$ 5 bilhões.” São recursos de riscos, 

onde as empresas mineradoras se dedicam e investe para descobrir novas jazidas, esse 

investimento é feito conforme o reconhecimento de fertilidade de minerais, por isso a 

desproporção ocorre, e com isso apenas países consolidados na atividade mineradora recebem 

os investimentos, o Brasil está entre os dez países que mais captam recursos de exploração de 

minérios (REIS; BICHO e MELO, 2007). Os mesmos autores citam que “a exploração 

mineral é o setor da indústria mineral que apresenta maior risco, devido às incertezas 

decorrentes da complexidade dos jazimentos minerais”. E ao mesmo tempo se a descoberta 

for de um grande depósito mineral, o que antes era incerteza, torna se um maior retorno de 

investimento. 

Ainda que a crise no Brasil repercutisse mundialmente, a mineração é a uma das 

atividades que ainda é responsável por contribuir significativamente para a geração de 

empregos e renda à sociedade (IBRAM, 2013). Conforme a Secretaria Nacional de Geologia, 

Mineração e Transformação de Mineral do Ministério de Minas e Energia a atividade 

mineradora até o ano de 2011 geou 2,2 milhões de empregos diretos no Brasil (MME, 2011). 
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2.1.1 Impactos ambientais da mineração 

 

Conforme a afirmação de Santos (2005, apud FORNO; VERDUM; KUBO, 2011), em 

relação à ruptura progressiva entre a sociedade humana e seu entorno, o meio inicia com a 

história do homem com a terra. Os mesmos autores ainda citam que num processo de 

globalização da economia e num mundo socialmente desigual deve-se considerar que, no 

tocante à degradação ambiental, se manifestam preocupações diferenciadas nas distintas áreas 

do conhecimento. 

Os projetos de mineração têm se apresentado como uma proposta de desenvolvimento 

na região da possível instalação, o que se entende que o uso dos recursos naturais se 

transformarão em riquezas para a comunidade. Isso nem sempre se concretiza, a exemplo dos 

vários países que mais dependem da mineração, os mesmos são os países mais 

subdesenvolvidos (NEVES et al. 2010). No entanto, além da notada falta de retorno 

econômico para as economias desses países, a atividade mineratória implica em inúmeros 

passivos ambientais. A tragédia no Município de Mariana é o exemplo mais assintomático 

disso na atualidade mundial.  Considerada umas das piores tragédias ambientais na história da 

mineração brasileira, o rompimento da barragem liberou 62 milhões de metros cúbicos de 

rejeitos de mineração na natureza, essa lama, semelhante ao cimento, impede o 

desenvolvimento de espécies, provoca o assoreamento de rios e secamento de nascentes 

(SANTOS, 2016).  

 Atualmente, mesmo com a evolução das tecnologias e as ferramentas utilizadas na 

prática da mineração os riscos ambientais ainda são uma constante ameaça. Para Kopezinski 

(2000, apud BRUCH, 2014, p.54) “existe um consenso entre vários pesquisadores que as 

áreas de mineração constituem ambientes entre os mais alterados pela atividade humana do 

planeta”. Na mineração apenas uma pequena parte do que é extraído é aproveitável. Conforme 

Szuncs (2006, apud BRUCH, 2014, p.54) “o restante do material extraído é acumulado em 

pilhas de rejeitos, sendo fontes potenciais de poluição química”.   

 De acordo com Sinding (1999, apud BRUCH, 2014, p.55) os impactos eminentes 

causados pelas mineradoras em fase de extração e beneficiamento podem ser listados como: 

a) Emissão de poeiras de mineração a céu aberto;  

b) Escoamento de efluentes de minas subterrâneas para corpos hídricos, gerando 

drenagens ácidas;  

c) Despejo de metais pesados nas usinas de enriquecimento para contaminação de 

solos e corpos hídricos;  
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d) Percolação de fluídos ácidos das barragens de rejeito para acidificação dos solos;  

e) Espalhamento do material mineral durante o transporte, poluindo o solo; 

f) Escavação de frentes de lavra, alterando os fluxos hídricos e, consequentemente, a 

migração natural de elementos químicos. 

A extração de minérios além de causar todos esses impactos alteram a configuração da 

paisagem local causando diversas alterações na fauna e na flora e, em alguns casos, pode 

ocorrer a extinção das mesmas. Para Figueiredo (2000, apud BRUCH, 2014, p.55), “na fase 

de extração do minério, podem produzir-se danos à vegetação e a paisagem, especialmente 

nas lavras céu aberto”. O mesmo autor ainda afirma o comprometimento do lençol freático 

devido o bombeamento de águas, o volume de minérios expostos, a qualidade da água devido 

as drenagens de afluentes, produção de pó e ruídos que causam a poluição do ar e sonora ao 

ser humano. O que causa problemas à saúde humana (MECHI e SANCHES, 2010).  

Segundo Blinov (2000, apud Bruch, 2014 p.55), “comparando áreas de mineração 

com depósitos de lixo na Ucrânia e Rússia, relata que o impacto visual e geoquímico nas 

minas é maior do que nos lixões.” O mesmo autor ainda afirma que “devido à facilidade de 

recuperar antes melhor e mais rápido uma área de lixão do que uma área de minas”. Além 

disso, geralmente os locais de empreendimentos de mineração são locais importantes para a 

preservação da biodiversidade, recursos hídricos e também a paisagem, e ainda a atividade 

mineradora.  

 

2.1.2 A legislação sobra a atividade de mineração: licenciamento e código da 

mineração 

 

 A Constituição Federal no seu Art. 225 institui que “todos têm direito ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia 

qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e 

preservá-lo para os presentes e futuras gerações”.  E ainda no mesmo artigo no § 2º “aquele 

que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de 

acordo com a solução técnica exigida pelo órgão público competente, na forma da lei”. 

Em 1981 o Governo Brasileiro instituiu a Lei Nº 6938/81, que estabeleceu a Política 

Nacional do Meio Ambiente (PNMA), o Sistema Nacional do Meio Ambiente (SNMA) e o 

Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA).  Além disso, ela prevê instrumentos da 

PNMA, sendo um deles o licenciamento ambiental de atividades potencialmente poluidoras e 

utilizadoras dos recursos ambientais, conforme seu o Art. 10 “atividades utilizadoras de 
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recursos ambientais, considerados efetiva ou potencialmente poluidores, bem como os 

capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental, dependerão de prévio 

licenciamento por órgão estadual competente [..]” A mineração, dessa forma foi enquadrada 

como atividade de alto potencial poluidor e utilizador dos recursos ambientais. Portanto, para 

a instalação de uma atividade mineradora é necessário fazer um pedido de licenciamento em 

que irá permitir ou não a atividade. 

Para Weber (2014) “a mineração é tida como uma das atividades humanas mais 

impactantes ao meio ambiente, tendo em vista os danos que causa aos meios físico, biótico e 

socioeconômico”. Já que a mineração é comprovadamente uma das atividades mais danosas e 

também sabemos que os recursos naturais são os que mais sofrem o impacto ambiental, 

concomitantemente sabemos da importância da política nacional do meio ambiente e todos os 

processos legais assim utilizados. Segundo a Resolução do CONAMA Nº 001, 23 janeiro de 

1986, Art. 1º, “considera-se impacto ambiental qualquer alteração das propriedades físicas, 

químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia 

resultante das atividades humanas [..]”. E ainda a mesma resolução no Art. 2º consta que será 

necessário “a elaboração de um estudo de impacto ambiental e respectivo relatório de impacto 

Ambiental (EIA/RIMA)”, onde as atividades modificadoras do meio ambiente deverão ter um 

licenciamento como a extração de minérios conforme definido no Código da Mineração. 

Assim que realizado um Estudo de Impacto Ambiental (EIA), conforme o Art. 3º tanto 

o EIA quanto o Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) devem ser submetidos à aprovação 

do IBAMA, “o licenciamento de atividades que, por lei, seja de competência federal”. O EIA, 

deve atender a legislação e ser compatível com todas as exigências no processo de 

licenciamento. Após esse estudo, o RIMA, é elaborado e publicado. Os itens que devem 

conter no RIMA: a) Objetivos e justificativas do projeto; b) Descrição do projeto; c) síntese 

dos resultados dos estudos; d) Descrição dos prováveis impactos ambientais; e) A 

caracterização da qualidade ambiental futura; f) Medidas mitigadoras; g) Programa de 

acompanhamento; e e) conclusões da alternativa mais favorável (Mata Nativa, 2017) 

  No que concerne especificamente à mineração tem-se o Código da Mineração, 

instituído pelo Decreto-Lei nº 227, de 28 de fevereiro de 1967. Neste, o seu Art. 23 designa 

que é de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: 

proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas e preservar as 

florestas, a fauna e a flora. No mesmo Código ainda é previsto que o Estado deve favorecer a 

organização da atividade garimpeira em cooperativas, levando em conta a proteção do meio 

ambiente e a promoção econômico-social dos garimpeiros. 
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2.2 CONFLITOS SOCIOAMBIENTAIS 

 

 Os inúmeros problemas ambientais na sua maioria são causados pelo ser humano ao 

utilizar os recursos naturais, simultaneamente são situações que resultam em conflitos 

socioambientais entre as partes afetadas. Diante disso o uso dos recursos não renováveis tende 

a ser um dos motivos a acarretar na problemática ambiental. Por recursos naturais não 

renováveis entende-se “que se encontram na natureza em quantidade limitada e com o 

consumo acelerado desses elementos pelo homem, eles podem se extinguir” (GESTÃO 

AMBIENTAL, 2010), ou seja, na natureza o recurso natural não é capaz de se regenerar ou 

recriar. Conforme Little (2001, p.107), os conflitos sociais são encontrados em “todas as 

esferas da vida humana, psicológica, política, econômica, religiosa, social e cultural [..]” 

Ainda o mesmo autor define os conflitos socioambientais “como disputas entre grupos sociais 

derivadas dos distintos tipos de relação que eles mantém com seu meio natural.” Certamente 

os conflitos ambientais estão relacionados ao uso dos recursos naturais e que ainda os grupos 

humanos reivindicam como parte do seu território de moradia e vivencia. (LITTLE, 2001). É 

por meio da questão ambiental e da relação do homem com a natureza que há um 

reconhecimento da percepção dessa temática. Para Forno, Verdum e Kubo (2011, p.10), 

“pode-se propor a compreensão da natureza como um sistema que se relaciona diretamente 

com a existência humana”. Nesse sentido, a interação do homem com a natureza é um dos 

problemas que mais causam conflitos ambientais e cada vez mais o ser humano busca 

atividades exploratórias sobre a natureza. Assim, a degradação dos recursos naturais tem sido 

uma preocupação que envolve diferentes atores sociais ao mesmo tempo em que “se verificam 

acentuadas e perversas desigualdades sociais no campo, constantes crises econômicas, 

mudanças climáticas, degradação dos recursos naturais, conflitos agrários, entre outros 

acontecimentos” (MATTE, 2013, p.16).  

Conforme a afirmação de Santos (2005, apud FORNO, VERDUM E KUBO, 2011), 

em relação à ruptura progressiva entre a sociedade humana e seu entorno, o meio inicia com a 

história do homem com a terra. Os mesmos autores ainda citam que num processo de 

globalização da economia e num mundo socialmente desigual deve-se considerar que, no 

tocante à degradação ambiental, se manifestam preocupações diferenciadas nas distintas áreas 

do conhecimento. 

Cada conflito ambiental tem sua particularidade, os problemas são mais específicos 

dependendo da região onde vivem e atores sociais envolvidos.  Little (2001, p.118) explica 

que “cada ator social deve ser entendido com base nos seus interesses econômicos e 
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ambientais”. Ainda Vargas (2007 p.198) enfatiza que “o uso dos recursos naturais e os 

conflitos socioambientais são um cenário de importantes repercussões para o futuro das 

nossas sociedades devido às mudanças que promovem em termos dos sistemas ecológicos e 

das propostas de desenvolvimento social”. 

 

2.2.1 Comunidades e territórios tradicionais 

 

 Quando se fala em conflitos ambientais sempre se relaciona a discussão da 

problemática com povos e suas comunidades tradicionais e a relação com o território em que 

vivem. Para Wedig e Ramos (2016, p.69),  

 

Povos e comunidades tradicionais é a nomeação que designa povos indígenas, 

comunidades negras, seringueiros, quebradeiras de coco babaçu, pescadores 

artesanais, ribeirinhos, faxinalenses, ilhéus e diversos outros grupos que reivindicam 

o seu reconhecimento sociocultural e o de seus territórios. 

 

 Os grupos sociais que defendem seus territórios sofrem na maioria das vezes pela 

expropriação por parte do estado devida os avanços de mercado das terras e a monocultura, 

construções de grandes obras, exploração de recursos minerais e ainda criação de áreas de 

preservação ambiental em que os povos não podem permanecer (WEDING e RAMOS, 2016). 

