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Cooperminas  

O Sr. Damião inicia a reunião e, em seguida, apresentou a pauta:  

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

2) Apresentação da Wise  Software p/ SGA; 

3) Relato sobre caracterização de rejeitos; 

4) Resposta p/ a procuradoria: 

a. Comitê para acompanhamento da procuradoria; 

5) Proposta de Reformulação da FATMA; 

6) Assuntos Gerais  

1 Aprovação da Ata da 19ª 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. Depois, leu a pauta para 
esta reunião, tendo a mesma sido aprovada também.   



2 Apresentação do Software de SGA da WISE  

Foi aberto um espaço para que a empresa WISE, de Criciúma, mostrasse seu 
software para Sistema de Gestão Ambiental. Os representantes da empresa 
realizaram a explanação e em seguida se colocaram a disposição para 
esclarecimentos de dúvidas e comentários. A Sra. Rosimeri se manifestou dizendo 
que o software copiava os arquivos criados por ela na Rio Deserto, fruto de um 
trabalho de oito anos, e que alguém do setor de informática daquela empresa deve 
ter repassado os arquivos. Ela ressaltou que até mesmo a formatação seria idêntica 
a usada pela empresa e que a utilização desses arquivos deveria ter sido solicitada 
a direção da empresa, que será comunicada por ela sobre este fato. Os 
representantes da empresa negaram terem utilizado os arquivos da Rio Deserto. A 
Sra. Rosimeri então questiona como pode ter havido tamanha coincidência de até a 
formatação ser idêntica e reforçou o que havia dito antes. Os representantes da 
WISE disseram, então, desconhecer o fato.  

3 Relato Sobre a Caracterização dos Rejeitos  

Em seguida, os técnicos das empresas descreveram como são dispostos os rejeitos 
oriundos das unidades mineiras: 

- Sr. Ademar (São Domingos): fase de construção de diques e valos 
periféricos, com conclusão prevista para abril de 2006. O fundo do depósito 
não será impermeabilizado uma vez que é um extrato argiloso com baixo 
coeficiente de infiltração; 

- Sra. Deise (Comin): a empresa não aplica técnicas mais apuradas nos 
depósitos atualmente, mas informou que pretendem melhorar; 

- Sra. Rosimeri (Rio Deserto): ressaltou que essas informações seriam melhor 
descritas pelo Sr. André, e informou os itens do quadro abaixo; 

- Sr. Giovano (Metropolitana): descreveu os itens para resposta ao quadro; 
- Sr. José Luiz (Cooperminas): igualmente, respondeu aos itens do quadro; 
- Sr. Sullivan (Belluno): também, informou os itens do quadro.  

As respostas dos técnicos foram dispostas no quadro abaixo, elaborado pelo Sr. 
Cléber: 

Empresa Impermeabilização 
do fundo Compactação

 

Disposição Cobertura Drenagem 
de fundo 

Drenagem 
lateral 

São 
Domingos Argila natural Tráfego Camadas 

0,5 m Argila Não Sim 

Comin Não Tráfego Ponta de 
aterro Argila Não Não 

Rio Deserto Não (céu aberto) Tráfego Camadas 
0,5 a 0,8 m Argila Não Não 

Metropolitana

 

Não (céu aberto) Tráfego Camadas 
0,5 m 

Argila 
(>0,5 m) Não Sim 

Cooperminas Substrato? (dep. 
pré-existente) Tráfego Camadas 

0,5 m 
Argila 

(<0,3 m) Não Sim 

Belluno Não (corte céu 
aberto) 

Tráfego 
Ponta de 
aterro e 
camada 

Argila 
(>=0,3 m) 

Não Não 



Empresa Impermeabilização 
do fundo Compactação Disposição Cobertura Drenagem 

de fundo 
Drenagem 

lateral 

CCSA Argila natural Tráfego Módulos e 
camadas  

Topo: 
composto de 
fino + grosso 
compactado, 
Taludes: fino 

+ grosso 
compactado 

recoberto 
com argila 

Não Sim 

 

Sr, Cléber informou que a Minageo não possui depósito de rejeitos.  

4 Resposta para a Procuradoria  

Por falta de tempo e pela necessidade de discussão sobre os demais itens, não 
houve discussão sobre este assunto e houve inversão de pauta entre assuntos 
gerais e reformulação da FATMA.  

