
 
 

         COMITÊ DE GERENCIAMENTO DA BACIA HIDROGRÁFICA  

DO RIO CAMAQUÃ 

 

 

Br 116, Km 400 – Trevo de Acesso Sul – Camaquã/RS  Fone: (51) 3692-1334   
E-mail: comite@comitecamaqua.com 

 

Ata nº 03/2019 – Comitê Camaquã 1 

 2 

Aos trinta dias do mês de abril do ano de dois mil e dezenove, às treze horas e trinta minutos, na 3 

Câmara de Vereadores de Pinheiro Machado-RS, reuniram-se para a 62ª Reunião Pública 4 

Ordinária do Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio Camaquã, os 5 

Representantes das Entidades, a Diretoria do Comitê Camaquã e demais convidados conforme 6 

consta no livro de presenças. O quórum foi conferido e a mesa composta pelos senhores: Renato 7 

Taiffke Zenker – Presidente do Comitê Camaquã; Lindomar Bergmann Duarte – Vice-Presidente 8 

do Comitê Camaquã; Luiz Rogério Silva da Silva – Secretário Executivo do Comitê Camaquã; 9 

José Antônio Duarte Rosa – Prefeito Municipal de Pinheiro Machado; Vitor Ivan Gonçalves 10 

Rodrigues - Prefeito Municipal de Piratini; Mateus Oliveira Garcia – Presidente da Câmara de 11 

Vereadores de Pinheiro Machado, Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Pinheiro 12 

Machado e Vice-Presidente da Associação para o Desenvolvimento Sustentável do Alto 13 

Camaquã; André Luiz Vieira Corrêa de Oliveira - Presidente do Comitê da Bacia Mirim São 14 

Gonçalo, Presidente da Câmara Técnica de Gestão das Bacias Litorâneas e Coordenador do 15 

Fórum Gaúcho de Comitês; e Alvaro Huber Ribeiro - Presidente da Associação dos Usuários do 16 

Perímetro de Irrigação do Arroio Duro (AUD). Na abertura da reunião o Presidente Renato 17 

Zenker cumprimentou as autoridades da mesa e a todos agradecendo pelas presenças. O Sr. José 18 

Antônio Duarte Rosa – Prefeito Municipal de Pinheiro Machado deu as boas-vindas aos 19 

visitantes dizendo da satisfação em receber o Comitê no município e da importância da 20 

preservação do Rio Camaquã. O Sr. Vitor Ivan Gonçalves Rodrigues - Prefeito Municipal de 21 

Piratini cumprimentou e agradeceu ao Comitê pelo convite falando que é preciso pensar em 22 

desenvolvimento com responsabilidade. O Sr. Mateus Oliveira Garcia – Presidente da Câmara de 23 

Vereadores de Pinheiro Machado cumprimentou a todos parabenizando o Comitê pelo 24 

trabalhado realizado com transparência e responsabilidade. O Sr. Alvaro Huber Ribeiro - 25 

Presidente da AUD cumprimentou a todos ressaltando a integração da associação com o Comitê 26 

e o respeito na execução financeira do convênio de manutenção. O Sr. André Luiz Vieira Corrêa 27 

de Oliveira - Presidente do Comitê Mirim São Gonçalo, falou do privilégio em estar prestigiando 28 

a reunião do Comitê Camaquã com importante pauta. No primeiro item da ordem do dia foi 29 

aprovada a ata nº 01/2019 da última reunião do Comitê. Após, o Presidente Renato Zenker 30 

rememorou sobre o movimento de defesa do Rio Camaquã iniciado em 1984 devido ao derrame 31 

de rejeitos da mineração nas águas do Rio Camaquã, quando os prefeitos da região se uniram 32 

para salvar o rio fundando o CIDERCA (Consórcio Intermunicipal de Defesa do Rio Camaquã), 33 

que desenvolveu importantes trabalhos. Continuando, disse que em 1999 foi criado o Comitê 34 

Camaquã e em 2016 na conclusão do Plano de Bacia foram identificados grandes problemas, 35 

entre eles: falta de saneamento básico nos municípios, erosão dos solos principalmente no médio 36 

Camaquã, assoreamento, diminuição da quantidade das águas e o alerta da possibilidade de novo 37 

rompimento da barragem de rejeitos da antiga mineração em Caçapava do Sul. A partir de então 38 

o Comitê começou a buscar informações e manifestar preocupação à FEPAM/SEMA e aos 39 