Os povos e as comunidades tradicionais constituem segundo Little (2002) “grupos que se 

organizam por um regime de propriedade comum, com um sentido específico, com 

profundidade histórica de ocupação guardada pela memória coletiva
1
”. Os territórios são parte 

da história cultural, social e econômica dos povos. Esses povos geralmente que são 

fragilizados devidos aos processos de extermínio, desapropriação de seus territórios, 

subordinação política foram perdendo seus espaços e tendo que migrar para outras regiões 

(WEDING e RAMOS, 2016). Os mesmos autores afirmam ainda que desde a colonização já 

ocorria a expropriação de povos o que resultou na desigualdade na apropriação de terras. Para 

Guattari e Rolnik (1996) “o território é o espaço no qual os sujeitos se sentem em casa”. É 

todo aquele espaço físico que foi construída uma história de luta e modos de vida. 

Dal Soglio (2009 p. 22) salienta que “no passado, todas as comunidades tinham suas 

sementes, seus materiais de propagação de plantas e animais, perfeitamente adaptados às 

condições ecológicas e culturais de cada agrossistema”. O mesmo autor ainda argumenta que 

                                                 

1
 A memória coletiva é atualizada nas lutas do presente, nas quais são mobilizados os sentidos que o próprio 
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esses direitos estão sendo retirados dos povos tradicionais onde grupos e empresas 

responsáveis pela degradação ambiental fazem falsas promessas sobre desenvolvimento e 

prosperidade local. Ainda o reconhecimento e a demarcação de territórios dos povos e 

comunidades tradicionais conforme Weding e Ramos (2016 p.77) “são processos 

fundamentais para sua reprodução social, num contexto em que, frente à expansão das 

fronteiras agrícolas e a construção de grandes obras, entre outros fatores, as áreas ocupadas 

vão se encolhendo mais e mais, ameaçando a sua existência”. 

 

2.3 PAISAGEM E BELEZA CÊNICA 

 

Paisagem parte de uma visão diferenciada, no qual conseguimos diferenciar o belo do 

exótico, o bonito do feio, ainda a mesma pode ser natural ou ate mesmo construída pelo 

homem (prédios, usinas...). Paisagem, segundo a definição de Santos (1988, p.21) é “tudo 

aquilo que nós vemos o que nossa visão alcança”. Para Vieira e Verdum (2017, p.101) “do 

ponto de vista do senso comum, refere-se ao espaço que é abrangido num lance de vista, 

como se olhássemos através de uma janela.” Mas ainda para Bertrand (2004, p.141) 

“Paisagem” é um termo pouco usado e impreciso, e por isto mesmo, cômodo, que cada um 

utiliza a seu bel prazer, na maior parte das vezes anexando um qualificativo de restrição que 

altera seu sentido (“paisagem vegetal”, etc.)”. Para Bier (2016, p.36) a paisagem “representa 

um conjunto, que é compreendido pela combinação de elementos físicos e sociais, que 

interagem e evoluem de forma indissociável”. 

Conforme Santos (1988, p.23) a paisagem que hoje é vista de um modo pode 

futuramente mudar completamente, isto é, ”uma paisagem é uma escrita sobre a outra, é um 

conjunto de objetos que têm idades diferentes, é uma herança de muitos diferentes 

momentos”.  Santos (1988, p 23) inferem que ”se no passado havia a paisagem natural, hoje 

essa modalidade de paisagem praticamente não existe mais, se um lugar não é fisicamente 

tocado pela força do homem, ele, todavia, é objeto de preocupações e de intenções 

econômicas ou políticas”. Para Vieira (2014 p.130) “a paisagem não possui apenas um 

conceito, ela é polissêmica. Ela é complexa e dinâmica e se modifica conforme o local, a 

escala, o tempo e quem percebem.” A beleza cênica se compara com a definição de espaço 

cênico (cena ou cenário), ou seja, para Vieira (2014, p.32) “a beleza cênica de um local, 

espaço onde se desenvolve a vida, da representação das ações humanas com todos aos agentes 

envolvidos na montagem desse cenário.”  
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3 METODOLOGIA 

 

Esse capítulo está dividido em três seções, a primeira é especificamente sobre a área 

de estudo e sua localização, municípios abrangidos pela bacia hidrográfica e seus dados como 

população densidade demográfica e IDH. Na Segunda seção sobre a pesquisa bibliográfica 

que foi realizada para alcançar o primeiro objetivo específico. Já na última seção irá abordar 

como foi realizado o roteiro e o questionário que respectivamente respondem o segundo e o 

terceiro objetivos específicos. 

 

3.1 ÁREA DE ESTUDO 

 

 A bacia do rio Camaquã está localizada no bioma pampa, situada na região centro sul 

do Estado do Rio Grande do Sul, na unidade de paisagem denominada Escudo Sul Rio-

Grandense (PEREIRA, 2011). De acordo com dados do IBGE (2010) e como pode ser 

observado no quadro 2 são dos 28 municípios que compõem a bacia do rio Camaquã e que 

farão parte deste estudo. 

 

Quadro 2: Dados da população, Densidade demográfica, área e IDH. 

 

Município                    População total      Dens. Dem.        área km²              IDH 

Amaral Ferrador           6.353                      12,54                 506,457               0,624 

Arambaré                      3.693                      7,11                   519,124              0,691 

Arroio do Padre            2.730                      21,96                 124,317              0,669 

Bagé                             116.794                   28,52              4.093,582              0,74 

Barão do Triunfo         7.018                       16,08               436,395                 0,61 

Barra do Ribeiro          12.572                     17,25               728,948                 0,67 

Caçapava do Sul          33.690                    11,06                3.047,113              0,704              

Cachoeira do Sul         83.827                     22,44                3.735,164             0,742 

Camaquã                      62.764                     37,37               1.679,434              0,697 

Canguçu                       53.259                     15,11                3.525,293             0,65 

Cerro Grande do Sul    10.268                     31,61                324,789               0,66 

Chuvisca                      4.944                        22,42                220,471               0,616 

Cristal                           7.280                       10,68                681,625              0,644 

Dom Feliciano              14.380                     10,6                 1.356,171            0,587 

Dom Pedrito                 38.898                      7,49                 5.190,238           0,708 
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Encruzilhada do Sul      24.534                     7,33                 3.348,319            0,657 

Hulha Negra                  6.043                       7,34                  822,899              0,643 

Lavras do Sul                7.679                        2,95                  2.600,6              0,699 

Pelotas                           328.275                  203,89                1.610,084          0,739 

Pinheiro Machado         12.780                     5,68                   2.249,555          0,661 

Piratini                            19.780                    5,61                  3.539,688           0,658 

Santana da Boa Vista     8.242                       5,8                    1.420,616           0,633 

São Jerônimo                22.134                     23,64                 936,375               0,696 

São Gabriel                   60.425                     12,03                5.023,821             0,699 

São Lourenço do Sul    43.111                      21,17               2.036,125              0,687 

Sentinela do Sul            5.198                        18,43                281,964               0,671 

Tapes                             16.629                      20,62                806,296               0,695    

Turuçu                            3.522                       13,89                253,635               0,629 

Fonte: Elaborada pela autora com dados obtidos do IBGE (2010) 

  

 A economia dos municípios é baseada na pecuária, atividades de subsistência e 

agricultura.  O clima da região da bacia do Camaquã é o subtropical úmido, com altas 

temperaturas no verão podendo a chegar aos 35ºC e geadas e temperaturas baixas no inverno, 

tendo como temperatura média 18ºC (PANACIONI et al., 2016). O relevo é aplanado 

possuindo uma altitude que varia de 500m a 800m. A vegetação da bacia do Camaquã é 

caracterizada por gramíneas, plantas rasteiras e algumas árvores e ou arbustos. A vegetação 

que se encontra ao longo do rio e seus afluentes tem uma importante manutenção da 

biodiversidade, onde abriga diversas espécies da fauna e diversas espécies nativas da flora. A 

vegetação nativa arbórea (figura 1) da bacia apresenta uma área de 3.867,55 km², essas 

vegetações estão presentes em fundos de vales, áreas com declive acentuado e costa de 

margens d’água, mas a vegetação predominante é os campos. (PARECER, Nº2841/2008). 
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Figura 1: Vegetação do município de Caçapava do Sul 

 

 

Fonte: G1/ RBS/TV, 2013 

 

Figura 2: Localização da bacia hidrográfica do rio Camaquã 

 

  

Fonte: ULBRA, 2016 

 

 

3.2 PESQUISA BIBLIOGRÁFICA 

 

 Para descrever o projeto de mineração no rio Camaquã foi necessária uma pesquisa 

bibliográfica a partir do EIA/RIMA e nos contra-laudos produzidos pelos grupos.  Os contra-

laudos são documentos que os grupos participantes das audiências públicas produzem com 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiR7NvPxbnWAhVGIpAKHQe2BoUQjRwIBw&url=http://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/nossa-terra/2013/noticia/2013/04/pedra-das-guaritas-e-atracao-turistica-em-cacapava-do-sul-rs.html?hash=3&psig=AFQjCNFI8hlDKGsiNdZVpCFwrHlaTRHSCQ&ust=1506195482565385
https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiUyK7HwrnWAhXHC5AKHdhiAukQjRwIBw&url=https://www.passeidireto.com/arquivo/23036966/aspectos-geologicos-do-rio-grande-do-sul&psig=AFQjCNH7JC4_QLoaP6-Qpbkpv-ex8H9F5Q&ust=1506194671662817
http://www.panoramalavrense.com.br/blog/2013/03/07/pampa-gaucho-bacia-do-rio-camaqua-2/
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suas considerações sobre o projeto e protocolam após as audiências públicas. Por meio destas 

pesquisas foi possível encontrar informações importantes para a compreensão do projeto de 

mineração na bacia do rio Camaquã. 

 

3.3 ETAPA DE ENTREVISTAS E QUESTIONÁRIOS E ANÁLISE DAS ATAS 

 

Os demais objetivos foram respondidos através de entrevistas (Apêndice C) e 

aplicação de questionários (Apêndice D) para setores da sociedade local abrangidos pelo 

projeto de mineração na bacia do rio Camaquã, além da análise das atas de cinco audiências 

públicas realizadas no processo de licenciamento ambiental da FEPAM. O roteiro de 

perguntas foi composto com 8 perguntas abertas em relação aos setores econômicos, a 

caracterização dos atores sociais envolvidos, os conflitos socioambientais perante a instalação 

da mineradora e a posição do poder público. Ainda foi questionado sobre impactos ambientais 

e se existem soluções economicamente e sustentavelmente mais viáveis para a região.  Diante 

a isso foi realizada duas entrevistas, uma com o pesquisador EMBRAPA e a outra com a 

Bióloga e professora da FURG, após isso foi possível identificar e levantar informações sobre 

os atores sociais envolvidos e seus contatos para aplicar um questionário com perguntas 

fechadas. A escolha dos dois pesquisadores foi após a minha participação num seminário 

sobre a mineração Caçapava do Sul que aconteceu em junho de 2017 na cidade de São 

Lourenço do Sul e notei em suas apresentações a importâncias dos pesquisadores para a 

sociedade e ainda a participação na pesquisa pelo seu conhecimento sobre a área de estudo e 

envolvimento com as discussões sobre o projeto.  

A leitura do livro “Povos e comunidades tradicionais do pampa” foi imprescindível 

para saber quem são os povos do pampa e assim encontrar representantes para a aplicação do 

questionário, foi então a partir daí que após um contato com a Fundação Luterana de Diaconia 

(FLD) que tem sede em Porto Alegre, foi possível encontrar pessoas que se disponibilizassem 

a responder o questionário. 

A FLD “atua junto aos diferentes povos e comunidades tradicionais que vivem no 

bioma pampa e que, com seus modos de vida e conhecimentos tradicionais, promovem a 

conservação da biodiversidade e das paisagens desse bioma.” (MAZURANA; DIAS; 

LAUREANO, 2016). 

  O questionário foi composto com 17 perguntas simples, aplicadas tanto a campo e 

também via e-mail, visando a limitação de distância e tempo. Ambos entrevistados assinaram 

um termo de consentimento (Anexo A) que permite ou não sua identificação nos resultados 
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dessa tese. Esse método possibilitou uma real aproximação do problema pesquisado e 

consequentemente obter as informações necessárias para caracterizar os atores sociais 

envolvidos e os conflitos socioambientais que ali se apresentam. O objetivo dessa etapa de 

entrevistas é verificar basicamente o posicionamento dos favoráveis e contrários e com isso 

também quais os setores econômicos estão inseridos os atores sociais envolvidos. Ainda foi 

possível consultar o contra-laudo do grupo de docentes da FURG.  A análise das atas foi 

elaborada da seguinte maneira: identificação das pessoas presentes nas Audiências Públicas, 

essa identificação seria basicamente sobre qual setor ela esta inserida (pecuária, poder 

público, etc...), o posicionamento contra ou a favor do projeto Caçapava do Sul e as 

justificativas pra saber qual o seu motivo sobre seu posicionamento.  

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 Este capítulo será divido em três partes, a primeira caracterizando o que é o “Projeto 

Caçapava do Sul” e toda sua abrangência. Na segunda parte os resultados alcançados através 

da pesquisa a campo e a colaboração dos entrevistados.  Na terceira e última parte o 

fluxograma dos conflitos, que identifica os conflitos de cada setor. 

