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SEMINÁRIO RECURSOS ENERGÉTICOS DO BRASIL: PETRÓLEO, GÁS, URÂNIO E CARVÃO 

ATIVIDADES DA MINERAÇÃO DE CARVÃO E A HARMONIA COM O MEIO AMBIENTE

PREÂMBULO SOBRE A MINERAÇÃO DE CARVÃO

O carvão mineral tem como principais propriedades seu alto poder calorífico por unidade de massa, além de ser fonte do elemento carbono. Sua queima 
gera calor, que aquece caldeiras, que geram vapor, que movimentam turbinas, que geram energia elétrica. É indispensável na siderurgia no processo 
de redução do minério de ferro, na fabricação do aço.

Em termos mundiais, o carvão mineral no início do século XX era o bem mineral com maior valor de produção. Hoje, foi superado apenas pelo petróleo e 
pelo gás natural, ainda posicionando-se à frente do minério de ferro, cobre, ouro e outros minerais com importante consumo na sociedade industrial 
que ainda vivemos.

Inúmeros países, como EUA e China, por exemplo, ainda dependem do carvão mineral com índices elevados (> 55%) de participação deste minério em 
suas matrizes energéticas. No Brasil, embora o carvão represente algo em torno de 1,5%, aquele aqui produzido é fonte complementar, e estratégica 
em tempos de aquecimento de demanda ou de problemas de suprimento, na geração de energia elétrica.

Histórico da Mineração de Carvão no Brasil

A primeira tentativa de explorar economicamente carvão mineral em Santa Catarina data de 1861 quando o Visconde de Barbacena recebeu do imperador 
D.Pedro II a concessão para explorar carvão mineral na localidade de Lauro Muller.

Em 1884, foi inaugurada a Estrada de Ferro Dona Teresa Cristina, ligando o Porto de Imbituba a Lauro Muller. O carvão começou a ser usado como 
combustível para acionar a ferrovia e a navegação.

Durante a primeira (1914 a 1918) e a segunda (1939 a 1945) grandes guerras o carvão catarinense foi suporte para atividades econômicas, devido à
escassez de combustível para os transportes marítimo e ferroviário e para a indústria, dada a impossibilidade de importações, recuando sua 
importância em períodos normais.

Em 1942, com a implantação da Cia Siderúrgica Nacional, na cidade de Volta Redonda, Rio de Janeiro, foi instalada usina de beneficiamento de carvão 
mineral em Capivari de Baixo, SC. Após o beneficiamento, o carvão metalúrgico era destinado aos altos fornos da siderúrgica de Volta Redonda, 
enquanto a fração energética dava origem ao Complexo Termelétrico Jorge Lacerda, ex-Eletrosul, ex-Gerasul, hoje Tractebel Energia.

Todavia, durante muitos anos as minas careceram de planejamento e das melhores técnicas.  Á medida que as reservas eram exauridas as empresas se 
deslocavam para novos sítios de mineração, deixando para trás depósitos de rejeitos parcialmente ou não recuperados.

Hoje, o complexo mineração de carvão, ferrovia e termelétrica (850 MW) geram um movimento econômico da ordem de R$ 400 milhões. A partir do carvão, 
a 



região Sul de Santa Catarina desenvolveu novos setores industriais tais como a indústria cerâmica, de plásticos e de confecção de roupas 
que geram renda e emprego para uma população de cerca de 650 mil habitantes, com indicadores sociais, superiores à média nacional.

Ações do Governo Federal

Em 1979, o Governo Federal instituiu o Programa de Mobilização Energética que visava a expansão da produção de carvão mineral em 
substituição aos combustíveis derivados de petróleo. O DNPM e a CPRM desenvolveram importante campanha de sondagens para melhor 
conhecimento das condicionantes geológicas da região e das disposição espacial das camadas de carvão mineral, ao mesmo tempo que 
projetou e começou a executar uma ação fiscalizatória na região de forma mais sistemática.

