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Minageo  

O Sr. Damião abriu a reunião, onde foi proposta a seguinte pauta: 
1. Leitura e aprovação da Ata da 17ª Reunião 
2. Discussão do follow up das reuniões anteriores 
3. Apresentação do Projeto de Educação Ambiental do SIECESC/SATC 
4. Relato do andamento dos trabalhos de recuperação ambiental 
5. Discussão das propostas de estudos 

a. IPH 
b. Unesc 

6. Assuntos gerais 
7. Aprovação da pauta  

1 Abertura e aprovação da Ata  

Foi apresentada a ATA da 17ª reunião, que foi aprovada por unanimidade 
pelos presentes, lembrando que a mesma já havia sido encaminhada e 
revisada por e-mail.  

2 Educação ambiental  

Sr. Damião falou sobre o projeto de educação ambiental, distribuindo a 
cartilha O Meio Ambiente está em Nossas Mãos aos presentes e relatando 
um breve histórico desse projeto. O objetivo é atingir 25 mil alunos e 600 
professores de 3ª e 4ª séries. Também explicou como é feita a capacitação 
dos professores. O Sr. Hilton pediu que houvesse um contato com a gerência 
geral de meio ambiente da CSN, através do Sr. Luís Cláudio, para que esta 



dê algum tipo de apoio ao projeto. O Sr. Hilton comentou em seguida sobre o 
conteúdo do livro Carvão: Combustível do Passado que considera de boa 
qualidade. O Sr. Cléber comenta que considera a cartilha como uma boa 
resposta ao livro Carvão: Combustível do Passado , que na sua opinião está 
cheio de meias verdades pois salienta os aspectos negativos do carvão 
sem mencionar os aspectos positivos e de sua importância na matriz 
energética mundial e os avanços obtidos na produção e utilização limpa do 
carvão mineral. O Sr. Damião informou que a a cartilha será aplicada nas 
escolas da AMREC e AMESC no próximo ano, sendo incorporada ao 
currículo escolar. Informou ainda que este ano está realizado a capacitação 
dos professores para a utilização da cartilha e que no próximo ano serão 
realizados eventos de educação ambiental durante o ano.  

O Sr. Cléber informou que irá anexar ao relatório que está preparando para a 
CSN o resumo do projeto e sugere que dentro das ações de capacitação 
sejam viabilizadas visitas nas áreas recuperadas pela CSN. O Sr. Hilton 
informou que essas visitas já podem ser feitas, mas que a empresa se 
reserva no direito de exigir comunicação prévia e que os visitantes devem 
firmar um termo de responsabilidade pela visita. Sr. Damião complementa o 
assunto informando que o Fundo Nacional de Meio Ambiente está lançando 
um edital para educação ambiental e que pretende apresentar o projeto.  

3 Assuntos Gerais  

3.1 Workshop  

Sr. Cléber informou que nos dias 16 e 17 de setembro ocorreu o 
Workshop: Planejamento da Gestão Ambiental de Empresas Mineradoras 
de Carvão do Estado de Santa Catarina em Urussanga. Na parte da 
manhã as empresas participantes  apresentaram o estágio de 
implementação de seus SGA s, onde a Carbonífera Catarinense 
comunicou sua recomendação para certificação da ISO 14.001:2004. Na 
parte da tarde foram formados três grupos que analisaram os problemas, 
as causas, as conseqüências, os riscos, as oportunidades e as ações 
necessárias para a mudança da imagem negativa do setor carbonífero. 
Ressaltou que as propostas apresentadas pelos três grupos eram muito 
semelhantes. O Sr. Cléber leu as ações propostas apresentadas aos 
presentes e ressaltou que muitas delas deverão ser desenvolvidas pela 
CTMASC, ou deverão ser acompanhadas pela CTMASC o que exigirá um 
envolvimento maior de todos. O Sr. Hilton achou positiva esta iniciativa de 
racionalização e acha que as empresas devem partir para a ação 
propriamente dita o mais cedo possível.    



3.2 Projeto de Recuperação Ambiental  

Sr. Cléber explicou sucintamente como é a relação entre o SIECESC e a 
CSN, falando do contrato entre as partes e da necessidade do relatório das 
atividades desenvolvidas. Em seguida, apresentou a minuta do relatório, 
explicando os principais tópicos. O Sr. Hilton sugeriu que o Sr. Krebs 
apresente uma palestra para relatar sua experiência na viagem a Cuba.  

3.2.1 APP  

Sr. Márcio relatou o que foi discutido na reunião para a apresentação da 
Proposta de Resolução do CONAMA, realizada no último dia 23/09/2005, 
em Porto Alegre/RS. Ressaltou que a proposta foi apresentada já com as 
sugestões do grupo de estudo formado para este fim, sendo a mesma 
apresentada somente para discussão. Destacou que o caráter de 
atividade de interesse social imputado à mineração foi combatida pelas 
ONG s. A proposta prevê a permissão para intervenção nas APP s, em 
caráter de excepcionalidade, para atividades que sejam de utilidade 
pública, interesse social ou de baixo impacto.  

