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APRESENTAÇÃO
Em uma sociedade pautada pela demanda crescente de informações, o Relatório 

de Impacto Ambiental (Rima) cada vez mais se consolida como um instrumento 
que confere transparência ao processo de licenciamento ambiental. Com uma 
linguagem acessível e objetiva, o Rima apresenta os principais temas do Estudo de 
Impacto Ambiental (EIA) com o propósito de trazer o entendimento sobre como 
será a implantação e a operação do empreendimento, seus potenciais impactos e as 
medidas de controle ambiental que deverão ser adotadas para viabilizá-lo.

Este Rima refere-se ao projeto Mina Guaíba, de responsabilidade da Copelmi 
Mineração Ltda., e tem por objetivo, com o EIA, subsidiar o processo de licenciamento 
ambiental do empreendimento junto à Fundação Estadual de Proteção Ambiental 
Henrique Luiz Roessler (FEPAM).

Os estudos técnicos ambientais para a viabilização do projeto Mina Guaíba 
foram elaborados pela ABG Engenharia e Consultoria Ambiental Ltda. e Tetra Tech 
Engenharia e Consultoria Ltda., empresas fornecedoras de serviços multidisciplinares 
em meio ambiente.
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CONHECENDO O EMPREENDIMENTO
O projeto Mina Guaíba corresponde à instalação e operação de uma mina a céu 

aberto de carvão mineral, areia e cascalhos e suas respectivas instalações industriais 
de beneficiamento e de apoio às operações, localizada entre os municípios de 
Eldorado do Sul e Charqueadas, no Estado do Rio Grande do Sul.

O carvão mineral a ser produzido tem 
uso previsto na geração de energia e 
visa atender aos mercados termelétrico 
e/ou de gaseificação, sendo importante 
destacar que o Estado do Rio Grande 
do Sul tem forte dependência da 
importação de energia gerada no sudeste 
do País, o que interfere sobremaneira no 
desenvolvimento econômico, social e 
tecnológico do Estado.

O minério a ser lavrado insere-se 
na Bacia Carbonífera de Charqueadas 
situada na Depressão Central do Rio 
Grande do Sul, no Baixo Jacuí e foi 
descoberta em 1904, quando o geólogo 
Israel Charles White realizou estudos 
(sondagem geológica) na margem direita 
do Rio Jacuí. 

A Mina Guaíba prevê a extração de 
uma reserva estimada de 166 milhões 
de toneladas de carvão bruto ao longo 
de 23 anos de operação. As operações 
de lavra do carvão iniciam-se com a 
remoção e estocagem do solo vegetal, 

seguida pela remoção dos materiais 
estéreis (argilas, areia, cascalho e 
siltito) encontrados sobre as camadas 
de carvão a serem lavradas. Conforme 
ocorrerá o avanço da frente de lavra, se 
inicia o processo de fechamento das tiras 
anteriormente lavradas, conformando a 
nova configuração do terreno. Ao final da 
vida útil da mina, a nova configuração do 
terreno terá uma elevação máxima de até 
a cota 30 m em relação à original, sendo 
prevista a conformação de um lago final 
na extremidade oeste do terreno.

A Figura a seguir mostra as estruturas 
principais do projeto Mina Guaíba, a 
saber: área de lavra (poligonal laranja), 
planta industrial, estação de tratamento 
de efluentes (ETE), adutora de efluentes, 
paiol e dique de contenção. Conforme 
será detalhado adiante, o projeto também 
prevê a implantação de desvios de 
dois arroios presentes na área: o Arroio 
Pesqueiro e o Arroio Jacaré; assim como 
a construção de um canal de irrigação.
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planta de beneficiamento da mina do RecReio, bUtiá - RS

layoUt eSqUemático do pRojeto mina GUaÍba
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Para viabilizar as escavações e a 
retirada de material estéril presente no 
pacote sedimentar da área de lavra, 
particularmente dos corpos arenosos e 
com cascalho, haverá a necessidade de 
rebaixamento do nível d’água na área 
de extração ao longo de toda a vida útil 
da mina. Dessa forma, o projeto prevê a 
implantação e operação de um sistema de 
rebaixamento de nível de água, constituído 
por poços de rebaixamento. Os primeiros 
poços serão instalados e deverão começar 
a operar na fase de implantação no 
entorno da cava para o primeiro ano de 
operação da mina. Assim, a implantação e 
operação dos poços deverá acompanhar 
o avanço da lavra. 

Também está previsto um sistema 
de estruturas de recarga, próximo as 
áreas sensíveis, ou seja, parte da água 
recalcada pelos sistemas de rebaixamento 
será bombeada de volta ao aquífero por 
um conjunto de poços de recarga. O 
restante da água será encaminhado por 
linha adutora, junto com os efluentes da 
lavra (água pluvial e drenagem da cava) 
tratados, para descarte por emissário 
subaquático no Rio Jacuí.

Com o início das atividades de 
escavação e retirada de material estéril 
do corte pioneiro da mina, se iniciará a 
conformação da pilha de estéril. Toda 
a área do entorno da pilha de estéril 
e da lavra será protegida por dique 
de contenção que acompanhará o 
desenvolvimento da lavra, com o objetivo 
de evitar inundações pela elevação do 
nível d’água devido a chuvas intensas e 
interferências das áreas com solo exposto 
com a drenagem natural. O dique será 
construído, em formato trapezoidal com 
cota máxima de 10 m, com a argila retirada 
da escavação do corte pioneiro da mina. 
Na face externa do talude do dique de 
contenção será plantada uma cortina 
vegetal que chegará até a altura de 30 m. 
A implantação do dique se dará em quatro 
fases, acompanhando o desenvolvimento 

da lavra ao longo da vida útil da mina. 

Os arroios Jacaré e Pesqueiro, que 
atravessam a área a ser lavrada, serão 
desviados à face externa do dique de 
contenção, de forma a contornar a área 
externa da Mina Guaíba. Da mesma 
forma, o canal de irrigação existente será 
desviado ao norte da mina, em traçado 
paralelo ao desvio do Arroio Jacaré, para 
atender a demanda hídrica das riziculturas 
localizadas ao sul da área da mina. O desvio 
do Arroio Jacaré e do canal de irrigação 
deverá ser implantado antes do início da 
operação da mina junto com a Fase 1 do 
dique de contenção. O Arroio Pesqueiro 
será desviado na fase de operação da 
mina, quando da implantação da Fase 2 
do dique de contenção.

Parte do material retirado do corte 
pioneiro será utilizado para conformar 
o aterro onde será implantada a área 
industrial, localizada na porção sudeste 
do empreendimento fora do dique de 
contenção. Nessa área serão instaladas 
as plantas de beneficiamento de minério 
de carvão, cascalho e areia, assim como 
central de resíduos, estação de tratamento 
de água (ETA) e demais instalações 
administrativas e de manutenção 
necessárias para apoio à fase de operação 
do empreendimento. Todo o perímetro 
externo da área industrial também será 
protegido por cortina vegetal.

Ao sul da área industrial será implantado 
o paiol de explosivos da mina, onde esses 
serão fabricados e armazenados. Os 
explosivos serão usados para desmonte 
dos materiais que apresentarem maior 
dificuldade para serem escavados por 
não serem escarificáveis, é o caso do 
material estéril rochoso (siltito), que 
ocorre antes da primeira camada e entre 
as camadas de carvão, e o próprio minério 
de carvão. O objetivo do desmonte por 
explosivo é desagregar o material para 
facilitar a escavação mecânica com 
retroescavadeiras. 
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Considera-se o fim da fase de implantação quando as estruturas anteriormente citadas 
tiverem sido instaladas e comissionadas, com os primeiros cortes da mina escavados e 
prontos para retirada da primeira camada de carvão.

Ainda na fase de implantação serão plantadas as mudas de espécies herbáceas na APP 
do Arroio Jacaré e as mudas arbóreas da cortina vegetal no talude externo do dique de 
contenção. 

ano 0 – faSe de implantação

A Fase de Operação se inicia com a lavra do carvão e o início do processamento deste, 
assim como de areia e cascalho nas plantas de beneficiamento na área industrial. Como 
o empreendimento foi projetado sem um consumidor cativo, ou seja, a produção visa 
atender a diversos segmentos de mercado, os produtos beneficiados serão entregues aos 
compradores no próprio local na modalidade de venda FOB (Free On Board).

No primeiro ano de operação, enquanto os primeiros cortes estiverem sendo escavados, 
o rejeito do beneficiamento será estocado temporariamente em baia específica a ser 
construída com argila, com a premissa de proteger o solo e evitar infiltrações sobre o 
terreno natural na área de desenvolvimento de lavra. Nos anos subsequentes da fase 
de operação, o rejeito do processo de beneficiamento será aterrado no fundo das cavas 
exauridas, sobre a camada impermeabilizante natural de material rochoso (siltito).
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confoRmação final

A conformação final do terreno será formada ao longo do preenchimento dos cortes. 
Em relação à conformação original apresentará elevação na porção leste, a mais elevada, 
na cota 30 m (Figura). Depois da porção central, no sentido oeste, a cota do próximo 
platô é reduzida para 20 m de elevação e, ainda para oeste, a cota se reduz para 10 m 
no próximo platô. Ao final, na face sudoeste do projeto, a cava final sem preenchimento 
será conformada para formar um lago cuja cota de inundação será de 5 m. O terreno 
natural, nesta porção, estará entre as cotas 7 m a 10 m ou seja, na cota mais baixa do 
terreno o nível d’água do lago final estará 2 m abaixo do terreno natural. Nesta parte, será 
implantado o canal de extravasamento das águas do lago, caso ocorra aumento do nível 
a partir de eventos de precipitação intensa.

ano 3 - faSe de opeRação

No primeiro ano de operação, as mudas da cortina vegetal e da APP do Jacaré ainda 
estarão em estágio inicial de desenvolvimento. 

Conforme ocorrerá o avanço da frente de lavra, se inicia o processo de fechamento 
dos cortes já minerados, conformando a nova configuração do terreno. O preenchimento 
dos cortes será com o próprio material estéril retirado durante sua abertura e se dará 
respeitando a litologia natural do terreno. Ressalta-se que não serão dispostos materiais, 
cuja origem difere da litologia local, na cava da mina.
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O diagrama de blocos a seguir apresenta as atividades previstas para cada etapa do 
empreendimento Mina Guaíba.
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LOCALIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

O projeto Mina Guaíba se instalará em área de 4.373,37 ha, inserida nos municípios de 
Charqueadas e de Eldorado do Sul, no Estado do Rio Grande do Sul (RS). 

O acesso à área do empreendimento será feito via rodoviária utilizando-se a BR 290. A 
partir de Porto Alegre (RS), percorre-se 30 quilômetros, ou 53,5 quilômetros a partir de 
Butiá (RS), até que, nas imediações do quilômetro 122 da BR 290, próximo ao aeroclube 
de Eldorado do Sul, é feito o acesso à estrada rural existente que leva à área da futura 
Mina Guaíba. O projeto prevê a duplicação desta estrada (largura de 15  m) ao longo 
de toda sua extensão, de aproximadamente 4 quilômetros até a portaria de acesso ao 
empreendimento.

Na sequência é apresentado o Mapa de Localização do empreendimento, com os 
respectivos acessos ao empreendimento, considerando-se as poligonais das áreas 
propostas para implantação da Mina Guaíba, a malha viária existente e projetada, os 
principais núcleos urbanos da Área de Influência, corpos hídricos, áreas de interesse 
ambiental.

mapa de localização do 
pRojeto mina GUaÍba
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PORQUE IMPLANTAR O EMPREENDIMENTO?

O carvão mineral a ser explotado na 
Mina Guaíba tem usos previstos, além 
da geração de energia termelétrica 
convencional considerando o mercado 
existente, no atendimento de novos 
mercados baseados na geração 
termelétrica de alto desempenho e/ou 
na indústria carboquímica, por meio da 
gaseificação do carvão. 

As características do minério 
possibilitam  a sua utilização em quase 
todos os segmentos de mercado, 
especialmente o energético para produção 
de gás natural sintético (GNS), o químico 
(ureia), assim como os de celulose, 
petroquímico e industrial (cerâmica, grãos, 
cimento e outras carboníferas).

A COPELMI, visando a expansão da 
sua venda de carvão mineral, atua como 
um indutor na sensibilização de grandes 
grupos econômicos para a implantação 
de empreendimentos de porte que irão 
utilizar seu carvão. 

Este trabalho passa pela demonstração 
de sua capacidade de produção e do know 
how adquirido na mineração de carvão ao 
longo de muitos anos nesta atividade, na 
caracterização qualitativa e quantitativa 
do carvão de uma determinada jazida, 
na análise das demandas existentes e 
situação do mercado a ser atendido 
pelo produto deste novo possível cliente, 
pela execução de estudos e ensaios do 
comportamento do carvão mineral de uma 
determinada jazida para demonstrar a sua 
aplicabilidade à tecnologia onde ele será 
empregado (tipo de caldeira ou tipo de 
gaseificador), pelo apoio ao possível novo 
cliente no entendimento da legislação, dos 
regramentos e regulações que existem no 
País para a comercialização da energia e 
ou gás e passa também pela obtenção do 
licenciamento ambiental da mina escolhida 
para atender tal mercado. Todas estas 
ações trazem o conforto necessário para 

facilitar a sensibilização do empreendedor 
do novo mercado de carvão, a fim de 
basear e efetivar a sua decisão de alocar 
esforços para o desenvolvimento de tal 
projeto. 

A implantação e operação da Mina 
Guaíba é premissa para que, no futuro 
próximo, conforme apontam os estudos 
de oferta e demanda atuais, a utilização 
do carvão mineral seja diversificada no 
processo de produção de energia.

A utilização do carvão mineral como 
fonte energética cresce em importância 
a cada ano, principalmente devido ao 
cenário de crise relacionado às incertezas 
climáticas. Este cenário levou à redução 
do nível de água dos reservatórios, 
afetando a geração de energia hidráulica 
nacional, sobrecarregando o sistema 
térmico, provocando falhas no suprimento 
energético, não atendendo a demanda de 
consumo e causando os racionamentos 
de energia e, em casos extremos, até os 
“apagões”.

Além do contexto hídrico desfavorável 
em uma matriz amplamente dependente 
dos reservatórios de usinas hidrelétricas, 
há o desafio da instabilidade do 
fornecimento contínuo das fontes tidas 
como renováveis, como, por exemplo, 
a eólica e a biomassa (ambas também 
influenciadas pelas mudanças climáticas). 

Diante desses cenários, o aumento 
da participação futura do consumo de 
carvão mineral torna a abertura de novas 
minas e usinas (sejam elas termelétricas 
ou unidades de gaseificação) uma 
necessidade estratégica para o Estado e 
para o país, tanto em termos de segurança 
energética como socioeconômicos. 

Esta demanda energética tem 
impulsionado constantes avanços 
tecnológicos, no que se refere às diversas 
utilizações do carvão mineral. Enquanto a 
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eficiência energética média de tecnologias 
convencionais a carvão encontra-se na 
faixa de 30 a 35%, tecnologias limpas 
podem alcançar 40 a 47%.

A sustentabilidade também está 
presente no uso do carvão mineral, pois 
a sua gaseificação tem como objetivo, 
além de uma maior eficiência energética, 
associar o processo à redução de emissões 
de GEE (Gases de Efeito Estufa), enxofre 
e nitrogênio. A utilização de tecnologias 
limpas também possibilita a geração 
de produtos estratégicos como o gás 
natural sintético e demais combustíveis 
e/ou produtos químicos conforme as 
crescentes necessidades de mercado. 

As reservas de carvão do Sul do Brasil 
são suficientes para garantir o suprimento 
do parque térmico nacional por décadas, 
além de não sofrerem oscilações de preço 
no mercado internacional. 

Sendo assim, a utilização do carvão da 
Mina Guaíba, no curto e médio prazo, será 
uma forte oportunidade para atender a 
demanda reprimida de gás natural para 
o consumo industrial; e criar condições 
para o surgimento de um novo mercado 
consumidor do gás sintético obtido por 
meio do processo de gaseificação do 
carvão mineral extraído da Mina Guaíba. 

A Mina Guaíba terá impactos positivos 
na economia local, tanto para geração 
de empregos diretos e indiretos, bem 
como para a fixação de polo industrial 
carboquímico do Rio Grande do Sul. Esta 
perspectiva é importante para alavancar o 
desenvolvimento econômico e industrial 
do Estado. Será gerada ainda uma grande 
economia fiscal devido à redução da 
importação de energia e combustíveis 
advindos da região sudeste do país. 

ESTUDO DE ALTERNATIVAS

Os estudos de alternativas têm apresentado fundamental importância na avaliação de 
empreendimentos que interferem significativamente no ambiente, estando os mesmos 
previstos na legislação ambiental brasileira, que estabelece como uma das diretrizes da 
avaliação de impacto ambiental.

As alternativas locacionais e 
tecnológicas que foram estudadas para 
o empreendimento proposto, justificando 
as escolhas efetuadas são apresentadas a 
seguir

Considerando a sensibilidade ambiental 
característica da área de estudo, a COPELMI 
elaborou estudos de suas jazidas de 
forma a reduzir os impactos sobre os bens 
ambientais protegidos, principalmente as 
áreas naturais protegidas e os recursos 
naturais presentes. 

O estudo de alternativas desenvolvido 
teve como premissas: 

• A rigidez locacional do minério, o  
que impossibilita a escolha de alternativas 
para a localização da mina; 

• O interesse em utilizar a área 
resultante de escavação para dispor o 
material estéril oriundo do decapeamento 
da jazida; 

• A necessidade de prevenir e 
mitigar impactos, especialmente pela 
proximidade com o PEDJ e APAEDJ; 

• O interesse da COPELMI em 
exercer os direitos minerais sob sua 
titularidade e viabilizar a extração mineral 
da jazida denominada Mina Guaíba, um 
dos importantes depósitos carboníferos 
da região Sul. 
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alteRnatiVaS locacionaiS

InícIo e SequencIamento de Lavra

Os empreendimentos de mineração 
têm como premissa principal a rigidez 
locacional como característica, por ser o 
aproveitamento de um recurso natural de 
formação única. O que se pode avaliar é 
como o aproveitamento deste recurso 
pode ser realizado, como a abertura da 
mina, o método de lavra e demais itens 
como a formação do bota-fora, cujas 
alternativas locacionais se permite avaliar. 

No caso do projeto Mina Guaíba a 
alternativa locacional a ser analisada 
é de início e sequenciamento de lavra, 
conforme parâmetros de volume de 
estéril, localização de depósito de estéril 
inicial, e intervenção em recursos naturais 
e áreas com restrições socioambientais.

Em uma operação de lavra a céu 
aberto, busca-se iniciar as operações 
preferencialmente em áreas de menor 
relação estéril/minério, em locais onde o 
minério ocorre mais próximo à superfície 
e, sobretudo, buscar formas de minimizar 
o volume de material estéril a ser 
removido antes de atingir os horizontes 
mineralizados. Sob o aspecto econômico, 
este cuidado gera impacto positivo no 
fluxo de caixa do empreendimento, pois 
minimiza os custos de implantação da 
cava inicial e antecipa a geração de receita.

Do ponto de vista ambiental, a 
menor relação estéril/minério propicia 
igualmente impactos positivos, pois reduz 
o volume de material estéril que deve 
ser disposto na área do bota-fora inicial 
(pilha de estéril) e, com isso, minimiza o 
tamanho da área diretamente afetada 
pelo empreendimento mineiro.

Dentre as possíveis alternativas 
locacionais para o início da lavra 
considerou-se duas alternativas (A” e “B”) 
mais apropriadas sob os pontos de vista 
econômico e ambiental. 

A avaliação comparativa das alternativas 
locacionais para início da lavra adotou os 
seguintes critérios:

• Relação estéril/minério e volume   
 necessário para a abertura do   
 corte pioneiro;

• Tamanho do bota-fora inicial;

• Localização do bota-fora inicial;

• Tamanho do lago formado na   
 cava final;

• Localização do lago formado na  
 cava final;

• Cronograma de intervenção   
 nas áreas de maior sensibilidade  
 ambiental e social; 

• Características geotécnicas das  
 áreas;

• Risco de inundação.

Como pode ser visualizado na Tabela 
a seguir, a alternativa “A” reúne a maioria 
dos aspectos positivos quanto ao local de 
início da lavra, bem como quanto a forma 
como a lavra deve avançar ao longo da 
área do empreendimento. Sendo assim, 
o layout proposto pela alternativa “A” 
passa a ser a escolhido e detalhado, sendo 
buscada para ele formas de mitigação dos 
impactos inerentes à operação mineira.
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PARÂMETROS ALTERNATIVA A ALTERNATIVA B MELHOR ALTERNATIVA 
Relação estéril/minério (REM) 

e volume necessário para 
abertura do corte pioneiro

REM 14 + 44 Mm³ REM 13,62 + 
63 Mm³ A 

Tamanho do bota-fora 
inicial (pilha de estéril) 194 ha 291 ha A

Localização do bota-fora inicial próximo de 
UC/APA

distante de 
UC/APA B

Tamanho do lago formado 
na cava final da mina 240 ha 650 ha A

Localização do lago formado 
na cava final da mina porção Sul Norte e Nordeste A 

Cronograma de intervenção nas 
áreas de maior complexidade ano 7 ano 1 A 

Situação de conformação final menor impacto maior impacto A

Características geotécnicas neutro neutro A, e B

Risco de inundação proteção do dique proteção 
do dique A, e B

A= 6 e B=1

Tabela comparativa entre as alternativas “A” e “B”

Além da Alternativa A ser a mais vantajosa em relação à Alternativa B, o projeto foi 
revisado visando atenuar os impactos em relação às unidades de conservação, tendo sido 
adotadas as seguintes alterações:

• Recuos de toda área de escavação dos cortes em 100 m na porção norte,   
 portanto em relação às unidades de conservação;

• Alteração no ângulo médio de escavação do pacote aluvionar, passando de 30°  
 para 25°.

Com esta revisão do projeto o volume de minério lavrável foi reduzido à 166 milhões de 
toneladas, cerca de 8 milhões de toneladas a menos em relação à configuração anterior (o 

paRqUe do delta do jacUÍ
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equivalente a cerca de 1 ano de produção). 
Porém, o afastamento em relação às UCs 
aumentará a sustentabilidade ambiental, 

pois os impactos inerentes à atividade 
estarão mais distantes, com maiores 
probabilidades de controle. 

dISpoSIção da pILha de eStérIL

Na fase inicial de operação da 
instalação da mina, todo o volume de 
material estéril do primeiro corte e uma 
fração do material do segundo corte de 
lavra deverão ser dispostos fora da área 
de escavação acima do nível do terreno 
natural, constituindo, assim, o bota-fora 
inicial (ou pilha de estéril).

De forma a minimizar os custos 
operacionais de lavra e mitigar os 
impactos ambientais relacionados ao 
transporte de estéril – qualidade do ar e 
ruído, principalmente, as pilhas de estéril 
devem ser construídas o mais próximo 
possível ao local de escavação. Para 
tanto, e também de forma a permitir a 
conexão da pilha com o bota-fora que 
será posteriormente formado dentro da 
área de escavação, o eixo longitudinal da 
pilha de estéril deve ser paralelo ao eixo 
longitudinal dos cortes de lavra.