 

4.1 PROJETO DE MINERAÇÃO CAÇAPAVA DO SUL 

 

Para compreender o projeto de mineração na bacia do rio Camaquã é necessário 

principalmente entender a importância da bacia no bioma pampa, que é o ambiente onde a 

bacia do Camaquã está inserida, e que ocupa grande parte do território do Estado do Rio 

Grande do Sul. O Bioma Pampa conforme IBGE (2004), “é um conjunto de vida (vegetal e 

animal) constituído pelo agrupamento de tipos de vegetação contíguos e identificáveis em 

escala regional, com condições geoclimáticas similares e história compartilhada de mudanças, 

o que resulta em uma diversidade biológica própria”. O pampa ainda apresenta uma paisagem 

distinta das outras regiões, os campos são a paisagem predominante.  

Para Binkowski (2009), “o Brasil tem em seu território seis biomas, entre eles 

Amazônia, cerrado, Caatinga, Mata Atlântica, Pantanal e Pampa, este último o mais recente 

aprovado em 2004 pelo Ministério do Meio Ambiente”. Para Matei e Filippi (2010), “o 

Bioma Pampa possui uma grande diversidade e integra grande parte do território do Rio 

Grande do Sul (62,2%)”. Para Binkowski (2009), “o Pampa apresenta um papel significativo 
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na conservação da biodiversidade, pois apresenta riqueza da flora e fauna ainda pouco 

pesquisadas”. Para Mazurana, Dias e Laureano (2016) “o bioma pampa é considerada uma 

das áreas de ecossistemas de campo mais importantes do mundo, alem de guardar um vasto 

patrimônio cultural associado à biodiversidade”. O bioma Pampa não esta relacionado 

somente a cultura gaúcha, mas também um símbolo de diversidade da fauna e flora, turismo e 

sustentabilidade. O bioma pampa tem uma vasta biodiversidade que ainda é pouco conhecida, 

embora isso várias espécies estão ameaçadas de extinção devido o bioma ser o segundo bioma 

mais devastado do Brasil (MAZURANA; DIAS; LAUREANO, 2016).  O bioma pampa tem 

grande importância para os povos e comunidades tradicionais que ali habitam, devido a 

história social e cultural. 

A partir disso, para descrever o projeto Caçapava do Sul será necessária uma busca no 

EIA/RIMA que é o Estudo de Impacto Ambiental e o Relatório de Impacto Ambiental, mas 

conjuntamente o contralaudo que são os pareceres técnicos elaborados pelo grupo de defesa 

do Rio Camaquã. O EIA/RIMA está disponível desde 2016. 

 O projeto de mineração Caçapava do Sul pretende ser instalado na região de Caçapava 

do Sul, uma das cidades que compõe a bacia do Rio Camaquã onde será implantada a 

atividade de lavra de minério a céu aberto e com recuperação da área degradada. No 

EIA/2016 conta que a razão social, ou seja, a identificação do empreendedor apresenta se 

como Mineração Santa Maria Ltda e a identificação do empreendimento como Projeto 

Caçapava do Sul. A localização do empreendimento (conforme figura 3) será na Vila Minas 

do Camaquã, distante 5 km de Minas do Camaquã e 70 km da cidade de Caçapava do Sul 

(EIA/RIMA, 2016). A empresa de consultoria que realizou o estudo de impacto ambiental 

EIA é a Geoprospec Geologia e Projetos Ambientais Ltda, a equipe de identificação consta 

com um coordenador do EIA/RIMA, dois coordenadores técnicos, nove responsáveis 

técnicos, seis equipes técnicas e três integrantes na equipe de apoio. 

 Segundo o EIA/RIMA (2016), na extensão da área licenciada, durante a fase de 

implantação e operação de unidades físicas, serão acomodadas nessa área: 

a) Áreas necessárias para a abertura das três cavas; 

b) Duas pilhas de estéreis e uma pilha de rejeito em codisposição; 

c) Usina de beneficiamento de minério; 

d) Outras unidades industriais e oficinas; 

e) Estradas internas, interligando as estruturas; 

f) Unidades de apoio operacional e administrativo; 

g) Paióis de explosivos e acessórios; 
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h) Captação, bombeamento e reservatório de água conforme plano diretor. 

 

Figura 3: Localização do futuro do empreendimento 

 

 
Fonte: EIA/RIMA, 2016 

 A área no mapa acima em amarelo abrange um total de 388 ha, que é a área 

diretamente impactada com a mineração onde receberá toda a estrutura cabível ao processo de 

beneficiamento dos minerais. 

 

O Projeto Caçapava do Sul irá produzir única e exclusivamente concentrados de 

chumbo e zinco, não contemplando a construção de uma planta metalúrgica. O 

concentrado de chumbo terá como destino exclusivo o mercado internacional. O 

concentrado de zinco poderá ser aproveitado nas metalurgias da Votorantim Metais 

no Brasil ou destinados à exportação. (EIA/RIMA2016) 

  

 Ainda no EIA/RIMA consta os seguintes impactos nas fases de implantação e 

operação do projeto: 

a) Supressão de vegetação nativa; 

b) Diminuição da área de ocorrência de espécies nativas;  

c) Destruição de habitats e micro habitats;  

d) Redução da biodiversidade; 
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e) Supressão de Área de Preservação Permanente (APP); 

f) Atropelamento e afuguentamento de fauna; 

g) Alteração da biodiversidade aquática; 

h) Supressão de nascentes e olhos d’água;  

i) Contaminação de recursos hídricos superficiais e subterrâneos por óleos e 

graxas; 

j) Diminuição da qualidade da água em corpos hídricos pela supressão vegetal, 

assoreamento dos corpos hídricos; 

k) Alteração da qualidade do ar pela emissão de material particulado; 

l) Risco à saúde pela alteração da qualidade do ar; 

m) Alteração do regime fluvial do rio Camaquã devido a captação de água bruta e 

n) Alterações ambientais devido ao transporte de cargas perigosas. 

O empreendimento não foi implantado ainda, mas as atividades de pesquisas minerais 

já se iniciavam em 2006 a 2008, como uma sondagem exploratória, em 2009 as atividades de 

pesquisa se intensificavam. Para obtenção da licença ambiental o EIA é apresentado ao órgão 

ambiental, no caso a FEPAM que autoriza ou não a instalação do empreendimento.  

 A Constituição Federal de 1988 em seu Art. 225 garante que  

Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso 

comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público 

e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras 
gerações. (EIA/RIMA, 2016) 

 

Em consideração a constituição acima o parecer técnico relativo a análise do Estudo de 

Impacto Ambiental e seu respectivo Relatório de Impacto Ambiental apresentado pelo grupo 

da Fundação Universidade do Rio Grande (FURG) consta que a proposta do 

“empreendimento se opõe às diversas publicações científicas e a este parecer na medida em 

que negligencia as experiências de desenvolvimento sustentável local, os serviços 

ecossistêmicos e a relevância ecológica dos ambientes do entorno” ( DURIGON et al., 2016) 

Ainda Durigon, et al., (2016) “os impactos da mineração do cobre já são conhecidos 

pela população da bacia do Camaquã.” A intenção de minerar metais pesados na região, não é 

inédita a população que ali reside já conhece os impactos causados pela mineração de minas 

do Camaquã que foi fechada em 1996. Por isso os representantes do movimento em defesa do 

Rio Camaquã participam das audiências públicas e criam os contra laudos para reivindicar o 

direito das comunidades dessa região de manter seu modo de vida. As comunidades 

tradicionais são protegidas no Brasil e existe um Decreto 6040/2007 o qual institui a Política 
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Nacional de Desenvolvimento Sustentável de Povos e Comunidades tradicionais. De acordo 

com o decreto nº 6040/2007 as comunidades são definidas como “grupos culturamente 

diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização 

social. Que ocupam e usam os territórios e recursos naturais como condição para sua 

reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica”. 

Desde que a possível instalação da mina foi anunciada 5 audiências públicas já foram 

realizadas, ainda no EIA/2016 “é conhecida a importância da participação ativa da população 

na defesa do ambiente em que vivem” e ainda “ a participação popular em audiências públicas 

é assegurada por lei”. No código estadual do Meio Ambiente (lei nº 11.520/00) aborda que: 

a) Obrigatoriedade de convocação, pelo órgão ambiental (1 entidade legalmente 

constituída ou não, por 50 pessoas); 

b) Divulgação no Diário Oficial do Estado; 

c) Garantia de manifestação a todos interessados inscritos: 

d) Garantia de tempo suficiente para manifestação dos interessados; 

e) Não votação do mérito do empreendimento do EIA/RIMA; 

f) Comparecimento obrigatório dos órgãos licenciadores; 

g) Desdobramento em duas etapas, sendo a primeira para serem expostas as teses 

do empreendedor e a segunda apresentadas e debatidas as respostas as questões 

levantadas. 

O parecer técnico da FURG é relativo a análise de estudo de impacto ambiental 

apresentado em três audiências publicas realizadas no município de Santana da Boa Vista, 

Bagé e Pinheiro Machado. 

 

4.1.1 Áreas de influência do empreendimento: Físico, Biótico e Antrópico 

 

 A Área Diretamente Afetada (ADA) é a área onde será realizada a implantação e 

operação do projeto. A Área de Influência direta (AID) é a área em torno do projeto que será 

afetada diretamente, ou seja, haverá alteração nas características. A Área de Influência 

Indireta (AII) é a área afetada indiretamente pelo empreendimento, menos significativo 

podendo a área ser afetada pelo transporte, poeira, efluentes, etc. Para isso, cada meio físico, 

biótico e antrópico foram avaliados as áreas de influências, conforme o EIA/RIMA.  

 A ADA no meio Físico (figura 4) e no meio biótico (figura 5) está definida no local de 

implantação do projeto, onde será feitas as cavas, beneficiamento, pilhas de rejeitos e de 

estéreis. A AID é formada pelos limites das microbacias presentes e que diretamente serão 
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afetadas. A AII foi delimitada num raio de 3 km a partir dos limites da AID e onde passa o rio 

Camaquã esta sendo considerado como uma barreira.  

Figura 4: Área de influências no meio Físico 

 

 

Fonte: EIA/RIMA, 2016. 

 

Figura 5: Área de influência do meio biótico 
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Fonte: EIA/RIMA, 2016 

 

 Conforme o EIA/RIMA as espécies encontradas nas amostras realizadas no meio 

biótico (quadro 3) não está de acordo com que os estudos sobre o bioma pampa apresentam, 

por exemplo na flora apenas 436 espécies encontradas sendo que o bioma é rico em 

biodiversidade e estima-se cerca de 3000 espécies de plantas. (MAZURANA; DIAS; 

LAUREANO, 2016) 

Quadro 3: Meio biótico 

 

Meio Biótico Espécies encontradas Espécies em extinção 

Flora 436 espécies 11 espécies; 

2 imunes ao corte. 

Fauna- répteis e anfíbios 15 espécies anfíbios; 

11 espécies de répteis 

 

Fauna- aves 132 espécies 1 espécie 

Fauna - mamíferos 26 espécies 5 espécies 

Fauna - peixes 28 espécies  

Fitoplâncton 5 classes  

Fonte: Elaborada pela autora com dados do EIA/RIMA, 2017. 

Esse diagnóstico também avalia a realidade socioeconômica da população presente na 

região do empreendimento. Foram realizadas 155 entrevistas nos municípios de Caçapava do 

Sul e Santana da Boa vista (AII), Vila Minas do Camaquã (AID) e na área de 370 ha que 

corresponde o local do empreendimento (ADA). 

 A ADA do meio antrópico (figura 6) corresponde às áreas das propriedades 

particulares onde será implantada a área de mineração. A AID será todas as propriedades 

vizinhas do perímetro da ADA, o acesso a RS 265, localidade de Minas do Camaquã e toda 

extensão da RS 625 desde seu entroncamento na BR 153 em Caçapava do Sul até o 

entroncamento com a BR3 92 em Santana Da Boa Vista. Na RS 625 é considerada ainda 

todas as ocupações e instalações 100 metros para cada lado da rodovia. 

 A AII abrange os limites dos municípios de Caçapava do Sul e Santana da Boa Vista, 

e ainda segundo o EIA/RIMA “todo o empreendimento e poderá abastecer boa parte de suas 

necessidades de insumos e de oferta e atendimento das necessidades dos trabalhadores da 

mina, justificando sua inclusão na Área de Influência Indireta.” Devido o atendimento aos 



36 

trabalhadores das minas poderá haver uma demanda maior por serviços básicos de saúde e 

outros, suprimindo partes da necessidade local. 

 

Figura 6: Área de influência no meio antrópico. 

 

 

Fonte: EIA/RIMA, 2016. 

 

Conforme o EIA/RIMA (2016) os aspectos avaliados no diagnóstico socioeconômico 

foram: 

a) Histórico de ocupação da região e da Vila Minas do Camaquã; 

b) Caracterização da população quanto a tamanho, distribuição, dinâmica 

populacional e 

c) Migração; 

d) Populações tradicionais presentes na área de influência do Projeto Caçapava do 

Sul; 

e) Infraestrutura de serviços públicos (saúde, educação, transporte, energia, 

segurança, comunicação, turismo, lazer e cultura); 
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f) Atividades econômicas desenvolvidas (setor agropecuário, industrial e de 

serviços); 

g) Indicadores de Qualidade de Vida e; 

h) Percepção social sobre o empreendimento. 