Ministérios Públicos Estadual e Federal, solicitando providencias de medidas de segurança do 40 

reservatório, mas até o momento sem resposta positiva de ações. Conforme o item seguinte da 41 

pauta, o Presidente chamou o Sr. Paulo Monego Júnior – Diretor da CBC (Companhia Brasileira 42 

de Cobre), para apresentar os esclarecimentos a respeito da situação da Barragem de Rejeitos da 43 

antiga Mina de Cobre em Caçapava do Sul. O representante da empresa agradeceu o convite 44 

comentando da repercussão na mídia nos últimos dias, onde houve a fiscalização da Defesa Civil 45 

na barragem de rejeitos e saiu uma matéria na Zero Hora com foto da antiga cava. Informou que 46 
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o DNPM - Departamento Nacional de Produção Mineral, em razão da barragem estar na lista de 47 

riscos, solicitou o estudo de estabilidade que foi realizado e protocolado neste departamento. O 48 

representante da empresa destacou que a Agência Nacional de Mineração publicou uma lista de 49 

423 barragens de rejeitos do País em ordem de risco, entre as quais, a barragem da CBC, que 50 

ficou na posição 422. Conforme os dados apresentados, a barragem está localizada em uma área 51 

total 129 ha (cento e vinte e nove hectares), onde 8 ha (oito hectares) estão cobertas de água com 52 

70% (setenta por cento) destas não ultrapassando 30 cm (trinta centímetros) de altura de água e 53 

na parte mais funda chegando a 1,70 m (um metro e setenta centímetros), com o total 54 

aproximado de 60.000 m³ (sessenta mil metros cúbicos) de água acumulada. Manifestou ao 55 

Comitê a tranquilidade de não haver problema de rompimento enfatizando que a barragem é uma 56 

das únicas no Brasil que não foi construída apenas de material de rejeitos, mas com pedras em 57 

até 10,7 m (dez metros e setenta centímetros) de altura. A seguir os representantes das entidades 58 

do Comitê se manifestaram com perguntas ao representante da CBC. A Sra. Ângela Marcia 59 

Scholante Colares (Cooperativa Agropecuária de Santana da Boa Vista) falou que além de 60 

processos administrativos existem dois inquéritos no Ministério Público e perguntou ao 61 

representante se o Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) já foi apresentado à 62 

FEPAM? O Sr. Paulo respondeu que o referido plano está pronto, onde estão propondo o 63 

esgotamento da barragem, e que no máximo até a próxima semana irão providenciar o protocolo. 64 

A Sra. Vera Mariza Scholante Colares (Associação para Grandeza e União de Palmas) perguntou 65 

ao representante se há acompanhamento da barragem em épocas de chuvas para verificar a 66 

ocorrência de transbordo de água para o Arroio João Dias, se é feita a medição dos materiais 67 

químicos, e se a estrutura da barragem continua a mesma em relação ao passado quando houve o 68 

vazamento de rejeitos? O Sr. Paulo respondeu que existe o transbordo de água limpa para as 69 

bacias de decantação, que são feitas as análises da água e que a estrutura está estável e em boas 70 

condições, inclusive com a existência de peixes na barragem. O Presidente Renato Zenker falou 71 

das medidas de segurança apontadas no Laudo de Vistoria da FEPAM (nº 118/2016-DMIN), que 72 

foram realizadas tratativas junto à empresa para a recuperação do passivo ambiental tendo sido 73 

acordados prazos para o protocolo do PRAD da área. Acrescentou o presidente que conforme 74 

informação recebida, a última solicitação de prorrogação de prazo foi indeferida e comunicado 75 

ao Ministério Público. O Sr. Paulo disse que a empresa está providenciando toda a 76 

documentação solicitada e que o Comitê poderá ter acesso ao PRAD assim que se tornar público 77 

pela FEPAM. O Sr. José Antônio Duarte Rosa – Prefeito Municipal de Pinheiro Machado, disse 78 

que quando ocorreu o derrame de rejeitos teve uma divisão no Rio Camaquã, com metade das 79 

águas ficando na coloração amarelada e a outra parte normal, havendo a mistura das águas ao 80 

longo do rio e que podem ainda existir rejeitos de contaminantes misturados à areia. O Sr. Fábio 81 

Garcia Araújo (Prefeitura Municipal de Tapes) perguntou se havendo o esgotamento da 82 

barragem será feito o tratamento do solo? O representante respondeu que sim, citando um estudo 83 

junto à UNIPAMPA (Caçapava do Sul), sobre a viabilidade do reaproveitamento dos rejeitos em 84 

materiais de construção. O Sr. Luiz Rogério da Silva (Associação Comunitária Renovação de 85 

Amaral Ferrador), citou a ata de uma reunião realizada pelo extinto CIDERCA (Consórcio 86 

Intermunicipal de Defesa do Rio Camaquã), no ano de 1993, com o registro da participação de 87 

um engenheiro da CBC, o qual apresentou uma série de ações a serem realizadas, como: projeto 88 

de reflorestamento, horto florestal nativo, criatório natural de animais, erva mate e cursos. 89 