A partir do estudo comparativo das 
alternativas consideradas (A1, A2 e A3), 

Alternativa  A2 se mostra amplamente 
favorável devido à melhoria do controle 
ambiental com o afastamento da pilha de 
estéril inicial das Unidades de Conservação 
(UCs), além de preservar área limítrofe a 
estas, diminuindo os impactos ao meio 
ambiente.

A Alternativa A2 seria dentro da área 
do empreendimento, portanto pode 
utilizar caminhões fora de estrada, com 
capacidade de 60 t, e regime de trabalho 
mais intenso, sem interferências com as 
comunidades fora do empreendimento. 
Os impactos serão mais controlados, 
afastamento maior das UCs, menor 
consumo de combustíveis, e menor frota 
com maior efetividade são fatores que 
favorecem esta alternativa em relação às 
outras.

Desta forma a Alternativa A2 se 
apresenta como a mais favorável para a 
formação do bota-fora inicial.
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depóSIto de rejeIto

O beneficiamento de carvão gera um rejeito decorrente do processo industrial, o qual 
deve ser devidamente destinado a um depósito específico. A alternativa selecionada para 
formação do depósito de rejeito é no fundo da cava. A cobertura com material estéril, 
mais especificamente com siltito com permeabilidade baixa imediatamente acima do 
rejeito, e a ocorrência de material rochoso na base da cava promoverá uma proteção 
adicional, garantindo proteção à lixiviação e infiltrações, diminuindo a possibilidade de 
contaminação das águas subterrâneas. A mistura do rejeito com siltito também formará 
uma mistura com menor permeabilidade.

Para o rejeito do primeiro ano de operação da mina, quando ainda não está formada 
área disponível para dispor o rejeito gerado no beneficiamento no fundo da cava, a área 
selecionada é sobre a superfície do terreno natural em área de avanço da lavra. Desta forma, 
o rejeito inicialmente gerado na planta de beneficiamento será disposto em um depósito 
temporário, de onde posteriormente será retomado e encaminhado para disposição no 
fundo dos cortes exauridos. 

A quantidade máxima prevista para geração de rejeito em um ano de operação é de 
754.000 toneladas, o que equivale a cerca de 315.000 m³ para formação de um depósito 
temporário, com altura média de 3 m de pilhas, a área requerida será de 105.000 m².

O fundo desse depósito temporário será preparado com argila compactada e as 
drenagens geradas nesta área serão conduzidas por valas até a cava de lavra em operação 
e de lá serão encaminhadas para a ETE (Estação de Tratamento de Efluentes) da mina.

O local proposto para formar este depósito temporário para o primeiro ano de operação 
está apresentado na Figura  a seguir.



Mina Guaíba 19

Locação da pLanta InduStrIaL

Foram estudadas duas alternativas para a locação da planta industrial (A e B) similares 
entre si, onde não há grandes diferenças entre movimentações de caminhões, alterações 
da qualidade do ar, supressão de vegetação, posição de equipamentos. A alternativa 
selecionada para implantação da planta industrial foi a Alternativa A. Abaixo são 
apresentadas as justificativas para escolha dessa alternativa:

• Considerando o volume de aterro, a Alternativa A apresenta a necessidade de um 
volume maior. Isso é positivo, visto que todo material que não for utilizado para aterro 
será depositado na pilha de estéril, aumentando o tamanho desta, maior impacto;

• Considerando o canal de extravasamento do tanque pulmão, a Alternativa A é 
mais adequada devido à proximidade com o Arroio Jacaré. Nessa alternativa, o canal terá 
menores dimensões, reduzindo o impacto;

• Considerando o impacto socioeconômico, a Alternativa A mantém a planta 
industrial restrita há duas propriedades, que são as mesmas utilizadas na fase 1 da 
mineração. A Alternativa B necessita a inclusão de um terceiro proprietário. Ou seja, 
na Alternativa  A apenas dois proprietários seriam impactados durante toda fase de 
implantação e operação, e na Alternativa B seriam três proprietários. 

Com relação ao paiol, a Alternativa A fica mais distante do aeródromo (2 km contra 
1,3 km), reduzindo riscos relacionadas as explosões.
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alteRnatiVaS tecnolóGicaS

métodoS de Lavra

Considerando o tipo de ocorrência do 
minério, a lavra subterrânea se apresenta 
como inviável, em função da profundidade 
da jazida da Mina Guaíba, implicando 
em dificuldades na sustentação do teto 
da mina, por não apresentar um corpo 
mais rígido no teto imediato da camada 
de carvão, presença de água abundante 
no pacote sedimentar permeável. Isso 
pode aumentar os riscos de inundações 
e cuja particularidade geológica aponta 
para a ocorrência de minério em diversas 
camadas intercaladas com material 
estéril, o que resulta na impossibilidade de 
lavrar toda a jazida pela limitação da lavra 
subterrânea. 

Ainda, o método de lavra subterrânea 
resultaria em reserva lavrável de 
aproximadamente 55 milhões de 
toneladas, além de perdas no processo 
de lavra, sendo que no caso de mina a 
céu aberto o aproveitamento seria de 
todas as camadas cubadas, o que resulta 
num aproveitamento de 166 milhões de 
toneladas, e aproveitamento total da 
jazida. 

A vida útil da jazida para mina 
subterrânea se situaria em torno de 7 anos, 
considerando escala de produção prevista 
de 8.100.000 t/ano, enquanto que para a 
mina a céu aberto a vida útil se situa em 
23 anos, considerando a mesma escala de 
produção na capacidade projetada, com 
aproveitamento total da reserva lavrável. 
Também deve-se ressaltar a experiência 
da COPELMI em empreendimentos em 
operação como as das Minas B3 e Arroio 
dos Ratos, em jazidas similares com 
tecnologia e conhecimento desenvolvido 
para o aproveitamento integral da jazida.

Em termos de alternativa tecnológica 
para a lavra a céu aberto, avaliou-se qual 
modalidade de lavra seria adotada. Entre 
os métodos de lavra a céu aberto optou-
se pelo de lavras por escavação mecânica 
do estéril e por desmonte por explosivos 
do minério aliado com desmonte 
mecânico, com desenvolvimento pelo 
método de lavra por tiras (strip mining). 
Este é o método de lavra mais indicado 
para depósitos sedimentares e tem como 
principal característica a possibilidade 
de preenchimento das cavas mineradas 
com material estéril, permitindo assim a 
reconformação do terreno.

O método de lavra por tiras consiste 
na mineração de cortes paralelos e 
subsequentes, onde o material estéril 
proveniente do corte em lavra fará o 
enchimento do corte imediatamente 
anterior e já minerado, garantindo a 
reabilitação topográfica e a recuperação 
ambiental das áreas mineradas. 

Esse método é adotado em todas as 
operações a céu aberto da COPELMI e tem 
a característica de garantir a viabilidade 
de uso futuro das áreas para atividades 
além da mineração, tais como agricultura, 
pecuária, silvicultura, construção civil, 
dentre outras, e tecnicamente é a mais 
indicada. 

O método de desmonte do minério será 
por explosivos, devido à impossibilidade 
de escavação mecânica, e posteriormente 
o carregamento por escavadeira hidráulica 
e transporte por caminhões basculantes. 
Para material estéril o desmonte deve ser 
por escavação mecânica, com utilização de 
escavadeiras e transporte por caminhões.
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Este método de carregamento 
e transporte de estéril tem como 
característica a flexibilidade de 
operação, pois a operação em várias 
frentes simultaneamente, possibilita 
o atendimento da demanda de forma 
imediata, sem necessidade de maiores 
investimentos ou adequações logísticas 
ou estruturais. Os custos de mobilização 
e de investimento inicial são menores, 
podendo também ser terceirizado.

Formação de depóSIto de eStérIL

A formação de depósito de estéril, 
particularmente associado a lavra de 
carvão em cava pelo método de tiras com 

diversos horizontes de camadas de estéril, 
pode ser executado pelos seguintes 
métodos:

Depósito de estéril inicial

Para a formação da primeira etapa de 
deposição de estéril, no início da lavra, 
a alternativa selecionada é pelo método 
ascendente primeiro por empilhamento 

e depois com acerto e formação de 
bancadas, pois a topografia natural local 
é plana e não há cavidade aberta para o 
preenchimento.

Depósito de estéril com preenchimento da área lavrada

Para a formação do depósito de estéril 
com o preenchimento das áreas de lavra 
exauridas o método recomendado é o 
ascendente, pois o controle geotécnico e 
de tipos de material a depositar é muito 
mais eficiente. O método ascendente 
também é uma alternativa de depositar o 
material respeitando a ordem que ocorre 
na natureza, de forma a restituir mesmo 

que parcialmente as condições naturais do 
maciço quanto às condições geotécnicas e 
hidrogeológicas do subsolo. Pelo método 
descendente haveria necessariamente 
a mistura dos horizontes de estéril 
escavado, gerando compactação parcial 
ou nula, o que acarretaria em potencial 
instabilidade geotécnica e possíveis 
passivos ambientais no futuro.

exemplo de método 
aScendente, em camadaS

opeRação de decapeamento - mina de aRRoio doS RatoS
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dISpoSIção doS rejeItoS do BeneFIcIamento

Foram consideradas duas alternativas 
para a disposição dos rejeitos do 
beneficiamento: barragem convencional e 
disposição de rejeitos a seco. A disposição 
dos rejeitos a seco apresenta as seguintes 
vantagens: 

• Menor risco;

• Descomissionamento simplificado;

• Maior recuperação de água de 
processo, que será reaproveitada. No caso 
de Guaíba, haverá recuperação de 100% 
da água de processo, exceto a evaporada 
nas bacias de recirculação.; 

• Redução do volume de outorga 
para água nova;

• Redução da área necessária para 
disposição, em consequência da redução 
volumétrica dos rejeitos; 

• Possibilidade de utilização 
rápida da torta (rejeito desaguado) na 
recuperação de áreas já lavradas; e

• Redução do consumo de energia 
nos bombeamentos de rejeitos, de água 
nova, de água recuperada em barragens 
de rejeitos.

A opção por empilhamento de 
rejeitos a seco, através do método de 
filtragem por filtros prensa, tem se 
mostrado uma tecnologia tecnicamente 
e economicamente viável. Isso se 
comprova pelo número de espessadores 
e filtros prensa já em operação, a nível 
mundial, para o tratamento dos rejeitos 
provenientes da mineração.

Por meio do método de filtragem 
supracitado, a disposição por 
empilhamento a seco proporcionará às 
empresas de mineração a possibilidade de 
ter uma solução operacionalmente mais 
segura ambientalmente, além de todas as 
outras vantagens relacionadas acima. Por 
essas razões o projeto Mina Guaíba está 
adotando esse tipo de tecnologia.

pLanta de BeneFIcIamento de carvão

A tecnologia para Britagem (processo 
de redução granulométrica do carvão) a 
ser adotada são os britadores de rolos 
tipo sizer, pelas seguintes características:

• Menos pontos de geração de pó/
poluentes;

• Maior disponibilidade mecânica 
do sistema;

• Instalação mais compacta, pois 
não necessita de grelha de escalpe;

• Os britadores de mandíbulas são 
mais limitados em relação à capacidade, 
se adequando melhor às operações de 
pequeno a médio porte.

Para a Jigagem (processo de lavagem 
do carvão para separação das impurezas) 
a tecnologia a ser adotada é a jigagem a 
úmido pelas seguintes características:

• Não há geração de pó/poluentes, 
pois o processo é a úmido;

• Maior disponibilidade mecânica 
do sistema;

• Possibilidade de tratar uma ampla 
faixa granulométrica;

• Consegue atender os requisitos 
do mercado;
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Já para o Tratamento de Finos 
será utilizada a tecnologia de espirais 
concentradoras pelas seguintes 
características:

• A espiral não possui partes móveis;

• Baixos custos de capital e 
manutenção;

• Sua construção, com materiais 
leves e duráveis, facilita o manejo do 
equipamento e demanda pequenos 
espaços para instalações;

• Alta capacidade comparada com 
as mesas vibratórias.

eScoamento da produção

No cenário atual não há um consumidor 
cativo que viabilize outro modal de 
transporte que não seja rodoviário. Cerca 
de 20% da produção está prevista para 
ser comercializado com consumidores 
da COPELMI, e outros 80% serão de 
consumidores diversos, entregues no 
próprio site na modalidade de venda 
FOB (Free on Board). A previsão atual 
é de ser para um mercado diverso. No 
futuro pode-se viabilizar outros modais 
dependendo de consumo direcionado 
ou mesmo políticas governamentais que 
promova incremento ao projeto (Polo 
Carboquímico, Termoelétricas, etc.) que 
possa viabilizar um escoamento mais 
direcionado, e de preferência próximo ao 
empreendimento.

Também as alternativas de transporte 
por correia ou por via ferroviária 
implicam em investimentos iniciais em 
equipamentos e estruturas, faixas de 
servidões por propriedades de terceiros 
que não estão previstos na situação por via 
rodoviária, que será por vias já existentes, 
sem interferir com mais áreas, muito 
menos áreas sensíveis ambientalmente 
que poderiam ser afetadas caso o 
traçado seja em direção à transposição 
do Rio Jacuí devido às unidades de 
conservação existentes na porção norte 
do empreendimento.

Desta forma pelo projeto atual em 
estudo o transporte por via rodoviária é a 
mais viável.

ViSta da bR-290, imediaçõeS do fUtURo aceSSo da mina GUaÍba



Rio jacUÍ e paRqUe do delta do jacUÍ
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O diagnóstico ambiental das áreas 
de estudo do projeto Mina Guaíba foi 
elaborado a partir do levantamento 
de dados e informações provenientes 
de instituições públicas e privadas, 
literatura científica, e também de 
levantamentos de campo realizados 
por profissionais de comprovada 
experiência em suas respectivas áreas 
de atuação. Os dados cartográficos 
e as referências bibliográficas foram 
selecionadas criteriosamente para 
que fosse produzido um retrato fiel 
e objetivo da realidade encontrada 
nestas áreas de estudo.

As áreas de estudo são chamadas 
de Área de Influência e compreendem 
os territórios onde poderão ocorrer 
alterações ambientais nos meios 
Físico (água, ar e solo), Biótico (fauna 
e flora) e Socioeconômico (população 
cultura, infraestrutura e economia).

A delimitação das áreas de influência 
é determinante para todo o trabalho, 
uma vez que somente após esta 
etapa, é possível orientar as diferentes 
análises temáticas a serem efetuadas, 
bem como avaliar a natureza (positiva 
ou negativa) dos impactos e a sua 
significância.

Para a estruturação deste 
diagnóstico ambiental, inicialmente 
foram analisados os principais 
aspectos dos meios Físico, Biótico e 
Socioeconômico na escala regional, 
que corresponde as Áreas de 
Influência Indireta (AII), visando 
contextualização do projeto Mina 
Guaíba. Na sequência, foram 
analisados, mais detalhadamente, os 
aspectos mais relevantes na escala 
local, que correspondem às Áreas de 
Influência Direta (AID) e Diretamente 
Afetada (ADA).
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Área real ou potencialmente afetada indiretamente pelos impactos das fases de 
implantação e operação do empreendimento. Considera-se esta área sem potencial para 
abrigar impactos ambientais significativos adversos. No entanto, é na AII que se manifesta 
a maioria dos impactos socioambientais significativos positivos.

Área passível de sofrer influência direta dos efeitos significativos (positivos ou 
negativos) decorrentes do empreendimento. A AID caracteriza-se não só pela Área de 
Intervenção Direta, mas também pelo seu entorno, no qual o projeto deverá concentrar 
as ações de controle, de mitigação e de monitoramento apropriadas.

Compreende o perímetro de todas as áreas que serão efetivamente utilizadas pelo 
empreendimento, incluindo áreas de apoio, acessos viários, entre outros. Sua delimitação 
é usualmente comum aos meios Físico, Biótico e Socioeconômico.

ÁREAS DE INFLUÊNCIA
De forma preliminar, as Áreas de Influência do projeto Mina Guaíba foram definidas e 

delimitadas da seguinte forma:

áReaS de inflUência indiReta - aii

áReaS de inflUência diReta - aid

áReaS diRetamente afetada - ada

As áreas de influência consideradas para o projeto Mina Guaíba e suas respectivas 
abrangências territoriais foram as seguintes:
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aii

meio fÍSico

A bacia hidrográfica que contempla 
a área do empreendimento nesse caso, 
a Unidade de Planejamento e Gestão 
(UPG) dos Ratos da Bacia Hidrográfica 
do Baixo Jacuí.

meio Socioeconômico

Foram considerados, além dos 
municípios de Charqueadas e Eldorado 
do Sul, a inclusão do território de Guaíba 
na abrangência da Área de Influência 
Indireta do empreendimento. 
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aii

meio biótico 

Raio de 2 quilômetros do limite 
externo da AID, incluindo ambientes 
representativos das principais unidades 
de paisagem identificadas na região: 
(i) Cursos d’água; (ii) Planície Fluvial; e 
(iii) Ilhas Deltáicas. Desta forma, serão 
considerados os principais ambientes 
utilizados pela fauna da região do 
empreendimento, bem como áreas de 
ocorrência da flora típica do entorno do 
projeto Mina Guaíba.

Tal delimitação vem ao encontro das 
características da paisagem natural, da 
conservação e da manutenção do extenso 
corredor ecológico proporcionado pelo 
Rio Jacuí, da composição florística da 
vegetação local e do Delta do Jacuí.

Ademais, considerou-se a delimitação 
da APAEDJ e do Parque Estadual do 
Delta do Jacuí (PEDJ), englobados 
integralmente nesse perímetro da AII.
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aid

meio fÍSico

Microbacias que abrigam os arroios 
Pesqueiro e Jacaré. Esses limites 
norteiam os prováveis impactos diretos 
que possam ocorrer na hidrologia 
superficial, na geologia e nos solos. 
Foram considerados ainda os limites de 
abrangência da pluma de efluentes no 
Rio Jacuí, os cones de rebaixamento do 
lençol freático, as isolinhas de recalque, 
as concentrações da qualidade do ar, 
conforme emissões futuras e os níveis de 
ruído emitidos durante a operação. 

meio Socioeconômico

Foram considerados, os municípios 
que fornecerão a infraestrutura básica 
de serviços públicos para a implantação 
da Mina, se eles se beneficiarão, de 
forma direta, dos impactos positivos 
da implantação e operação do 
empreendimento, bem como se sofrerão 
os impactos negativos também da 
implantação e operação da Mina.

Vale ressaltar que para a definição 
do presente recorte foram considerados 
os aspectos provenientes da geração 
de empregos, geração de impostos, da 
circulação de recursos na economia, assim 
como os aspectos referentes à pressão 
sobre equipamentos comunitários da 
AID, aumento do tráfego das rodovias 
do entorno, pressão sobre as Áreas de 
Especial Interesse Social, como Guaíba 
City e o Assentamento Apolônio de 
Carvalho, dentre outros. 
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aid
meio biótico 

A AID derivada do meio biótico considerou a flora e a fauna na sua 
delimitação. Em relação à flora, consideraram-se as intervenções 
com capacidade potencial de afetar diretamente as fitofisionomias 
e as espécies vegetais encontradas na área do empreendimento 
e em seu entorno. Foram englobados fragmentos de vegetação 
nativa e de vegetação exótica e áreas úmidas que, somadas aos 
limites da microbacia dos arroios Pesqueiro e Jacaré, compuseram 
os critérios de flora para estabelecimento dos limites da AID para 
o meio biótico.

Cabe destacar, ainda, os seguintes fatores que foram 
considerados na delimitação da AID referente à flora: 

• Efeitos na vegetação do entorno devido à supressão da   
 vegetação da ADA;  

• Áreas de Preservação Permanente dos arroios fora da   
 ADA; e

• Alteração na dinâmica hídrica superficial e subsuperficial. 

Para os levantamentos da fauna considerou-se a microbacia 
hidrográfica dos arroios Pesqueiro e Jacaré e as áreas de mata 
nativa e exótica (à oeste e sudoeste da área do empreendimento). 
Incluiu-se, ainda, a porção mais ao norte da área, até a margem do 
Rio Jacuí já dentro da APA e Parque Delta do Jacuí.
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ada
A delimitação considerou: 

• Área de lavra durante a vida útil da mina, incluindo os  
 bota-foras; 

• Área das instalações de beneficiamento, depósitos dos  
 minérios e instalações administrativas e de apoio; 

• Área das instalações relacionadas ao tratamento dos  
 efluentes do empreendimento e adutora;

• Acessos a serem utilizados e aqueles que serão   
 construídos; 

• Áreas de intervenções para o desvio dos arroios   
 Pesqueiro e Jacaré; 

• Áreas de instalação dos poços de rebaixamento e   
 reinjeção; e 

• Áreas de especial interesse social (Guaíba City e parcela  
 do Assentamento do INCRA “Apolônio de Carvalho”). 
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MEIO FÍSICO
O conhecimento dos aspectos do meio Físico é de fundamental importância para o 

entendimento das relações entre o empreendimento e o meio ambiente, possibilitando 
melhorias ambientais e a adequada identificação de potenciais impactos.

Os principais temas abordados no diagnóstico ambiental do meio Físico são 
apresentados a seguir:

CLIMA

O clima é fator condicionante da 
vegetação, da fauna e mesmo da ocupação 
humana, sendo definido pela distribuição 
do volume de chuvas, temperaturas, 
umidade do ar e regime de ventos, entre 
outros parâmetros.

De acordo com a classificação climática 

de Köppen e Geiger, a região da Mina 
Guaíba está sob a influência do clima 
subtropical, com chuvas bem distribuídas 
durante o ano e verões quentes, 
diferentemente das regiões serranas do 
Estado, cujo clima tem características de 
clima temperado.

QUALIDADE DO AR E DISPERSÃO ATMOSFÉRICA

Os dados primários de qualidade do ar 
foram obtidos a partir do monitoramento, 
por meio de amostrador de grandes 
volumes (High-Vol) para Partículas 
Totais em Suspensão (PTS) e material 
particulado inaláveis (PM10), realizado 
em cinco campanhas de medição nos 
meses de agosto e setembro de 2018. 
O monitoramento foi realizado em 

cinco pontos próximos às residências e 
moradores nos arredores da Mina. 

As campanhas indicaram concentrações 
de PM10 e PTS abaixo dos padrões de 
qualidade do ar da Resolução Conama 
n° 03/90. A maior concentração de PM10 foi 
de 38,15 µg/ m3, no ponto de amostragem 
localizado no Parque Estadual Delta do 
Jacuí e a maior concentração de PTS 

áRea da fUtURa mina GUaÍba
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foi de 70,65 µg/m3 , observada fora da Mina. Estes classificam a região como de “BOA” 
qualidade do ar, segundo Índice de Qualidade do Ar (IQAr) da FEPAM.

Para avaliar a inferência da operação da Mina Guaíba na qualidade do ar da região, foi 
realizada uma modelagem de dispersão atmosférica para materiais particulados (poeiras) 
de diferentes tamanhos. 

• Partículas Totais em Suspensão (PTS);

• Material Particulado Menor que 10 µm (PM10);

• Material Particulado Menor que 2,5 µm (PM2.5).

A modelagem focou no pior cenário de operação da Mina, com produção máxima de 
carvão e movimentação de estéril, sendo representada pelo ANO 6 de operação. 

