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O Sr. Damião abre a reunião confirmando a pauta da reunião apresentada 
abaixo, que foi aprovada por todos.  

1. Abertura e aprovação da Ata 
2. Projeto de uso futuro de áreas mineradas 
3. Projeto de recuperação de mata ciliar 
4. Discussão do TAC 

a. Estudo do Manganês 
b. Classificação dos resíduos 
c. Impermeabilização de bacias 
d. Tractebel 

5. Back filling 
6. Outros assuntos  

1. Abertura e aprovação da Ata  

1.1. Foi procedida a leitura da ATA da reunião anterior, que foi aprovada por 
unanimidade pelos presentes. Esclareceu-se também que as duas reuniões 
realizada anteriormente foram específicas para tratar de assuntos jurídicos 
relativos ao cumprimento do TAC, não sendo portanto, reuniões da 
Comissão. 



 
2. Projeto de uso futuro de áreas mineradas  

2.1. O Engº Cleber apresentou a Drª Vanilde Citadin Zanette, professora do 
curso de Pós-Graduação da UNESC, que relatou sua viagem ao Canadá, 
onde identificou a possibilidade de desenvolver um projeto na região 
carbonífera, sobre recuperação de área degradada pela mineração, com uso 
futuro voltado para o aproveitamento econômico pela comunidade. Por isso, 
consultou aos representantes das empresas sobre a possibilidade de que as 
mesmas pudessem doar uma área e apoiar o desenvolvimento de um projeto 
de recuperação.  

2.2. Na discussão do assunto, foram levantadas questões que precisam ser 
mais bem esclarecidas no projeto, como a necessidade de anuência do 
órgão de meio ambiente ao projeto de recuperação de áreas degradadas 
com uso econômico pela comunidade e as dificuldades de se manter e 
proteger uma área de invasões.  

2.3. Os representantes das empresas concordaram com a possibilidade de 
participar do projeto, sendo que as empresas poderiam assumir 
compromisso com entidades representativas da comunidade, com a 
execução de atividades compartilhadas, incluído no balanço social das 
empresas.  

3. Projeto de recuperação de mata ciliar  

3.1. Foi discutida a possibilidade da SATC apresentar projeto ao FNMA para 
a recuperação ciliar e/ou de nascentes, adequação ambiental e avaliação 
quali-quantitativa das águas, sendo necessário que os representantes das 
empresas informem o interesse em incluir áreas degradadas e as possíveis 
áreas a serem utilizadas.  

3.2. Na discussão do assunto, foram levantadas questões referentes à 
dificuldade de executar recuperação de mata ciliar em áreas de particulares, 
tendo em vista que os mesmos resistem à idéia de perder áreas úteis para 
plantio. Foi levantada a possibilidade da proposta ser negada devido ao fato 
de envolver áreas degradadas por empresas particulares, sendo destacado 
que a idéia é de contemplar áreas das empresas que reúnam as 
características necessárias, nas proximidades de áreas operacionais, mas 
que não tenham sido degradadas. Os representantes das mesmas ficaram 
de encaminhar à coordenação da comissão as áreas possíveis de serem 
incluídas no projeto.  

3.3. Destacou-se também que o SIECESC já realiza monitoramento das 
águas e além de possuir projeto conjunto com LTM-UFRGS para equipar 



uma unidade móvel para este fim que pode ser utilizada também neste 
projeto.  

4. Discussão do TAC  

4.1. O Engº Cleber apresentou correspondência da FATMA ao SIECESC 
informando a indicação, pelo Ministério Público Federal, do IPH 

 
Instituto de 

Pesquisas Hidráulicas da UFRGS para a realização dos estudos sobre o pH 
e o Manganês indicado na cláusula 11ª do Protocolo de Intenções de 
Dezembro de 2004, reafirmado no TAC. Aproveitando a presença do Profº 
Marcos Leão do IPH no SIECESC, o mesmo foi convidado a participar da 
reunião para ser comunicado da indicação. Após a discussão com os 
presentes o secretário-executivo repassou ao Professor Marcos Leão as 
informações disponíveis sobre o referido estudo, ficando o mesmo de 
repassá-las na próxima segunda-feira ao Professor Cybis, diretor do IPH.  