3.2.2 Convênio FATMA/SATC  

Sr. Cléber esclarece que esse convênio serviria para reforçar o 
monitoramento da qualidade da água superficial nas três bacias 
hidrográficas. O monitoramento atualmente está sendo desenvolvido pelo 
SIECESC através de outros convênios. O convênio com a FATMA não foi 
implementação, uma vez que a FATMA não conseguiu resolver o 
impasse em seu convênio com o IPAT/UNESC que deveria ser utilizado 
nas análises de água.  

3.2.3 Comitê Gestor  

O Sr. Cléber relatou o andamento do Comitê Gestor em que seu novo 
coordenador Sr. Reinaldo Vasconcelos do MMA passou a cobrar do 
estado de Santa Catarina a apresentação de um Plano de Recuperação 
para aprovação no Comitê Gestor, já que entendia que cabe ao estado a 
iniciativa e a intenção manifesta nos trabalhos de recuperação ambiental. 
Dado a demora na resposta do estado, uma proposta para este plano foi 
desenvolvida pelo Comitê Gestor com a participação da FATMA, SDS, 
MMA, FUNCITEC e SIECESC. A referida minuta foi entregue ao estado 
através da SDS, entretanto não avançou conforme esperado. Em função 
da omissão do estado na apresentação do Plano o coordenador do 
Comitê Gestor encaminhou nota técnica a seu diretor (MMA) 



recomendando a extinção do Comitê Gestor. O SIECESC paralelamente 
encaminhou o assunto, inicialmente através do então prefeito eleito Décio 
Góes, e posteriormente através da Secretaria de Desenvolvimento 
Regional. Através da SDR o assunto evoluiu até a aprovação do Plano de 
Desenvolvimento Sustentável e Recuperação Ambiental da Bacia 
Carbonífera do Sul de Santa Catarina com plano do estado que deverá 
em breve ser apresentado ao Comitê Gestor, e para ações políticas de 
retomada e fortalecimento do referido Comitê.  

3.2.4 Minas Abandonadas  

Neste tópico, destacou a atuação do Núcleo de Meio Ambiente no 
mapeamento de bocas de minas abandonadas, exemplificando os casos 
da casa no bairro Maria Céu e Naspolini e enfatizando a necessidade de 
entendimento para ações conjuntas com relação ao atendimento a casos 
de danos relacionada a minas abandonadas. O Sr. Hilton sugeriu que 
haja uma aproximação do SIECESC com a Defesa Civil para 
disponibilização dos mapeamentos e na definição de áreas de risco. Foi 
informado a intenção do SIECESC de reunir com representantes do 
planejamento, obras e meio ambiente da Prefeitura de Criciúma, para 
alertar sobre a necessidade de alteração na lei municipal de liberação de 
loteamentos e na lei de ocupação de áreas recuperadas bem como 
estabelecer um entendimento de como proceder em casos de danos 
causados por minas abandonadas.  

3.2.5 Atualização do Mapão  

Sr. Cléber apresentou a imagem de satélite do Quick Bird, que cobre os 
distritos 2, 3 e4 com detalhe para a Mina do Portão e Rocinha, explicando 
como a mesma foi obtida e de será em breve disponibilizada para a as 
empresas. O Sr, Cleber sugere que as empresas solicitem somente a 
área de interesse devido ao fato das imagens serem muito grandes, 
exigindo máquinas potentes para sua utilização. O Sr. Schneider sugeriu 
um mapeamento do solo nas áreas imageadas para uma melhor 
interpretação. O Sr. Cléber explicou também que nos demais distritos a 
atualização está sendo feita através de fotos oblíquas, mas que a idéia, 
se possível já no próximo ano, utilizar-se somente de imagens de satélite 
para isso. Mostrou algumas imagens multi-temporais comparativas de 
áreas em recuperação com fotos oblíquas.    



3.2.6 Hidrologia  

Sr. Cléber relatou os detalhes do projeto, da utilização do software 
HidroWeb da ANA para o manuseio de informações das estações 
meteorológicas e da metodologia para preenchimento de falhas 
observadas nas séries de dados pluviométricos das estações 
consideradas. Estes dados serão disponibilizados tão logo o trabalho 
estiver pronto, destacando a importância destes dados  na análise dos 
resultados de monitoramento e na simulação hidrológica.  