A avaliação do resultado da modelagem focou nos principais receptores (comunidades, 
moradores) e no Parque Estadual Delta do Jacuí, além da APE Delta do Jacuí. 

localização eSpacial doS pontoS ReceptoReS diScRetoS

A partir da modelagem da dispersão 
atmosférica é possível observar as 
áreas mais suscetíveis às alterações da 
qualidade do ar em virtude das atividades 
da Mina Guaíba. 

De maneira geral, os resultados 
indicaram que a região na direção 
oeste-noroeste apresentam os maiores 

potenciais de alteração da qualidade do ar 
para a média do período, em decorrência 
da predominância dos ventos na região. 

Para o parâmetro PM2,5 não 
foi observada ultrapassagem de 
concentração para os padrões de média 
anual e 24 horas. Para o parâmetro PM10 
observou-se concentração um pouco 
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Destaca-se que a 
modelagem indica que, 
mesmo considerando o pior 
cenário, as concentrações 
de PTS encontram-se 
em concordância com 
a Resolução Conama 
n° 03/90 em 90% do tempo 
de operação da Mina.

acima dos limites da Resolução Conama n° 03/90, sendo que a resolução apresenta limite 
de 150 µg/ m³ e o maior valor observado na modelagem foi de 157,4 µg/ m³, menos de 
5%. Quando avaliada as concentrações de média anual, não foi observado nenhum valor 
acima do estipulado pela Resolução Conama n° 03/90.

Para o parâmetro PTS observou-se concentrações acima do estipulado pela Resolução 
Conama n° 03/90, sendo que a concentração de média de 24hs chegou em 580 µg/m³, 
representando 241% do limite estabelecido. Já para a média anual, a maior concentração 
foi de 103 µg/m³, 139% do determinado pela referida Resolução. Contudo, esta situação 
ocorre no pior cenário da Mina, ou seja, produção máxima de carvão, os piores cenários 
meteorológicos e inexistência de cortina vegetal (vegetação ao redor da Mina). A 
implantação da cortina vegetal nesta irá amenizar a dispersão de poeira oriundas da área 
da Mina. 

potenciaiS incRementoS naS 
concentRaçõeS médiaS anUaiS de pm10– 

média anUal
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RUÍDO E 
VIBRAÇÃO

Para a realização do 
diagnóstico foram realizadas 
duas campanhas de medição 
de ruído e uma de medição 
de vibração na região da Mina 
Guaíba. 

Para o período diurno, os 
valores de ruído atingiram a 
máxima de 57 dB(A), já para o 
noturno o valor máximo foi de 58 
dB(A). Valores acima dos limites 
estipulados pela Norma Brasileira 
NBR 10151/2000, que apresenta 
limites entre 55 e 35 dB(A), para 
os períodos diurno e noturno, 
respectivamente. 

A geração atual de ruído na área do empreendimento pode ser atribuída aos animais 
encontrados na região monitorada, principalmente pássaros, grilos, cigarras e cachorros, 
além da ação do vento. Também foram constatados ruídos diversos produzidos pela 
atividade humana na região, como veículos automotores, aviões e maquinários agrícolas 
utilizados nas lavouras, presentes em toda a região monitorada.

medição de RUÍdo em áRea da fUtURa mina GUaÍba

Durante o monitoramento observou-se que o ruído era maior no período noturno em 
decorrência da fauna de hábitos noturnos encontrada no local, destacando-se anfíbios 
(sapos e rãs), aves (quero-quero, corujas, caturritas) e insetos (grilos, cigarras), amplamente 
encontrados nas plantações de arroz e nos fragmentos de mata adjacentes.
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mediçõeS de RUÍdo no peRÍodo diURno e notURno

O resultado das medições de 
vibração encontraram-se abaixo 
das normas legais vigentes.

Para avaliar o impacto da 
operação da Mina Guaíba 
quanto à alterações de ruído, 
também foi realizada uma 
modelagem considerando o pior 
cenário de funcionamento da 
Mina, semelhante à modelagem 
de dispersão atmosférica (ANO 
6).

Em síntese, para as áreas 

externas aos limites da ADA, foram calculados ruídos máximos de 60 dB(A) para as 
atividades operacionais diurnas e noturnas do empreendimento, excetuando os eventos 
de explosões. Este valor encontra-se próximo dos valores de background verificado nas 
medições de campo, com valores máximos de 57 dB(A), período diurno, e 58 dB(A) para 
o período noturno. 

Observa-se ainda que, dentro da APA do Delta do Jacuí, os valores máximo de ruído 
foram de 50 dB(A) para os períodos diurno e noturno. Valor que encontra-se próximo ao 
atualmente observado, variando de 42–53 dB(A) no período noturno e 35-45 no período 

diurno.

Para ruído oriundo de 
detonação, os valores das 
modelagens encontram-
se em conformidade com a 
ABNT NBR 9653:2018 que 
apresenta valor máximo 
de 134dB(A), sendo que a 
modelagem apresentou valor 
máximo de 125 dB(A) na área 
externa da Mina Guaíba.
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ROCHAS, SOLO E 
RELEVO

Á área de estudo está inserida na bacia 
sedimentar do Paraná, que abrange uma 
área de 1.700.000 km² e estende-se pelo 
Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina. No 
Rio Grande do Sul, os principais depósitos 
de carvão mineral estão relacionados à 
estratigrafia do tempo geológico Permiano 
Inferior desta bacia sedimentar.

A Área de Influência da Mina Guaíba 
está inserida na Jazida Carbonífera de 
Charqueadas.

Nesta jazida, o carvão está relacionado à 
sedimentação da Formação Rio Bonito, que 
é uma unidade litoestratigráfica constituída 
por diversas camadas deposicionais, 
onde as camadas de carvão encontram-
se associadas principalmente às fácies 
lagunares e da planície. 

caixaS contendo oS teStemUnhoS obtidoS noS fURoS 
de SondaGem RealizadoS naS peSqUiSaS GeolóGica, qUe 

peRmitiRam a deScRição e caRacteRização daS camadaS de 
caRVão da jazida
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A área da Mina Guaíba insere-se na unidade geomorfológica denominada de Depressão 
Central, com relevo suave e pequena variação altimétrica, predominando formas de relevo 
alongadas e planas, de topo convexo, denominadas de coxilhas. As zonas baixas, próximas 
ao Rio Jacuí, são caracterizadas por superfícies planas. 

A área da jazida e as bacias dos arroios Pesqueiro e Jacaré se encontram sobre a 
planície aluvial do baixo Rio Jacuí, caracterizada por uma topografia plana com áreas de 
baixa declividade.

exemplo de ReleVo de planÍcie, ao fUndo o Rio jacUÍ

exemplo de ReleVo de planÍcie
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canaiS de dRenaGenS e áReaS alaGáVeiS, obSeRVadaS na áRea do empReendimento

canaiS de dRenaGenS ao lonGo da áRea do empReendimento

Nas áreas mais baixas, associados a áreas de várzea e relevo plano, mais susceptíveis a 
eventos de inundação, são encontrados os solos do tipo Planossolos, já nos terrenos um 
pouco mais elevados e ondulados são encontrados os solos do tipo Argissolos. 

Nesta região, o potencial de ocorrência de eventos sismos (tremores) é reconhecidamente 
baixa. 
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Para avaliar alterações de paisagem oriunda da operação da Mina foi realizada uma 
simulação 3D com a situação atual e futura da paisagem* na área da Mina Guaíba.

SITUAÇÃO ATUAL SITUAÇÃO FUTURA

ViSada p4f2a

ViSada p6f2a
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SITUAÇÃO ATUAL SITUAÇÃO FUTURA

ViSada p7f2a

ViSada p8f1a

* Nota-se pelas imagens que, apesar de ocorrer alteração na paisagem a mesma é amenizada em virtude da topografia da área.
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GEOTECNIA, GEOMECÂNICA E DRENAGEM ÁCIDA

Do ponto de vista geotécnico e de geomecânica pode-se afirmar que a área de 
implantação do projeto Mina Guaíba foi alvo de diversos estudos conduzidos com base 
nas normas técnicas vigentes e com a adoção das melhores práticas de engenharia. 

Podendo-se afirmar que a área apresenta excelente controle geológico, com potencial 
de recalque na ordem de 16cm, com a operação da Mina não há potencial para ocorrência 
de interferência nas estruturas (casas) dos receptores localizados próximos à Mina, assim 
como na região do Aeródromo. 

Foi avaliado ainda que é improvável o Potencial de Geração de Drenagem Ácida na 
Mina Guaíba, mesmo considerando o pior cenário, na qual todo o carvão lavrado seja 
convertido em carvão de mais alto poder calorífico, o potencial de geração de alcalinidade 
é 3,75 vezes superior do que a geração de drenagem ácida, tornando improvável a geração 
de DAM (Drenagem Ácida de Minas).

ÁGUAS SUPERFICIAIS

O empreendimento está inserido na área da Bacia Hidrográfica do Baixo Jacuí, situada 
na porção centro-leste do Estado do Rio Grande do Sul. 

A AID do empreendimento é delimitada pelas bacias dos arroios Pesqueiros e Jacaré. 
Ambos os corpos hídricos apresentam-se bem descaracterizados e sofreram diversas 
alterações hidrológicas, tais como: retificação; construção de canais de irrigação, 
barramentos, entre outros, em função da modificação do uso do solo através do cultivo 
do arroz. 
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O principal uso da água na área destina-se a irrigação de arroz, seguido do uso para 
abastecimento público. A principal fonte de abastecimento de água para irrigação deriva 
do Rio Jacuí, dos arroios Pesqueiro e Jacaré e de açudes. Já a água para abastecimento 
público provém de águas subterrâneas. 

Para a avaliação da qualidade das águas e sedimento foram realizadas campanhas de 
monitoramento nos anos de 2014 e 2018, ao longo dos arroios Pesqueiro, Jacaré e Rio 
Jacuí.

A partir dos dados obtidos nas campanhas de diagnóstico, verifica-se que a maior parte 
dos desvios em relação a Resolução Conama n° 357/05 ocorrem nos arroios Pesqueiro e 
Jacaré, aspecto que não surpreende quando analisa-se o contexto de uso e ocupação 
do solo histórico que ocorre na área, onde a produção de arroz irrigado vem impondo 
alterações importantes no sistema hídrico, caraterizadas fundamentalmente na retificação 
de trechos de rio e alterações na dinâmica das águas superficiais pela construção de 
canais de irrigação e quadros de cultivo de arroz. Esta síntese é corroborada pelas 
análises de sedimentos, onde verificaram-se desvios associados ao arsênio e pesticidas 
organoclorados (DDD e DDT), elementos fundamentalmente associados a prática da 
orizicultura, demonstrando um comportamento não permanente e sim sazonal ligado às 
ações antrópicas. 

Dentre os parâmetros mais restritivos quanto aos aspectos qualitativos dos arroios 
Pesqueiro e Jacaré, de forma geral, citam-se: os teores de OD, DBO, turbidez, ferro 
dissolvido, manganês e fósforo total. 

laVoURa de aRRoz e canaiS de iRRiGação em áRea da fUtURa mina de GUaÍba.
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SimUlação de cheiaS

Para avaliação do aparecimento de novas áreas de inundação, oriundas da implantação 
e operação do empreendimento foram realizadas simulações para os tempos de retorno 
(TR) de até 100 anos frente às condições atuais (sem dique na área minerária) e futura, 
onde o dique da área minerária estaria implantado. 

Avaliando-se os resultados, verifica-se que o cenário com TR de 100 anos não 
proporciona alterações significativas quanto à alterações dos níveis d’água e de novas 
áreas de inundação.

modelaGem de dilUição de eflUente

A avaliação consiste no estudo da dispersão física do efluente no Rio Jacuí através de 
modelagem numérica.

detalhe da GRade nUméRica do modelo hidRodinâmico na ReGião do deScaRte pRetendido

A diluição do efluente 
no Rio Jacuí indicou 
que o rio possui uma 
capacidade de suporte 
necessária para a diluição 
do efluente, sendo que 
a zona de mistura do 
efluente descartado não 
atinge os limites do PEDJ, 
e atende as resoluções 
Conama n° 357/05 e 
Consema n° 355/17.
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ÁGUAS SUBTERRÂNEAS

O estudo das águas subterrâneas constatou um pequeno gradiente hidráulico no 
sentido do Rio Jacuí, com fluxo preferencial na direção nordeste e a área de recarga do 
aquífero sendo toda a borda sul e oeste da área de estudo. 

Além disso, o sistema de irrigação do arroz implantado na região também atua como 
recarga do aquífero, principalmente onde a camada arenosa encontra-se aflorante. 

Foram realizados estudos para avaliar a qualidade das águas subterrâneas da área, 
atendendo às listas de parâmetros das Resoluções CONAMA n° 420/09 e n° 396/08.

Os estudos constataram concentrações superiores aos parâmetros estabelecidos 
de alguns metais como alumínio e ferro, entretanto a ocorrência destes metais nas 
águas subterrâneas possivelmente está associada a fatores naturais. Em função das 
características hidrogeoquímicas naturais das águas na região do empreendimento, este 
estudo constatou que é necessária a realização de tratamento adequado para consumo 
humano.

dRenaGem Retificada na áRea do empReendimento
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MEIO BIÓTICO
O diagnóstico ambiental das áreas de influência do 

Meio Biótico permitiu caracterizar a situação atual da 
qualidade ambiental da região de inserção do projeto 
Mina Guaíba, gerando dados que servirão de referência 
para a adequada identificação e avaliação dos potenciais 
impactos ambientais referentes às fases de implantação, 
operação e desativação do empreendimento minerário 
proposto.

Ainda, estes estudos auxiliaram na elaboração de 
planos e programas ambientais voltados à preservação 
e conservação do meio ambiente e à mitigação 
ou compensação das alterações provocadas pelo 
empreendimento nos ambientes naturais da área de 
estudo. 

Os principais aspectos do Meio Biótico estudados – 
Ambientes Terrestres e Aquáticos, Flora, Fauna Terrestre, 
Fauna Aquática e Áreas Protegidas, incluindo as Unidades 
de Conservação – são apresentados na sequência. 

O projeto Mina Guaíba insere-se nos domínios do bioma 
Pampa, mais especificamente na região denominada 
Depressão Central, situada entre o Planalto Meridional e 
a Serra do Sudeste, entre os municípios de Charqueadas 
e Eldorado do Sul. De maneira geral, a área de estudo se 
caracteriza por áreas de rizicultura, pastagens, banhados, 
silvicultura e pequenos fragmentos de vegetação arbórea 
nativa, adjacentes aos cursos d’água e aos diques aluviais 
do Rio Jacuí.

Cattleya intermédia 

GaRibaldi (Chrysomus rufiCapillus)
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AMBIENTES TERRESTRES E AQUÁTICOS

As regiões fitoecológicas observadas nas áreas de influência do projeto Mina Guaíba são: 
Estepe, Floresta Estacional Decidual, Áreas de Tensão Ecológica e Áreas das Formações 
Pioneiras. A ADA do empreendimento encontra-se na região fitoecológica Áreas das 
Formações Pioneiras. 

A área de estudo do meio Biótico apresenta uma intensa ocupação por atividades de 
monocultura de arroz (rizicultura) e, em menor escala, de silvicultura (eucaliptos). Ao norte 
encontra-se o Parque Estadual do Delta do Jacuí (PEDJ), reduto da paisagem original 
da região, a qual encontra-se fortemente alterada pelo padrão de uso e ocupação. Nas 
lavouras, a produção de arroz irrigado é a dominante, sendo ainda encontradas manchas 
de cobertura vegetal nativa com espécies como maricás, ingás, corticeiras, além de outras 
espécies arbóreo-arbustivas e herbáceas importantes, que mantém, juntamente com o 
PEDJ e a APA do Delta do Jacuí, ecossistemas importantes ao equilíbrio da fauna, flora e 
do manancial composto por rios, canais, banhados e sacos.

ÀReaS UmidaS do entoRno do empReendimento
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FLORA

A cobertura vegetal identificada na área 
de estudo foi classificada de acordo com as 
seguintes categorias: Agricultura, Campo-
Pousio/Pastagem, Silvicultura, Floresta 
Estacional Decidual, classificada aqui 
como Vegetação Secundária (Resolução 
Conama n° 33/94), e Banhados. 

Os levantamentos de campo 
desenvolvidos identificaram 229 espécies 
de plantas, pertencentes a 182 gêneros, 
distribuídas em 70 famílias botânicas, 
considerando todas as formas de vida: 
epífitas (8,3%), herbáceas (25,7%), 
arbustivas (9,6%) e arbóreas (43,0%). As 
famílias mais ricas foram Asteraceae com 
20 espécies, Myrtaceae e Poaceae (17), 

Fabaceae (11) e Euphorbiaceae (8), sendo 
registradas ainda 12 espécies exóticas, 
que correspondem a 5,24% do total 
amostrado, destacando-se o eucalipto e o 
bambu.

Na área de estudo do projeto Mina 
Guaíba foram encontradas oito espécies 
imunes ao corte ou ameaçadas de 
extinção. As espécies imunes ao corte 
estão amparadas pela Lei Estadual nº 
9.519/92, e as ameaçadas de extinção pelo 
Decreto Estadual n° 52.109/14 e Portaria 
MMA nº 443/14, e serão objeto de ações 
de conservação previstas nos programas 
ambientais propostos.

FAMÍLIA NOME CIENTÍFICO NOME POPULAR GRAU DE AMEAÇA
Arecaceae Geonoma schottiana guaricana Em perigo

Arecaceae Butia odorata butiá Em perigo

Fabaceae Apuleia leiocarpa grápia Criticamente 
em perigo

Fabaceae Erythrina cristagalli corticeira-do-
banhado Imune ao corte

Lauraceae Ocotea catharinensis canela-bicha Vulnerável

Moraceae Ficus cestrifolia figueira-da-
folha-miúda Imune ao corte

Moraceae Ficus luschnathiana figueira Imune ao corte

Orchidaceae Cattleya intermedia orquídea Vulnerável
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FAUNA TERRESTRE

Para o estudo da fauna terrestre foram 
realizadas quatro campanhas ao longo dos 
meses de setembro e novembro de 2014 e 
janeiro e maio de 2015, representando as 
campanhas de inverno, primavera, verão 
e outono, considerando os grupos dos 
Mamíferos (Mastofauna) Não Voadores e 
Voadores (Quirópteros, ou seja, morcegos); 
Anfíbios e Répteis (Herpetofauna) e Aves 
(Avifauna), utilizados como indicadores 
da qualidade ambiental da área de estudo 
do projeto Mina Guaíba.

Os estudos sazonais (estações do 
ano) primários para estes grupos foram 
realizados considerando os limites da AID 
e da ADA do empreendimento, incluindo 
as áreas mais sensíveis aos potenciais 
impactos ambientais.

Durante os levantamentos realizados 
foram registradas 149 espécies de aves, 
39 de mamíferos não voadores, 6 de 
quirópteros, 23 de anfíbios anuros e 17 de 
répteis. Com base nos resultados obtidos, 
é possível avaliar, de maneira segura, as 
características da comunidade animal 
da área de estudo, assim como fazer 
inferências sobre o estado de conservação 
dos ambientes aos quais essas espécies 
estão associadas.

leptodactylUS latinaSUS

Scinax SqUaliRoStRiS

philodRyaS olfeRSiiSalVatoR meRianae
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GaRibaldi (chRySomUS RUficapillUS)

A fauna de anfíbios e répteis da área 
de influência do projeto Mina Guaíba 
encontra-se em um estado intermediário 
entre consideravelmente alterado 
(comprometido ante as perturbações que 
a região sofre há décadas, principalmente 
com o uso da terra) e preservado (em 
função da manutenção de significativas 
porções florestadas às margens do rio 
Jacuí e seus principais contribuintes. 

Com relação à Avifauna, a diversidade e 
a abundância são compatíveis com a área 
de estudo, uma vez que grande parte da 
área foi convertida em área de agricultura 
(arroz), silvicultura de eucalipto ou 
pecuária, não sendo encontrada nenhuma 
espécie ameaçada de extinção. Apenas a 
batuíra-de-coleira (Charadrius collaris) é 
classificada como de alta sensibilidade a 
impactos ambientais. Foram registradas 
17 espécies de aves que realizam 
movimentos migratórios, todas já sendo 
esperadas para a área de estudo. Duas 
áreas são importantes para a avifauna 
local e migratória na área de estudo, 
sendo um remanescente florestal a oeste 
da ADA e a mata ripária do Rio Jacuí e 
banhados adjacentes, ao norte.

pRÍncipe (pyRocephalUS RUbinUS)

coRUjinha-do-mato (meGaScopS choliba)

tadaRida bRaSilienSiS (moRceGUinho-daS-caSaS)leopaRdUS GeoffRoyi (Gato-do-mato-GRande)
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maStofaUna

As espécies locais são típicas da Mata 
Atlântica e do Pampa, dentro do Rio 
Grande do Sul, embora o empreendimento 
não esteja situado dentro do mapa de 
abrangência do Bioma Mata Atlântica. 
Grande parcela da comunidade local é 
facilmente registrada em áreas com forte 
pressão antrópica, sendo que a riqueza 
registrada era aguardada, não havendo 

registro inédito e tampouco aumento de 
distribuição de mamíferos. Duas espécies 
são consideradas de “Interesse Especial” 
pelo Plano de Manejo do Parque Estadual 
do Delta do Jacuí (PEDJ), foram registradas 
na ADA e AID: Alouatta guariba clamitans 
(bugio-ruivo) e Leopardus geoffroyi (gato-
do-mato-grande)

batUÍRa-de-coleiRa (chaRadRiUS collaRiS)

FAUNA AQUÁTICA

Em relação à fauna aquática, as áreas 
de influência do meio Biótico do projeto 
Mina Guaíba compreendem áreas inseridas 
no Parque Estadual Delta do Jacuí, o 
qual encontra-se inserido na Região 
Metropolitana de Porto Alegre, uma das 
áreas mais impactadas ambientalmente 
no Estado do Rio Grande do Sul, e que 
ainda possui locais de beleza inigualáveis.

O delta do Jacuí contém grande 
diversidade de ambientes límnicos (água 
doce) que propiciam a ocorrência de 
grande riqueza biológica, exemplificada 
pela fauna de peixes, constituída por 
muitas espécies, sendo registradas 99 
delas, distribuídas em nove ordens e 30 

famílias no Plano de Manejo do PEDJ.

Os levantamentos de campo ocorreram 
ao longo dos arroios Jacaré e Pesqueiro 
e em um corpo d’água adjacente a um 
grande açude. A grande maioria dos 
trechos amostrados está fortemente 
alterada, com a supressão da mata ciliar e 
a canalização dos arroios para a irrigação 
de plantações, o que acaba acarretando 
alterações na diversidade da ictiofauna. 

Foram registrados 3.959 indivíduos, 
pertencentes a 51 espécies, 21 famílias e 
seis ordens de peixes, na ADA e na AID. 
Esta riqueza representa 68% do número 
total de espécies apresentadas na lista 
potencial para a região.
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A família Characidae apresentou maior 
riqueza, com 15 espécies e maior abundância 
(1.793 indivíduos), seguida pelas famílias 
Cichlidae (6 espécies), Loricariidae (5), 
Callichthyidae (4), Anastomidae (2) 
Pimelodidae (2) e Curimatidae (2), sendo 
que todas as demais famílias amostradas 

contribuíram com uma espécie cada.

Foram amostradas sete espécies de 
interesse para a pesca: traíra, jundiá, 
pintado, piava, grumatã, voga e cascudos, 
as quais foram citadas no Plano de Manejo 
do PEDJ.