Sobre o resultado do último aspecto avaliado referente a percepção social do 

empreendimento consta no EIA/RIMA “o grau de conhecimento dos participantes sobre o 

projeto é pequeno, apesar disso, as manifestações em relação a implantação da mina foram 

totalmente favoráveis, pois há uma percepção muito positiva do efeito econômico que o 

empreendimento teria na região.”  E ainda “Poucos aspectos negativos foram relacionados ao 

empreendimento, dentre eles, destaca-se o impacto ambiental, maior preocupação dos 

participantes e o efeito negativo sobre a tranquilidade que o local oferece atualmente para a 

população.” 

 A bacia do Rio Camaquã tem um dos cenários mais lindos do Estado do RS (VIEIRA, 

2014) e possui uma enorme diversidade da fauna e flora, além de suas nascentes com águas 

cristalinas que no correr do percurso formam um dos maiores rios em extensão e em volume 

de águas (figura 7), o Rio Camaquã. A bacia do Rio Camaquã tem uma extensão de cerca de 

400 quilômetros e atinge 28 municípios.  Ela é considerada a mais preservada do Bioma 

Pampa. 

Figura 7: Bacia hidrográfica do rio Camaquã. 

 

 
FONTE: SEMA, 2017 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjkqv_U-9vWAhWEIJAKHY6SAM4QjRwIBw&url=http://www.sema.rs.gov.br/bacia-hidrografica-do-camaqua&psig=AOvVaw04LjE0G0Ptq24O-82dWP5n&ust=1507378071915374
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4.2 CONFLITOS SÓCIO-AMBIENTAIS DO PROJETO 

 

 A possível instalação da mineração de cobre, zinco e chumbo pela Votorantin Metais, 

implica em maiores preocupações o chumbo pelo seu potencial perigoso quanto ao iodo e por 

ser um metal pesado, citado por Moreira e Moreira (2004, p.119) que “o chumbo é um 

elemento tóxico não essencial que se acumula no organismo”. Em termos relacionados a 

saúde humana a preocupação maior é com problemas neurológicos, desvios de 

comportamentos, anemias e outros problemas carcinogênicos (formação de câncer), que 

podem ser provenientes em populações que tenham contato direto ou indireto por esse metal. 

(MOREIRA E MOREIRA, 2004). Por outro lado, ainda uma das problemáticas que envolvem 

a mineração na bacia do rio Camaquã estão relacionados aos conflitos socioambientais e os 

problemas ambientais, como cita Fuhr (2012), que neste território surgem as disputas entre 

diferentes experts (engenheiros, químicos, biólogos e outros) entre os experts leigos 

(políticos, peritos, grupos sociais minoritários) sofrem “efeitos de dominação exercidos pela 

presença técnica de expertice, bem como o abafamento e a falta de espaço de diálogo com o 

saber leigo” conforme Leite e Lopes (2006 apud FUHR 2012 p.56) 

 Um dos fatores em que mais contribuiu para os conflitos socioambientais é que nessa 

área envolvem terras de comunidades tradicionais caracterizados por um modelo de 

desenvolvimento baseados na pecuária familiar e na produção sustentável, inclusive 

reconhecida pela carne ecológica.  A luta pela preservação do rio Camaquã tem mobilizado 

vários moradores da região, representantes de sindicatos, integrantes do grupo União pela 

Preservação, Associação do alto Camaquã, Comitê dos Povos e comunidades Tradicionais, 

comitê de gerenciamento da bacia hidrográfica. 

 Na semana do meio ambiente, nos dias 5e 6 de junho de 2017 foi realizado na cidade 

de São Lourenço do Sul “Seminário regional sobre os impactos dos projetos de mineração: o 

que sabemos? O que queremos?”, que foi promovido pela Secretaria Regional do RS do 

Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior RS (ANDES). Na carta 

do evento nota-se a posição contrária à mineração dos prefeitos dos municípios da costa, os 

movimentos sociais e a comunidade acadêmica. (citado nas três cartas em anexo, 

respectivamente). 

 Na carta, referente ao posicionamento dos prefeitos, os mesmos reconheceram que os 

temas da área ambiental passam a ser um assunto que deve ser discutido, principalmente por 

aqueles que foram eleitos pela população e ainda concluem “que todo e qualquer fator que 

apresente alteração em nosso meio social é passível de necessária análise para fins de 
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proteção e responsabilização, sendo consequência para toda nossa vivência e economia, além 

de envolver a qualidade de vida e de saúde de todos os nossos cidadãos.” (CPCD, 2017). 

 Na carta referente ao posicionamento dos movimentos sociais, fica evidente a 

preocupação com a preservação do meio ambiente e as técnicas sustentáveis dos povos e 

comunidades tradicionais, perante a instalação da mineração e ainda citam que “Este 

conhecimento tradicional, que possibilita nossa convivência sustentável com o meio, entra em 

choque com o que sustenta este projeto de mineração, que é um modelo exploratório movido 

pelos interesses do grande capital”. (CMS, 2017).  

 Na carta da comunidade acadêmica se manifestam que “a universidade se torna 

provocadora e estimuladora das ações que valorizem os modos de vida e desenvolvimento 

local de populações tradicionais e povos originários em conformidade com as vocações 

locais” e que o debate sobre a mineração deve ser mais amplo de modo que se manifestem 

contra os projetos de mineração no estado. (CCA, 2017) 

  

4.2.1 Dados levantados a partir das entrevistas 

 

A intenção de minerar metais pesados em Caçapava do Sul é um caso que tem 

mobilizado diversas comunidades das cidades da região e que envolve os setores econômicos 

e sociais da região nesse processo de construção do projeto. Nesse caso foi realizada uma 

entrevista
2
 com o pesquisador da Embrapa, Marcos Borba e outra entrevista com a bióloga e 

professora da FURG, Jaqueline Durigon, para identificar melhor os conflitos socioambientais 

existentes. 

Caçapava do Sul tem um alto potencial turístico, inclusive, é reconhecido pela 

UNESCO por ser um local conhecido no mundo pelas suas paisagens. Assim, conforme 

Durigon (2017) esse seria um lugar para desenvolver-se o turismo sustentável, “se vier um 

projeto de mineração, ele vai dinamitar, vai alterar a paisagem, as estradas, vai alterar toda a 

beleza daquele local, o turismo vai ser muito impactado”. Borba (2017) afirma que os setores 

econômicos e sociais envolvidos são basicamente a indústria mineradora e a pecuária familiar. 

Para Durigon (2017) esse é um projeto que vai envolver diversos setores diretamente e 

indiretamente, sendo eles o turismo, pecuária, agricultura e serviços públicos. Ainda aponta 

que esses setores que serão afetados negativamente.  

                                                 

2
 Informação Verbal 
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Durigon ainda afirmou que (2017) o setor da pecuária será muito afetado, pois na 

região do Alto Camaquã pecuária familiar é amplamente praticada. Embora a empresa 

Mineradora afirme que não haverá impactos que afetem essa atividade e que a mineração 

pode ser compatibilizada com as atividades de produção da região. Nesse caso, mesmo que 

não houvesse contaminação na água e no solo, quando há um grande projeto no local, mesmo 

que se não comprove essa contaminação, o mercado externo vai reagir negativamente, pelo 

simples fato de poder haver contaminação com os produtos locais (a carne principalmente). 

(DURIGON, 2017). 

A Associação pelo Desenvolvimento Sustentável do Alto Camaquã (ADAC), abrange 

8 municípios da bacia do Rio Camaquã (Lavras do Sul, Encruzilhada do Sul, Canguçu, Bagé, 

Caçapava do Sul, Pinheiro Machado, Piratini e Santana da Boa Vista). Durigon diz que a 

pecuária é um setor que vem se reestruturando. Como exemplo, tem-se a ADAC, uma 

associação que tem 500 famílias que formam o arranjo produtivo local, “produzem certo 

produto e tem o selo da ADAC que certifica a qualidade do produto”. É uma cadeia 

estruturada onde várias instituições apoiam esse arranjo produtivo. Portanto, existem 

vocações locais presentes na região de Caçapava do Sul, voltada principalmente para a 

criação de gado, com campos e plantas nativas. Segundo Durigon (2017) existem diversos 

estudos que afirmam isso, baseados no clima favorável, solo e forragem propícia para o gado 

e toda uma história cultural de criação de gado pelo gaúcho. No entanto, a empresa se 

apropriou do termo vocação, ao dizer que aquele local, tem vocação para mineração, mas para 

Durigon (2017) esse entendimento trai a própria concepção de vocação local, pois essa 

vocação parte das pessoas que habitam e fazem parte da história da região.   

Outro setor que será bastante afetado segundo Durigon (2017) é a rizicultura em 

função do uso e da qualidade da água, pois o projeto Caçapava pretende utilizar a água do rio 

Camaquã, sendo que este Rio é fonte de água para a produção do arroz no Estado. Assim, 

com a diminuição da vazão do rio, supressão de nascentes e olhos d’agua, os quais constam 

no EIA/RIMA, irá afetar a irrigação no setor do arroz. 

Outro fator importante a se considerar seria o de serviços públicos, como a saúde. 

Com o aumento do número de trabalhadores vai ter uma demanda maior por eles. Além do 

aumento da demanda por questões populacionais, temos as questões de saúde pública 

referente a exposição a produtos tóxicos da mineração. Os metais pesados não estão 

disponíveis facilmente ao alcance do homem, estão nas profundezas do solo, no momento que 

são liberados através da explosão, partículas desses metais serão liberados na água, solo e ar 

com alto potencial de prejudicar a saúde das pessoas. O chumbo, por exemplo, é um elemento 
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que se acumula no corpo causando deficiência cognitiva, principalmente em crianças, afirma 

Durigon. 

Borba (2017) corrobora com as mesmas opiniões de Durigon, e afirma que, além do 

  

projeto de mineração ter potencial para gerar efeitos nefastos para toda a região, em 

função da destruição de recursos naturais, da contaminação da cadeia alimentar e 

dos efeitos sobre a saúde humana (tudo em escala espacial ampliada devido a 

disseminação especialmente de chumbo através do vento e da água), se 

restringirmos a análise ao âmbito local, os pecuaristas familiares serão duramente 

afetados em função da influência negativa que a atividade mineradora causa, tanto 

de forma direta sobre os recursos da pecuária (contaminação de pastagens e água), 

quanto de forma indireta ao criar uma imagem depreciativa da região, enquanto 

produtora de carne e animais.  

 

 Borba (2017) aponta que desconhece qualquer contribuição positiva gerada por esse 

tipo de atividade, pois “do ponto de vista econômico estamos falando da exploração até a 

exaustão de recursos não renováveis que serão integralmente exportados da região na forma 

de commodities, portanto, sem gerar empregos nem novas dinâmicas econômicas”. Ele ainda 

destaca que os empregos são de baixa qualidade, pois em sua maioria são trabalhos dentro da 

mina, afetando também a saúde das pessoas. Para Borba (2017) por mais que sejam gerados 

450 empregos outros milhares serão prejudicados já que milhares de pecuaristas familiares 

terão dificuldades de manterem-se na atividade se a mina entrar em operação. Contradizendo 

as informações divulgadas pela empresa mineradora, a qual afirma que, destes 450 empregos, 

outros 11 serão gerados espontaneamente pela cadeia produtiva. Dessa forma, na opinião de 

Borba (2017) além da geração de empregos de baixa qualidade “estaremos, através da 

destruição socioambiental da região mais conservada do Rio Grande do Sul, exportando 

empregos”.  

 Ouro fator, conforme o entrevistado é a sujeição das populações tradicionais a 

exclusão social e surgimento de novos problemas em função da vinda de trabalhadores 

desempregados, os quais serão atraídos por falsas promessas de emprego gerando grandes 

aglomerações populacionais sem remuneração. Para Borba, o próprio EIA do projeto aponta 

esses problemas, como o aumento da violência, prostituição e doenças.  

 Considerada uma área prioritária para conservação, segundo estudo divulgado pelo 

Ministério do Meio Ambiente me 2010, é necessário que sejam realizados mais do que 

“simples comentários” a respeito desses problemas no projeto (Borba, 2017). Associa-se a 

isso o fato da contaminação por chumbo, que é disseminado pelo vento. Com isso, uma 

exploração que irá durar 15 anos “deixará como herança um rastro de destruição e pobreza, 

exatamente como em todos os lugares onde se dá a exploração mineral” (Borba, 2017). 
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Para Durigon (2017) o setor econômico afetado positivamente é o da mineração, 

mesmo assim, considera pouco relevante para a economia brasileira, pois tudo que for 

extraído será exportado para China e Bélgica. Somado ao fato e que não há processo de 

purificação do minério, o que implicaria em mais poluição, ressalta ela. O Brasil realizado 

muitos investimentos em mineração, o “Plano Nacional de mineração 2030” seria um 

exemplo disso. O objetivo do PNM-2030 “é nortear as políticas de médios e longos prazos 

que possam contribuir para que o setor mineral seja um alicerce para o desenvolvimento 

sustentável do País nos próximos 20 anos”. (BRASIL, 2010) 

Durigon (2017) acredita que os conflitos socioambientais gerados a partir do projeto 

de mineração estão relacionados entre as pessoas que produzem alimentos na bacia do rio 

Camaquã, principalmente os pecuaristas, o qual são um grupo mais organizado e mais visível, 

os quilombolas e pescadores. Existe também o conflito entre as pessoas da região, os 

moradores urbanos, que são mais vulneráveis, e que querem uma oportunidade de emprego. 

