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STIECST  

O Sr. Cléber apresentou a pauta: 
a) Licenciamento da Mina Santa Cruz, da I.C. Rio Deserto Ltda.  

1 Licenciamento da Mina Santa Cruz  

Sr. Cléber abriu a reunião explicando que a mesma foi solicitada pela Empresa Rio 
Deserto, passando a palavra em seguida para a Sra. Rosimeri, que explicou que 
essa reunião serviria para descrever e comentar o processo de licenciamento da 
Mina Santa Cruz, do completo atendimento das exigências feitas pela FATMA 
durante esse processo, sendo que estas complementações deverão ser 
apresentadas em audiência marcada para o dia 30 de outubro. Sr. Cléber informou 
que o Sr. Fernando Zancan conversou com o Procurador Dr.Jackson Correia, 
representante do Ministério Público Estadual, sobre a prática cada vez mais comum 
das comunidades pleitearem a criação de áreas de proteção ambiental (APA) com o 
objetivo de impedir a mineração de carvão. O Sr. Damião informou que as APA s 
não são áreas de restrição total, apenas visam o seu uso de forma sustentável, e 
que a instalação de uma APA deve ser feita em conformidade com a Lei do Sistema 
Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) e que o uso dessa prerrogativa por 
parte das comunidades é um problema para todo o setor carbonífero. Durante a 



conversa do Sr. Zancan com o Dr. Jackson, este manifestou a possibilidade de ser 
revisto o processo de criação da APA da Içara, no local onde se pretende instalar a 
mina Santa Cruz.  

A Sra Rosimeri começou a apresentação, mostrando o histórico do licenciamento, 
destacando a realização de uma audiência pública, dezoito apresentações para a 
comunidade e uma apresentação na Assembléia Legislativa de Santa Catarina. O 
EIA-RIMA apresentado à FATMA foi considerado por esta incompleto, tendo sido 
feitas, então, trinta e quatro exigências pela FATMA e Ministério Público. 
Considerou que algumas dessas complementações eram demasiadamente 
exigentes para a fase de licenciamento prévio. Em seguida, enumerou as 
exigências, destacando:  

- delimitação das áreas de preservação permanentes (APP s), cujo 
cumprimento motivou a realocação do depósito de rejeitos e da planta de 
beneficiamento; 

- averbação de 72% da área operacional como reserva legal; 
- criação de programas de educação ambiental e capacitação de mão de obra; 
- elaboração de plano de emergência; 
- estudo sobre a possibilidade de haver intrusão de água oceânica, mesmo a 

mina estando a 8 km da linha de praia. 
- caracterização e proposta de utilização do lodo gerado no tratamento dos 

efluentes; 
- implantação de um Sistema de Gestão Ambiental, com possibilidade de 

acompanhamento da comunidade; 
- Elaboração de um estudo de análise de risco, para o qual foi contratada a 

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC); 
- Exigência de que o pátio operacional fique livre de cheias; 
- Necessidade de estudo arqueológico; 
- Estudo da ictiofauna durante um ano, o que corresponde a quatro 

campanhas e, no caso de detecção de alguma espécie endêmica, elaborar 
ações de mitigação 

- Medidas compensativas na ordem de 0,5% do total investido, o que resultou 
no contrato de comodato entre a Universidade do Extremo Sul Catarinense 
(UNESC) e Empresas Rio Deserto, tendo sido implementado, então, a 
Reserva Biológica do Aguaí. 

- Detalhamento do estudo da rede biótica, da matriz de transporte e do 
impacto sócio-econômico.  

A Sra. Rosimeri leu, ressaltou que o atendimento a todas as complementações foi 
mais trabalhoso do que o próprio EIA-RIMA.  

O Sr. Vilson Simon relatou que considera descabida uma dessas exigências, onde 
foi argumentada por um técnico da FATMA como sendo necessária a verificação se 
a mineração em subsolo poderia sugar a água do mar.  



O Sr. Fernando Zancan interveio dizendo que hoje é comum a exigência de 
acompanhamento da comunidade em empreendimentos de grande porte. A Sra. 
Rosimeri continuou a apresentação.  

O Sr. Hilton perguntou se alguma espécie de peixe fora da área de mineração 
apresentou contaminação por metais. A Sra. Rosimeri respondeu que não, e que o 
estudo é de levantamento de biodiversidade somente. Sr. Hilton complementou 
informando que tem a informação que em pontos brancos são encontrados metais 
pesados, sendo estes à montante da lagoa Morosini, sem que saibam a origem 
dessa contaminação. O Sr. Fernando disse que precisa ser analisado o que 
realmente ocorreu, para que depois não se ponha a culpa dessa contaminação no 
carvão.   

O Sr. Fernando opinou dizendo que as medidas de compensação com a 
preservação ambiental devem mesmo ser concentradas nas encostas da serra, pois 
isso protegerá as nascentes. O Sr. Cléber avaliou como sendo positiva essa 
iniciativa, ressaltando que todo o setor deve atuar na proteção dessas áreas.  

O Sr. Vilson manifestou-se dizendo que a área técnica tem reclamado muito, pois o 
DNPM somente tem analisado os processos de concessões após a emissão da 
licença ambiental prévia (LAP), e que por isso o processo da Mina Santa Cruz teve 
sua análise retardada desde o dia vinte e cinco de janeiro de dois mil e um. Em sua 
opinião, o DNPM deveria agir de forma independente da FATMA, explicando o caso 
da Mina Novo Horizonte, que em seu projeto prevê minerar a camada de carvão 
localizada abaixo da antiga Mina 4, mas que mesmo assim a FATMA exigiu 37 
complementações. Se o DNPM analisasse logo o processo de concessão, de certa 
forma obrigaria a FATMA a manifestar-se de modo mais rápido sobre esse assunto.  