Além dos peixes-anuais, também 

indiVÍdUo fêmea e macho (45 mm compRimento total) da eSpécie 
cynopoecilUS niGRoVittatUS

são classificadas em alguma categoria 
de ameaça, uma espécie de tamboatá 
(Lepthoplosternum tordilho) e o dourado 
(Salminus brasiliensis). O tamboatá 
(L. tordilho) é endêmico do Rio Grande do 
Sul, sendo encontrado apenas em pequenos 
riachos e canais afluentes do baixo Rio 
Jacuí e lago Guaíba, em uma pequena área 
entre os municípios de Eldorado do Sul e 
Barra do Ribeiro. 

Ocorrem seis espécies exóticas de 
peixes na área do Delta do Jacuí: o tambicu 
(Acestrorhyncus pantaneiro), a corvina de 
rio (Pachyurus bonariensis) e o porrudo 
(Trachelyopterus lucenai), oriundos do 
sistema do Rio Uruguai, além do pacu 
(Piaractus mesopotamicus), originário 
do sistema dos rios Paraná e Paraguai, e 
espécies de carpa (Cyprinus  sp.) e tilápia 
(Oreochromis niloticus) que são comumente 
encontradas em diversos pontos da bacia. 
Dentre as espécies exóticas, neste estudo 
foram amostrados espécimes de tambicu, 
corvina, porrudo e tilápia. 

Em relação aos peixes migradores, para 
a bacia do Rio Jacuí, existem três espécies 
reconhecidas como migradores de longa 
distância, o grumatã (P. lineatus), o dourado 
(S. brasiliensis) e a piava (L. obtusidens). 
Nesse estudo foram amostrados espécimes 
de grumatã, na AID e de piava na ADA e 
AID.

Em relação aos macroinvertebrados e 
plâncton foram realizadas duas campanhas 
de amostragens (de água superficial e de 
fundo), distribuídas em três pontos ao 
longo do Arroio Pesqueiro, dois no Jacaré, 
um em canal de irrigação e um em açude.

oReochRomiS niloticUS

Rede de eSpeRa - UtilizadaS paRa a amoStRaGem de ictiofaUna
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macRoinVeRtebRadoS

Os macroinvertebrados bentônicos são 
animais que habitam o substrato de lagos, 
rios, arroios, estuários e mares, podendo 
viver dentro ou sobre o substrato, por 
meio da construção de tubos ou casas, 
fixos sobre rochas ou materiais orgânicos, 
nos quais vivem durante parte ou todo o 
ciclo de vida.

Ao longo dos pontos de amostragem 
realizados nos arroios Pesqueiro e Jacaré, 
o táxon mais abundante foi Oligochaeta, 
seguido de Chironomidae. Enquanto 
que no canal de drenagem/irrigação, os 
táxons dominantes foram Cochiliopidae 
e Hirudinea ND, e no açude, Hirudinea e 
Hydracarina. Os organismos dominantes 
nas amostras (com exceção de 
Cochliopidae) são em sua maioria, táxons 
resistentes à poluição ou quaisquer outros 
tipos de alteração do habitat.

conhcaS de GaStRópodeS da famÍlia ampUllaRidae

poStURa de GaStRópodeS do GêneRo pomaCea

zooplâncton

Ao longo dos pontos de coleta verificou-se que Náuplio foi bastante numeroso, em 
alguns deles sendo o táxon dominante. As demais espécies também dominantes, com 
variável intensidade numerosa foram Filinia terminalis, Ilyocryoptus spinifer e Polyarthra 
vulgaris na 1ª campanha e Ilyocryoptus spinifer, Lecane luna, Microcyclops sp., Polyarthra 
vulgaris e Thermocyclops sp., na 2ª. Já no canal de drenagem e no açude, Naúplio e 
Keratella cochlearis foram dominantes, seguida de Microcyclops sp. 

fitoplâncton

Ao longo dos pontos de coleta, as espécies mais numerosas no fitoplâncton foram 
Cyclotella meneghiniana, Euglena acus, Fragilaria capucina, Fragilaria vaucheirae, Navicula 
cryptocephala, Navicula sp. e Trachelomonas volvocina. Já no canal de irrigação e no 
açude, os táxons Aulacoseira granulata e Closterium incurvum foram dominantes. Apesar 
do expressivo número de táxon de organismos fitoplanctônicos, são verificados valores 
baixos de densidade relativa, sendo que a maioria é rara ou escassa. 
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UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

Foram identificadas seis unidades de conservação (UCs) no entorno do projeto Mina 
Guaíba: 

• Área de Proteção Ambiental Estadual Delta do Jacuí (APAEDJ);

• Parque Estadual do Delta do Jacuí (PEDJ);

• Área de Proteção Ambiental (APA) Gerdau;

• Área de Preservação Ambiental Ilha Dona Antônia; 

• Reserva Biológica Ademir Scarpatti: “Capão da Roça”; e 

• Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) Sítio Porto Capela.

Conforme a Lei Estadual nº 11.520/00, o licenciamento de atividades desenvolvidas no 
entorno de UCs (10 km) somente deverá ser concedido mediante a autorização dos órgãos 
responsáveis pela administração das mesmas. Ressalta-se que os limites da APAEDJ e do 
PEDJ se situam a menos de 10 km da ADA do projeto Mina Guaíba.
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paRqUe eStadUal do delta do jacUÍ (pedj)

O PEDJ foi criado pelo Decreto n° 24.385/76, tendo sua área ampliada pelo Decreto 
n° 28.161/79, abrangendo uma área de 14.242,05 ha, formando uma unidade de proteção 
integral, composto por 30 ilhas e áreas com matas, banhados e campos inundados, 
localizando-se no encontro dos rios Jacuí, Gravataí, Caí e Sinos. O PEDJ é gerido pela 
SEMA (Secretaria do Ambiente de Desenvolvimento Sustentável do Estado do Rio Grande 
do Sul) e o seu Plano de Manejo foi homologado pela Portaria Sema/RS n° 62/14.

áRea de pRoteção ambiental eStadUal delta do jacUÍ (apaedj)

A Lei Estadual n° 12.371/05 definiu os limites do PEDJ e criou a APAEDJ como unidade 
de uso sustentável, com uma área de 22.826,39 ha, dos quais 14.242,05 ha são de proteção 
integral, que se constituem no PEDJ. A APAEDJ abrange os municípios de Porto Alegre, 
Canoas, Nova Santa Rita, Triunfo, Charqueadas e Eldorado do Sul, e é gerida pela SEMA, 
tendo seu Plano de Manejo homologado pela Portaria SEMA n° 20/17.

áRea de pRoteção ambiental GeRdaU

Área de preservação de 1,12 ha situada junto à RS-401 ao norte, e ao sul e oeste a Vila 
Aços Finos Piratini e a leste a sede da Afaço.

ilha dona antônia

Também conhecida como “Areal”, está localizada no município de Charqueadas. A 
unidade foi criada pela Lei Municipal n° 602/94.

ReSeRVa biolóGica ademiR ScaRpatti

Localizada no perímetro urbano de Charqueadas, criada pela Lei Municipal 1.410/2002, 
em área de 9,0 ha. 

Rppn SÍtio poRto capela

Localiza-se na Vila Santo Antônio e conta com uma área de 14,0 ha. Foi reconhecida 
legalmente pela publicação no Diário Oficial da União n° 164 de 25 de agosto de 1995.
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SENSIBILIDADE AMBIENTAL 

A definição do mapa de sensibilidade ambiental do projeto Mina Guaíba partiu da 
análise da equipe técnica responsável pelo estudo, utilizando-se da análise integrada para 
o meio Biótico e dos dados obtidos ao longo da etapa de diagnóstico ambiental para o 
EIA, incluindo a análise do Mapa de Uso e Ocupação do Solo e Cobertura Vegetal. 

Esta análise considerou que as áreas com vegetação nativa, florestal ou campestre, e 
ambientes aquáticos, apresentam maior importância para a manutenção da diversidade 
de fauna e flora, uma vez que as mesmas constituem suas principais áreas de vida.

Áreas com cobertura florestal exótica apresentam menor importância, embora ainda 
constituam elementos importantes para a manutenção da estrutura de habitats das 
espécies por poderem ser utilizadas como abrigos por algumas delas. As áreas agrícolas, 
embora forneçam menor importância na estruturação de habitats, podem incrementar a 
abundância de recursos, mesmo que pouco diversos.

Por fim, as áreas urbanizadas e com solo exposto apresentam restrições em ordem 
crescente para comunidades bióticas, pela pressão humana, ausência de recursos e 
estrutura de habitats.
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MEIO SOCIOECONÔMICO
O diagnóstico das áreas de influência do meio Socioeconômico permitiu caracterizar 

a situação atual da região de inserção do empreendimento, a partir da análise de dados 
primários e secundários, que serviram de referência para a identificação e avaliação dos 
potenciais impactos ambientais do projeto Mina Guaíba, bem como para a proposição dos 
respectivos planos e programas ambientais. 

A seguir serão apresentados os principais aspectos do meio Socioeconômico. 

As áreas de influência definidas para os levantamentos socioeconômicos foram: 

A AII compreende, além dos municípios de Charqueadas e Eldorado do Sul, o município 
de Guaíba, pela sua proximidade geográfica e pela possibilidade de também fornecer 
infraestrutura básica e de serviços públicos para a implantação da Mina.

Para a AID do meio Socioeconômico, foram considerados os municípios que fornecerão 
a infraestrutura básica de serviços públicos para a implantação da Mina, ou seja, aqueles 
que se beneficiarão, de forma direta, dos impactos positivos e também que sofrerão com 
os impactos negativos da implantação e da operação da Mina Guaíba.

A ADA restringe-se às áreas de lavra, das instalações, acessos, de intervenções para a 
relocação dos arroios Pesqueiro e Jacaré e de empréstimos. Do ponto de vista do meio 
Socioeconômico, o estudo ambiental considerou as modificações e impactos no bairro 
Guaíba City e no Assentamento Apolônio de Carvalho.

Os levantamentos se basearam em dados secundários relativos ao processo histórico de 
ocupação das áreas de influência do empreendimento, as atividades econômicas, a dinâmica 
demográfica, a estrutura ocupacional e as comunidades tradicionais. Adicionalmente 
foram realizados levantamentos de dados primários com a rede socioinstitucional dos 
municípios de Charqueadas e Eldorado do Sul, além de entrevistas com a população do 
bairro Guaíba City e no Assentamento Apolônio de Carvalho.
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CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS E ASPECTOS 
ECONÔMICOS

Conforme dados do último Censo 
Demográfico do IBGE, em 2010, residiam 
na AII 164.867 pessoas. O município mais 
populoso é Guaíba, que contava (em 2010) 
com 95.204 habitantes (97,8% na zona 
urbana), seguido por Charqueadas, com 
35.320 habitantes (97,7% na zona urbana) 
e Eldorado do Sul com 34.343 habitantes 
(89,7% na zona urbana).

O município de Guaíba apresenta o 
maior PIB municipal entre os municípios 
da AII com um valor de 5,6 bilhões de 
reais em 2015 (1,4% do PIB do Rio Grande 
do Sul). Por outro lado, Charqueadas 
registrou o menor PIB entre os municípios 
da AII, R$ 1,1 bilhão de reais em 2015 (0,29% 
do PIB do RS), valor próximo do PIB de 
Eldorado do Sul (R$ 1,2 bilhão), 0,33% do 
PIB gaúcho.

COMUNIDADES NA ADA

As comunidades do Guaíba City e do 
Assentamento Apolônio de Carvalho estão 
localizadas na Área Diretamente Afetada 
pelo empreendimento, ou seja, estão 
inseridas na área onde está localizado o 

projeto. Além das comunidades citadas 
acima, vale lembrar que ainda existem 
propriedades rurais que também estão 
próximas ao empreendimento.
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SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS DE ÁGUA, ESGOTO, 
COLETA DE LIXO E LUZ

Mais de 80% do abastecimento de água das comunidades vem por poço artesiano e o 
restante é proveniente da rede pública geral, de acordo com o levantamento feito em 2014. 
O poço artesiano utilizado está localizado fora do Guaíba City, dentro do Assentamento 
Apolônio de Carvalho. Já a maior parte do esgoto sanitário é destinado à fossa séptica ou 
sumidouro/fossa negra – individuais, instaladas no próprio lote. Porém, na visita recente 
pelo bairro Guaíba City pudemos perceber que havia esgoto correndo nas valas de 
drenagem na frente dos lotes. As localidades não dispõem de coleta regular de lixo.

mapa de USo e ocUpação do Solo

As localidades 
de Guaíba City e 
do Assentamento 
Apolônio de Carvalho 
são abastecidas pela 
CEEE (Companhia de 
Energia Elétrica do 
Rio Grande do Sul), 
mas há queixas dos 
moradores acerca 
dos problemas na 
rede e sobre a demora 
da Companhia 
em restabelecer o 
fornecimento.
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POPULAÇÃO RESIDENTE NO GUAÍBA CITY E NO 
ASSENTAMENTO APOLÔNIO DE CARVALHO

Em termos populacionais, foram cadastradas, na época, 153 unidades. Nesse cadastro 
foram identificados um total de 94 domicílios ocupados e entrevistados, 9 cadastros 
ocupados e não entrevistados, 6 cadastros desocupados, 53 cadastros vazios (sem 
condições de habitação) e 2 cadastros de imóveis especiais (a escola e o posto de saúde 
desativado). Para efeito de contagem considerou-se a existência de, pelo menos, 103 
domicílios ocupados (considerando os 94 e entrevistados e os 9 e não entrevistados). A 
estimativa populacional final foi de 282 habitantes.

Ao longo do processo de cadastramento socioeconômico, em 2014, o cenário da 
possível remoção de famílias foi apresentado. Nas etapas seguintes a que estamos os 
moradores serão novamente ouvidos. Vale lembrar que as fases seguintes são as etapas 
nas quais o empreendedor irá conversar com todos para ouvir as opiniões e necessidades 
das comunidades.

Nas entrevistas em 2014 no Loteamento Guaíba City, a maioria dos entrevistados se 
declarou indiferente em relação ao empreendimento. Dentre os que se posicionaram de 
forma favorável ou contrária, predominam os que são contrários ou totalmente contrários. 
Já entre os entrevistados do Assentamento Apolônio de Carvalho, predominam os que se 
posicionam de forma contrária ou totalmente contrária ao empreendimento

Recentemente, em uma nova pesquisa no Guaíba City e no Assentamento Apolônio 
de Carvalho, as pessoas entrevistadas não foram contra o projeto em si, mas ressaltaram 
que gostam do local principalmente pela tranquilidade e segurança. Outra parcela dos 
entrevistados disse que gostaria de se mudar em função das dificuldades de acesso e 
deslocamento ao bairro. Há um público também que entende o projeto e estão abertos 
tanto ao diálogo quanto às negociações e compensações, no caso de terem que sair e 
reconstruir suas vidas.

Entre as principais justificativas apresentadas pelos entrevistados está a preocupação 
com as indenizações que serão pagas. Por outro lado, mesmo em menor número, existem 
também opiniões favoráveis ao empreendimento, destacando a geração de empregos e 
as possíveis melhorias na infraestrutura desses locais.

ATIVIDADES PRODUTIVAS 

As atividades estão concentradas no Assentamento Apolônio de Carvalho, onde as 
atividades agropecuárias são destinadas tanto ao mercado, quanto ao autoconsumo. 
Destacam-se os produtores rurais com extensa área de cultivo de arroz irrigado e os 
agricultores que cultivam hortaliças para as feiras orgânicas regionais. Além do arroz, os 
principais cultivos são o aipim, milho, feijão, batata doce, entre outros. 

A figura anterior mostra a área a ser ocupada pelo empreendimento e seu entorno, 
onde é possível verificar o predomínio da atividade agrícola.





aValiação doS impactoS  
ambientaiS



A avaliação de impactos é realizada por meio de uma previsão 
das interferências diretas e indiretas que as ações relacionadas 
ao planejamento, implantação e operação do empreendimento 
produzem no ambiente, em suas dimensões física, biológica e 
humana.

ASPECTOS AMBIENTAIS RELEVANTES, 
METODOLOGIA DE IDENTIFICAÇÃO E 
AVALIAÇÃO DE IMPACTOS

Os conceitos de impacto ambiental, aspecto ambiental e meio 
ambiente, utilizados neste estudo estão de acordo com aqueles 
apresentados na norma brasileira ABNT NBR ISO 14001, quais sejam:

meIo amBIente

Circunvizinhança em que uma organização opera, incluindo ar, água, 
solo, recursos naturais, flora, fauna, população e suas inter-relações;

aSpecto amBIentaL

Elemento das atividades, produtos ou serviços de uma organização 
que pode interagir com o meio ambiente;

Impacto amBIentaL

Qualquer modificação do meio ambiente, adversa ou benéfica, que 
resulte, no todo ou em parte, dos aspectos ambientais da organização.

Para apoiar a identificação das repercussões das atividades e 
processos sobre o ambiente, estas foram discriminadas segundo as 
fases em que ocorrem, a saber:

• Planejamento: fase em que se desenvolvem os estudos 
preliminares de viabilidade técnica, econômica e ambiental do 
empreendimento, sua concepção, estudos e levantamentos e campo, 
e as primeiras ações de divulgação;

• Implantação: etapa de realização das obras civis e demais 
intervenções físicas na área a ser diretamente afetada pelo 
empreendimento, visando fornecer as condições necessárias para sua 
operação;

• Operação: etapa em que o empreendimento passa a operar, 
lavra e beneficiamento de carvão mineral, areia e cascalho, com 
recuperação da área lavrada à medida que a atividade avança.

• Desativação: etapa em que se conclui a recuperação total da 
área lavrada e a retirada das estruturas e equipamentos utilizados 
durante a operação do empreendimento.
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crItérIoS para avaLIação doS ImpactoS

A
B

R
A

N
G

Ê
N

C
IA

AII- Área de Influência 
Indireta; AID – Área de 

Influência Direta; ou ADA – 
Área Diretamente Afetada.

Temporalidade

Imediata (Im), quando ocorre 
simultaneamente à atividade ou 
processo gerador de impacto, 

ou de Médio/Longo Prazo 
(ML), quando se manifesta 

além do tempo de duração da 
referida atividade ou processo.

P
O

SS
IB

IL
ID

A
D

E
 

D
E

 M
IT

IG
A

Ç
Ã

O

Mitigável (M), Não Mitigável 
(NM), Potencializável (P) Duração

Temporário (T), quando 
ocorre em período de tempo 

claramente definido, ou 
permanente (P), quando se 

manifesta durante a vida 
útil do empreendimento.

N
A

T
U

R
E

Z
A Positivo (+), quando resultar 

em melhoria da qualidade 
ambiental ou de vida, ou 

negativo (-) quando resultar em 
dano ou perda de qualidade.

Caráter do impacto

Refere-se ao impacto quando 
esse afeta um ecossistema ou 

recurso ambiental fundamental 
em outros sistemas e ou 

estruturas, sendo classificado 
em Estratégico (quando 
afeta) e Não Estratégico 

(quando não afeta).

O
R

IG
E

M

Direto (Dir), quando é 
decorrente de ação geradora 

(1ª ordem) e indireto (Ind), 
quando é consequência 

de outro impacto ou ação 
(2ª ou 3ª ordem).

Reversibilidade

Reversível (R) quando for 
passível de adoção de 

medidas que restabeleçam 
a condição ambiental pré-
existente, ou irreversível (I), 

quando a alteração não pode 
ser rever tida por ações de 

controle ou mitigação.

R
E

LE
V

Â
N

C
IA Pequena (P), média (M) ou 

grande (G), resultante da 
avaliação de seu significado e 

sua dinâmica ecológica e social 
em relação à dinâmica vigente.

Magnitude

Indica a intensidade do 
impacto em face de um 

determinado fator ambiental 
ou área de ocorrência, 

sendo classificada de modo 
qualitativo em Pequena (P), 
média (M) ou grande (G).

PRINCIPAIS IMPACTOS
A identificação e análise dos impactos decorrentes da implantação e operação da 

Mina Guaíba apontaram como impactos de alta significância aqueles associados às 
interferências no meio físico e biótico durante a implantação e operação. Estes impactos 
são:
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MEIO FÍSICO

ALTeRAÇÃO dA QUALIdAde dO AR

aValiação do impacto: 

Durante as fases de implantação e operação, atividades como a abertura de acessos, 
limpeza e preparação do terreno, abertura de cortes da mina e a implantação do dique 
de contenção, demandarão movimentações de solo, podendo alterar a concentração de 
Partículas Totais em Suspensão (PTS) nas áreas do entorno da Mina Guaíba. Em menor 
quantidade será emitido poluente atmosférico derivado do funcionamento dos motores 
com queima de combustível utilizado em máquinas e equipamentos.

Este impacto foi avaliado como sendo de natureza negativa, de origem direta e 
duração temporária. Sua ocorrência é imediata às ações desenvolvidas nas obras e de 
espacialização localizada. Trata-se de um impacto reversível com ações de controle e 
mitigação.

Considerando-se a análise do impacto, a alteração da qualidade do ar foi classificada 
com magnitude e relevância/ Importância média.

ALTeRAÇÃO dOS níveIS de RUídO e vIbRAÇÃO

aValiação do impacto: 

Durante a fase de implantação, atividades como a abertura de acessos, limpeza e 
preparação do terreno, abertura do corte pioneiro da mina e a implantação do dique de 
contenção, demandarão movimentações de solo, podendo alterar os níveis de ruído e 
vibração nas áreas do entorno da Mina Guaíba. Para a fase de operação, esse impacto se 
relaciona especialmente ao tráfego de veículos pesados e maquinário e ao desmonte de 
rocha na mina (detonação).

Este impacto foi avaliado como sendo de natureza negativa, de origem direta e 
duração temporária. Sua ocorrência é imediata às ações desenvolvidas nas obras e de 
espacialização localizada. Trata-se de um impacto reversível com ações de controle e 
mitigação.

Considerando-se a análise do impacto, a alteração dos níveis de ruído foi classificada 
com magnitude média, assim como a relevância/ Importância.

ALTeRAÇÃO nOS PROceSSOS de dInâmIcA SUPeRFIcIAL

aValiação do impacto: 

Este impacto relaciona-se às fases de implantação e operação, associado ao 
desenvolvimento de processos erosivos, assoreamento dos cursos d’água e alteração de 
áreas de inundação, movimentação de terra e reconformação da topografia da área. Este 
impacto é potencial, uma vez que a morfologia do terreno é muito plana, com declividades 
praticamente nulas.

Este impacto foi avaliado como sendo de natureza negativa, de origem indireta e 
duração permanente. Sua ocorrência possui espacialização localizada. Trata-se de um 
impacto irreversível, classificado com magnitude e relevância/ Importância alta.
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ALTeRAÇÃO dO níveL e FLUxO dO LenÇOL FReáTIcO – RebAIxAmenTO dO níveL d’ágUA

aValiação do impacto: 

Este impacto relaciona-se às fases de implantação e operação, associado ao 
rebaixamento do lençol freático necessário para a preparação da área para operação da 
Mina Guaíba. O rebaixamento do lençol freático é fundamental para permitir as atividades 
de decapeamento, escavações e preparação das cavas. Em função do tempo necessário 
para garantir o completo rebaixamento do lençol no primeiro corte de lavra (corte inicial) 
será necessário instalar o sistema de drenagem e iniciar o bombeamento dos poços ainda 
na fase de implantação da mina, seguindo pelo período de operação do empreendimento.