5 Assuntos Gerais  

Sra. Rosimeri informou que, segundo a norma americana, os rejeitos de carvão 
hoje classificados como Classe IIA, seriam classificados como perigosos, 
descrevendo a metodologia indicada nesta norma para a classificação. Ela acredita 
que o IPAT passará a aplicar esta norma na classificação dos rejeitos. Sr. Cléber 
relata o que ocorreu em Natal/RN, durante o XXI Encontro Nacional de Tratamento 
de Minérios e Metalurgia Extrativa, onde o professor da UNESC, Carlyle Menezes, 
apresentou o artigo Estudo da Remoção de Toxicidade de Efluentes de Drenagem 
Ácida de Mina Tratados por Neutralização e Flotação com Ar Dissolvido 
Relacionado com a Presença de HPas . Segundo avaliou, não explicou a relação 
de causa e efeito sobre a presença de HPas (hidrocarbonetos policíclicos 
aromáticos) em amostras de drenagem bruta e tratada com FAD nem especificou o 
local das coletas. Chamou a atenção para que sejam divulgados somente dados 
com comprovação de causa e efeito. Enfatizou que a UNESC não trabalha em 
parceria, mesmo sendo seguidamente contratada pelo setor carbonífero. Sr. Hilton 
relatou um fato relacionado com a área do Morosini, onde a CSN evitou fazer a 
inversão total das camadas de solo quando lá minerou. Apesar disso, a professora 
Clair, da UNESC, afirmou em um trabalho seu que essa prática também foi 
realizada no Morosini e, quando interpelada pelo Sr Hilton disse ter obtido essa 
informação junto à FATMA. Houve mais um fato semelhante, em um trabalho da 
Waterloo e IPAT, onde primeiramente foi informada a prática de inversão total de 
camadas na área, o que foi posteriormente corrigido após revisão da CSN. 
Entretanto, em um artigo apresentado em Curitiba, o Dr. Zork apresentou a versão 
não-revisada, afirmando ter ocorrido a inversão de solo. Recomendou, então, que 
nesses casos seja adotada a mesma postura que ele adotou, de formalizar um 
pedido de esclarecimentos e de correção das informações. Sr. Cléber sugeriu que 
o professor Carlyle seja convidado a apresentar o artigo para a CTMASC. Sra. 



Rosimeri sugere que a UNESC seja convidada a participar das reuniões da 
CTMASC. Sr. Damião falou sobre a Comissão de Assessoramento ao Ministério 
Público e o convite que fez ao Sr. Edmílson para que este participasse da reunião, 
que recusou em função do seu envolvimento nesta comissão e julgar inconveniente 
participar de um fórum do setor carbonífero. Nessa conversa, Sr. Edmílson falou 
que os documentos apresentados pelas empresas tinham um baixo nível de 
informação e que as consultorias passaram uma imagem ruim junto ao MMA e 
DNPM, que julgam estarem as empresas escondendo informações. Alguns 
presentes lembram que esses documentos foram gerados às pressas para o 
cumprimento de prazo estabelecido e que precisam ser atualizados. Sr. Cléber se 
dispõe a mandar o artigo do professor Carlyle por e-mail. Em seguida, informa que 
o Sr. Jairo, representante de uma empresa especializada em compactação de solo, 
ofereceu uma palestra de especialista no assunto para a CTMASC, o que foi aceito 
pelos presentes. Informou também da proposta do CETEM para o estudo piloto de 
coberturas secas. Depois, leu a resposta do IPH aos questionamentos sobre o 
trabalho sobre a caracterização dos efluentes, a qual achou cara. Disse que vai 
uniformizar com a proposta da Golder para poder comparar e então trazer para 
avaliação da CTMASC. Depois, falou da visita dos técnicos Ivar e Humberto, que 
assessoram o Ministério Público, que vieram buscar informações sobre o 
monitoramento.  

6 Proposta de Reformulação da FATMA  

Em seguida, Sr. Damião apresentou uma proposta de reformulação da FATMA, 
detalhando aos presentes a mesma. Nessa proposta, destacou os seguintes 
tópicos: reestruturação do órgão ambiental, descentralização de sua atuação, 
regulamentação do licenciamento, fortalecimento e renovação do quadro de pessoal 
e estabelecimento de indicadores de desempenho para a FATMA.  

Após a apresentação deste assunto, a reunião foi encerrada às 18 h 30 min.  

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

2. 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. 

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