Ela enfatiza que há o conflito de ideias, entre as universidades que estão contra o projeto e as 

que estão à favor, no caso os curso de Engenharia de minas da UFRGS e UNIPAMPA, 

criando assim um debate de ideias entre eles.  

Para Borba o conflito fundamental é entre modelos de desenvolvimento, entre um 

modelo de desenvolvimento exógeno representado pela megaindústria mineradora 

considerada insustentável ambiental e socialmente e o modelo de desenvolvimento regional, 

dos atores locais de produção, baseados na conservação dos recursos e produção de produtos 

regionais. Assim,        

o principal conflito socioambiental decorre da incompatibilidade entre um projeto 

exógeno dedicado à exploração até o esgotamento de recursos não renováveis 

próprios da megaindústria mineradora voltada à exportação de commodities e o 

projeto dos atores locais baseado na conservação dos recursos e na diferenciação dos 

produtos da região mais conservada do RS. Enquanto um projeto atende interesses 

privados de uma empresa sem compromisso com o futuro, o outro representa os 

interesses coletivos de um conjunto de atores locais (de produtores a indústria) 

organizados em torno de um Arranjo Produtivo Local (inclusive reconhecido pelo 

governo do RS) que atualmente tem servido de referencias para estratégias em 

outras partes do Brasil. Há um claro conflito de modelos de desenvolvimento. Um 

conflito entre a sustentabilidade e a insustentabilidade. (BORBA, 2017)  

 

 Em relação ao posicionamento do poder público, Durigon (2017) aponta que o 

governo federal incentiva à mineração, isso já é um fato, devido ao Plano Nacional de 

Mineração criado em 2009. Pela mídia, subentende-se que o Governo Estadual também é 

favorável, o que faz confirmar é que o atual governador teve parte de sua campanha 

financiada pelo setor de mineração. 
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Na opinião de Durigon (2017) a FEPAM não exerceu de modo adequado a condução 

das audiências públicas, pois não seguiu a normativa exigida para as mesmas. Pode-se 

observar, como exemplo, que o órgão, por muitas vezes, respondia pelo empreendedor, sendo 

que o papel dela é mediar. Outro ponto que a FEPAM não respondeu ainda aos protocolos 

que foram emitidos após as audiências. Ainda teve-se o caso da rejeição do pedido de AP para 

São Lourenço do Sul, mesmo tendo as 50 assinaturas necessárias a sua aprovação.  

Em relação ao poder público local, a prefeitura de Caçapava do Sul e Santana da Boa 

Vista apoiam o projeto devido a verba da arrecadação por Compensação Financeira sobre 

Produtos Minerais (CFEM). A CFEM pode ser de até 3% sobre o valor do faturamento 

líquido resultante da venda do produto mineral, obtido após a última etapa do processo de 

beneficiamento adotado e antes de sua transformação industrial, desse valor, 45% fica para os 

cofres públicos municipais. (Brasil, 1989; 1990) 

 Sobre a posição do poder público Borba (2017) considera que os governos Federal e 

Estadual são favoráveis ao projeto, 

Dado o neo-desenvolvimentismo experimentado pelo Brasil atualmente - com o 

recrudescimento de velhas concepções sobre os caminhos para a transformação das 

realidades socioeconômicas regionais que desconsideram os contextos locais na 

aplicação de modelos que insistem em igualar desenvolvimento e crescimento, onde 

a gestão do estado está sob controle do grande capital internacional representado por 

políticos que agem como seus agentes”.  

Porém em relação os poderes municipais apenas Caçapava do Sul e Santana da Boa 

Vista são favoráveis.  

Borba deixa bem claro que “não há qualquer dúvida sobre a existência de degradação 

ambiental, algo irreversível”.  Isso implica que não é possível que os ganhos econômicos 

possam vir a compensar as perdas ambientais, pois não há como comparar as categorias de 

sistemas ambientais e capitais, nesse caso, apenas as perdas ambientais são irreversíveis, não 

podendo as mesmas serem compensadas pelos lucros financeiros. Para Borba (2017), “a 

pecuária associada ao turismo representa um potencial infinitamente maior em termos de 

ganhos econômicos”. 

Quanto a degradação ambiental Durigon (2017) afirma que “vai haver uma alta 

degradação ambiental, social e econômica porque aquela área é a mais preservada de todo o 

bioma pampa, é onde ainda tem mata e campo nativo, fauna e flora e várias espécies em 

extinção”. O projeto vai alterar a paisagem, principalmente da área diretamente afetada, com 

buracos, pilhas de rejeitos, a supressão de nascentes. Em termos de valores econômicos é 

pouco o que a mineração vai oferecer aos municípios, apenas 450 empregos de pessoal não 
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local, ou seja, os ganhos econômicos não justificam a degradação ambiental. (DURIGON, 

2017). 

As soluções econômicas mais viáveis para a região no ponto de vista de Durigon 

(2017) “seria aproveitar as vocações locais: o turismo e a pecuária. Oportunizar a utilizar de 

forma sustentável esses recursos e incentivar o turismo”. No ponto de vista de Borba não 

difere muito de Durigon, pois ele enfatiza que “o potencial de uma região deve contemplar 

acima de tudo a mobilização de recursos já existentes” e esses recursos já estão sendo 

subutilizados, por exemplo, a criação de ovinos e o turismo. São duas atividades que estão 

amplamente ligadas no Arranjo Produtivo Localizado Ovinos e Turismo do Alto Camaquã. O 

abandono dessa atividade que é uma tradição pela troca de um modelo exógeno de produção 

que vai operar por um período de 15 anos apenas e que ao mesmo tempo deixará 

consequências irreversíveis ao meio ambiente e para as gerações futuras. Ainda Borba (2017) 

“os gestores públicos locais estão destruindo atividades, não só capazes de gerar grande 

riqueza, mas, sobretudo com capacidade de fazê-lo ad eternum.”  Um dos objetivos de 

desenvolvimento expressados pela ONU é que a produção de alimentos  é uma das 

necessidades humanas da atualidade e do futuro e essa exploração de chumbo acarretará 

apenas em destruição em um processo que se tornou obsoleto. (BORBA, 2017) 

Em análise das entrevistas nota-se principalmente que todo impacto ambiental gera um 

conflito socioambiental, assim como Wanderley (2008) “o conflito ambiental seria a arena 

onde diferentes atores sociais disputam a definição de meio ambiente como problema social” 

sendo assim um palco de defesa dos recursos naturais, um lugar distinto, ocupado por povos e 

comunidades tradicionais. Ainda Wanderley (2008) “lutas sociais pelo controle dos recursos 

naturais e pelo uso do meio ambiente comum”, as constantes ameaças a esses territórios 

oportunizam a criação de movimentos sociais, movimentos estes que lutam pela defesa de seu 

grupo. Os conflitos que envolvem a mineradora Votorantim e os povos tradicionais vão além 

da disputa por um mesmo recurso, as comunidades locais não tem interesse, por exemplo, no 

chumbo, mas sim pelo território que tem um valor histórico-cultural. Os grupos que 

manifestam contra o projeto e a favor de um território sustentável são: União Pela 

Preservação (UPP), Associação para o Desenvolvimento do Alto Camaquã (ADAC), Comitê 

dos Povos e Comunidades Tradicionais (CNPCT) do Pampa entre outras associações. Esses 

grupos são responsáveis pela luta à preservação, conservação e uso dos recursos naturais de 

forma sustentável bem como o sociocultural daquele local. 

De acordo com os entrevistados Durigon e Borba, o poder público de Santana da Boa 

vista e Caçapava do Sul se posicionam a favor, e inúmeras tentativas de contato pra ouvir a 
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parte a favor do projeto foram realizadas, ambas tentativas foram fracassadas e sem sucesso. 

Da parte contrária do projeto encontramos entre eles, pecuaristas do Alto Camaquã, e os 

povos de comunidades tradicionais do pampa, conforme o CPCTP é: pecuarista familiar, povo 

pomerano, pescadores, indígenas, quilombolas, povo de terreiro, ciganos e benzedores.  Esses 

povos segundo Mazurana, Dias e Laureano (2016), “mantêm práticas culturais e espirituais 

próprias, mantêm sistemas de produção agrodiversos e culinária própria, visando a soberania 

e segurança alimentar, manejam de forma sustentável os ecossistemas”.  Por isso essa relação 

dos povos com a natureza mantém características da sociobiodiversidade do bioma pampa e 

são contrários ao projeto.  

Ainda Vieira (2014 p. 31) “refere à beleza cênica no contexto de paisagem, no Brasil, 

destaca-se que um dos objetivos da lei brasileira nº 9.985/2000 é o de proteger as paisagens 

naturais e pouco alteradas, e o que agregaria como referência à proteção seriam as suas 

notáveis belezas cênicas”. As paisagens identificadas na região das nascentes do rio Camaquã 

(figura 8) entre Bagé, Lavras do Sul e Caçapava do Sul, as margens do rio Camaquã entre 

Canguçu e São Lourenço do sul; o paredão no rio Camaquã em Santana da Boa Vista; o 

conjunto morfológico da casa da pedra em Bagé; o Cerro do Mirradouro em Pedras altas; as 

coxilhas em Pedras Altas; a Serra do Herval, a serra de Santa Bárbara, o Vale dos Lanceiros e 

o forte em Caçapava do Sul, as minas do Camaquã, o conjunto morfológico da formação das 

guaritas em Caçapava do Sul (figura 9); o complexo da Pedra do Segredo; os afloramentos 

rochosos das guaritas; o vale do rincão do inferno em Lavras do Sul (figura 10); áreas de 

campos nativos e as coxilhas em lavras do Sul; a caverna de Santana da Boa Vista e as áreas 

altas, com vistas para o pampa entre Bagé, Lavras do Sul são algumas das áreas consideradas 

como beleza cênicas no planalto Sul-rio-grandense. (VIEIRA, 2014). 

 

Figura 8: Rio Camaquã 
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Fonte: Márcia Colares, 2017. 

Figura 9: Guaritas em Caçapava do Sul 

 

 

Fonte: Marcia Colares, 2017. 

 

Figura 10: Rincão do inferno 
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Fonte: Marcia Colares, 2017. 

 

Além da preservação paisagística, os entrevistados também enfatizam a pecuária 

familiar (figura 11 e 12), devido aquele lugar ter a predominância de campos nativos, clima 

propício para a criação de gado. A região do Alto Camaquã caracteriza-se pelo predomínio da 

produção pecuária
3
 em campos nativos e pelas pequenas e médias unidades produtivas 

voltadas para esta atividade. (INRC, 2017) 

Figura 11: Criação de bovinos 

 

 

Fonte: Marcia Colares, 2017. 

 

Figura 12: Criação de caprinos 

 

                                                 

3
 Denomina se pecuária toda criação de bovinos, ovinos e caprinos. 
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Fonte: Eliane Colares, 2017. 

 

Segundo o parecer técnico elaborado pela FURG e encaminhado a FEPAM referente 

às audiências públicas dos dias 22, 23 e 24 de novembro de 2016, nos municípios de Santana 

da Boa Vista, Bagé e Pinheiro Machado, “mostram inúmeras lacunas na descrição da estrutura 

e do funcionamento do empreendimento, com contradições dentro do próprio documento e 

com os discursos apresentados durante as audiências públicas” ainda no EIA/RIMA há 

problemas de conceitos e muitas falhas metodológicas relacionadas a amostragem onde a 

“comprovação de suficiência amostral, no que tange ao diagnóstico do meio físico, biótico e 

socioeconômico, inviabilizando, portanto, a determinação dos impactos reais e potenciais do 

empreendimento.” E ainda “as potencialidades de desenvolvimento do turismo local serão 

fortemente afetadas pelo empreendimento poluidor, é grave a não consideração destas no 

EIA-RIMA.”  

O CFEN é muito pouco e não justifica o dano ambiental que irá causar o projeto, além 

do mais os postos de trabalho com pouca remuneração e o uso da infraestrutura municipal 

causando um inchaço da infraestrutura local, conforme destaca Borba “que para gerar 450 

empregos, milhares serão destruídos na medida em que milhares de famílias de pecuaristas 

familiares terão dificuldades de manter-se na atividade se a mina entrar em operação”. 

Conforme Cardoso (2017)  “os poucos recursos da CFEN têm sido historicamente gastos 

pelos estados e municípios sem diálogo com a população e sem definição de prioridade”, ou 

seja o que seria pra ser destinado especificamente a população acaba sendo indiretamente 

aplicado em melhorias de infraestruturas para a empresa mineradora. 

Os conflitos socioambientais estão cada vez mais presentes na sociedade brasileira e 

uma das consequências conforme afirma Vargas (2007) “é a debilidade na implementação das 
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políticas e esquemas de gestão disponíveis para regulação e uso e acesso dos recursos 

naturais” Os conflitos variam em intensidade, pois isso tudo depende do local e da região e até 

mesmo o tipo de exploração, tendo em vista uma região mais fragilizada em aspectos sócio 

políticos. 

 

4.2.2 Análise dos questionários  

 

 O questionário foi realizado com 7 pessoas de diferentes setores sociais presentes na 

bacia do rio Camaquã, na qual foram respondidas as questões então para facilitar a 

compreensão dos resultados foi elaborado um quadro resumido e que está presente no 

Apêndice A. 