Este impacto foi avaliado como sendo de natureza negativa, de origem direta e 
duração temporária. Sua ocorrência é imediata às ações desenvolvidas nas obras e de 
espacialização localizada. Trata-se de um impacto reversível, classificado com magnitude 
e relevância/ Importância alta.

ALTeRAÇÃO dA dISPOnIbILIdAde dAS ágUAS SUbTeRRâneAS

aValiação do impacto: 

Este impacto relaciona-se às fases de implantação e operação, associado ao 
rebaixamento do lençol freático necessário para a preparação da área para operação da 
Mina Guaíba. O rebaixamento do lençol freático é fundamental para permitir as atividades 
de decapeamento, escavações e preparação da cava. Em função do tempo necessário 
para garantir o completo rebaixamento do lençol no primeiro corte de lavra (corte inicial), 
será necessário instalar o sistema de drenagem e iniciar o bombeamento dos poços ainda 
na fase de implantação da mina, seguindo pelo período de operação do empreendimento.

Este impacto foi avaliado como sendo de natureza negativa, de origem indireta e 
duração temporária. Sua espacialização é localizada, sendo um impacto reversível, 
mitigável, classificado com magnitude e relevância/ Importância baixa.

InTeRFeRêncIA em dRenAgenS nATURAIS – deSvIO dOS ARROIOS PeSQUeIRO e JAcARé

aValiação do impacto: 

Durante a fase de implantação, as atividades transformadoras associadas deflagrarão 
interferências na rede de drenagem natural sob seus aspectos quantitativos e qualitativos, 
especialmente em relação ao Arroio Jacaré. Do mesmo modo, canais de irrigação presentes 
na área da mina serão suprimidos e desviados quando prestarem-se a alimentar áreas 
além da poligonal de lavra. Durante o período de operação será necessário o desvio do 
Arroio Pesqueiro, no trecho presente na poligonal de lavra.

Este impacto foi avaliado como sendo de natureza negativa, de origem indireta e 
duração permanente. Sua espacialização é localizada, sendo um impacto irreversível, 
mitigável, classificado com magnitude baixa e relevância/ Importância média.
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ALTeRAÇÃO dA QUALIdAde dAS ágUAS SUbTeRRâneAS e SOLO

aValiação do impacto: 

O impacto está relacionado às fases de implantação e operação, associado às 
atividades de abastecimento, manutenção e operação de veículos e máquinas; instalação 
e mobilização de canteiro de obras, obras de edificações, obras civis auxiliares, desvio 
dos arroios Jacaré e Pesqueiro, armazenamento de resíduos sólidos e operação de 
contêineres sanitários com fossas estanques. Em condições normais de funcionamento do 
empreendimento, não é prevista a ocorrência deste impacto. Contudo falhas operacionais 
e/ou vazamentos pontuais são passiveis de acontecer ocasionando o presente impacto.

Este impacto foi avaliado como sendo de natureza negativa, de origem indireta 
e duração permanente. Sua espacialização é localizada, sendo um impacto reversível, 
mitigável, classificado com magnitude baixa e relevância/ Importância média.

ALTeRAÇÃO dA QUALIdAde dAS ágUAS SUPeRFIcIAIS

aValiação do impacto: 

Este impacto está associado às fases de implantação e operação, em virtude da 
inserção de estruturas necessárias à mina, a operação do canteiro de obras, ao desvio dos 
arroios Jacaré e Pesqueiro, ao armazenamento de resíduos sólidos, a geração de efluentes 
sanitários, ao rebaixamento do nível d’água, a operação da estação de tratamento de 
efluentes oriundos do rebaixamento do lençol freático, a movimentação de terra para 
supressão de vegetação e implantação do dique. Este impacto está associado a possíveis 
vazamentos de produtos potencialmente poluidores que poderão alcançar as drenagens 
naturais e canais existentes na ADA, na movimentação de terra que poderão desencadear 
processos que poderão afetar as drenagens e no lançamento de efluente no Rio Jacuí.

Este impacto foi avaliado como sendo de natureza negativa, de origem indireta e 
duração temporária. Sua espacialização é localizada, sendo um impacto reversível, 
mitigável, classificado com magnitude média e relevância/ Importância alta.

InTeRFeRêncIA em áReAS cOm POTencIAL PALeOnTOLógIcO

aValiação do impacto: 

Este impacto está associado à abertura das cavas durante as fases de implantação e 
operação, com remoção do substrato rochoso da Formação Rio Bonito (siltito, folhelho 
e a própria camada de carvão). Entende-se que a instalação do empreendimento em 
superfície não causará impacto por se tratar de uma região com potencial paleontológico 
baixo e sem ocorrências de fósseis. Contudo, escavações mais profundas, irão atingir o 
substrato rochoso, sendo possível, mesmo que baixa, a ocorrência de fósseis de plantas 
em rochas.

Este impacto foi avaliado como sendo de natureza negativa, de origem direta e duração 
permanente. Sua espacialização é localizada, sendo um impacto irreversível, não mitigável, 
classificado com magnitude baixa e relevância/ Importância média.
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MEIO BIÓTICO

InTeRFeRêncIAS SObRe A vegeTAÇÃO TeRReSTRe

aValiação do impacto: 

Para a implantação e operação do empreendimento é necessária a remoção da vegetação 
existente na Área Diretamente Afetada (ADA) do empreendimento, englobando porções 
da mata ciliar dos arroios Jacaré e Pesqueiro, banhados e algumas pequenas manchas 
florestais próximas, já bastante descaracterizados. No total, cerca de 38 hectares de 
floresta e 116 de banhados existentes terão de ser removidos.

Este impacto foi avaliado como sendo de natureza negativa, de origem direta e 
duração temporária. Sua ocorrência é imediata às ações desenvolvidas nas obras e de 
espacialização localizada. Trata-se de um impacto irreversível, mas que pode ser mitigado 
com adoção de medidas.

As interferências sobre a vegetação foram classificadas com magnitude e relevância/
importância média.

InTeRFeRêncIAS SObRe OS ecOSSISTemAS AQUáTIcOS

aValiação do impacto: 

A implantação e operação da Mina Guaíba exigirá o desvio permanente dos arroios 
Jacaré e Pesqueiro para novos leitos que serão construídos, e os ambientes existentes 
nos seus antigos leitos serão removidos. Para reduzir o efeito desse impacto foi elaborado 
um Plano de Desvio e Recomposição para os arroios, de modo a recriar banhados, matas 
ciliares e ambientes aquáticos para as espécies da fauna e flora nos seus novos canais.

O rebaixamento do lençol freático durante as fases de implantação e operação da mina 
também poderia gerar impacto sobre os ecossistemas aquáticos, mas medidas a serem 
adotadas como reinjeção de água e irrigação das mudas, caso necessário, evitarão sua 
ocorrência.

Estes impactos foram avaliados como sendo de natureza negativa, e ocorrência local, 
e suas relevância/importância consideradas média a alta.

InTeRFeRêncIA em áReAS de PReSeRvAÇÃO PeRmAnenTe (APPS)
aValiação do impacto: 

De acordo com o Código Florestal Brasileiro, Áreas de Preservação Permanente (APPs) 
são áreas protegidas, cobertas ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de 
preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, 
facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das 
populações humanas. Na área do empreendimento o diagnóstico ambiental previu a 
interferência em APPs de dois tipos: APPs de cursos d’agua (como aquelas dos arroios 
Jacaré e Pesqueiro) e banhados. No total é prevista interferência em 154,37 hectares de 
APP, que serão mitigados e compensados pela criação de novas APPs ao longo dos novos 
canais dos arroios Pesqueiro e Jacaré.

Este impacto foi avaliado como sendo de natureza negativa e ocorrência local, reversível 
e mitigável, e sua relevância/importância considerada média.



Relatório de Impacto Ambiental - RIMA72

ImPAcTOS SObRe A FAUnA TeRReSTRe

aValiação do impacto: 

Durante a implantação e operação da Mina Guaíba haverá um aumento da circulação 
de pessoas e veículos, o que poderá ocasionar o afugentamento da fauna para outras 
áreas. Outro impacto identificado é o aumento de atropelamentos da fauna silvestre, que 
poderá ser evitado com instalação de placas sinalizadoras e redutores de velocidade nas 
estradas, além de campanhas de educação ambiental para os trabalhadores e comunidade. 
Ainda, atividades de educação ambiental também devem ter como objetivo conscientizar 
os trabalhadores e a comunidade sobre a caça e pesca ilegal, evitando assim o aumento 
dessas atividades na região.

Estes impactos foram avaliados como sendo de natureza negativa, e ocorrência local e 
regional, e suas relevância/importância consideradas baixa a média.

MEIO SOCIOECONÔMICO

geRAÇÃO de exPecTATIvA nA POPULAÇÃO ReSIdenTe nA AdA
aValiação do impacto: 

Projetos de infraestrutura, em geral, geram certo grau de expectativa na população 
local e do entorno imediato da área do Projeto. Na Mina Guaíba não é diferente. Na fase 
de planejamento do projeto, a divulgação da intenção de efetivar a implantação do 
empreendimento é um fator gerador de preocupação e apreensão por parte dos atuais 
proprietários e moradores. No caso específico do projeto Mina Guaíba, a população do 
Guaíba City e Assentamento Apolônio de Carvalho são os grupos mais interessados em 
saber o status do desenvolvimento do projeto.

geRAÇÃO de emPRegOS

aValiação do impacto: 

A implantação do empreendimento irá durar três anos e envolverá um total de 331 
empregos diretos no terceiro ano da obra, ou seja, trabalhadores que serão ocupados 
diretamente nas obras e atividades complementares necessárias a elas. A esses empregos 
diretos devem ser somados os 83 empregos indiretos que deverão atender ao incremento 
de demandas geradas pela implantação do empreendimento. 

Diferentemente da fase de obras, na fase de operação do empreendimento os empregos 
gerados são permanentes, já que a Mina Guaíba irá funcionar por 23 anos. Sendo assim, 
esse impacto positivo tende a ser muito importante para a economia dos municípios, pois 
o projeto envolverá um total de 1.154 empregos diretos e 3.361 empregos indiretos.
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AUmenTO dA ARRecAdAÇÃO TRIbUTáRIA

aValiação do impacto: 

Diversas atividades previstas na implantação do empreendimento são passíveis 
de tributação, destaca-se, principalmente, que obras civis e prestação de serviço 
estão sujeitas ao recolhimento de ISSQN. A contratação de serviços de terceiros e de 
trabalhadores para a realização das obras de implantação do empreendimento deverá 
ocorrer, preferencialmente, dos municípios de Charqueadas, Eldorado do Sul e até Guaíba. 
Esta condição de aumento do uso e da circulação de mercadorias irá resultar no aumento 
da arrecadação tributária dos municípios.

Durante a fase de operação, estima-se que será gerado um montante de R$ 218 
milhões de tributos a cada ano, oriundos da venda de carvão, areia e cascalho. Os tributos 
incluídos nesta estimativa são: ICMS (tributo estadual), PIS e COFINS (tributo federal), 
CFEM (Contribuição Financeira pela Exploração de Recursos Minerais) – tributo federal 
e ISS (tributo municipal). Os valores apresentados estão a valores de setembro de 2018. 
Atualmente, a COPELMI já paga R$ 40.000.000,00 aos cofres públicos, valor altamente 
relevante. 

dInAmIzAÇÃO dA ecOnOmIA

aValiação do impacto: 

As obras para implantação do empreendimento irão requerer contratação de 
profissionais e serviços, além de compra de materiais, insumos, máquinas e bens, 
de diferentes tipologias. Esse impacto positivo está intimamente relacionado com o 
impacto do aumento da arrecadação tributária e da geração de empregos na fase de 
instalação. Logo, podemos avaliar que o volume de dinheiro circulante nos municípios de 
Charqueadas, Eldorado do Sul e Guaíba irá crescer, o que provavelmente repercutirá em 
outros segmentos do comércio local, por exemplo.

A operação do empreendimento, conforme salientado acima, irá demandar a 
contratação de 1.154 profissionais diretos e 3.361 indiretos. Esse impulso empregatício irá 
promover, felizmente, maior circulação de capital nos municípios da AID. Dessa forma, 
podemos destacar que a Mina Guaíba irá aumentar o volume de dinheiro que circulará nos 
municípios de Charqueadas, Eldorado do Sul e até Guaíba. 

ALTeRAÇÃO nO USO e OcUPAÇÃO dO SOLO

aValiação do impacto: 

A alteração do uso e ocupação do solo na área do empreendimento ocorrerá logo no 
início das obras com a limpeza e preparação do terreno e atividades de terraplanagem, 
por exemplo. Vale lembrar que também deverão ser implantadas novas vias de acesso 
interno e haverá a instalação dos canteiros de obras.
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ALTeRAÇÃO dA PAISAgem

aValiação do impacto: 

As obras de implantação do empreendimento Mina Guaíba irão intensificar a alteração 
da paisagem, uma vez que a área apresenta hoje características predominantemente 
rurais, como o cultivo do arroz, hortaliças e até a criação de animais. Nesse caso, podemos 
afirmar que as obras de implantação do empreendimento causarão uma alteração gradual 
na paisagem, uma vez que as características rurais darão, progressivamente, lugar para 
uma paisagem industrial, em função da implantação da área de lavra e dos serviços diretos 
e indiretos que florescerão com o tempo.

ALTeRAÇÃO nAS cOndIÇõeS de OPeRAÇÃO de ROdOvIAS e vIAS URbAnAS

aValiação do impacto: 

As atividades de implantação do empreendimento compreendem a movimentação de 
trabalhadores e o transporte de materiais de insumos necessários para a fase de obras. 
Assim, os acessos como as rodovias e estradas próximas receberão maior volume de 
veículos e máquinas. Podemos destacar aqui o aumento do fluxo na BR-290.

ImPAcTO AmbIenTAL: IncômOdOS à POPULAÇÃO dO enTORnO

aValiação do impacto: 

A fase de implantação do projeto Mina Guaíba provocará uma série de alterações 
na rotina da população local e do entorno próximo. As atividades da obra, como a 
terraplenagem, maior fluxo e circulação de pessoas e veículos, aumento dos níveis de 
ruído e vibração, por exemplo, poderão provocar incômodos à população, principalmente 
para população do bairro Guaíba City e do Assentamento Apolônio de Carvalho. Porém, 
assim como os demais impactos, será elaborada uma série de medidas que irão minimizar 
e até mitigar esses incômodos.

ImPAcTO SObRe AS dImenSõeS eSTRUTURAnTeS: cOndIÇõeS de 
vIdA, de RendA, de PROdUÇÃO e de mORAdIA

aValiação do impacto: 

O projeto Mina Guaíba abrange o Loteamento Guaíba City e o Assentamento da Reforma 
Agrária Apolônio de Carvalho, além de um grupo de produtores rurais, com extensa área 
de cultivo de arroz irrigado. A exploração da mina não é compatível com a manutenção da 
ocupação destas áreas, sendo necessária a transferência involuntária destas ocupações 
e das atividades produtivas presentes atualmente na área. Para isso, vale lembrar que 
haverá, na fase seguinte, a identificação em campo do perfil socioeconômico de cada 
umas das famílias, assim como se dará início ao processo de diálogo e negociação com 
cada uma delas e essa negociação será caso a caso. No momento atual foi elaborado 
um Plano Conceitual de Reassentamento que trata as diretrizes que serão utilizadas nas 
próximas fases e está disponível no EIA da Mina Guaíba.
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ALTeRAÇÃO nAS cOndIÇõeS de OPeRAÇÃO dAS ROdOvIAS dO enTORnO

aValiação do impacto: 

Assim como na fase de instalação, as atividades de operação do empreendimento 
compreendem a movimentação de trabalhadores e o transporte de materiais e insumos 
necessários, utilizando-se dos acessos existentes ao longo dos 23 anos de operação da 
Mina Guaíba. Essas atividades movimentarão diariamente trabalhadores e veículos pelas 
rodovias próximas, o que acarretará no aumento do fluxo dessas vias.

PReSSÃO SObRe eQUIPAmenTOS URbAnOS cOmUnITáRIOS

aValiação do impacto: 

Como a Mina Guaíba contratará um grande volume de trabalhadores, é provável que 
também haverá o aumento da demanda por consultas nos hospitais e postos de saúde, 
por exemplo. Traduzindo para a terminologia que utilizamos, podemos afirmar que haverá 
maior pressão sobre os equipamentos urbanos comunitários. Hoje, a rede de saúde pública 
existente nos municípios encontra-se estruturada e apresenta atendimento de baixa e 
média complexidade. Logo, a chegada de novos pacientes associados ao empreendimento  
da Mina Guaíba poderá impactar a estrutura da rede de atendimento atual.

ATRAÇÃO de nOvOS InveSTIdOReS / InveSTImenTO PARA O eSTAdO dO RIO gRAnde dO SUL

aValiação do impacto: 

As características geológicas da Mina Guaíba possuem uma grande escala de produção. 
Consequentemente, a expansão da exploração do minério e a diversificação de seu uso, 
em consonância com as tendências tecnológicas internacionais de uso limpo do carvão, 
irão provocar a atração de novos investimentos para o Estado do Rio Grande do Sul. 

Este cenário de atração de novos investimentos é composto pela expansão natural 
dos mercados atendidos atualmente pela empresa, como o mercado petroquímico, de 
celulose e os mercados cimenteiro, cerâmico e grãos (outras indústrias). Além disso, a 
oferta do carvão para a produção de energia termelétrica poderá contribuir para novos 
mercados e indústrias a serem estabelecidos na região de Charqueadas, Eldorado do Sul 
e Guaíba.

AUmenTO dA OFeRTA de cARvÃO mIneRAL PARA A ecOnOmIA RegIOnAL

aValiação do impacto: 

O carvão mineral é, atualmente, o combustível disponível mais abundante e bem 
distribuído no mundo. Estima-se que até 2030 ocorrerá um crescimento da demanda 
de carvão mineral superior a 53% (PNE-2030). No caso específico dos países em 
desenvolvimento como o Brasil, o principal vetor de crescimento da demanda do carvão 
mineral será a geração de energia elétrica. 

Diante desse cenário, o aumento da oferta de carvão mineral para a economia regional 
terá um impacto de natureza positiva, que poderá atrair novas indústrias para a região de 
Charqueadas, Eldorado do Sul e Guaíba, já que a região, felizmente, apresentará melhora 
na qualidade do fornecimento da energia e também maior segurança energética.
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RedUÇÃO de emPRegOS

aValiação do impacto: 

Após décadas de níveis elevados de empregos gerados pela Mina Guaíba, a partir da 
geração de empregos diretos, de suas contratadas e no comércio e prestação de serviços 
local, o fechamento das atividades da mina irá ocorrer, após os 23 anos de operação.

A redução da massa de empregados poderá ter repercussões que já foram tratadas 
nas informações acerca das mitigações dos impactos do meio Socioeconômico. Todavia, 
é importante mencionar a necessidade de incluir, nos anos finais de operação da Mina 
Guaíba um Programa de Mobilização e Desmobilização de Mão de Obra, de forma a 
promover a (re)inserção da mão de obra local, evitando assim impactos negativos nos 
municípios da região.

As ações propostas para o Programa de Desmobilização da Mão de Obra deverão ser 
desenvolvidas em conformidade com a legislação trabalhista vigente a época, bem como 
seguindo as orientações do empreendedor. 

As etapas referentes a desmobilização da mão de obra local precisam estar em 
consonância com diretrizes de Saúde e Segurança Ocupacional, Prevenção de Riscos 
Ambientais e Controle Médico de Saúde Ocupacional. 

RedUÇÃO dA ARRecAdAÇÃO de ImPOSTOS

aValiação do impacto: 

Com o encerramento da exploração minerária, a arrecadação municipal e de outros 
impostos gerados pelo comércio e prestação de serviços desde a implantação da Mina 
Guaíba e ao longo dos 23 anos de operação irá dar-se por encerrado. É importante 
ressaltar que, embora irreversível, este impacto será tanto menos sentido quanto mais 
os municípios tenham conseguido reverter, ao longo dos 23 anos de operação da Mina 
Guaíba, as receitas públicas em serviços públicos bem estruturados, bem projetados e de 
qualidade para a população.
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UNIDADES DE CONSERVAÇÃO E IMPACTOS 
AMBIENTAIS

Os potenciais impactos ambientais do 
projeto Mina Guaíba sobre os objetivos de 
criação do Parque Estadual Delta do Jacuí 
(PEDJ), e sobre os alvos de conservação 
da Área de Proteção Ambiental Estadual 
Delta do Jacuí (APAEDJ) foram tratados 
em capítulo específico do EIA, devido 
à importância destas unidades de 
conservação no contexto ambiental das 
áreas de influência do empreendimento.

Dessa forma, foram avaliados os 12 
objetivos de criação do PEDJ e os 4 alvos 
de conservação da APAEDJ, estabelecidos 
no Plano de Manejo, e relacionados com as 
atividades de implantação e de operação do 
projeto Mina Guaíba, buscando evidenciar 
assim potenciais efeitos, positivos ou 
negativos, do empreendimento sobre 
o desenvolvimento e a execução dos 
objetivos e alvos das referidas UCs.

Objetivos de Criação do PEDJ:

1. Conservação de Áreas Úmidas/ 
Corredores

2. Conservação da Dinâmica Hídrica

3. Proteção da Paisagem Natural

4. Conservação de Região de Transição 
entre Biomas

5. Conservação de Área Natural na 
Região Metropolitana de Porto Alegre

6. Manutenção de Banco Genético de 
Espécies Vegetais

7. Formas de Conservação para Ilha 
das Flores e para o Saco do Quilombo

8. Divulgação e Valorização do Delta 
do Jacuí e de sua biodiversidade

9. Educação e Interpretação Ambiental

10. Apoio à Pesquisa Científica

11. Manejo Sustentável da Zona de 
Amortecimento

12. Proteção de Ambientes Relevantes 
para a Fauna e Flora de Interesse
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Alvos de Conservação da APAEDJ:

1. Proteção de Áreas Úmidas e 
Conectividade

2. Promoção da Qualidade de Vida da 
População

3. Desenvolvimento Sustentável 

4. Conservação da Cultura Regional  

O Projeto Mina Guaíba considerou, 
tanto na concepção de seu projeto 
funcional, quanto na definição dos 
métodos construtivos, todas as premissas 
e restrições socioambientais estabelecidas 
nos objetivos e nos alvos do PEDJ e da 
APAEDJ, bem como, as considerou na 
proposição de ações específicas de 
controle e de monitoramento, organizadas 
nos planos e programas ambientais.

De forma geral, o projeto Mina 
Guaíba não apresenta potencialidade 
de efeitos negativos significativos nas 
estratégias de desenvolvimento e de 
alcance dos Objetivos do PEDJ e dos 
Alvos da APAEDJ, sendo que, para os 
casos de ações de Educação Ambiental, 
de Comunicação Social, de Apoio à 
Pesquisa Científica e de Desenvolvimento 
Sustentável, a implantação e operação do 
empreendimento, são previstos efeitos 
positivos.

