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ICRDL 
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Sullivan Arthur Citadin arthur@cbelluno.com.br
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Ademar Savi Filho savifilho@yahoo.com.br
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Carlos H. Schneider scnhneider@carbocri.com.br

 

CCSA 
José Luiz A. dos Santos coopambiental@terra.com.br

 

Cooperminas  

Antes de iniciar a reunião, Sr. Damião apresentou a estagiária Susan, contratada 
para organizar a base de dados sobre legislação ambiental, que não permaneceu para 
o restante da reunião. Em seguida, fez a leitura da pauta:   

1) Aprovação da Ata da Reunião Anterior e da Pauta; 

2) Apresentação do geólogo Antônio Sílvio Jornada Krebs sobre sua visita a Cuba; 

3) Assuntos Gerais 

4) Follow up: 

a. Avaliação das propostas dos estudos de compactação, encaminhadas 

pela UFSC e UNESC/IPAT; 

b. Detalhamento das propostas encaminhadas para o estudo do manganês. 

5) Outros Assuntos  

1 Aprovação da Ata da 20ª Reunião Ordinária e da Pauta  

Sr. Damião informou aos presentes que a ata em análise havia sido encaminhada 
por correio eletrônico aos participantes da CTMASC para que apreciação e 
indicação de correções, perguntando se todos haviam recebido e se a mesma 
poderia ser aprovada, o que foi aceito pelos presentes. O Sr. Roberto Romano fez 



uma observação para que os convites para as reuniões da CTMASC fossem 
enviados por meios passíveis de confirmação, dando exemplo da Carbonífera 
Catarinense, que tem se ausentado das reuniões.  

2 Apresentação do geólogo Antonio Krebs  

O Sr. Antonio Krebs, geólogo da CPRM, explanou aos presentes a visita técnica 
que realizou à Cuba, fruto de um convênio internacional com aquele país. Explicou 
os objetivos de sua visita e apresentou os resultados obtidos. Sua palestra foi toda 
ilustrada com tomadas fotográficas feitas nos locais onde esteve.  

3 Assuntos Gerais  

Sra. Rosimeri fez um relato sobre a audiência pública realizada no dia 13/12/2005 
para a apresentação das complementações solicitadas pela FATMA no processo 
de licenciamento ambiental da Mina Santa Cruz, em Içara. Esclareceu que todos os 
projetos e informações técnicas estavam previamente disponibilizados na prefeitura 
de Içara.  

4 Follow Up  

Proposta IPH: Sr. Cléber esteve reunido com os representantes do IPH/UFRGS e 
cuja proposta inicial, de R$ 59 mil, baixou para R$ 49 mil, e comparou com a 
proposta da empresa Golder, de R$ 29 mil mais despesas. Perguntou então o que 
deveria ser feito, se o grupo aceita a proposta do IPH ou se deverá ser feito um 
comunicado ao Ministério Público informando que o IPH está supervalorizando a 
proposta. Outro item que comparou entre as duas propostas é o número de 
profissionais envolvidos. O IPH disponibilizaria dois, enquanto a Golder sete. Sra. 
Rosimeri informou que o IPH não cumpre os prazos acordados. Sr. Cléber disse, 
então, que a proposta da Golder era tecnicamente melhor. Sr. Schneider falou que 
deveria ser elaborado um documento especificando as diferenças entre as 
propostas e, com isso, o Ministério Público poderia decidir se a escolha fica a 
critério das empresas ou não. Ficou então definido pelos presentes que o 
SIECESC, através do Engº Cleber, faria uma consulta ao procurador federal Dr. 
Ricardo Donini, explicando a situação e verificando a possibilidade de ser aprovada 
a contratação de outra empresa que não aquela indicada por ofício.  

Compactação de rejeitos: Sr. Cléber informou que recebeu as propostas da 
UNESC, da UFSC e também do CETEM, sendo que nesta última os ensaios seriam 
feitos no IPAT e no campo. Também informou do contato do Sr. Jairo, de Tubarão, 
que ofereceu a venda de equipamentos para compactação. Das propostas, 
analisadas, aquela que parece mais adequada tecnicamente e com o menor custo é 
a do CETEM. A definição da contratação do trabalho será definida na próxima 
reunião da CTMA.  



5 Outros Assuntos  

Sra. Rosimeri disse que encaminhou o resíduo para UNESC para análise, sendo 
que esta o classificou como sendo Classe 1, portanto perigoso, diferentemente dos 
testes da Rio Deserto. Disse que enviou as amostras para a Unisul também, sendo 
que lá a classificação foi como resíduo Classe 2. Informou que vai comparar os dois 
resultados e discutir com a UNESC, pois tanto o resultado da Rio Deserto quanto o 
da Unisul classificaram o resíduo como Classe2. Disse ainda que irá enviar o 
resíduo para classificação no laboratório da USP.  

O Sr. Giovano informou que conversou com o professor Carlyle sobre o artigo 
divulgado no congresso em Natal e que ele afirmou que o que houve foi um mal 
entendido na apresentação do seu trabalho e sugeriu que fosse marcada uma 
reunião com ele, com o Sr. Cléber e quem mais tivesse interesse no assunto. A Sra. 
Rosimeri disse que o SR. Carlyle não deu informações relevantes em seu artigo 
para poder afirmar os problemas de ecotoxidade e de teor de manganês. Sr. Cléber 
falou que o Sr. Carlyle informou que o HPA é proveniente do carvão mineral, mas 
não tem bases para essa afirmação, que considera prematura e inconseqüente, já 
que ele relacionou os HPA s com carvão, mas sua origem pode ser de outras fontes 
poluidoras. Acha que ele deveria ter informado a Comissão e os profissionais para 
esclarecer e solicitar mais estudos. Ficou decidido, então, que os Srs. Cléber e 
Giovano irão conversar com o Sr. Carlyle sobre este assunto. A Sra. Rosimeri 
prontificou-se de levantar informações para embasar afirmações mais conclusivas. 
Sr. Cléber avisa que irá encaminhar convite para que membros da CPRM 
participem das reuniões da CTMASC. A Sra. Rosimeri informou que o professor 
Mario, da UNESC, pediu para participar da CTMASC, o que vai ao encontro da 
intenção de convidar a UNESC para participar da Comissão, devendo, entretanto 
ser melhor discutida a representatividade do professo Mario perante a UNESC. O 
Sr. James comentou que alunos da UNESC pediram informações para realização 
de um trabalho e publicaram três trabalhos com conclusões inadequadas. Com isso, 
mais um assunto a ser discutido veio à cena: o da necessidade de um melhor 
controle na divulgação das informações geradas pelo setor carbonífero, já que 
existem vários exemplos de trabalhos que, sem o devido rigor científico, embasam 
suas conclusões em interpretações equivocadas das informações fornecidas, 
resultando em trabalhos de baixa qualidade técnica e que acabam gerando muita 
polêmica, ale de uma visão distorcida do problema.  

O Sr. Cléber avisa que irá encaminhar convite para que membros da CPRM 
participem das reuniões da CTMASC.    

Sem mais nada a ser tratado, a reunião foi encerrada às 18 h.  

Engº Márcio Zanuz e Engº Cleber Gomes 
SIECESC 
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