Em análise dos resultados dos questionários as pessoas das comunidades tradicionais 

que participaram estão numa faixa etária de 30 a 60 anos, e 3 possuem o ensino superior, 2 

superior incompleto, 1 com ensino médio e 1 com ensino fundamental incompleto. O setor 

social econômico na qual estão inseridas, sendo que 1está na pesca e acadêmico, 1 na pecuária 

e agricultura, 1 na pecuária, 1 na pesca, 1 na agricultura, 1 no artesanato e 1 do povo cigano. 

Sobre a fonte de água para o consumo humano 4 delas utilizam cacimba, 2 utilizam água de 

abastecimento urbano (CORSAN) e 1 não respondeu. Sobre a utilização dos recursos naturais 

de subsistência na sua maioria responderam que utilizam, apenas 1 não utiliza. Dos que 

utilizam em sua maioria citada a água, depois vegetais, sol, terra, cipós e madeira. 

Da pergunta relacionada do conhecimento da existência do projeto Caçapava do Sul, 

todos responderam que têm conhecimento sendo que 1 mora a 1km da implantação do 

projeto, ou seja, na Área Diretamente Afetada (ADA), 3 à 200km, 1 à 40 km e 2 não sabe/ não 

respondeu. Todos responderam que são contra o projeto e tendo como sua justificativa 1 pelo 

dano que pode causar ao estuário da laguna dos Patos, já que o Rio Camaquã desemboca na 

laguna, 1  que não há garantias que não haverá contaminação de chumbo, 2 que a mineração 

vai acabar com todos tipos de recursos naturais destruindo vidas, 1 que comprometerá a saúde 

dos moradores, destruição ambiental e inviabilizara a pecuária, 1 que conheceu a 

contaminação do mercúrio que houve há 30 anos atrás quando rompeu uma barragem de 

rejeito de Minas do Camaquã e 1 que a mineração não promove desenvolvimento e preza pela 

sustentabilidade. 

Da pergunta relacionada ao conhecimento da realização das Audiências Públicas (AP), 

5 deles tiveram conhecimento sendo que 1 delas ressalta que das duas primeiras não teve 

conhecimento, 1 não teve conhecimento e 1 não teve conhecimento das AP realizadas pela 
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empresa, apenas é sabedor das AP realizadas pelos movimentos sociais. Quanto a participação 

das AP 4 participaram as outras 3 não, sendo que a participação foi apenas das 3 últimas 

porque as 2 primeiras realizadas pela empresa teve pouca divulgação, horário incompatível, e 

mudanças de local. 

Quanto a influência do projeto no modo de vida, todos responderam que sim, o projeto 

influenciara, e com a justificativa de que os povos e comunidades tradicionais utilizam os 

recursos para sua subsistência. bem como para o povo cigano. Ainda caso ocorra sinistro 

durante a operação da mina os produtos sustentáveis que lá são produzidos ficarão fortemente 

ameaçados no mercado, os problemas de saúde, destruição da região mais preservada, 

contaminação das águas, mortandade dos peixes, recursos para subsistência serão afetados. 

Quanto a modificação na qualidade de vida todos eles acreditam que sim, que haverá 

modificação na qualidade de vida com a justificativa que vai prejudicar economicamente a 

pesca, com mortandade dos peixes, caindo a produção. A saúde ficará ameaçada pela 

contaminação do chumbo, os ventos predominantes do leste trazem contaminação de chumbo 

pelo ar, também vai impactar a produção de alimentos bem como materiais usados no 

artesanato e o povo cigano terá que mudar sua rota migratória. 

Para todos eles o projeto vai prejudicar ou poluir o meio ambiente, em sua maioria cita 

a contaminação da água, do ar, e do solo e ainda o próprio EIA/RIMA admite os impactos 

ambientais, contaminação do rio Camaquã inclusive do lençol freático, o bioma pampa é o 

mais preservado e é lá que se encontram povos e comunidades tradicionais, um deles ainda 

menciona que toda poluição vai parar no “querido” Rio Camaquã. 

 Para os entrevistados os tipos de impactos ambientais estão relacionados com a morte 

total do rio e seus afluentes, contaminação de metais pesados, alteração da paisagem e os 

aspectos físicos do solo e água. No EIA/RIMA consta a contaminação das águas superficiais e 

subterrâneas, redução da biodiversidade, à saúde humana, perdas dos seres vivos, inclusive 

dos peixes, fonte de água comprometida e um ataque violento ao ecossistema da região. 

  Em vista dos ganhos econômicos com a implantação desse projeto 3 entrevistados 

acreditam que haverá ganhos apenas para quem for explorar e que os grandes lucros vão para 

os investidores, ou seja, a empresa. 4 deles acreditam que não haverá ganhos econômicos e 

ressaltam que apenas para a Votorantim que é uma Holding, ou seja, não tem donos, somente 

acionistas e que não vê ganhos econômicos quando o meio ambiente é atingido, uma vez que 

instalada a mineradora, o mercado de produtos sustentáveis irá ser afetado, pois não haverá 

compradores para os produtos contaminados com chumbo. 
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 Quanto se acreditam que o projeto vai atender as exigências ambientais previstas em 

lei, apenas um entrevistado respondeu “talvez” e mesmo que atenda as exigências não 

justifica que haverá destruição ambiental nas próprias audiências. Afirmam que não há como 

minerar sem causar impacto ambiental e 6 responderam que o projeto não vai atender as 

exigências ambientais e que  há negligência das empresas, exemplificadas em outras 

experiências citando, o exemplo de Mariana, pois o EIA/RIMA é burocrático e deixa muitas 

margens para os leigos, e ainda que não pensam no pequeno. 

 Quanto a qualidade de vida 2 entrevistados julgam regular, pois já esteve melhor 

financeiramente, mas falta sustentabilidade. 3 julgam bom, mas ainda precisam caminhar para 

o desenvolvimento sustentável e que não perdeu sua cultura originária e 2 julgam ótima, pois 

sabem produzir de maneira sustentável já que tem tradição há mais de 200 anos e ainda que 

água limpa e local preservado é fonte de vida. 

 De forma geral observa-se que as opiniões estão em torno da sustentabilidade da 

região do alto Camaquã, pois a mesma tem um alto potencial para a pecuária familiar na 

população local dos saberes tradicionais. E existe uma desconfiança quanto o cumprimento 

das exigências ambientais, exemplificando a tragédia de Mariana, e a antiga contaminação por 

de mercúrio devido uma barragem de rejeitos que se rompeu em Minas do Camaquã. Outra 

opinião é que os povos e comunidades tradicionais do pampa, os quais habitam esse espaço, 

têm o direito de decidir sobre esse território e garantir as futuras gerações condições de vida. 

 

4.2.3 Análise das atas das Audiências Públicas 

 

Para a construção desse quadro 5 foi realizada consultas das Atas das Audiências 

Públicas realizadas em 27/07/16 em Minas do Camaquã, 28/07/16 em Caçapava do Sul, 

22/11/16 em Santana da Boa Vista, 23/11/16 em Bagé e 24/11/16 em Pinheiro Machado. Para 

uma identificação mais precisa foi usado somentes as reinvidicações completas que 

apresentassem a sua posição ao projeto, identificação do setor em que a pessoa esta inserida e 

a justificativa ou comentário do seu posicionamento. Para isso foi necessário a elaboração de 

um quadro (Apêndice B) que pudesse fazer parte desse trabalho uma forma de uma breve 

exposição sintetizada dos posicionamentos nas audiências públicas. 

 De acordo com o posicionamento encontrado nas atas das 5 audiências públicas 

realizadas, 7 pessoas do poder público manifestam à favor e 4 contra o projeto. A opinião do 

poder público na sua maioria é a favor devido ao crescimento econômico e social e 

manifestam todo apoio ao projeto e a ansiedade de ter uma Votorantim em seu município, 
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pois acreditam na compatibilidade entre a FEPAM e os ministérios. O poder público que se 

manifesta contra o projeto, tem por justificativa que o modelo de desenvolvimento proposto 

pela mineração desagrega e ainda causa poluição, e todos os empregos gerados são de baixa 

qualidade o que diminui as expectativas socioeconômicas. 

 Do setor acadêmico 15 são contra e 4 são a favor. A opinião em sua maioria que são 

contra, criticam a baixa qualidade do EIA/RIMA, apontando falhas conceituais e técnicas, 

ainda haverá contaminação da fauna e flora e esse projeto irá afetar os produtos locais que são 

sustentáveis. Um deles menciona que a área das guaritas devia ser considerada uma unidade 

de conservação, sendo de grande importância para o geopatrimônio. 

 Do setor da pecuária 8 são contra o projeto e sua maioria justificam como um projeto 

que provocará agressão ao meio ambiente, pois haverá poluição com a extração de metais 

pesados e a pecuária é uma tradição naquele local. Um deles argumenta que não haverá 

diálogo, que essa é uma forma de extrativismo que gera uma forte ameaça à produção 

sustentável. 

 Do setor do comércio 1 se manifestou contra o projeto fazendo uma reflexão sobre a 

história sociocultural daquela região. Os outros 2 que se manifestaram a favor e atribuem fator 

positivo aos empregos diretos e possibilidade de desenvolvimento de empresas. 

 Dos moradores locais identificados nas atas, apenas 3 são contra o projeto e suas 

justificativas decorrem que não existe mineração sustentável, que haverá impacto a fauna e 

flora; a preocupação com os trabalhadores locais e ainda que é um projeto totalmente 

contrário à pecuária sustentável que é a principal economia local. Apenas 1 morador se 

mostrou favorável ao projeto conforme a ata das audiências justificando que irá voltar o 

desenvolvimento na região. 

 De modo geral a análise das atas identifica se 46 como contra e justificam em sua 

maioria como um projeto que gerará a insustentabilidade local, com grandes impactos 

irreversíveis à paisagem local, impactos de longa duração em relação a contaminação de água, 

solo e ar. Os 20 posicionamentos à favor do projeto justificam, em sua maioria, como um 

projeto de desenvolvimento. 

 Então podemos concluir que o posicionamento à favor visam a sustentabilidade local, 

de modo que os povos e comunidades locais permaneçam nesse lugar preservando e 

conservando o meio ambiente, e o posicionamento contra visa a exploração dos recursos não 

renováveis com promessas de desenvolvimento econômico local causando uma 

vulnerabilidade a insustentabilidade, ainda deixando lacunas sobre a justificativa do seu lado a 

favor. 
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4.3 FLUXOGRAMA DE CONFLITOS 

 

  O fluxograma foi elaborado através de todos dados obtidos no decorrer desse 

trabalho, todos os conflitos encontrados foram detectados através da busca bibliográfica, nas 

entrevistas, na análise das atas e nos questionários. 

Figura 13: Fluxograma de conflitos socioambientais 

 

 

Fonte: A autora 

 

 Conforme o fluxograma é possível notar que há uma polaridade entre o setor 

acadêmico, onde o conflito de ideias remete à posições diferentes que apoiam a 

sustentabilidade e se manifestam contrárias ao projeto e docentes e discentes de cursos que 

apoiam a mineração como engenharia de minas, confrontando entre eles um conflito de ideias. 

O setor acadêmico e o poder público são os protagonistas, pois são eles que mais debatem e 

discutem mais sobre o projeto, e também os dois setores que tem opiniões mais divididas, por 

isso eles no topo do fluxograma. 

 Nos sistemas produtivos para se alcançar a sustentabilidade é necessário “a 

preservação dos saberes locais, a valorização da cultura e da heterogeneidade das populações 

rurais e a conservação dos recursos naturais aliadas à geração de renda” (SIQUEIRA e 
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ZÚÑIGA, 2016). O mesmo ocorre no poder público uns apoiam o projeto em prol de um 

desenvolvimento econômico para a região, com mais empregos e renda, outros do poder 

público enfatizam a sustentabilidade para região e que este é um modelo de desenvolvimento 

socioeconômico, apoiando a agricultura familiar, a pecuária familiar de modo a preservar e 

garantir o futuro das próximas gerações. Considera se aspecto fundamental do 

desenvolvimento econômico segundo a teoria Schumpeteriana “o processo de inovação e as 

suas consequências na organização dos sistemas produtivos” (SOUZA, 2012, apud PIVOTO 

et al 2016). Para Pivoto et al (2016) “enquanto novos produtos e processos forem gerados, a 

economia estará em crescimento”. 

 Por outro lado, esta a Votorantim em conflito pela posse dos recursos não-renováveis, 

os quais, uma vez extraídos jamais voltarão, mas garantindo empregos e desenvolvimento 

socioeconômico para região em médio prazo (15-20 anos). O mesmo acontece com setor do 

comércio, defendendo a promoção do desenvolvimento socioeconômica a partir dos empregos 

diretos e indiretos gerados pela atividade de mineração. “Os investimentos em inovação 

dinamizam o crescimento, gerando efeitos em cadeia sobre a produção, o emprego, a renda e 

os salários” (PIVOTO et al, 2016) 

  A pecuária depende dos campos nativos e, além disso, de nenhum tipo de 

contaminação na água, solo e ar, pois todos os produtos ali comercializados são primários. A 

agricultura familiar, principalmente que realiza as atividades de subsistência, necessita de 

água, ar e solo. O turismo já engloba uma série que por si só interligam uma a outra, a fauna e 

a flora, a paisagem e os recursos naturais, todos eles preservados interagem com a 

sustentabilidade. Por ser um lugar considerado de uma beleza cênica, o turismo tem potencial 

para promover o desenvolvimento local. Turismo Rural de acordo com o Ministério do 

Turismo “é o conjunto de atividades turísticas desenvolvido no meio rural, comprometidas 

com a produção agropecuária, agregando valor e serviços, resgatando e promovendo o 

patrimônio cultural e natural da comunidade” (BRASIL, 2006).  