Conforme detalhado no EIA, este 
capítulo ainda abordou potenciais 
impactos do projeto Mina Guaíba sobre 
as referidas UCs não relacionados 
especificamente aos objetivos e alvos 
estabelecidos no Plano de Manejo, e sim, 
a fatores ambientais relevantes como a 
Fauna e Flora ocorrentes nos domínios 
do PEDJ e da APAEDJ, notadamente 
avaliando os potenciais efeitos 
relacionados (i) à emissão de ruído; (ii) à 
emissão de material particulado (poeira); 
e (iii) ao rebaixamento do lençol freático e 
disponibilidade hídrica.

Os resultados dos estudos de 
modelagem e de simulação dos aspectos 
citados não apresentaram potencialidade 
significativa de efeitos negativos sobre 
a Fauna e Flora das UC, porém, foram 
previstos programas de monitoramento 
específicos para o PEDJ e APAEDJ, de 
forma a acompanhar a ocorrência destes 
efeitos.

pRojeçõeS de RUÍdo notURno e pontoS de monitoRamento da 
aVifaUna
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FATORES GERADORES DE IMPACTOS

FASES ASPECTOS AMBIENTAIS

PLANEJAMENTO

- Reuniões com instituições e órgãos relacionados à região e ao setor minerário;
- Divulgação de intenção de implantação;
- Contratação de profissionais temporários;
- Realização de levantamentos na área; e
- Elaboração do projeto de engenharia.

IMPLANTAÇÃO

- Aquisição/arrendamento de terras
- Recrutamento, seleção e contratação de mão de obra;
- Contratação de empreiteiras e fornecedores;
- Aquisição/locação de máquinas, equipamentos e embarcações;
- Limpeza e preparação do terreno (supressão de vegetação);
- Decapagem do terreno e remoção do estéril;
- Início da pilha de estéril;
- Terraplenagem, aterros e movimentação de terra;
- Implantação de vias de acessos internos;
- Instalação de canteiro de obras; 
- Movimentação de materiais, equipamentos, veículos de carga;
- Execução de obras civis: construção das instalações das   
   áreas administrativas, acessos, áreas de beneficiamento;
- Abastecimento/manutenção de máquinas no canteiro de obras;
- Uso de explosivos;
- Construção do dique de proteção;
- Desvio do Arroio Jacaré;
- Início do rebaixamento do lençol freático;
- Desmobilização do canteiro de obras, máquinas e equipamentos; 
- Desmobilização da mão de obra.

OPERAÇÃO

- Recrutamento, seleção e contratação de mão de obra;
- Contratação de empresas fornecedoras (terceirizadas);
- Operação das áreas de beneficiamento de carvão, areia e cascalho;
- Abertura de faixas de mineração;
- Uso de explosivos;
- Construção da pilha de rejeito;
- Rebaixamento do lençol freático;
- Desvio do arroio Pesqueiro;
- Operação da área de beneficiamento;
- Escavações e uso de explosivos para abertura de faixas;
- Operação das áreas administrativas e de apoio;
- Movimentação e armazenamento de cargas e produtos;
- Abastecimento dos equipamentos com combustíveis;
- Carregamento e descarregamento de caminhões;
- Tráfego de caminhões e veículos de carga relacionados  
   à venda dos produtos do beneficiamento;
- Tratamento/Lançamento de efluentes industriais;
- Relocação de população e de atividades produtivas (ADA)
- Operação da área de oficina e manutenção;
- Operação das subestações de energia; e
- Aquisição de bens e serviços.

DESATIVAÇÃO

- Retaludamento e implantação de sistema de drenagem;
- Preenchimento de escavações;
- Revegetação e recuperação de áreas degradadas;
- Desmontagem de instalações elétricas e mecânicas;
- Remoção de insumos e resíduos;
- Demolição de edifícios; e
- Dispensa de mão de obra
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MATRIZES DE IDENTIFICAÇÃO E DE 
CLASSIFICAÇÃO

Os estudos identificaram potenciais impactos, sendo alguns deles restritos apenas 
à uma fase do empreendimento (planejamento) e outros com ocorrência em mais de 
uma fase (implantação e operação). Para este último caso, a avaliação foi realizada 
individualmente para cada fase, visto que as ações geradoras de impactos (aspectos) 
são distintas e, portanto, os impactos são distintos.

Os impactos ambientais identificados neste estudo são apresentados a seguir, de forma 
resumida, no Quadro Síntese de Avaliação de Impactos dos Meios, onde são apresentados 
os potenciais impactos por componente ambiental afetado, a fase de ocorrência, os 
atributos e as principais ações de gestão ambiental por meio de programas ambientais 
específicos.

No Quadro Síntese de Avaliação de Impactos e Medidas Mitigadoras, Compensatórias, 
Controles Ambientais e Programas Ambientais, são descritos todos os impactos, de 
forma sucinta, detendo-se na origem (causa) dos impactos, evidenciando as medidas 
mitigadoras, compensatórias, controles ambientais e programas ambientais relacionados.
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faSe de planejamento

MEIO DE 
OCORRÊNCIA

COMPONENTES 
AMBIENTAIS IMPACTOS

LOCALIZAÇÃO ATRIBUTOS IMPACTOS

MEDIDAS MITIGADORAS OU 
POTENCIALIZADORAS E DE CONTROLE 
AMBIENTAL / PROGRAMAS AMBIENTAIS 
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SOCIOECONÔMICO POPULAÇÃO Geração de expectativas na 
população residente na ADA X X N IND T IM LOC R MIT C E A A Programa de Comunicação Social;

faSe de implantação

MEIO DE 
OCORRÊNCIA

COMPONENTES 
AMBIENTAIS IMPACTOS

LOCALIZAÇÃO ATRIBUTOS IMPACTOS

MEDIDAS MITIGADORAS OU 
POTENCIALIZADORAS E DE CONTROLE 
AMBIENTAL / PROGRAMAS AMBIENTAIS 
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FÍSICO RECURSOS HÍDRICOS 
SUPERFICIAIS

Interferência em drenagens 
naturais (desvio do arroio Jacaré) X N IND P CP LOC I MIT C E B M

Plano de Gestão Ambiental da Construção (PGAC)

Programa de Monitoramento Hidrogeológico

Programa de Monitoramento da 
Estabilidade dos Taludes

Alteração da qualidade 
das águas superficiais X X N IND T CP LOC R MIT P NE M A

Plano de Gestão Ambiental da Construção (PGAC)

Programa de Gerenciamento de 
Resíduos Sólidos (PGRS)

Programa de Gerenciamento de 
Efluentes Líquidos (PGEL)

Programa de Monitoramento das Águas Superficiais

Programa de Monitoramento Hidrogeológico

Legenda
Natureza: Positiva (P) - Negativa (N) | Incidência/Origem: Direta (DIR) - Indireta (IND) | Duração: Temporário (T) - Permanente (P) - Cíclico (C) | Temporalidade: Imediato (IM) Z - Curto Prazo (CP) - Médio Prazo (MP) - 

Longo Prazo (LP) | Abrangência:Local (LOC) - Regional (REG) | Reversibilidade: Reversível (R) - Irreversível (I) | Possibilidade de Mitigação: Mitigável (MIT) - Não Mitigável (N MIT) - Potencializável (POT) | Probabilidade 
de Ocorrência: Certa (C) - Provável (P) | Caráter do Impacto: Estratégico (E) - Não Estratégico (NE) | Magnitude: Baixa (B) - Média (M) - Alta (A) | Relevância/ Importância: Baixa (B) - Média (M) - Alta (A)
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MEIO DE 
OCORRÊNCIA

COMPONENTES 
AMBIENTAIS IMPACTOS

LOCALIZAÇÃO ATRIBUTOS IMPACTOS

MEDIDAS MITIGADORAS OU 
POTENCIALIZADORAS E DE CONTROLE 
AMBIENTAL / PROGRAMAS AMBIENTAIS 
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FÍSICO

RECURSOS HÍDRICOS 
SUBTERRÂNEOS

Alteração da qualidade das 
águas subterrâneas e solo X X N IND P CP LOC R MIT P NE B M

Plano de Gestão Ambiental da Construção (PGAC)

Programa de Gerenciamento de 
Resíduos Sólidos (PGRS)

Programa de Gerenciamento de 
Efluentes Líquidos (PGEL)

Programa de Monitoramento das Águas Superficiais

Programa de Monitoramento Hidrogeológico

Alteração do nível e fluxo do lençol 
freático – rebaixamento do NA X N DIR T IM LOC R MIT C E A A

Programa de Monitoramento Hidrogeológico

Programa de Monitoramento das Águas Superficiais

Alteração da disponibilidade 
das águas subterrâneas X N IND T CP LOC R MIT C NE B B

Programa de Monitoramento Hidrogeológico

Programa de Monitoramento das Águas Superficiais

QUALIDADE DO AR Alteração na qualidade do ar X N DIR T IM LOC R MIT C NE M M
Plano de Gestão Ambiental da Construção (PGAC)

Programa de Monitoramento da Qualidade do Ar

RUÍDOS Alteração dos níveis de ruído X X N DIR T IM LOC R MIT C NE M M
Plano de Gestão Ambiental da Construção (PGAC)

Programa de Monitoramento de 
Vibração e Emissões Sonoras

SOLOS

Alteração nos processos 
de dinâmica superficial X N IND P CP LOC I MIT P E A A

Plano de Gestão Ambiental da Construção (PGAC)

Programa de Monitoramento da 
Estabilidade dos Taludes

Programa de Monitoramento Hidrogeológico

Programa de Monitoramento das Águas Superficiais

Interferência em áreas com 
potencial paleontológico X N DIR P CP LOC I NMIT P NE B M Programa de Monitoramento Paleontológico

Legenda
Natureza: Positiva (P) - Negativa (N) | Incidência/Origem: Direta (DIR) - Indireta (IND) | Duração: Temporário (T) - Permanente (P) - Cíclico (C) | Temporalidade: Imediato (IM) Z - Curto Prazo (CP) - Médio Prazo (MP) - 

Longo Prazo (LP) | Abrangência:Local (LOC) - Regional (REG) | Reversibilidade: Reversível (R) - Irreversível (I) | Possibilidade de Mitigação: Mitigável (MIT) - Não Mitigável (N MIT) - Potencializável (POT) | Probabilidade 
de Ocorrência: Certa (C) - Provável (P) | Caráter do Impacto: Estratégico (E) - Não Estratégico (NE) | Magnitude: Baixa (B) - Média (M) - Alta (A) | Relevância/ Importância: Baixa (B) - Média (M) - Alta (A)
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MEIO DE 
OCORRÊNCIA

COMPONENTES 
AMBIENTAIS IMPACTOS

LOCALIZAÇÃO ATRIBUTOS IMPACTOS

MEDIDAS MITIGADORAS OU 
POTENCIALIZADORAS E DE CONTROLE 
AMBIENTAL / PROGRAMAS AMBIENTAIS 
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BIÓTICO

FLORA

Redução da Cobertura 
Vegetal Nativa X N D T CP L I M C NE M M

Plano de Gestão Ambiental da Construção (PGAC)

Programa de Acompanhamento da Supressão 
de Vegetação Plano de Resgate de Fauna;

Programa de Compensação Florestal;

Programa de Recuperação de 
Áreas Degradadas (PRAD)

Efeitos Nocivos na Vegetação 
pela Deposição de Poeira X X N I T MP L R M P NE B B

Plano de Gestão Ambiental da Construção (PGAC)

Programa de Monitoramento da Qualidade do Ar

Alteração na Flora dos 
Ecossistemas Aquáticos e 

Vegetação Nativa Associada
X X N I T MP L R M P NE M M

Plano de Gestão Ambiental da Construção (PGAC)

Programa de Monitoramento das Águas Superficiais

Programa de Gerenciamento de 
Efluentes Líquidos (PGEL)

FAUNA TERRESTRE

Redução de Habitat de 
Espécies da Fauna Local X X N D T CP L I M C NE M M

Plano de Gestão Ambiental da Construção (PGAC)

Programa de Acompanhamento da 
Supressão de Vegetação;

Plano de Resgate da Fauna;

Programa de Monitoramento da Fauna;

Programa de Recuperação de 
Áreas Degradadas (PRAD);

Programa de Recomposição de Áreas;

Programa de Compensação Ambiental

Aumento do Risco de 
Atropelamentos e Acidentes 

com a Fauna Local
X X N D T CP L I M C NE M B

Plano de Gestão Ambiental da Construção (PGAC)

Programa de Monitoramento da Fauna

Programa de Comunicação Social

Programa de Educação Ambiental

Perturbação, Alteração de Hábitos 
e Evasão da Fauna Local X X N D T CP L R M P NE B B

Plano de Gestão Ambiental da Construção (PGAC)

Programa de Monitoramento da Fauna

Programa de Monitoramento de Ruído e Vibração

Programa de Educação Ambiental

Programa de Comunicação Social.

Legenda
Natureza: Positiva (P) - Negativa (N) | Incidência/Origem: Direta (DIR) - Indireta (IND) | Duração: Temporário (T) - Permanente (P) - Cíclico (C) | Temporalidade: Imediato (IM) Z - Curto Prazo (CP) - Médio Prazo (MP) - 

Longo Prazo (LP) | Abrangência:Local (LOC) - Regional (REG) | Reversibilidade: Reversível (R) - Irreversível (I) | Possibilidade de Mitigação: Mitigável (MIT) - Não Mitigável (N MIT) - Potencializável (POT) | Probabilidade 
de Ocorrência: Certa (C) - Provável (P) | Caráter do Impacto: Estratégico (E) - Não Estratégico (NE) | Magnitude: Baixa (B) - Média (M) - Alta (A) | Relevância/ Importância: Baixa (B) - Média (M) - Alta (A)
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MEIO DE 
OCORRÊNCIA

COMPONENTES 
AMBIENTAIS IMPACTOS

LOCALIZAÇÃO ATRIBUTOS IMPACTOS

MEDIDAS MITIGADORAS OU 
POTENCIALIZADORAS E DE CONTROLE 
AMBIENTAL / PROGRAMAS AMBIENTAIS 
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BIÓTICO

FAUNA TERRESTRE
Aumento dos Níveis de Pesca, 

Caça e Captura Ilegais de 
Exemplares da Fauna Local

X X X N D T CP R R M P NE B B

Programa de Gestão Ambiental da Construção (PGAC)

Programa de Monitoramento da Fauna

Programa de Educação Ambiental 
e Comunicação Social

COMUNIDADES 
AQUÁTICAS

Alteração de Habitat da Ictiofauna X X N I T CP L R M P NE B B

Plano de Gestão Ambiental da Construção (PGAC);

Programa de Gerenciamento de 
Efluentes Líquidos (PGEL);

Programa de Monitoramento da Fauna;

Programa de Monitoramento das Águas Superficiais;

Plano de Resgate de Fauna

Programa de Compensação Ambiental (PCA).

Alterações nas Comunidades 
Planctônicas e de 

Macroinvertebrados Aquáticos
X X X N I T CP R R M C NE A A

Plano de Desvio e Recomposição dos 
Arroios Pesqueiro e Jacaré

Programa de Monitoramento das Águas Superficiais

Programa de Acompanhamento da 
Supressão da Vegetação

Programa de Recomposição de Áreas

Programa de Compensação Ambiental (PCA)

ÁREAS PROTEGIDAS Intervenção em APP X N D P CP L I NM C E A A

Programa de Gestão Ambiental 
da Construção (PGAC);

Programa de Acompanhamento da 
Supressão de Vegetação;

Programa de Recuperação de Áreas Degradadas;

Programa de Recomposição de Áreas;

Programa de Compensação Ambiental

Legenda
Natureza: Positiva (P) - Negativa (N) | Incidência/Origem: Direta (DIR) - Indireta (IND) | Duração: Temporário (T) - Permanente (P) - Cíclico (C) | Temporalidade: Imediato (IM) Z - Curto Prazo (CP) - Médio Prazo (MP) - 

Longo Prazo (LP) | Abrangência:Local (LOC) - Regional (REG) | Reversibilidade: Reversível (R) - Irreversível (I) | Possibilidade de Mitigação: Mitigável (MIT) - Não Mitigável (N MIT) - Potencializável (POT) | Probabilidade 
de Ocorrência: Certa (C) - Provável (P) | Caráter do Impacto: Estratégico (E) - Não Estratégico (NE) | Magnitude: Baixa (B) - Média (M) - Alta (A) | Relevância/ Importância: Baixa (B) - Média (M) - Alta (A)



Mina Guaíba 85

MEIO DE 
OCORRÊNCIA
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AMBIENTAIS IMPACTOS

LOCALIZAÇÃO ATRIBUTOS IMPACTOS
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AMBIENTAL / PROGRAMAS AMBIENTAIS 

ASSOCIADOS/ MEDIDAS COMPENSATÓRIAS   A
D

A

A
ID A
II 

N
A

T
U

R
E

Z
A

IN
C

ID
Ê

N
C

IA
/ 

O
R

IG
E

M

D
U

R
A

Ç
Ã

O

T
E

M
P

O
R

A
LI

D
A

D
E

A
B

R
A

N
G

Ê
N

C
IA

 T
E

R
R

IT
O

R
IA

L

R
E

V
E

R
SI

B
IL

ID
A

D
E

P
O

SS
IB

IL
ID

A
D

E
 D

E
 

M
IT

IG
A

Ç
Ã

O

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

E
 D

E
 

O
C

O
R

R
Ê

N
C

IA

C
A

R
Á

T
E

R
 D

O
 IM

PA
C

TO

M
A

G
N

IT
U

D
E

R
E

LE
V

Â
N

C
IA

/ 
IM

P
O

R
TÂ

N
C

IA

SOCIOECONÔMICO

POPULAÇÃO

Impacto sobre as dimensões 
estruturantes: condições 

de vida, de renda, de 
produção e de moradia

X N DIR T
CP, 
MP 
LP

LOC I MIT C E A A
Programa de Comunicação Social;

Plano Conceitual de Reassentamento;

Geração de incômodos à 
população do entorno X X N DIR T CP 

MP LOC R MIT P NE A A

Plano de Gestão Ambiental da Construção (PGAC);

Programa de Comunicação Social;

Programa de Educação Ambiental;

Programa de Monitoramento de 
Vibração e Emissões Sonoras;

Programa de Monitoramento da Qualidade do Ar

SISTEMA VIÁRIO Alteração nas condições de 
operação de rodovias do entorno X N IND T CP REG R MIT C NE B B

Plano de Gestão Ambiental da Construção (PGAC);

Programa de Comunicação Social;

Programa de Educação Ambiental;

RENDA E EMPREGO Geração de empregos e renda X X P DIR T CP 
MP

LOC 
REG R POT C NE A A

Plano de Gestão Ambiental da Construção (PGAC);

Programa de Educação Ambiental;

SOCIOECONÔMICO

FINANÇAS PÚBLICAS Aumento da arrecadação tributária X X P IND T CP 
MP REG I POT C NE A A N/A

ECONOMIA URBANA 
E REGIONAL Dinamização da economia X X P IND T MP REG I POT P NE A A

Plano de Gestão Ambiental da Construção (PGAC);

Programa de Comunicação Social;

USO DO SOLO Alteração no uso e 
ocupação do solo X N DIR P CP LOC I N 

MIT C NE A A

Plano de Gestão Ambiental da Construção (PGAC);

Programa de Acompanhamento da 
Supressão da Vegetação;

Programa de Educação Ambiental - PEA;

Plano Conceitual para Reassentamento;

PAISAGEM Alteração da paisagem X N DIR N CP LOC I MIT C NE A A

Plano de Gestão Ambiental da Construção (PGAC);

Programa de Acompanhamento da 
Supressão da Vegetação;

Programa de Compensação Florestal;

Programa de Educação Ambiental - PEA;

Legenda
Natureza: Positiva (P) - Negativa (N) | Incidência/Origem: Direta (DIR) - Indireta (IND) | Duração: Temporário (T) - Permanente (P) - Cíclico (C) | Temporalidade: Imediato (IM) Z - Curto Prazo (CP) - Médio Prazo (MP) - 

Longo Prazo (LP) | Abrangência:Local (LOC) - Regional (REG) | Reversibilidade: Reversível (R) - Irreversível (I) | Possibilidade de Mitigação: Mitigável (MIT) - Não Mitigável (N MIT) - Potencializável (POT) | Probabilidade 
de Ocorrência: Certa (C) - Provável (P) | Caráter do Impacto: Estratégico (E) - Não Estratégico (NE) | Magnitude: Baixa (B) - Média (M) - Alta (A) | Relevância/ Importância: Baixa (B) - Média (M) - Alta (A)



Relatório de Impacto Ambiental - RIMA86

faSe de opeRação
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LOCALIZAÇÃO ATRIBUTOS IMPACTOS
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AMBIENTAL / PROGRAMAS AMBIENTAIS 
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FÍSICO

RECURSOS HÍDRICOS 
SUPERFICIAIS

Interferência em drenagens 
naturais (desvio do 
arroio Pesqueiro)

X N IND P CP LOC I MIT C E B M

Plano de Gestão Ambiental da Operação (PGAO)

Programa de Monitoramento Hidrogeológico

Programa de Monitoramento da 
Estabilidade dos Taludes

Alteração da qualidade 
das águas superficiais X X N IND T CP LOC R MIT P NE A A

Plano de Gestão Ambiental da Construção (PGAC)

Programa de Gerenciamento de 
Resíduos Sólidos (PGRS)

Programa de Gerenciamento de 
Efluentes Líquidos (PGEL)

Programa de Monitoramento das Águas Superficiais

Programa de Monitoramento Hidrogeológico

RECURSOS HÍDRICOS 
SUBTERRÂNEOS

Alteração da qualidade das 
águas subterrâneas e solo X X N IND T CP LOC R MIT P E A A

Plano de Gestão Ambiental da Construção (PGAC)

Programa de Gerenciamento de 
Resíduos Sólidos (PGRS)

Programa de Gerenciamento de 
Efluentes Líquidos (PGEL)

Programa de Monitoramento das Águas Superficiais

Programa de Monitoramento Hidrogeológico

Alteração do nível e fluxo do lençol 
freático – rebaixamento do NA X N DIR T IM LOC R MIT C E A A

Programa de Monitoramento Hidrogeológico

Programa de Monitoramento das Águas Superficiais

Alteração da disponibilidade 
das águas subterrâneas X N IND T CP LOC R MIT C E A A

Programa de Monitoramento Hidrogeológico

Programa de Monitoramento das Águas Superficiais

QUALIDADE DO AR Alteração na Qualidade do Ar X N DIR T IM LOC R MIT C E A A
Plano de Gestão Ambiental da Construção (PGAC)

Programa de Monitoramento da Qualidade do Ar

RUÍDOS Alteração dos níveis de ruído X X N DIR T IM LOC R MIT C NE M M
Plano de Gestão Ambiental da Construção (PGAC)

Programa de Monitoramento de 
Vibração e Emissões Sonoras

Legenda
Natureza: Positiva (P) - Negativa (N) | Incidência/Origem: Direta (DIR) - Indireta (IND) | Duração: Temporário (T) - Permanente (P) - Cíclico (C) | Temporalidade: Imediato (IM) Z - Curto Prazo (CP) - Médio Prazo (MP) - 

Longo Prazo (LP) | Abrangência:Local (LOC) - Regional (REG) | Reversibilidade: Reversível (R) - Irreversível (I) | Possibilidade de Mitigação: Mitigável (MIT) - Não Mitigável (N MIT) - Potencializável (POT) | Probabilidade 
de Ocorrência: Certa (C) - Provável (P) | Caráter do Impacto: Estratégico (E) - Não Estratégico (NE) | Magnitude: Baixa (B) - Média (M) - Alta (A) | Relevância/ Importância: Baixa (B) - Média (M) - Alta (A)
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AMBIENTAL / PROGRAMAS AMBIENTAIS 
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FÍSICO SOLOS