Em 1980, o Decreto n° 85.206 de 25 de setembro, estabelece a região carbonífera de Santa Catarina como 14a Área Crítica para Efeito de 
Controle da Poluição e Conservação da Qualidade Ambiental.

Em decorrência do Plano de Mobilização Energética – PME, pelo qual o Governo Federal criou incentivos à instalação de minas de carvão 
mecanizadas e de grande porte, a produção de ROM passou de 3,5 milhões de toneladas em 1970 para mais de 13 milhões em 1980. Em 
1982, com a produção alcançando 15,6 milhões de toneladas, os Ministros de Minas e Energia, do Interior e Indústria e Comércio, 
“considerando a necessidade de conciliar a expansão da produção e uso do carvão mineral com a preservação e integridade do meio 
ambiente” fazem publicar a Portaria Nº 917, de 06.06.82, obrigando as empresas a implementar medidas visando diminuir os impactos 
ambientais na mineração. São exigidos, dentre outros: projetos de tratamento de efluentes líquidos; de manuseio e disposição de 
rejeitos sólidos; de recuperação das áreas degradadas pela mineração e de transporte de material bruto e beneficiado.

Em vista dessa coerção, as empresas contrataram um consórcio constituído pelas empresas ZETA e IESA (Internacional de Engenharia 
S.A.) que elabora projetos conceituais e executivos para manuseio e disposição de rejeitos sólidos, bem como para tratamento primário de 
efluentes líquidos.

Dava-se início, pela primeira vez, a um programa ordenado de controle da poluição ambiental na Bacia Carbonífera Catarinense que, se 
não eliminava de todo a crescente agressão ao meio ambiente – dado que os circuitos de águas continuaram abertos e não se promoveu o 
tratamento secundário dos efluentes – pelo menos não potencializava os seus efeitos.

Em agosto de 1981 é criado o 11º Distrito Regional do DNPM, com sede em Florianópolis. A partir daí o controle das atividades de 
mineração no Estado passou a ser mais efetivo. 

As crescentes atividades de extração e beneficiamento de carvão estavam a exigir, entretanto, uma presença maior do DNPM,  dado o 
incremento da produção no início da década de 80 e o  conseqüente agravamento dos históricos problemas do meio ambiente.

Em 1983, em vista da importância atribuída pelo DNPM à questão ambiental ligada à mineração de carvão, decidiu-se criar uma estrutura, 
em Criciúma, vinculada ao projeto intitulado Controle Regional das Atividades de Mineração do Carvão, estrutura essa que se mantém 
até o presente (escritório do DNPM) e é forte componente no auxílio ao órgão ambiental para a fiscalização e controle do meio ambiente 
regional. 



Em 1983 é instalado pelo DNPM, o Projeto de Acompanhamento da Mineração de Carvão. Teve como objetivo, verificar a 
implementação das ações determinadas pela Portaria.

A partir de então o DNPM estabeleceu rotinas sistemáticas de vistorias. 

Em 1984 e 1985 o DNPM passou a exigir o controle efetivo da emanação de gás metano das minas, visando evitar riscos de acidentes.

Também foi exigido o corte e a furação de rochas a úmido.

A partir de 1989 proibiu a lavra com recuperação de pilares, ou seja, eliminou o risco de abatimento da superfície e fugas d’água, 
reduzindo os conflitos com moradores próximos às minas que sofriam rachaduras em casas e falta de água. Aumentou também as 
condições de segurança operacional da mineração.

Além desses aspectos, os itens fiscalizados com maior ênfase são as condições de escoramento da mina, o acondicionamento e 
manuseio de explosivos e acessórios, o estado geral da instalação e conservação de equipamentos elétricos, a quantidade mínima de ar 
nas frentes de lavra, o registro diário das medidas de metano em livro próprio e os equipamentos de combate ao fogo.