Depois perguntou ao Sr. Paulo Júnior se foi executada alguma ação e o representante da empresa 90 

respondeu que provavelmente sim. O Sr. Luiz Rogério falou que ainda se encontra peixes com 91 

problemas fazendo referência a um estudo realizado pela UNISINOS no Arroio João Dias com 92 
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resultado de péssima qualidade da água. O Sr. André Luiz Vieira Corrêa de Oliveira (Presidente 93 

do Comitê da Bacia Mirim São Gonçalo), sugeriu a apresentação do PRAD com imagens da 94 

barragem de rejeitos em reunião do Comitê para proporcionar a clareza das posições dos 95 

representantes e a qualificação por parte da defesa do empreendedor. O Sr. Paulo Júnior se 96 

desculpou por não ter preparado uma apresentação de imagens colocando-se à disposição de 97 

trazer um técnico em outra reunião do Comitê. O Presidente Renato Zenker agradeceu a 98 

participação do Sr. Paulo Júnior dizendo que haverá continuação da discussão em outras 99 

reuniões do Comitê. No próximo item da pauta, foram chamados os representantes da empresa 100 

Águia Fertilizantes S.A., senhores José Fanton (Gerente de Geologia) e Diego Boeira (Assessor 101 

de Comunicação), para apresentarem o Projeto Fosfato Três Estradas. De início o Sr. José Fanton 102 

agradeceu o convite falando que o empreendimento está previsto para ser instalado na 103 

comunidade de Três Estradas, no 2º Distrito do município de Lavras do Sul. Em seguida, 104 

apresentou um vídeo sobre o projeto exibindo a vida útil estimada em cinquenta anos para 105 

atender as condições específicas de mercado, o qual será dividido em três fases: a primeira com 106 

duração de quatro anos para a produção do concentrado de fosfato a partir do beneficiamento do 107 

minério oxidado; a segunda fase, cuja previsão está estimada em dezenove anos, ocorrerá o 108 

beneficiamento do carbonatito, onde será iniciada a produção de um calcário agrícola de alta 109 

qualidade; e a última fase, com vinte e sete anos, em que se dará a retomada do calcário estocado 110 

na segunda fase. Conforme o vídeo, para o período de implantação previsto para dois anos, 111 

estima-se a contratação de 700 (setecentas) pessoas, e durante a etapa de operação a mão de obra 112 

direta prevista será de aproximadamente 320 (trezentas e vinte) pessoas, fora os empregos 113 

indiretos. E, com o início das atividades do projeto será disponibilizado para o mercado do Rio 114 

Grande do Sul uma importante fonte de fosfato, um insumo indispensável para a fabricação de 115 

fertilizantes, que hoje é 100% (cem por cento) importado. Toda a produção de fosfato deverá ter 116 

como destino o porto de Rio Grande, onde estão concentradas as principais indústrias de 117 

fertilizantes do Estado. O Projeto Fosfato prevê a criação de um ciclo econômico regional com 118 

matéria prima a ser utilizada por indústrias que servirá a agricultores do Estado, com 119 

investimento de R$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais) para a produção de 300 120 

(trezentas) mil toneladas/ano de fosfato. Segundo o Sr. José, o EIA-Estudo de Impacto 121 

Ambiental durou dois anos com apresentações periódicas ao Comitê Santa Maria desde o início 122 

dos trabalhos. Informou que nos estudos ambientais cerca de 80 (oitenta) profissionais estiveram 123 

envolvidos resultando em mais de três mil páginas de documentação, estando a empresa agora no 124 

aguardo da licença prévia para o andamento da construção. Após, o Presidente Renato Zenker 125 

chamou à mesa os representantes Antenor Dutra Teixeira (Câmara de Vereadores de Bagé) e 126 

Juliana Young (UNIPAMPA), para apresentarem os relatos das suas participações em eventos 127 

relacionados ao projeto. O Sr. Antenor cumprimentou a todos dizendo que assistiu a reunião do 128 

Comitê Santa Maria, no dia 22 de fevereiro de 2019, na Câmara de Vereadores de Lavras do Sul, 129 

onde houve a apresentação do EIA-RIMA do Projeto Fosfato pela empresa Águia Fertilizantes. 130 

Registrou que na oportunidade foi mal recebido pelo presidente do Comitê Santa Maria, o qual 131 

nem sequer citou a sua presença como representante do Comitê Camaquã. A respeito do projeto 132 

disse haver o entendimento de que na primeira fase haverá abrangência somente à bacia do Rio 133 