Alteração nos processos 
de dinâmica superficial X N IND P CP LOC I MIT P E A A

Plano de Gestão Ambiental da Construção (PGAC)

Programa de Monitoramento das Águas Superficiais

Programa de Monitoramento da 
Estabilidade dos Taludes

Programa de Monitoramento Hidrogeológico

Interferência em áreas com 
potencial paleontológico X N DIR P CP LOC I NMIT P NE B M Programa de Monitoramento Paleontológico

BIÓTICO FLORA

Redução, Fragmentação 
e Alteração da Cobertura 

Vegetal Nativa
X N D T CP L I M C NE M M

Plano de Gestão Ambiental da Operação (PGAO) 

Programa de Acompanhamento da Supressão 
de Vegetação Plano de Resgate de Fauna;

Programa de Compensação Florestal;

Programa de Recuperação de 
Áreas Degradadas (PRAD)

Efeitos Nocivos na Vegetação 
pela Deposição de Poeira X X N I T MP L R M P NE B B

Plano de Gestão Ambiental da Operação (PGAO) 

Programa de Monitoramento da Qualidade do Ar

Alteração na Flora dos 
Ecossistemas Aquáticos e 

Vegetação Nativa Associada
X X N I T MP L R M P NE M M

Plano de Gestão Ambiental da Operação (PGAO) 

Programa de Monitoramento das Águas Superficiais

Programa de Gerenciamento de 
Efluentes Líquidos (PGEL)

Legenda
Natureza: Positiva (P) - Negativa (N) | Incidência/Origem: Direta (DIR) - Indireta (IND) | Duração: Temporário (T) - Permanente (P) - Cíclico (C) | Temporalidade: Imediato (IM) Z - Curto Prazo (CP) - Médio Prazo (MP) - 

Longo Prazo (LP) | Abrangência:Local (LOC) - Regional (REG) | Reversibilidade: Reversível (R) - Irreversível (I) | Possibilidade de Mitigação: Mitigável (MIT) - Não Mitigável (N MIT) - Potencializável (POT) | Probabilidade 
de Ocorrência: Certa (C) - Provável (P) | Caráter do Impacto: Estratégico (E) - Não Estratégico (NE) | Magnitude: Baixa (B) - Média (M) - Alta (A) | Relevância/ Importância: Baixa (B) - Média (M) - Alta (A)



Relatório de Impacto Ambiental - RIMA88

MEIO DE 
OCORRÊNCIA

COMPONENTES 
AMBIENTAIS IMPACTOS

LOCALIZAÇÃO ATRIBUTOS IMPACTOS

MEDIDAS MITIGADORAS OU 
POTENCIALIZADORAS E DE CONTROLE 
AMBIENTAL / PROGRAMAS AMBIENTAIS 
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BIÓTICO

FAUNA TERRESTRE

Redução de Habitat de 
Espécies da Fauna Local X X N D T CP L I M C NE M M

Plano de Gestão Ambiental da operação (PGAO)

Programa de Acompanhamento da 
Supressão de Vegetação;

Plano de Resgate da Fauna;

Programa de Monitoramento da Fauna;

Programa de Recuperação de 
Áreas Degradadas (PRAD);

Programa de Recomposição de Áreas;

Programa de Compensação Ambiental

Aumento do Risco de 
Atropelamentos e Acidentes 

com a Fauna Local
X X N D T CP L I M C NE M B

Plano de Gestão Ambiental da Operação (PGAO)

Programa de Monitoramento da Fauna 

Programa de Comunicação Social

Programa de Educação Ambiental

Perturbação, Alteração de Hábitos 
e Evasão da Fauna Local X X N D T CP L R M P NE B B

Plano de Gestão Ambiental da Operação (PGAO)

Programa de Monitoramento da Fauna

Programa de Monitoramento de Ruído e Vibração

Programa de Educação Ambiental

Programa de Comunicação Social.

Aumento dos Níveis de Pesca, 
Caça e Captura Ilegais de 

Exemplares da Fauna Local
X X X N D T CP R R M P NE B B

Programa de Gestão Ambiental da Operação (PGAO)

Programa de Monitoramento da Fauna

Programa de Educação Ambiental 
e Comunicação Social

COMUNIDADES 
AQUÁTICAS

Alterações nas Comunidades 
Planctônicas e de 

Macroinvertebrados Aquáticos
X X X N I T CP R R M C NE A A

Plano de Desvio e Recomposição dos 
Arroios Pesqueiro e Jacaré

Programa de Monitoramento das Águas Superficiais

Programa de Acompanhamento da 
Supressão da Vegetação

Programa de Recomposição de Áreas

Programa de Compensação Ambiental (PCA).

Legenda
Natureza: Positiva (P) - Negativa (N) | Incidência/Origem: Direta (DIR) - Indireta (IND) | Duração: Temporário (T) - Permanente (P) - Cíclico (C) | Temporalidade: Imediato (IM) Z - Curto Prazo (CP) - Médio Prazo (MP) - 

Longo Prazo (LP) | Abrangência:Local (LOC) - Regional (REG) | Reversibilidade: Reversível (R) - Irreversível (I) | Possibilidade de Mitigação: Mitigável (MIT) - Não Mitigável (N MIT) - Potencializável (POT) | Probabilidade 
de Ocorrência: Certa (C) - Provável (P) | Caráter do Impacto: Estratégico (E) - Não Estratégico (NE) | Magnitude: Baixa (B) - Média (M) - Alta (A) | Relevância/ Importância: Baixa (B) - Média (M) - Alta (A)



Mina Guaíba 89

MEIO DE 
OCORRÊNCIA

COMPONENTES 
AMBIENTAIS IMPACTOS

LOCALIZAÇÃO ATRIBUTOS IMPACTOS

MEDIDAS MITIGADORAS OU 
POTENCIALIZADORAS E DE CONTROLE 
AMBIENTAL / PROGRAMAS AMBIENTAIS 
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BIÓTICO ÁREAS PROTEGIDAS Intervenção em APP X N D P CP L I NM C E A A

Programa de Gestão Ambiental da Operação (PGAO)

Programa de Acompanhamento da 
Supressão de Vegetação;

Programa de Recuperação de Áreas Degradadas;

Programa de Recomposição de Áreas;

Programa de Compensação Ambiental

SOCIOECONÔMICO

PAISAGEM Alteração da paisagem Plano de Gestão Ambiental da Operação (PGAO)

SISTEMA VIÁRIO Alteração nas condições de 
operação de rodovias do entorno X N IND P MP 

LP
LOC 
REG R MIT C NE B B

Plano de Gestão Ambiental da Construção (PGAC);

Programa de Comunicação Social;

Programa de Educação Ambiental;
INFRAESTRUTURA 
E EQUIPAMENTOS 

URBANOS

Pressão sobre equipamentos 
urbanos comunitários X X N IND P MP 

LP REG R MIT P NE B B Programa de Educação Ambiental – PEA

RENDA E EMPREGO Geração de empregos e renda X X P DIR P MP 
LP

LOC 
REG R POT P NE A A

Plano de Gestão Ambiental da Construção (PGAC);

Programa de Educação Ambiental.

FINANÇAS PÚBLICAS Aumento da arrecadação 
tributária municipal X X P IND P MP 

LP REG R POT P E A A N/A

ECONOMIA Dinamização da economia X X P IND T MP 
LP REG I POT P NE A A Programa de Comunicação Social - PCS;

Legenda
Natureza: Positiva (P) - Negativa (N) | Incidência/Origem: Direta (DIR) - Indireta (IND) | Duração: Temporário (T) - Permanente (P) - Cíclico (C) | Temporalidade: Imediato (IM) Z - Curto Prazo (CP) - Médio Prazo (MP) - 

Longo Prazo (LP) | Abrangência:Local (LOC) - Regional (REG) | Reversibilidade: Reversível (R) - Irreversível (I) | Possibilidade de Mitigação: Mitigável (MIT) - Não Mitigável (N MIT) - Potencializável (POT) | Probabilidade 
de Ocorrência: Certa (C) - Provável (P) | Caráter do Impacto: Estratégico (E) - Não Estratégico (NE) | Magnitude: Baixa (B) - Média (M) - Alta (A) | Relevância/ Importância: Baixa (B) - Média (M) - Alta (A)



Relatório de Impacto Ambiental - RIMA90

faSe de deSatiVação

MEIO DE 
OCORRÊNCIA

COMPONENTES 
AMBIENTAIS IMPACTOS

LOCALIZAÇÃO ATRIBUTOS IMPACTOS

MEDIDAS MITIGADORAS OU 
POTENCIALIZADORAS E DE CONTROLE 
AMBIENTAL / PROGRAMAS AMBIENTAIS 
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FÍSICO

QUALIDADE DO AR Alteração na qualidade do ar X N DIR T IM LOC R MIT C NE B B
Plano de descomissionamento

Programa de Monitoramento da Qualidade do Ar

RUÍDOS E VIBRAÇÃO Alteração dos níveis de ruído X X N DIR T IM LOC R MIT C NE B B
Plano de Descomissionamento

Programa de Monitoramento de 
Vibração e Emissões Sonoras

RECURSOS HÍDRICOS 
SUBTERRÂNEOS

Alteração da qualidade das 
águas subterrâneas e fluxo 

de água subterrânea
X N IND P CP LOC R MIT P NE B M

Plano de Descomissionamento

Programa de Gerenciamento de 
Resíduos Sólidos (PGRS)

Programa de Gerenciamento de 
Efluentes Líquidos (PGEL)

Programa de Monitoramento das Águas Superficiais

Programa de Monitoramento Hidrogeológico

RECURSOS HÍDRICOS 
SUPERFICIAIS

Alteração da qualidade 
das águas superficiais X X N IND T CP LOC R MIT P NE M M

Plano de Descomissionamento

Programa de Gerenciamento de 
Resíduos Sólidos (PGRS)

Programa de Gerenciamento de 
Efluentes Líquidos (PGEL)

Programa de Monitoramento das Águas Superficiais

Programa de Monitoramento Hidrogeológico

Alteração da Dinâmica Superficial X N IND T MP LOC R MIT P E B B
Plano de Descomissionamento 

Programa de Monitoramento da 
Estabilidade dos Taludes

Legenda
Natureza: Positiva (P) - Negativa (N) | Incidência/Origem: Direta (DIR) - Indireta (IND) | Duração: Temporário (T) - Permanente (P) - Cíclico (C) | Temporalidade: Imediato (IM) Z - Curto Prazo (CP) - Médio Prazo (MP) - 

Longo Prazo (LP) | Abrangência:Local (LOC) - Regional (REG) | Reversibilidade: Reversível (R) - Irreversível (I) | Possibilidade de Mitigação: Mitigável (MIT) - Não Mitigável (N MIT) - Potencializável (POT) | Probabilidade 
de Ocorrência: Certa (C) - Provável (P) | Caráter do Impacto: Estratégico (E) - Não Estratégico (NE) | Magnitude: Baixa (B) - Média (M) - Alta (A) | Relevância/ Importância: Baixa (B) - Média (M) - Alta (A)
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MEIO DE 
OCORRÊNCIA

COMPONENTES 
AMBIENTAIS IMPACTOS

LOCALIZAÇÃO ATRIBUTOS IMPACTOS

MEDIDAS MITIGADORAS OU 
POTENCIALIZADORAS E DE CONTROLE 
AMBIENTAL / PROGRAMAS AMBIENTAIS 
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BIÓTICO

FLORA Efeitos Nocivos na Vegetação 
pela Deposição de Poeira X X N I T MP L R M P NE B B

Plano de Descomissionamento

Programa de Monitoramento da Qualidade do Ar

FAUNA

Aumento do Risco de 
Atropelamentos e Acidentes 

com a Fauna Local
X X N D T CP L I M C NE M B

Plano de Descomissionamento

Programa de Monitoramento da Fauna 

Programa de Comunicação Social

Programa de Educação Ambiental

Perturbação, Alteração de Hábitos 
e Evasão da Fauna Local X X N D T CP L R M P NE B B

Plano de Gestão Ambiental da Operação (PGAO)

Programa de Monitoramento da Fauna

Programa de Monitoramento de Ruído e Vibração

Programa de Educação Ambiental

Programa de Comunicação Social.

BIÓTICO

COMUNIDADES 
AQUÁTICAS

Incremento da Riqueza 
e Diversidade Específica 
e Funcional da Fauna de 

Macroinvertebrados Aquáticos, 
Organismos Zooplanctônicos e 
Fitoplanctônicos em Ambientes 

Lóticos Reabilitados

X X X P I T LP R I NM C E A A

Plano de Desvio e Recomposição dos 
Arroios Pesqueiro e Jacaré

Plano de Descomissionamento

Programa de Monitoramento das Águas Superficiais

ÁREA PROTEGIDAS Intervenção em APP X N D P CP L I NM C E A A

Programa de Gestão Ambiental da Operação (PGAO)

Programa de Acompanhamento da 
Supressão de Vegetação;

Programa de Recuperação de Áreas Degradadas;

Programa de Recomposição de Áreas;

Programa de Compensação Ambiental

SOCIOECONÔMICO

RENDA E EMPREGO Redução de empregos X X N IND T LP REG I MIT C NE A A
Programa de Comunicação Social 

Plano de Descomissionamento

FINANÇAS PÚBLICAS Redução da arrecadação 
de impostos X X N IND P LP REG I N 

MIT C E A A N/A

Legenda
Natureza: Positiva (P) - Negativa (N) | Incidência/Origem: Direta (DIR) - Indireta (IND) | Duração: Temporário (T) - Permanente (P) - Cíclico (C) | Temporalidade: Imediato (IM) Z - Curto Prazo (CP) - Médio Prazo (MP) - 

Longo Prazo (LP) | Abrangência:Local (LOC) - Regional (REG) | Reversibilidade: Reversível (R) - Irreversível (I) | Possibilidade de Mitigação: Mitigável (MIT) - Não Mitigável (N MIT) - Potencializável (POT) | Probabilidade 
de Ocorrência: Certa (C) - Provável (P) | Caráter do Impacto: Estratégico (E) - Não Estratégico (NE) | Magnitude: Baixa (B) - Média (M) - Alta (A) | Relevância/ Importância: Baixa (B) - Média (M) - Alta (A)





açõeS de GeStão ambiental



São diversas as medidas que visam aumentar a 
viabilidade de um empreendimento em relação aos 
requisitos legais e anseios da comunidade, de forma 
que sua implantação e operação, embora implicando 
em alterações no meio ambiente, sejam as mais 
adequadas possíveis com a preservação ambiental 
e de forma compatível com o desenvolvimento 
sustentável.

De acordo com as características dos impactos 
identificados e a fase de ocorrência, os Programas 
Ambientais distinguem-se, quanto ao caráter, nos 
seguintes tipos:

controLe e prevenção

Compreendem ações destinadas à prevenção e 
controle dos impactos ambientais avaliados como 
negativos, porém passíveis de intervenção, podendo 
ser evitados, reduzidos ou controlados. De maneira 
geral, devem ser implantadas antes que ocorra a ação 
que deflagra o impacto ambiental;

corretIvoS

Destinadas a mitigar os impactos negativos que 
foram considerados reversíveis, como, por exemplo, 
ações de recuperação e recomposição das condições 
ambientais existentes antes das intervenções;

compenSatórIoS

Destinam-se aos impactos ambientais avaliados 
como negativos, mas, para os quais não há como 
inibir sua ocorrência (irreversíveis). Em face da perda 
de recursos e valores ecológicos, sociais, materiais, 
imateriais e urbanos, as medidas indicadas destinam-
se à melhoria de outros elementos significativos, com 
o objetivo de compensar a realidade ambiental da 
área;

monItoramento

Compreende medidas destinadas ao 
acompanhamento e registro da ocorrência e 
intensidade dos impactos e do estado dos componentes 
ambientais afetados, de modo a avaliar a eficácia 
das medidas de controle, prevenção e mitigação 
propostas no EIA e propiciar a implementação de 
ações de correção em tempo hábil.

Relatório de Impacto Ambiental - RIMA94
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A seguir é apresentada uma síntese dos Programas Ambientais a serem 
implementados durante as fases do empreendimento. Esses programas configuram 
compromissos do empreendedor no sentido de adequar as atividades do 
empreendimento às potencialidades e fragilidades dos componentes ambientais, 
cabendo sempre a ele a responsabilidade pela sua implementação e, se necessário, 
sua articulação com outros possíveis agentes de modo a formalizar os instrumentos 
de parceria ou de repasse de atribuições. A tabela abaixo traz o nome do programa, 
uma breve descrição do seu conteúdo e a relação com as fases do empreendimento:  
Implementação (I), Operação (O) e Descomissionamento (D)

PROGRAMAS AMBIENTAIS DESCRIÇÃO
FASES

I O D

PLANO DE GESTÃO 
AMBIENTAL DA 

CONSTRUÇÃO (PGAC)

No PGAC estão incluídos todos os controles ambientais 
previstos para a fase de implantação do projeto, 

para os meios Físico, Biótico e Socioeconômico. O 
PGAC fará também a gestão de todos programas 

de monitoramento da fase de implantação.

PLANO DE GESTÃO 
AMBIENTAL DA 

OPERAÇÃO (PGAO)

No PGAO estão incluídos todos os controles ambientais 
previstos para a fase de operação da Mina Guaíba, 
para os meios Físico, Biótico e Socioeconômico. O 
PGAO fará também a gestão de todos programas 

de monitoramento da fase de operação.

PROGRAMA DE 
GERENCIAMENTO 

DE RESÍDUOS 
SÓLIDOS (PGRS)

Neste programa são apresentados os procedimentos 
gerais para o gerenciamento de resíduos sólidos previstos 

para o Projeto Mina Guaíba, por meio de boas práticas 
de disposição e tratamento dos resíduos gerados.

PROGRAMA DE 
GERENCIAMENTO 

DE EFLUENTES 
LÍQUIDOS (PGEL)

O PGEL fará o monitoramento dos efluentes líquidos da 
fase de operação, avaliando a eficiência das estações de 
tratamento de efluentes, para garantir que o lançamento 

de efluentes esteja de acordo com a legislação.

PROGRAMA DE 
MONITORAMENTO DA 

QUALIDADE DO AR

O monitoramento da qualidade do ar no entorno do 
Projeto Mina Guaíba é a forma mais eficaz de promover 

o acompanhamento das alterações de partículas 
totais em suspensão (PTS) e partículas inaláveis 
(PI) na atmosfera, assim como verificar a eficácia 

das medidas de controle previstas no projeto.

PROGRAMA DE 
MONITORAMENTO 

DE VIBRAÇÃO E 
EMISSÕES SONORAS

Neste programa são apresentadas as diretrizes 
gerais para execução do monitoramento de vibração 

e emissões sonoras no entorno do Projeto Mina 
Guaíba. O programa deverá monitorar, principalmente, 

as área residenciais e o PEDJ e APAEDJ. 

PROGRAMA DE 
MONITORAMENTO DAS 
ÁGUAS SUPERFICIAIS

Para o monitoramento das águas superficiais serão 
coletadas amostras de água nos arroios Pesqueiros e 

Jacaré, e também no Rio Jacuí, para avaliar a qualidade 
da água ao longo da vida útil do projeto. As condições 
hidrodinâmicas dos arroios também serão monitoradas.
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PROGRAMAS AMBIENTAIS DESCRIÇÃO
FASES

I O D

PROGRAMA DE 
MONITORAMENTO 
HIDROGEOLÓGICO

O programa hidrogeológico fará o monitoramento 
da qualidade da água subsuperficial e subterrânea. 
Fará também o monitoramento dos níveis d’água 

para acompanhar o cone de rebaixamento do lençol 
freático e avaliar a operação dos poços de reinjeção.

pRoGRama de 
monitoRamento 
da eStabilidade 

doS talUdeS 

Este programa apresenta as diretrizes e orientações para 
monitorar as condições geotécnicas das cavas, da pilha de 

rejeito e dos diques de proteção contra cheias do Jacuí.

pRoGRama de 
monitoRamento 
paleontolóGico

Monitoramento visual, por profissional habilitado, 
para identificação de exposição de fósseis de 
plantas em rochas de granulometria fina da 
Formação Rio Bonito durante as escavações

pRoGRama de 
acompanhamento 
da SUpReSSão de 

VeGetação

Para execução deste programa haverá uma equipe 
acompanhando toda supressão de vegetação necessária 
para implantação e operação do Projeto Mina Guaíba. O 

programa define as ações, atividades e/ou procedimentos 
ambientais necessários para a minimização dos 

impactos associados, além de sugerir alternativas para a 
destinação adequada do material lenhoso resultante.

plano de ReSGate 
de faUna 

O resgate da fauna tem como objetivo reduzir a mortalidade 
e ferimento de indivíduos da fauna silvestre durante a 
supressão de vegetação, além de garantir, em outros 
casos, o afugentamento e/ou realocação adequados.

PROGRAMA DE 
MONITORAMENTO 

DA FAUNA

O monitoramento da fauna tem como objetivo 
monitorar a dinâmica das espécies dos grupos de aves, 

mamíferos, herpetofauna, ictiofauna e moluscos.

PROGRAMA DE 
RECOMPOSIÇÃO DE ÁREAS

O programa de recomposição de áreas dará as diretrizes 
para a recomposição do Arroio Jacaré e Arroio Pesqueiro, 

recomposição das áreas úmidas e das APPs.

PROGRAMA DE 
RECUPERAÇÃO DE 

ÁREAS DEGRADADAS

O PRAD apresenta as medidas necessárias para a 
recuperação das áreas atingidas diretamente pela 

implantação da infraestrutura do empreendimento, sua 
operação e desativação, de acordo com os usos futuros 

planejados para as mesmas, com ênfase nas áreas de 
extração, bota-fora, áreas de apoio e canteiro de obras.

PROGRAMA DE 
COMPENSAÇÃO 

FLORESTAL

O Programa de Compensação Florestal visa compensar 
os impactos decorrentes da supressão vegetal 

decorrente da implantação do empreendimento. Dá 
as diretrizes para plantio de mudas, assim como de 

manutenção e monitoramento das áreas reflorestadas.

PROGRAMA DE 
COMUNICAÇÃO SOCIAL

O Programa de Comunicação Social reunirá todas as 
atividades de comunicação entre o empreendedor e a 

comunidade, criando e mantendo um fluxo constante de 
informações, de forma a informar sobre o andamento do 

projeto e das atividades que estão sendo executadas.

PROGRAMA DE 
EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Este programa fará atividades de educação ambiental 
divididas em dois públicos-alvo: público externo, composto 
pelos moradores do município de Charqueadas e Eldorado 

do Sul, principalmente a comunidade residente na ADA 
- Loteamento Guaíba City e Assentamento Apolônio 
de Carvalho; e público interno, que corresponde aos 

trabalhadores da mina nas fases de implantação e operação. 

PROGRAMA DE 
PROSPECÇÃO E RESGATE 

ARQUEOLÓGICO
Este programa será executado de acordo com orientações do IPHAN.