  Os povos e comunidades tradicionais presentes no bioma pampa segundo Mazurama, 

Dias e Laureano (2016) são: pecuaristas familiares, quilombolas, benzedeiras e benzedores, 

pescadoras e pescadores artesanais, povo cigano, povos indígenas, povo pomerano e o povo 

de terreiro. Eles vivem no bioma pampa, com modos de vida tradicionais e ainda promovem a 

conservação da biodiversidade do bioma pampa. Foi possível identificar a presença de todos 

esses componentes na bacia do rio Camaquã. Esses povos dependem da fauna e flora e dos 

recursos naturais para sua subsistência. Os representantes de sindicatos, associações e 

movimentos estão em conflitos em defesa da sustentabilidade e muito deles defendem atores 
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sociais que dependem da preservação e se utilizam de recursos para subsistência. Os 

pecuaristas pertencem as comunidades tradicionais do pampa, mas neste caso encontra se 

separado no fluxograma devido uma maior participação juntamente com os movimentos 

sociais, pelo fato da região ter um grande reconhecimento da pecuária sustentável e a ADAC. 

 

5 CONCLUSÃO 

 

A metodologia utilizada para analisar os conflitos socioambientais gerados a partir da 

possível instalação da atividade mineração foi concretizada ao longo do trabalho e com 

resultados satisfatórios. Na leitura das atas é possível notar que a maioria das opiniões 

apresentadas foram contra o projeto e ainda ocorreu a dificuldade de encontrar pessoas a favor 

do projeto que para realizar entrevista. Assim, dos entrevistados, nota-se que em sua maioria 

são contrários ao projeto, por preocupação com as questões ambientais, pois lá é uma região 

preservada do bioma pampa e também o Rio Camaquã, por preocupação com a alteração do 

modo de vida local e prejuízo as atividades econômicas historicamente desenvolvidas ali, 

como a pecuária familiar bovina e ovina, além das atividades de subsistência das 

comunidades tradicionais.  

A importância da beleza cênica nessa região onde será instalada a mineração nos 

mostra que antes de todo o processo de instalação é também um importante potencial turístico 

no bioma pampa com paisagens de patrimônio cultural e natural do estado. E é nesse lugar 

chamado de pampa, um dos biomas brasileiros, que vivem comunidades tradicionais. Os 

povos e comunidades tradicionais vivem em constante harmonia com a natureza, valorizando 

e utilizando de forma sustentável os recursos naturais herdados pelos antepassados, fazendo 

com que mantenha vivos os costumes e tradições. As terras, os territórios tradicionais e o 

modo de vida dos povos para Mazurana, Dias e Laureano (2016), “vêm sendo constante e 

intensamente ameaçados, configurando-se violações dos seus direitos consuetudinários e de 

direitos previstos por leis nacionais e acordos internacionais”. 

De acordo com a posição contrária do projeto todos e quaisquer empreendimentos 

minerário causam certo tipo de impacto ambiental para a retirada dos minerais grandes 

escavações serão feitas e consequentemente os volumes de rejeitos também. A preocupação 

com a degradação ambiental não envolve apenas os moradores locais, mas sim todos os povos 

e comunidades tradicionais que dependem das atividades de subsistência. A pecuária familiar 

existe há mais de dois séculos e o impacto deixado por essa atividade é praticamente 
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inexistente, os campos nativos da região são utilizados para pecuária sustentável, os recursos 

naturais são conservados, sendo esta uma principal estratégia de desenvolvimento local. O rio 

Camaquã tem mais de 400 km levando água para muitas pessoas e desembocando na laguna 

dos patos tendo em sua importância o consumo da água (humana e animal), irrigação e 

turismo onde são realizados acampamentos e passeio de barcos e jangadas. 

Ressalta se também a importância dos grupos e movimentos de preservação, entre eles 

União pela preservação (UPP) grupo de defesa do Rio Camaquã e da Região de Palmas e o 

Comitê dos Povos e Comunidades Tradicionais do Pampa (CPCTP). Grupos que defendem as 

identidades locais e culturais do bioma pampa, entre outros como associações, sindicatos, têm 

sido grandes e importantes atores sociais nas reivindicações contra esse projeto, pedidos de 

Audiências Públicas, seminários encontros e reuniões foram realizados desde a divulgação 

dessa possível implantação.  

Da posição favorável ao projeto o poder público fica dividido entre a sustentabilidade 

e o crescimento socioeconômico local, sendo que as principais justificativas são o emprego e 

taxação da CFEN. Se for implantado esse projeto, as pessoas que serão bem remuneradas não 

são pessoas do local e sim quem já tem conhecimentos sobre mineração. Já os empregos 

ofertados como “desenvolvimento para o local” são trabalhos de pouca remuneração para 

trabalhar dentro da mina e ainda são temporários depois vai haver desemprego.  Ainda a 

infraestrutura do município precisa ser adaptada para um “possível inchaço de infraestrutura”, 

pois a demanda por produtos e serviços irá aumentar principalmente da saúde. 

 Com tudo isso concluiu que as perdas ambientais são irreversíveis e as financeiras 

não. Vê-se o exemplo tão próximo Minas do Camaquã, que por mais de um século foi 

explorada, deixando um rastro de pobreza e destruição. Se considerarmos o histórico da 

mineração da região há 30 anos houve um rompimento da barragem de rejeito por excesso de 

chuvas, houve contaminação de mercúrio em todo curso do rio.  

Infere-se que a instalação da mineradora pode prejudicar o ambiente e os moradores 

da área diretamente afetada, considerado, portanto um projeto insustentável numa região que 

é marcada pela sustentabilidade das atividades locais. Nesse caso, as perdas ambientais e de 

modo de vida local, não é justificada pelo constatado baixo retorno econômico para a 

população. Nesse sentido, a maioria dos empregos ofertados serão de baixa remuneração, 

existe o risco da sobrecarga nos serviços públicos pelo aumento da demanda populacional, 

além o empreendimento possui uma vida útil de apenas 20 anos.    
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APENDICE A- Compilação dos questionários 

Pergunta Resposta Justificativa 

Idade 60  

30  

46  

55  

46  

44  

54  

Escolaridade Superior incompleto  

Superior incompleto  

Superior  

Ensino fund. 

incompleto 

 

superior  

superior  

Médio completo  

Setor social/ 

econômico 

Pesca/ acadêmico  

Pecuária/agricultura  

Pecuária   

Pesca  

Agricultura  

Artesanato  

Povo cigano  

Fonte de água utilizada outros CORSAN 

cacimba  

cacimba  

outros CORSAN 

cacimba  

n/R  

Cacimba e poço 

artesiano 

 

Utiliza os recursos 

naturais para 

subsistência 

sim Água 

não  

sim Água, vegetais, sol, terra e madeira 

sim Água 

sim Água, madeira 

Sim Cipós para confecção de artesanato 

sim Povo cigano é itinerante e usa os recursos disponíveis na 

sua rota migratória 

Sabe da existência do 

projeto Caçapava do 

Sul 

sim Sabe da existência do projeto Caçapava do Sul 

sim  

sim  

sim  

sim  

sim  

sim  

Distância da casa até o 

local do 

empreendimento 

200km  

40km  

1km  

200km  

200 km  

N/s  

n/r  

Contra ou favor do contra Pelo dano que pode causar ao estuário da lagoa dos patos 
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projeto contra Não há garantias que não haverá contaminação de chumbo 

contra Comprometerá a saúde dos moradores, destruição 

ambiental, inviabilizará a pecuária. 

contra Conhece o projeto de minas do Camaquã que houve a 

contaminação de mercúrio 

contra A mineração não promove desenvolvimento, preza pela 

sustentabilidade 

contra A mineração vai acabar com todos tipos de recursos 

naturais 

contra Vai haver destruição das fontes de vida 

Tem conhecimento das 

AP 

sim  

Sim  

Sim As duas primeiras não tive conhecimento 

não  

não Sou sabedor das AP realizadas pelos movimentos sociais 

sim  

sim  

Participou das AP não  

não  

sim 3 

não  

Sim  2 as AP realizadas pela empresa não foram informados 

sim 3 

sim Todas 

O projeto vai 

influenciar seu modo 

de vida 

Sim Negativamente em todos os aspectos 

Sim Caso ocorra algum sinistro durante operação da mina 

ficaremos sem o mercado dos produtos sustentáveis 

Sim Sérios problemas de saúde, inviabilizará a produção 

econômica e destruirá a região mais preservada 

sim Esse projeto vai poluir a água e para quem vive do peixe a 

preocupação é constante 

sim Os povos e comunidades tradicionais utilizam os recursos 

para sua subsistência, isso faz parte da cultura 

sim Como depende dos recursos naturais para o artesanato, vai 

ser afetada 

Sim O povo cigano usa este caminho na rota migratória e vai 

encontrar esta rota contaminada. 

O projeto vai modificar 

sua qualidade de vida 

sim Vai prejudicar economicamente a pesca 

sim Os ventos predominantes em lavras são do leste, logo 

haverá contaminação de chumbo pelo ar 

sim A saúde ficara ameaçada pela contaminação de chumbo 

sim Os problemas de saúde, a mortandade de peixes 

sim Impactar a produção de alimentos, contaminação por 

chumbo, saúde. 

sim Vai diminuir o material (cipós) e diminuir a fonte de renda 

sim Terá que mudar sua rota perdendo seus contatos comerciais 

e amigáveis. Além do uso das águas, fauna e flora. 

O projeto vai 

prejudicar/poluir o 

meio ambiente 

sim O ar, as águas e a terra 

sim O ar, as águas e a terra e menciona o “querido” rio 

Camaquã 

sim O próprio EIA/RIMA admite vários impactos ambientais 

sim Pelo conhecimento que envolve a água, haverá 

contaminação 

sim O solo, as águas e o ar frisa o lençol freático 

sim Pelo que ouviu nas AP o minério atinge todos seres vivos 

sim O bioma pampa é o mais preservado e onde ainda povos e 

comunidades tradicionais. 

Quais os tipos de 

impactos no meio 

Morte total do rio e 

seus afluentes 

Quais os tipos de impactos no meio ambiente que podem 

ocorrer 
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ambiente que podem 

ocorrer 

Contaminação de 

metais pesados, 

alteração da 

paisagem 

 

EIA/RIMA consta 

contaminação das 

águas superficiais e 

subterrâneas, 

redução da 

biodiversidade 

 

 Diretamente à saúde 

e ao peixe que é a 

base da economia da 

família 

 

Contaminação solo, 

água e ar 

 

Perda dos seres 

vivos, fonte de água 

comprometida 

 

Ataque violento ao 

ecossistema da 

região. 

 

Você acredita em 

ganhos econômicos 

com a implantação 

desse projeto 

sim Para quem vai explorar 

Sim  Grandes lucros para os investidores 

Não Somente para a Votorantim 

sim  A empresa  

não A empresa, é uma Holding, ou seja, não tem donos somente 

acionistas 

não Não vê ganhos quando meio ambiente é atingido 

não Ganhos apenas para empresa e poder público. 

Qual setor 

econômico/social que 

será beneficiado com 

esse projeto 

Grandes empresas Qual setor econômico/social que será beneficiado com esse 

projeto 

Setor minerário e os 

investidores 

 

Empresa mineradora  

Empresa e o poder 

público 

 

Setor minerador  

N/R  

Poder público e o 

empreendedor 

 

Acredita que o projeto 

vai atender as 

exigências ambientais 

previstas em lei 

não Citou o exemplo de mariana 

não Nenhum projeto minerário cumpre as exigências ambientais 

talvez Mesmo que atenda não justifica que haverá destruição 

ambiental 

não Eles não pensam que vão prejudicar os “pequenos” 

Não Negligência das empresas em outras experiências 

não Porque o EIA/RIMA é burocrático deixando muitas 

margens para leitores leigos 

não Porque onde houve mineração não foram atendidos 

Avalie sua qualidade 

de vida no momento 

bom  

bom Precisamos caminhar para o desenvolvimento sustentável 

ótima Moram ali mais de 200 anos, sabemos produzir de forma 

sustentável, vivemos num paraíso 

regular Já esteve melhor financeiramente, a saúde está ruim por 

conta que bebeu a água do Camaquã há 30 anos, quando o 

rio estava contaminado por mercúrio 

Regular Falta sustentabilidade 

bom Não perdeu sua cultura originária, complementa a renda 
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fazendo medicamentos 54 

ótima Água limpa é fonte de vida, local preservado é fonte de vida 

APENDICE B-  

 

Posicionamento Setor Justificativa/comentário 

Contra  ADAC Por razões de ordem econômica e social. 

A favor Poder público Acredita nas instituições e que há compatibilidade entre 

FEPAM e Ministério. 