4.2. Foi apresentada aos presentes a NOTA TÉCNICA produzida pelo 
Núcleo de Meio Ambiente do SIECESC. Em seguida foi discutida a 
necessidade da obtenção junto a FATMA de um Termo de Referência que 
oriente a proposta a ser elaborada pelo IPH. Foi destacada a existência de 
um documento que contém 5 perguntas elaboradas pela FATMA com 
respostas do Geol. Scheibe da UFSC, realizadas a pedido do Ministério 
Público Estadual, que poderá ser utilizado para subsidiar a proposta do IPH. 
Foi solicitado que os presentes encaminhem contribuições sobre o assunto, 
para melhor embasar o estudo, a proposta do IPH, bem como para 
enriquecer a NOTA TÉCNICA já realizada. Destacou-se também a 
importância desse estudo, tendo em vista que o custo da remoção do 
Manganês do efluente, para a adequação ao Decreto Estadual pode 
acarretar um acréscimo significativo no custo total do tratamento, sem que 
esteja definido, até agora, o real impacto deste elemento no ambiente local.  

4.3. Ficou decidido entre os presentes que deverá ser agendada uma reunião 
com o IPH para definir uma proposta de termo de referência para ser 
discutida, oportunamente com os técnicos da FATMA, incluindo a definição 
de prazos para a execução.  

4.4. Sobre o tratamento de drenagem ácida de mina, foi discutido que as 
técnicas atualmente aplicadas na região contemplam:  

 

Neutralização com resíduos alcalinos da água na entrada da estação 
de beneficiamento, utilizada pela Carbonífera Criciúma; 

 

Flotação por Ar Dissolvido FAD, utilizada pela Metropolitana na sua 
caixa de embarque e em implantação para tratamento do efluente final 
da Mina Esperança; 

 

Neutralização do efluente com soda cáustica e precipitação dos 
metais em bacia de decantação, sistema de tratamento de água da 



Empresa Rio Deserto no lavador de finos em Siderópolis, antigo 
lavador da Mina do Trevo, que opera desde Julho de 2004, com 
neutralização do efluente com soda cáustica e precipitação dos metais 
em bacia de decantação. 

 
Adição de cal em bacias de decantação a ser utilizada pela 
Carbonífera Belluno na Mina Morozini Norte; 

 
Estações de FAD de alta taxa em implantação no Poço Oito da 
Mineração São Domingos e FAD de alta taxa com remoção de sulfato 
em implantação na boca de mina abandonada denominada SS-16 no 
Bairro São Simão; 

 

O projeto contratado pela Cooperminas para implantação na Mina 03 
prevê, segundo o Geol. José Luiz, a utilização da tecnologia de 
neutralização com lodo ativado. Segundo a proposta da empresa de 
São Paulo os custos de implantação da usina são menores do que os 
de FAD com custo unitário de tratamento similar.  

4.5. Existirão, portanto em breve, seis tecnologias diferentes de tratamento 
que possibilitarão um estudo comparativo de eficiência e desempenho.    

4.6. Sobre a impermeabilização de bacias, o Engº André Smanioto informou 
que enviou um conjunto de documentos sobre o assunto ao SIECESC, que 
será disponibilizado a todos.   

5. Back Filling  

5.1. O Engº Cleber relembrou que recebeu proposta da empresa Golder para 
realização de trabalho sobre a viabilidade da aplicação do paste fill nas 
minas da região, sobre a qual é necessária uma definição. Por solicitação 
dos presentes será encaminhada a todos a cópia da proposta para a devida 
avaliação.   

6. Curso de Audiência Pública  

6.1 Foi informado que o Professor Josimar Almeida tem disponibilidade para 
a semana de 25 a 30 de Julho. Por solicitação dos presentes, dado ao 
acúmulo de assuntos, que se procure marcar uma nova com o Professor 
Josimar, preferencialmente para uma data mais próxima das audiências 
públicas prevista pelo TAC (Out/Nov).        



7. Próxima Reunião  

7.1. Foi agendada para o dia 12/07/2005, às 15 horas, uma reunião para 
discutir os cronogramas de implementação das ações de adequação 
ambiental, que deverá ser apresentado pelas empresas à FATMA, conforme 
estabelecido no TAC.  

Sem mais para tratar, a reunião foi encerrada as 18:00 h.  

Engº Cleber J. B. Gomes 
Secretário-Executivo da CTMASC 
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