Santa Maria. A Sra. Juliana cumprimentou a todos informando da sua participação como 134 

representante do Comitê Camaquã na Audiência Pública realizada pela FEPAM para tratar sobre 135 

o Projeto Fosfato, no dia 20 de março de 2019, em Lavras do Sul. Disse que o evento foi mal 136 

conduzido, havendo vaias no momento em que foi anunciado o Comitê Camaquã. Segundo a 137 

representante, a opinião pública pode estar desvirtuando oque são as ações do Comitê e que a 138 
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posição contrária ao Projeto Caçapava do Sul não quer dizer que somos contrários a mineração, 139 

mas que queremos as melhores práticas com segurança para a preservação do meio ambiente. O 140 

Sr. Diego Boeira esclareceu que nenhum dos eventos citados foram conduzidos pela Águia 141 

Fertilizantes e informou que houve a gravação de áudio da audiência pública, onde todas as 142 

manifestações devem ser consideradas pela FEPAM. O mesmo salientou que o Projeto Fosfato 143 

Três Estradas é um excelente projeto, que as pesquisas estão concentradas na bacia do Rio Santa 144 

Maria, na região de Três Estradas e também a oeste e norte da cidade de Caçapava do Sul. Falou 145 

ainda que a empresa assume o compromisso de dar conhecimento ao Comitê Camaquã sempre 146 

que avançar alguma ação de pesquisa mineral na área da bacia do Rio Camaquã. O Sr. Carlos 147 

Renato B. da Silva (Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Lavras do Sul), falou que na 148 

audiência pública todas as perguntas referentes ao projeto foram respondidas, mas que as 149 

colocações estapafúrdias, sem fundamento técnico e messiânicas foram vaiadas. A representante 150 

Juliana Young argumentou que foi levar um comunicado do Comitê Camaquã e que antes 151 

mesmo de se manifestar recebeu vaias e também fez referência a fala da professora Jaqueline 152 

Durigon da FURG, que foi vaiada mesmo fazendo colocações fundamentadas. A Sra. Anabela 153 

Silveira de Oliveira Deble (URCAMP) perguntou ao palestrante a distância do empreendimento 154 

até o divisor de águas das bacias do Santa Maria e do Camaquã? Quais os impactos ambientais 155 

caso algo aconteça e se há garantias de que o Sistema Taquarembó/Jaguari (bacia do Santa 156 

Maria) não será afetado? O Sr. Diego Boeira respondeu que a distância é de aproximadamente 157 

10 km (dez quilômetros), que toda a matriz foi analisada e não terá impacto em relação às águas 158 

das bacias. Com relação as garantias e/ou proposição de medidas de controle ou compensação e 159 

mitigação, afirmou que estão sendo propostos planos e programas que precisam ser 160 

desenvolvidos assim que a licença prévia for emitida para a obtenção da licença de implantação. 161 

A Sra. Vera Mariza Scholante Colares (Associação para Grandeza e União de Palmas) perguntou 162 

se haverá recuperação das áreas degradadas, se os rejeitos serão colocados dentro das cavas e o 163 

que pretendem fazer com as pessoas e animais habitantes deste local? O Sr. Diego Boeira 164 

respondeu que estão priorizando a região de Três Estradas e quando a empresa avançar nos 165 

estudos em qualquer região da bacia do Rio Camaquã serão apresentadas as informações ao 166 

Comitê. Quanto as pilhas, Diego explicou que as rochas irão para o processo industrial e que 167 

para licenciar a mina será preciso a colocação em pilhas, com apresentação de projeto para 168 

revegetação. Ainda esclareceu que depois de encerrada a operação da barragem de água, sobrará 169 

no final areias e argilas solidificadas para revegetação dos campos da região, em cerca de trinta 170 

propriedades a serem negociadas. O Sr. José Fanton complementou que a cava pode dar origem a 171 

uma lagoa, inclusive com peixes, desde que não tenha contaminação, como é o caso da 172 

mineração de fosfato. Encerrada a apresentação do Projeto Fosfato Três Estradas, o Presidente 173 

Renato Zenker agradeceu pela participação dos representantes da empresa Águia Fertilizantes 174 

S.A. Por fim, foi registrada a ausência de representação da Prefeitura Municipal de Lavras do 175 

Sul, convidada para expor sobre a situação dos esgotos deste município, ficando confirmada a 176 

próxima reunião ordinária para o dia 30 de julho do corrente ano, em Camaquã. Além disso, a 177 

Diretoria do Comitê ficou autorizada a participar de eventos relacionados a gestão de recursos 178 

hídricos que vierem a acontecer até a data da próxima reunião ordinária. A reunião foi encerrada 179 

às dezesseis horas e quarenta e cinco minutos. Nada mais havendo a tratar, lavro a presente ata, 180 

que após lida e aprovada será assinada por mim e pelo Presidente do Comitê Camaquã. 181 

 182 

Luiz Rogério Silva da Silva       Renato Taiffke Zenker 183 

                  Secretário Executivo                  Presidente 184 