PROGRAMA DE 
COMPENSAÇÃO 

AMBIENTAL (PCA)

Este programa apresenta o cálculo de referência 
para compensação ambiental, de acordo 

com a legislação federal e estadual.
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PLANO DE FECHAMENTO DA MINA
A configuração futura da área lavrada será formada ao longo do preenchimento dos 

cortes, conforme apresentado no item Conhecendo o Empreendimento. A conformação 
final do terreno, em relação à conformação original, apresentará maior elevação na porção 
leste, chegando à cota 30 m na parte mais elevada conforme figura a seguir. 

Depois da porção central, no sentido oeste, a cota do próximo platô é reduzida para 
20 m de elevação e, ainda para oeste, a cota se reduz para 10m no próximo platô. Ao 
final, na face sudoeste do projeto, a cava final sem preenchimento será conformada para 
formar um lago final cuja cota máxima do nível d’água será de 5 m. O terreno natural, 
nesta porção, estará entre as cotas 7 m a 10 m, ou seja, na cota mais baixa do terreno, 
o nível d’água do lago final estará a 2 m abaixo do terreno natural. Nesta parte, o canal 
de extravasamento das águas do lago será implantado visando controlar o nível d’água 
máximo oriundo de eventos de precipitação intensa.

confiGURação final do teRReno
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DIQUES

Os diques implantados no entorno da área lavrada serão mantidos nas porções leste, 
norte, noroeste e sul, e retirado na porção sudoeste quando da recuperação dos taludes 
da borda do lago final, conforme figura a seguir. O dique na porção norte permanecerá, 
porém será segmentado em alguns trechos com o objetivo de garantir que a drenagem 
superficial das áreas revegetadas sigam livremente aos sistemas de drenagem naturais do 
entorno. O restante dos diques serão incorporados ao bota-fora.

confiGURação final doS 
diqUeS. detalhe paRa oS 

diqUeS ReSSaltadoS em 
VeRmelho na fiGURa. ao RedoR 
do laGo eleS SeRão SUaVizadoS

ViSta SUpeRioR de Um peRfil 
de confiGURação final doS 

talUdeS
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DESVIOS DOS ARROIOS JACARÉ E PESQUEIRO

Conforme já citado, os desvios dos arroios Jacaré e Pesqueiro ocorrerão na fase de 
implantação e na fase de operação (5° ao 7° ano), respectivamente. Os desvios dos 
arroios Jacaré e Pesqueiro permanecerão definitivamente na posição projetada para os 
novos leitos, conforme figura a seguir. No dimensionamento dos novos leitos dos arroios, 
foi projetado um traçado e respectivo perfil longitudinal, e foram dimensionadas seções 
de modo a recriar a conformação de rio com velocidades baixas (lentas), prevendo-se, em 
alguns trechos, o alargamento da seção molhada para a formação de mais áreas úmidas. 

confiGURação final doS 
aRRoioS

confiGURação final daS 
áReaS úmidaS doS aRRoioS
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BOTA-FORA FINAL

O bota-fora final contará com um sistema 
de drenagem superficial construído em 
canaletas de baixa declividade e bacias 
de sedimentação intermediárias. Esses 
elementos de drenagem terão a função 
de controlar as perdas do solo por 
erosão até que a cobertura vegetal se 
estabeleça. Quando esta recuperação 
pela densificação da vegetação de 
porte herbáceo for protegendo o solo 
da ação das intempéries, as canaletas 
e bacias poderão ser desativadas e 
conformadas de modo a se integrarem à 
morfologia do entorno. Essa sistemática 
de reconfiguração topográfica e 
recuperação ambiental é fundamental 
para a prevenção da formação de passivos 
e para a garantia respectiva do uso futuro 
da superfície recuperada. Na configuração 
final, as faixas compostas pelos diques 
serão interceptadas por aberturas que 
comuniquem as áreas internas com as 
externas aos diques, visando garantir o 
fluxo das águas superficiais provenientes 
do escoamento das chuvas incidentes 
sobre o bota-fora.

A extensão do escoamento na situação 
futura fica definida, na área minerada, 
como o percurso da água captada pelas 
estruturas de drenagem instaladas sobre 
o bota-fora. Elas possuem a função de 
orientar os fluxos até as cotas inferiores, 
chegando à cota mais baixa do terreno 
natural e sendo orientados às bacias dos 
arroios Pesqueiro e Jacaré. 

No sentido de se minimizar impactos 
sobre o fluxo acumulado da água nos 
arroios, a topografia final do bota-fora 
é projetada de modo a distribuir a água 
proporcionalmente às microbacias 
preexistentes à implantação e à operação 
do empreendimento. Somam-se a essa 
extensão os fluxos oriundos da área 
remanescente da bacia que são orientados 
à parcela preservada dos talvegues dos 

áRea RecUpeRada: em pRoceSSo de adeqUação topoGRáfica

áRea RecUpeRada: com adeqUação topoGRáfica conclUÍda

áRea RecUpeRada: SiStemaS de dRenaGem com canaletaS de 
concReto paRa contRole de eRoSão
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arroios Pesqueiro e Jacaré, os quais 
interligam-se aos seus respectivos 
traçados de desvios e respectivas áreas 
incrementais de contribuição.

Outro tema importante ao projeto é a 
adequada proteção dos recursos hídricos 
através da manutenção da conectividade 
hídrica da água subterrânea. Para isso, a 
disposição da camada de cascalho será 
feita de forma a permitir a conectividade 
hídrica subterrânea entre os flancos da 
área de lavra. 

A prevenção da geração de drenagem 
ácida de mina será garantida e as 
alterações das características da água 
subterrânea atuais serão mantidas, em 
grande parte, pelo processo controlado de 
disposição dos materiais que compõem 
os horizontes minerados na pilha e nos 
cortes. A sequência deposicional dos 
aterros de bota-fora será monitorada 
através de registro fotográfico mensal. 
Além desse procedimento, prevê-se a 
execução de duas sondagens por pilha 
de estéril equivalente ao preenchimento 
de uma cava de lavra. Esse procedimento 
será revisado à medida que o processo de 
lavra avance.

LAGO FINAL

O lago final apresentará uma área 
de 240 ha de superfície inundada. A 
cota de inundação será na cota 5 m. A 
profundidade maior será na cota -66 
(porção norte) e a mais rasa na cota -49 
m (porção sul). As bordas do lago final 
serão retaludadas para que a declividade 
seja suavizada na proporção 1V:20H, 
cerca de 3°. Essa medida visa aumentar 
a estabilidade geotécnica e controle de 
processos erosivos, além da melhoria 
paisagística. O fundo do lago e a base de 
seus taludes serão revestidos com material 
argiloso, de forma a proteger as águas do 
lago de possíveis contaminações.

áRea RecUpeRada: com plantio de aRbóReaS

áRea RecUpeRada: calaGem de Solo paRa RecUpeRação de áRea 
de laVRa

áRea RecUpeRada: conStRUção de canaiS de dRenaGem de baixa 
decliVidade, em cURVaS de nÍVel, condUzindo áGUaS plUViaiS 

eVitando pRoceSSoS eRoSiVoS pRincipalmente em áReaS com Solo 
expoSto
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CONCLUSÃO
A avaliação ambiental do empreendimento envolveu as fases de planejamento, 

implantação, operação e desativação da Mina Guaíba, sempre considerando, para cada 
meio estudado (físico, biótico e socioeconômico), os impactos ambientais e seus efeitos 
sinérgicos.

A Avaliação de Impactos Ambientais deste estudo permitiu identificar que o principal 
componente ambiental a ser afetado pelo empreendimento será os recursos hídricos, 
tanto superficiais quanto subterrâneos. Para a implantação da futura mina será necessário 
o desvio do Arroio Jacaré e para sua operação o desvio do Arroio Pesqueiro. Outra atividade 
importante e que precisará de intervenções nas águas subterrâneas será o rebaixamento 
do nível da água para viabilizar a escavação.  Devido a essas importantes atividades, 
estão previstos cuidados ambientais que envolvem o monitoramento dos recursos 
hídricos em geral, assim como um programa específico para o controle e mitigação do 
nível d’água subterrâneo, garantindo a disponibilidade de água para o meio ambiente e 
para as comunidades que dela dependem.  Ainda sobre a água, é importante destacar 
que o desvio dos dois arroios contará com um programa específico para a reintrodução 
de espécies arbóreas nativas e para a recuperação de suas áreas úmidas. 

Outros impactos ambientais como aqueles originados pelas emissões atmosféricas, 
pela remoção de vegetação, pelas interferências na fauna e nas unidades de conservação 
da natureza, os impactos das obras civis sobre o solo e drenagens superficiais, dentre 
outros, foram considerados aceitáveis desde que contem com a adoção de medidas de 
controle e mitigação indicados nos programas ambientais descritos no presente estudo.

Conforme considerado durante o desenvolvimento do Estudo de Impacto Ambiental, 
há um robusto conjunto de argumentos técnicos, incluindo os aspectos ambientais, 
econômicos e sociais, que justificam a importância e viabilidade da Mina Guaíba no 
contexto regional e nacional. 

A utilização do carvão mineral como fonte energética cresce em importância a cada 
ano, principalmente devido ao cenário de crise relacionado às incertezas climáticas, 
provocando falhas no suprimento energético, não atendendo a demanda de consumo e 
causando os racionamentos de energia e, em casos extremos, até os “apagões”.

As reservas de carvão do Sul do Brasil são suficientes para garantir o suprimento do 
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parque térmico nacional por décadas, além de não sofrerem oscilações de preço no 
mercado internacional. Dentro deste contexto climático-energético e econômico, o carvão 
mineral surge como base firme e segura para garantir o suprimento contínuo de energia, 
sobretudo em períodos de secas acumuladas abaixo do previsto nas séries históricas 
verificadas nas bacias hidrográficas.

A Mina Guaíba apresenta, também, impactos positivos sobre a economia local, tais como 
a geração de empregos diretos e indiretos, bem como o estímulo ao desenvolvimento 
de um polo industrial de base carboquímica no Rio Grande do Sul. Esta perspectiva é 
importante para alavancar o desenvolvimento econômico e industrial do Estado. 

Analisando-se os cenários futuros, com ou sem o empreendimento, o prognóstico indica 
que, sob o ponto de vista ambiental, as tendências são similares, ou seja, a existência 
do empreendimento não implicará necessariamente em alterações no cenário ambiental 
futuro da região do Baixo Jacuí. Sob o ponto de vista econômico, o prognóstico, indica 
que o empreendimento é decisivo na medida em que trará segurança e redução de custos 
para a matriz energética, aumentando a competitividade do Estado do Rio Grande do Sul.

Por fim, considerando

• A plena compatibilidade legal e ambiental do empreendimento; 

• O balanço favorável entre os impactos ambientais positivos e negativos;

• A importância estratégica da Mina Guaíba para a matriz energética do Estado do 
Rio Grande do Sul;

• Os benefícios socioeconômicos derivados do empreendimento;

• A localização necessária para a implantação da indústria mineral, dada a rigidez 
locacional típica da mineração e proximidade estratégica dos mercados consumidores e 
estrutura logística;

• Viabilidade socioambiental garantida pela adoção das medidas de controle, 
mitigação e compensação ambiental propostas no EIA.

Conclui-se que o empreendimento é ambientalmente viável para as condições 
ambientais e sociais das áreas direta ou indiretamente relacionadas ao empreendimento. 
Os impactos ambientais a serem gerados nos meios Físico, Biótico e Socioeconômico são 
passíveis de serem mitigados, desde que implementadas as medidas estabelecidas nos 
programas ambientais recomendados pelo Estudo de Impacto Ambiental.
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NOME PROFISSÃO REGISTRO CTF EMPRESA
Ana Claudia 
Tresmondi Engenheira Química CREA SP 

5060094480 5154215 ABG

Carla Volpato Citadin Engenheira Civil CREA RS 91407 2023052 ABG

Douglas Aguiar 
Gomes Engenheiro Civil CREA SP 

5061355711 - ABG

Eliza Montali 
Nogueira

Engenheira Ambiental 
e Engenheira de 

Segurança do Trabalho

CREA SP  
5063576132 5903042 ABG

Élvio Giasson Engenheiro Agrônomo CREA RS 68921D - ABG

Fernando Gibin 
Garcia Estagiário em arquitetura - - ABG

Fernando Heck 
Michels Geólogo CREA RS 211364 7266437 ABG

Fernando Zorzi Geólogo CREA RS 81584 5480714 ABG

EQUIPE TÉCNICA

NOME PROFISSÃO REGISTRO CTF EMPRESA
Alexandre Bugin Engenheiro Agrônomo CREA RS 48191 250151  ABG

Bruno Civolani e Said Engenheiro Químico CREA 5061719889 564793 Tetra Tech

Eduardo Ayres 
Yassuda

Engenheiro Mecânico, 
Dr em Engenharia 

Oceanográfica e Costeira
CREA 601847385 94066 Tetra Tech

cooRdenação GeRal

NOME PROFISSÃO REGISTRO CTF EMPRESA
Affonso V. 

Novello Neto Biólogo CRBIO 014578/01 248538 Tetra Tech

Camila Sabadin Engenheira Ambiental 
e Oceanógrafa

CREA SC 103838-1 
AOCEANO 1299 1748247 Tetra Tech

Marcelo Camargo Geógrafo, Mestre em 
Planejamento Urbano

CREA SP 
5063309693 6083373 Tetra Tech

Marcos Vinicius 
Daruy Biólogo CRBio 

045550/03-D 1731507 ABG

Maria do Carmo 
Yustas

Geógrafa - Especialista 
em Controle Ambiental CREA 601781149 1519144 Tetra Tech

Pedro Paulo 
Ferreira de Souza Geógrafo CREA RS 169380 4948241 ABG

Priscilla C. Padron 
Armada Geóloga CREA 062215010/D 727554 Tetra Tech

Valnei Pereira Geógrafo, Dr. em 
Urbanismo CREA 5063857072 - Tetra Tech

cooRdenação técnica

meio fÍSico
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NOME PROFISSÃO REGISTRO CTF EMPRESA

Carina Vogel Bióloga CRBio 
069369/03-D 4958131 ABG

Cristiano Eidt 
Rovedder Biólogo CRBio 

053903/03-D 599511 ABG

Daniel Pereira Biólogo CRBio 
028427/03-D 2338658 ABG

Fernando Mendonça 
d'Horta Engenheiro Florestal, Dr. CREA SP 

5060444216
Jatobá Eng. 

Florestal

Leonardo Bohn Biólogo CRBio 053011/03-D 1842013 ABG

Mateus N. Fonseca Biólogo CRBIO 48541/02 2378283 Tetra Tech

Michel de Pinho 
Correa Biólogo CRBio 

075961/03-D 1581556 ABG

Michele Buffon 
Camargo Biólogo CRBio 

088218/03-D 5590004 ABG

Paula Damião Weber Bióloga CRBio 
088622/03-D 5983648 ABG

Paulo Eduardo 
Aydos Bergonci Biólogo CRBio 

058714/03-D 2889399 ABG

NOME PROFISSÃO REGISTRO CTF EMPRESA
Gustavo Fernandes 

Steffen Engenheiro de Minas CREA RS 175853 5573165 ABG

Helvio Engenheiro Agrônomo CREA RS 68921D - ABG

Jeane Estela de 
Lima Dullius Engenheira Química CRQ 5301815 6519918 ABG

João Marcelo 
Medina Ketzer Geólogo CREA RS 87138 5174024 ABG

Jonas da Costa 
Carvalho Meteorologista CREA RS 122364 1567113 ABG

Juan Frias Pierrard Engenheiro Acústico - - ABG

Karina Barbosa 
de Aguiar Geógrafa, Ms. CREA SP 

5063370419 5223534 ABG

Marcio Ferreira Paz Engenheiro Civil CREA RS 120548 3540570 ABG

Marta Pereira Llopart Meteorologista CREA SP  
5063576132 5154082 ABG

Natalia Pereira Meteorologista CREA RS 148325 2337493 ABG

Paula Baroni Engenheira Química CREA SP 
5062539308 5120478 ABG

Rafael Siqueira Souza Engenheiro Civil CREA RS 127041 3930720 ABG

Roberto Heemann Geólogo CREA RS 87141 6519893 ABG

Rogério Vescia 
Lourega Químico Industrial CRQ 5201858 6508862 ABG

meio biótico
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NOME PROFISSÃO REGISTRO CTF EMPRESA
André Garcia 

Loureiro Arqueólogo - - ABG

Beatriz Braga Geógrafa - 5443566 Tetra Tech

Eduardo Antônio 
Audibert Sociólogo 709 DRT/RS 20511 ABG

Felipe Castelo Branco Economista e Geógrafo CORECON MG- 
03578448664 926988 Tetra Tech

Felipe Gattai 
Resende

Geógrafo e Gestor 
Ambiental CREA 5063165241 623658 Tetra Tech

Fernanda Cruz Assistente Social CRESS MG 24870 - Tetra Tech

Jana Alexandra 
Oliveira da Silva Cientista Social - 2934379 ABG

Lorena Saldanha Geógrafa CREA MG 233519 - Tetra Tech

Mariana Pavlick
Arquiteta e Urbanista, 

Mestre e Doutoranda em 
Arquitetura e Urbanismo

CAU RS A48691-4 - Consultor 
Tetra Tech

Roberta Jereissati Socióloga - 6027135 Consultor 
Tetra Tech

Wilson Godoi Advogado OAB/RS 96684 - ABG

meio Socioeconômico

NOME PROFISSÃO REGISTRO CTF EMPRESA
Alexandre Alves Engenheiro Civil CREA 5069524537 - Tetra Tech

Aline Maria Dias 
Fonseca Engenheira Eletricista CREA-MG 70.967/D - Tetra Tech

Ana Carolina da 
Rocha Lammardo

Oceanógrafa, Mestre em 
Oceanografia Geológica AOCEANO 1689 325047 Tetra Tech

André Cezar Zingano Engenheiro de Minas CREA RS 71863 - Fundação 
Luiz Englert

Ângelo Almeida 
Zenóbio Engenheiro Geólogo CREA MG 65835D - F&Z Consultoria 

e Projetos

Benedito Lopes Neto Engenheiro de 
Produção Mecânica

CREA-SP 
5062526426 - Tetra Tech

Bruno Bozi Engenheiro Civil Jr CREA MG 
220726 D - Tetra Tech

Bruno Rodrigues 
de Souza Engenheiro Mecânico  CREA MG 

232151/D - Tetra Tech

Carlos Inouye
Engenheiro Ambiental, 
Mestre em Mudanças 

Climáticas
CREA 5063287227 5943750 Tetra Tech

Clenio Marcelo 
Fonseca Engenheiro Mecânico CREA-MG 32724 - Tetra Tech

Daniel Penna Engenheiro Civil Master - - Tetra Tech

Fernando Hartmann Engenheiro de Minas CREA RS 39080 51.124
Har Engenharia 

e Meio Ambiente 
Ltda

Flávia Teixeira Chaves Arquiteta CAU A23489-3 - Tetra Tech

Gabriel Clauzet Físico, Doutor em 
Oceanografia Física - 1031373 Tetra Tech

enGenhaRia & caRacteRização do empReendimento
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NOME PROFISSÃO REGISTRO CTF EMPRESA
Heide Rafaela 

do Carmo Engenheira Civil CREA-MG 134891/D - Tetra Tech

Heloise Ceccato Engenheira Ambiental CREA 5069260485 - Tetra Tech

Julia Leite Engenheira Ambiental CREA RJ 
20181057694 7114278 Tetra Tech

Leonardo Santana Geólogo Master N.A - Tetra Tech

Luciane Ruffato Engenheira Civil Pl N.A - Tetra Tech

Marco Antônio 
Correa

Físico, Doutor em 
Oceanografia Física - 434236 Tetra Tech

Mariana Lino Gouvêa Meteorologista Mestre 
em Meteorologia

CREA SP 
5069291950 5489811 Tetra Tech

Milton Akira Ishisaki Engenheiro de Minas CREA SP  
601882560 1696932 Lexton

Moyses Tessler Geólogo, Dr. em 
Geociências CREA 600542354 3215617 Tetra Tech

Osmar Costa Engenheiro 
Hidrólogo Sênior CREA-MG 78995 D - Tetra Tech

Paulo Ricardo 
Behrens da Franca Engenheiro Geólogo e Civil CREA MG  42667 F&Z Consultoria 

e Projetos

Ricardo Marcondes Engenheiro Hidráulico 
e Sanitário CREA 5063218300 5270408 Tetra Tech

Rodrigo Rocha Especialista de RV N.A - Tetra Tech

Samuel Andrés 
V. Martinez Eng. Químico CREA RJ 

2013116481 5669232 Tetra Tech

Simão Célio de 
Carvalho Engenheiro de Minas CREA MG 81955/D - Tetra Tech

Tatiane Almeida 
Martins Engenheiro Civil Jr CREA-MG 

213814 LP - Tetra Tech

Tomas Romualdo 
Correa Geólogo Jr CREA-MG 

213814 LP - Tetra Tech

NOME PROFISSÃO REGISTRO CTF EMPRESA

Alinie Rossi 
dos Santos

Engenheira Ambiental 
Mestra em Engenharia 

Ambiental
CREA ES 42.416/D 6.784.128 EcoSoft

Andrielly Moutinho 
Knupp

Engenheira Ambiental e 
Tecnóloga em Saneamento 

Ambiental Mestra em 
Engenharia Ambiental

CREA ES 38.754/D 4.750.178 EcoSoft

Flávio Curbani

Doutorando em Ecologia 
de Ecossistemas, 

Mestre em Engenharia 
Ambiental Engenheiro 

Mecânico Engenheiro de 
Segurança do Trabalho

CREA ES 7.864/D 531.651 EcoSoft

Gabriel Miller Meteorologista CREA MG 
209.352 /D - EcoSoft

Julius César 
Zamprogno 
Mergulhão

Engenheiro Ambiental CREA ES 26.913/D 5.433.813 EcoSoft

modelaGem da qUalidade do aR
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NOME PROFISSÃO REGISTRO CTF EMPRESA
Luiz Cláudio 

Donadello Santolim
Mestre em Engenharia 

Ambiental CREA ES 4.531/D 579.921 EcoSoft

Tatiane Jardins 
Morais 

Quimica, Técnica em Meio 
Ambiente e Técnica em 
Metarlugia e Materiais

- 5.014.892 EcoSoft

NOME PROFISSÃO REGISTRO CTF EMPRESA
Antônio Carlos 

Bertachini Geólogo CREA SP 70902 677338 MDGEO

Mateus Alfenas 
de Filippo Geólogo CREA MG 81049 - MDGEO

Matheus Serri Geólogo - - MDGEO

modelaGem hidRoGeolóGica

NOME PROFISSÃO REGISTRO CTF EMPRESA

Joseane Urgnani Geógrafa, MBA em Gestão 
e Tecnologias Ambientais CREA PR 117196/D 5242820 Tetra Tech

caRtoGRafia e GeopRoceSSamento

NOME PROFISSÃO REGISTRO CTF EMPRESA

Luis Inácio 
Camargo Gré

Engenheiro de Minas 
e Engenheiro de 

Segurança do Trabalho
CREA RS 13426 Sobane Brasil 

LTDA

Paula Lages Gré
Engenheira Química 

e Engenheira de 
Segurança do Trabalho

CREA RS 145529 - Sobane Brasil 
LTDA.

análiSe de RiSco

NOME PROFISSÃO REGISTRO CTF EMPRESA

Mariana Seyssel Designer Gráfico Design e 
Diagramação NS Comunicação

Neuza Serra Jornalista MTB 12.848 3000942 
(Ibama) NS Comunicação

Rima
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