O Sr. Fernando informou que conversou com o Dr. Jackson Correia, tendo proposto 
a este, via SIECESC, uma reestruturação do órgão ambiental do estado. Relatou da 
sua viagem à Pensilvânia, da visita no órgão ambiental de lá, onde o próprio Dr. 
Jackson obteve a informação de que lá era permitida a mineração sob áreas de 
preservação. Falou que a instalação da APA em Içara foi em desacordo com a Lei 
do SNUC e que a preocupação do setor carbonífero é a viabilização da mina em 
Içara, pois disso depende a própria sobrevivência do setor. Informou que o Projeto 
de Recuperação Ambiental da Bacia Carbonífera do Sul de Santa Catarina será 
apresentado a todos os procuradores estaduais e federais do estado, em data ainda 
a ser marcada. O Sr. Schneider destacou haver um grande número de leis no 
Brasil, que muitas vezes não são cumpridas, e que o papel do Ministério Público 
passou de fiscalizador para executor. Opinou que primeiro deveria ser cumprida a 
legislação existente e depois se pensar nos casuísmos. O Sr. Fernando falou então 
que há uma necessidade de se pensar diferente, que hoje são necessários pelo 
menos cinco anos para o licenciamento de uma atividade de mineração e que 
sempre haverá alguém contrário na comunidade manifestando-se contrário. 
Considera que a CTMASC precisa ser fortalecida para poder atuar em todo o 
gerenciamento com a comunidade, pois isso sempre será necessário. O Sr. 



Schneider opina dizendo que as vezes os órgãos sabem que estão exigindo 
demais, e que o fazem de propósito. O Sr. Hilton perguntou se foi uma lei municipal 
que criou a APA. A Sra. Rosimeri respondeu que sim, mas que depois ela foi 
alterada, pois no texto original não poderia ser desenvolvida nenhuma atividade na 
área de proteção. Em seguida, ela leu o artigo da lei que foi alterado. Sr. Hilton 
perguntou então se hoje pode se instalar uma determinada atividade se a mesma 
cumprir todas as exigências. O Sr. Cléber leu mais uma vez o artigo original onde, 
no seu entendimento, existe a possibilidade do desenvolvimento de uma atividade, 
desde que haja anuência do órgão ambiental municipal. Leu, em seguida, na Lei do 
SNUC, a definição de APA, enfocando ter a mesma o objetivo de preservação na 
superfície. Em seguida, leu os parâmetros necessários para a implementação de 
uma APA. O Sr. Damião ressaltou que o que precisa ser feito é uma campanha de 
esclarecimento de como é implementada e quais os objetivos de uma APA. O Sr. 
André manifestou-se dizendo que a APA da Mina Santa Cruz é um casuísmo e que 
isso precisa parar. O Sr. Fernando disse que precisa levar essas questões para os 
procuradores, mas com subsídios, e que o caminho para viabilizar a mineração é a 
flexibilização da APA. O Sr. Hilton perguntou se o licenciamento ainda está em 
estudo. A Sra. Rosimeri respondeu que sim, que dia trinta de novembro termina o 
prazo de quarenta e cinco dias, quando deve ser marcada uma nova audiência. O 
Sr Fernando destacou que o maior argumento é a presença de nascentes. Seguiu-
se uma discussão sobre as redações original e nova da lei municipal. O Sr. 
Fernando disse, então, que a solução precisa ser negociada e consensual. O Sr. 
Vilson sugeriu que o SIECESC entre em contato com o DNPM para que este peça 
uma audiência com os procuradores. O Sr. Fernando disse que o SIECESC e o 
Sindicato dos Mineiros são entidades de classe e podem eles próprios pedir a 
audiência. O Sr. Hilton sugere que sejam analisadas as outras leis de criações de 
APAs para verificar o padrão das mesmas, podendo ser este o indicador necessário 
para a atuação do setor no sentido de viabilizar a mineração. O Sr. Fernando 
novamente acha que precisa ser achado um acordo que, na alteração da lei, haja a 
manutenção da APA, mas com sua flexibilização.  

2 Encaminhamentos  

- Realização de levantamento dos processos de criação das APAs para 
identificar os vícios e falhas  pela SATC, SIECESC e Rio Deserto.  

- Preparar uma apresentação, demonstrando o vício de origem e as falhas na 
criação das APAs quanto ao não cumprimento da legislação (Lei do SNUC), 
citando a ausência de estudos técnicos, o que não foi cumprido da lei. Tomar 
como base o roteiro de criação da APA da Baleia Franca.  

- O SIECESC irá marcar uma reunião com representantes do Ministério 
Público de estadual e com o procurador de Içara, para fazer apresentação 
das questões acima, até o fim do mês de outubro.  

- Destacar a relevância da atividade econômica. 



 
- Realizar trabalho junto aos municípios para esclarecer a questão da gestão 

ambiental do carvão e criação de unidades de conservação.   

Sem mais para tratar, a reunião foi encerrada as 16 h.    

Engº Márcio Zanuz e Engº Cleber Gomes 
SIECESC 
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