3.2.7 Minas Abandonadas  

Sr. Roberto expôs o que já foi mapeado e registrado, destacando o 
projeto conceitual de fechamento de bocas de minas no Morro Cechinel. 
Falou da apresentação do artigo técnico na Espanha, no congresso sobre 
drenagem ácida realizado em setembro. O Sr. Schneider perguntou como 
seriam disponibilizados os dados de mapeamentos das bocas de minas, 
ao que o Sr. Cléber respondeu que já existe um relatório interno sobre 
esse trabalho, que se encontra disponível para ser consultado pelas 
empresas.  

3.2.8 Monitoramento  

Sr. Roberto falou sobre o andamento do convênio com o DNPM, 
explicando os detalhes desse trabalho, no qual atualmente está sendo 
feita a compilação dos dados e o Relatório de Progresso da 12ª 
campanha e que a 13ª está já foi iniciada. Também falou que há uma 
possibilidade de renovação do convênio, por mais dois anos, agora tendo 
o SIECESC e o DNPM como partícipes.  

3.2.9 Projeto LTM  

Sr. Cléber explicou sucintamente o projeto, suas etapas, e que se 
pretende iniciar a etapa de caracterização com uma unidade móvel, tão 
logo seja disponibilizado o caminhão da CPRM prometido para o 
monitoramento. A CPRM depende do recebimento de novos caminhões 
através do convênio com a ANA. O caminhão virá semi-equipado, 
faltando apenas complementar com instrumentos de análise de água de 
acordo com a demanda do LTM para o projeto.  

Comentou sobre a estação piloto na São Domingos, no Poço 8, sendo 
esta mais uma etapa deste projeto. O Sr. Ademar esclarece que o projeto 
era para tratar até 5 m³/h, mas que, operacionalmente, só foi possível, até 



o momento, tratar 2 m³/h e que não há ainda uma estimativa de custo por 
metro cúbico tratado. O Sr. Cléber informa que já está pronto um relatório 
do LTM sobre a operação da estação RGF-Fadat, onde constam diversas 
sugestões para melhoria da performance e solicitações do laboratório 
para a continuidade dos estudos.   

Comentou também da etapa que prevê o tratamento de drenagem ácida 
no bairro São Simão, no ponto de monitoramento SS16, onde a casa que 
abrigará esta estação já está pronta, aguardando o recebimento dos 
materiais que irão compô-la. O principal objetivo desta etapa é a 
disponibilização de água para re-uso na irrigação e na dessedentação de 
animais e futuramente, se possível com condições de potabilização. O 
grande diferencial em relação a outros projetos desenvolvidos nesse 
sentido é a remoção de sulfato da água.   

Comentou , também sobre a etapa que previa o tratamento de água ácida 
com CO2, cujos resultados iniciais não foram animadores.  

Com relação à etapa de predição de geração de drenagem ácida, 
informou que o LAEC já está capacitado para a realização de ensaios 
estáticos e que o prof Ivo na UFRGS já está realizando ensaios cinéticos 
e que em breve repassará esta metodologia e os equipamentos para o 
LAEC na SATC. 

3.2.10 Hidrossemeadura  

O Sr. Cléber apresentou o quadro com as áreas hidrossemeadas em 2004 
e 2005, destacando que neste ano já foram plantados 41,70 ha e que, ao 
longo do projeto, já foram semeados cerca de 250 ha.  

3.3 Comitê de Assessoramento  

Questionado sobre como andavam os trabalhos do comitê de 
assessoramento ao Ministério Público, o Sr. Cléber respondeu que o 
mesmo se reuniu em Criciúma, mas não foi concluído o relatório. O DNPM 
cedeu o técnico Dario por 40 dias para que este dê suporte ao Sr. Darlan, 
procurador da república que substituiu a Sra. Jaqueline Buffon.  

Sem mais para tratar, a reunião foi encerrada as 19:15 h.   

Engº Márcio Zanuz e Engº Cleber Gomes 
SIECESC   



Follow up: 
(os assuntos tratados neste item somente serão retirados da pauta quando 
forem executados e finalizados).  

1. o SIECESC irá ampliar a estrutura para dar apoio às empresas para 
atender as novas demandas. 

2. As empresas definirão suas necessidades de treinamento no SGA e 
apresentarão à Coordenação da comissão 

3. O Centro SATC de meio ambiente irá definir proposta para 
atualização da legislação e disponibilização da legislação ambiental 
às empresas. 

4. Os representantes das empresas irão avaliar a aplicabilidade dos 
indicadores de desempenho ambiental propostos pela coordenação 
de comissão. 

5. O Sr. Cleber irá encaminhar, para avaliação dos membros, uma 
proposta de termo de referência para os estudos de compactação 
tomando por base as propostas encaminhadas pela UFSC e 
UNESC/IPAT. 

6. O Sr. Cleber solicitará ao IPH esclarecimentos e detalhamento da 
proposta encaminhada para o estudo do manganês.  
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