A favor Agropecuário Parabenizou o órgão ambiental pelo esclarecimento de muitas 

dúvidas e colocou como benéfico as opiniões contrárias como 

futuros ajuste no projeto. 

Contra  Pesquisador 

Embrapa 

 Não concorda que os interesses da empresa possam ser 

paralelos aos interesses da comunidade. 

A favor Poder Público Percebe o crescimento econômico e social para a região. 

A favor Comércio  Parabenizou a possibilidade da realização do projeto 

Contra Medica 

veterinária 

Coloca a importância da avaliação do projeto pelos 

veterinários da região e a avaliação de um trabalho de 

biodiversidade, destacou a importância de um diálogo 

saudável, lençol freático e o turismo, 

Contra Academia Criticou a baixa qualidade do EIA, 

Contra Pecuarista O projeto é uma agressão ambiental,  

A favor Comércio Relata que os empregos diretos acontecem, 

Contra  Pecuarista Poluir o meio ambiente 

A favor Poder público Traz para a conferência todo o apoio. 

A favor Academia Pergunta se o chumbo será extraído na sua maioria. 

A favor Poder público Sugeriu um plebiscito e reavaliação do projeto. 

Contra Poder público Espera que a FEPAM seja um órgão efetivamente 

fiscalizador deste projeto. 

Contra Academia Vê falhas conceituais e técnicas dos documentos. 

A favor Poder público --- 

A favor Engenheiro 

florestal 

Entende todo o trabalho realizado com seriedade e com 

medidas previstas conforme condições legais. 

Contra Academia Diversas questões técnicas que pontuou que vão ao encontro 

da contaminação da fauna e flora da região. 

Contra Moradora Por ser integrante do Alto Camaquã. 

Contra Morador Pondera que não existe mineração sustentável, que os 

moradores da região, o qual ele representa, não querem o 

risco. 

Contra Academia Encaminhará parecer à FEPAM onde relata sua discordância 

quanto ao impacto causado à fauna e a flora em influência 

direta. 

Contra  Academia e 

moradora 

A favor da preservação da fauna e da flora da localidade. 

Contra Agricultura Falta ética na condução do projeto e que o esforço da 

comunidade em produzir alimentos saudáveis na região está 

sendo considerada. 

Contra Representante 

de comitê 

Pede apoio a FEPAM e MP para acolher com respeito a 

manifestação contrária à extensão do projeto. 

Contra Pecuarista Não haverá diálogo quanto a possibilidade de economia 

extrativista que ameaça a região de produção 

autossustentável. 

Contra Pecuarista Contra a execução do projeto e rejeita a poluição que esta 
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extração possa acarretar. 

Contra Comércio Expôs sua manifestação com uma leitura reflexiva sobre a 

história pessoal na região. 

Contra  Representante 

público 

Que a empresa não se manifestou as claras quais os efeitos da 

mineração na região e relembrou o acidente de Mariana. 

   

Contra Academia Acontecerá um forte impacto ambiental e que o projeto não 

garante a preservação da fauna e flora. 

Contra Pecuarista Refletiu sobre a história pessoal na localidade. 

Contra Pesquisador 

Embrapa 

O projeto é uma exploração em detrimento do 

desenvolvimento, e que sejam respeitados todos os 

movimentos de toda região sob o apoio de muitas instituições 

educacionais e sociais que apoiam a região produtiva. 

Contra Turismo Defendeu o turismo já existente na região. 

Contra  Poder público Se mostra indignado com as outras audiências que já 

aconteceram. 

Contra Representante 

público 

Colocou o projeto como inequívoco e irretratável. 

Contra Médico 

veterinário 

Relatou que na audiência de SBV ficou triste ao ouvir um 

cidadão que representava Secretaria do Desenvolvimento do 

Estado ter se manifestado a favor do projeto. 

A favor Poder público Relatou que a FEPAM é uma instituição séria 

Contra SENAC Por defender a economia autossustentável desenvolvida na 

região. 

Contra Pecuarista Contra a extração dos produtos. 

Contra Agrônoma Estudou o projeto e manifestou sua insatisfação através de 

uma reflexão contrária a extração dos produtos. 

Contra Academia  Comunicou que estará entrando com uma demanda junto ao 

ministério Público Estadual e Federal quanto ao 

aprofundamento do estudo sobre o impacto ambiental, pois o 

material está sendo avaliado por 5 doutores e especialistas 

nas mais diversas áreas e eles vêm o projeto, na sua íntegra, 

como deficitário. 

Contra Academia Salientou que toda a apresentação do projeto era um desastre 

e que a extração de minério irá macular os produtos 

produzidos na localidade. 

A favor Gestor 

ambiental 

A favor de todas as discussões necessárias para elaboração de 

novas propostas que contribuam com o projeto. 

A favor  Academia Ressaltou a importância da comunidade e reforçou que estão 

ansiosas pela implantação do projeto. 

A favor Representante 

da ACIC 

Deu boas vindas a empresa e declarou que respeita a forma 

como conduz seu projeto e parabenizou a FEPAM. 

A favor Representante 

público 

Os impactos frente aos benefícios serão poucos. 

Contra Morador  Alega que vai na contramão da pecuária e preocupa se com 

os trabalhadores. 

A favor Funcionário da 

antiga mina e 

morador 

Vai voltar a ver desenvolvimento das minas do Camaquã. 

Acredita que a empresa é seria. 

Contra Poder público Afirmou que será um modelo de desenvolvimento que 

desagrega e polui e, que os empregos gerados são de baixa 

qualidade e extermina com a expectativa de empregos para a 

comunidade. 

Contra Presidente do Vê esse projeto mentiroso como o descobrimento do Brasil. 
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sindicato 

Contra Poder público Afirma que a empresa é que se beneficiará com a extração do 

minério e que a FEPAM não se manifesta quanto às 

intervenções da comunidade, dando entender que beneficia a 

empresa e suas propostas. 

Contra pecuarista Rejeita todo e qualquer dialogo em relação a um projeto que 

vai produzir morte na região 

Contra Pecuarista Fez a pergunta de quem se importa com a saúde da 

população. 

A favor Gestor 

ambiental 

Refletiu de maneira favorável ao projeto. 

Contra Ecoturismo  Pela preocupação de que o ambiente de navegação seja 

alterado pela mineração. 

Contra Academia  Perguntou porque o projeto não reconhece as diversidades 

das aves nas regiões e como serão acolhidos os estudos em 

relação a manutenção de uma população minimamente viável 

na região. 

Contra Advogada Contestou a legalidade da audiência pública e levantou a 

possibilidade de impugnação. 

Contra Academia Referiu que o monitoramento não é acompanhamento e 

solicitou esclarecimento no que se refere as medidas 

mitigadoras, que não consta no EIA/RIMA. 

Contra Academia Preocupado com questões como compensação ambiental, se 

não seria mais adequada a criação de uma unidade de 

conservação na área das guaritas, de importância reconhecida 

em termos de geo patrimônio e prioritária para a conservação 

nas avaliações do MMA. 

Contra Academia Solicita que a geodiversidade de Caçapava seja preservada. 

Contra Academia Preocupa-se que no EIA/RIMA não consta nada sobre o 

parque de guaritas e que a comunidade deve mobilizar a 

respeito. 

Contra Academia Referiu que o EIA/RIMA é vago e que a comunidade sai 

daqui somente com planos e planos são superficiais. 

Contra Academia  Referiu a riqueza deste ambiente. 

A favor Academia Deixou parabéns a toda equipe de trabalho e se colocou à 

disposição. 

A favor Academia Disse que esta trabalhando com projetos junto com a empresa 

em benefício da escola. 

A favor Poder público Disse que gostaria de ter uma Votorantim em seu município 
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APÊNDICE C – Roteiro de Entrevista 

 

ENTREVISTA – Conflitos socioambientais: Projeto de Mineração Caçapava do Sul 

 

1) Quais os setores econômicos e sociais estão envolvidos no processo de construção do 

projeto Caçapava do sul? 

 

2) Quais destes setores serão afetados negativamente? Por que? 

 

3) E positivamente? Por que? 

 

4) Existem conflitos socioambientais gerados a partir da possível implantação do projeto de 

mineração Caçapava do Sul? Poderia citar alguns? 

 

5) Como o poder público tem se posicionado em relação a esse projeto? 

 

6) Você acredita que haverá degradação ambiental com a implementação de desse projeto? 

Se sim, os ganhos econômicos para a região justificariam a degradação ambiental? 

 

7) Na sua opinião quais soluções econômicas seriam mais viáveis para a região? 

 

8)  Quais os atores sociais e comunidades tradicionais presentes na bacia do rio Camaquã? 

 

 

*Você Poderia indicar grupos ou representantes sociais a favor e contra o projeto para 

responder o questionário? 
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APÊNDICE D – Questionário 

 

Entrevista de questionário – Conflitos socioambientais 2017 

 

Idade:                       (   ) M   (   ) F 

Município:  

Quanto tempo reside nesse local: 

 

1. Escolaridade: 

(   ) nunca estudou 

(   ) ensino fundamental incompleto 

(   ) ensino fundamental 

(   )  ensino médio completo 

(   ) superior incompleto 

(   ) superior 

 

2. Qual o setor social/econômico você está inserido 

(  ) pecuária. Qual?  

(  )agricultura. Qual?  

(  ) Turismo 

(  )pesca 

(  ) artesanato 

(  )academia 

(  ) outros: 

 

3. (SE FOR PECUARISTA) Qual a fonte do fornecimento de água para os animais 

(  ) açude 

(  ) riacho 

(  ) barragem 

(   ) rio 

(   ) sanga 

 

4.  Qual a fonte da água utilizada para o consumo humano 

(   ) cacimba 

(   ) poço artesiano 

(   ) outros:   Qual?:  

 

5. Utiliza de forma direta recursos naturais para subsistência? 
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(   ) sim   (   ) não   Quais?  

 

 

6.  Você sabe da existência do projeto de mineração Caçapava do Sul? 

(   ) sim (  ) não 

 

7. Distância aproximada (km) da sua casa até o local da possível implantação da mineração 

em Caçapava do Sul:  

 

8. Você é contra ou a favor do projeto de mineração Caçapava do Sul?   

 
 

9. Você teve conhecimento da realização das audiências públicas sobre o projeto? 

(  ) sim   (  ) não 

 

10. Você participou de alguma delas? 

(  ) sim   Quantas:        (  ) não  

 

11. Você acha que o projeto vai influenciar no seu modo de vida? 

(   ) sim   (   ) não     

 
 

12. Você acha que o projeto vai modificar sua qualidade de vida? 

(  ) sim       (   ) não                

 
 

13. O projeto vai prejudicar/poluir o ambiente? 

(   ) sim       (   ) não                 

Justifique a resposta. 

 

Justifique a resposta. 

 

 

Justifique a resposta. 
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14. Quais os tipos de impactos no meio ambiente você acha que poderão ocorrer? 

 

 

15. Você acredita que existem ganhos econômicos com implantação desse projeto? 

(   ) sim         (   ) não     

 

 

16. Qual o setor econômico/social que você acha que será o mais beneficiado neste projeto? 

 
 

17. Você acredita que o projeto vai atender as exigências ambientais previstas em Lei? 

(   ) sim     (  )não  (  ) talvez 

 

Justifique a resposta. 

 

Quais? 

 

Justifique a resposta. 
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18. Como você considera sua qualidade de vida no momento? 

(  ) ruim 

(  ) regular 

(  ) bom 

(  ) muito boa 

(  ) ótima 

 

 

Gostaria algum comentário? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Justifique a resposta. 
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ANEXO A- TERMO DE CONSENTIMENTO INFORMADO, LIVRE E 

ESCLARECIDO 

 

Trabalho de Conclusão de Curso 

INSTITUIÇÃO RESPONSÁVEL – UFRGS 

 

 

NOME:    _________________________________________ 

 

RG/CPF: __________________________________________ 

 

Este Consentimento Informado explica o Trabalho de Conclusão de Curso 

“Projeto de Mineração: os conflitos socioambientais na bacia do Rio Camaquã” 

para o qual você está sendo convidado a participar. Por favor, leia atentamente o 

texto abaixo e esclareça todas as suas dúvidas antes de assinar.  

 

Aceito participar do Trabalho de Conclusão de Curso “Projeto de Mineração: 

os conflitos socioambientais na bacia do Rio Camaquã” – do Curso 

Bacharelado em  Desenvolvimento Rural – PLAGEDER, que tem como 

objetivo ”Analisar os conflitos socioambientais e os impactos gerados com a possível 

instalação da mineradora no Rio Camaquã”.  

A minha participação consiste na recepção do aluno “Joice Liane Gehling Bork” 

para a realização de entrevista.  

Fui orientado de que as informações obtidas neste Trabalho de Conclusão serão 

arquivadas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul/UFRGS e que este 

projeto/pesquisa resultará em um Trabalho de Conclusão de Curso escrito 

pelo aluno. Para isso,(  ) AUTORIZO /  (  ) NÃO AUTORIZO a minha 

identificação (e a da propriedade/agroindústria/cooperativa/outra para a 

publicação no TCC.) 

 

Declaro ter lido as informações acima e estou ciente dos procedimentos para a 

realização do Trabalho de Conclusão de Curso, estando de acordo.  
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Assinatura____________________________________________ 

 

Porto Alegre , _____/_____/2017 

 