Esta solução encontrada, instituiu, inicialmente, uma Equipe Técnica do Carvão, em Brasília, formada por consultores especializados 
contratados via Acordo de Cooperação Técnica  entre os governos brasileiro e alemão, e por técnicos brasileiros, equipe essa 
itinerante, que atendia as necessidades do setor em todo o sul do Brasil. A participação dessa consultoria foi extremamente importante no 
treinamento de técnicos das empresas e do próprio DNPM, bem como pela criação de instrumentos técnico-administrativos que 
possibilitaram a melhoria da operacionalização das ações de vistoria em minas de carvão.  

Dentre esses, citamos: o Planejamento Anual da Lavra – PAL e o Manual Técnico para Fiscalização de Minas instituídos em meados 
da década de 80; o Manual Técnico de Ventilação em Minas Subterrâneas e as Normas Técnicas de Topografia Mineira, em 1986, 
todos resultantes do trabalho e da experiência acumulados na fiscalização,  controle e orientação das atividades de lavra de carvão em 
Santa Catarina.

Ainda em 1983, o DNPM, em Convênio com a CPRM, desenvolve o projeto  Estudo da Vulnerabilidade à Contaminação dos 
Mananciais Subterrâneos nas Áreas de Mineração de Carvão, com a finalidade de avaliar as condições e o estágio de contaminação 
dos aqüíferos subterrâneos devido à presença de águas ácidas resultantes da lixiviação dos rejeitos piritosos. Uma das áreas testadas 
situa-se no município de Siderópolis, onde foi constatada contaminação tanto nas águas superficiais quanto nos aqüíferos subterrâneos, 
essencialmente causada pela oxidação da pirita e da marcassita.  Ainda em meados de 1980 realiza trabalho, em convênio com o 
CETEM, objetivando o Aproveitamento de Finos de Carvão derivados do processo de beneficiamento do Lavador de Capivari.

Inúmeras outras atividades foram desenvolvidas pelo DNPM voltadas exclusivamente para a questão ambiental na mineração, mormente 
as ligadas à lavra de carvão, dentre as quais:  

A publicação da Coletânea de Trabalhos Técnicos Sobre Controle Ambiental na Mineração, de 1985, merecendo destacar trabalho 
que trata dos “Usos de Técnicas de Sensoriamento Remoto no 



Monitoramento para o Controle Ambiental Causado pela Mineração de Carvão em Santa Catarina”;

A disponibilização do Manual de Equipamentos para o Controle da Poluição na Mineração, em 1985; do  Glossário de Engenharia 
Ambiental, em 1986;  a realização do Curso de Controle da Poluição Ambiental na Mineração, também em 1986 em Brasília; e a realização 
do Seminário BRASIL/CANADÁ de Mineração e Meio Ambiente, em 1990, com a apresentação, dentre outros, de trabalho versando sobres 
problemas ambientais da Bacia Carbonífera – Investigação e Estudo dos Efluentes de Mineração na Sub-Bacia do Rio Sangão/SC.

Poder-se-ia dizer que o DNPM deveria ter feito mais. Mais, porém, poderiam ter feito a SEMA, o órgão estadual e os municipais de controle do 
meio-ambiente, o Ministério Público, a comunidade e, especialmente, os mineradores.

Não se ignore, porém, que é relativamente recente a preocupação com o meio ambiente no Brasil e mesmo no resto do mundo.  

“O setor mineral brasileiro foi construído sob uma visão estratégica de desenvolvimento nacional, tendo por base uma política e uma legislação 
fomentadoras. As preocupações com a preservação do meio ambiente aparecem nos anos 80, embora algumas empresas tenham começado a 
incorpora-las já na década de 1970. Nesse sentido, tem-se uma evolução do equacionamento da dimensão ambiental no Brasil, que se refletiu 
no setor mineral e que se pode identificar em três grandes fases: a primeira até os anos 60, caracterizada por uma visão fragmentada, quando a 
proteção ambiental incidia apenas em alguns recursos, particularmente aqueles relacionados mais estreitamente à saúde humana, como o 
controle da água potável, a preocupação por algumas espécies da flora e fauna e pelas condições do ambiente de trabalho; a segunda, dos 
anos 70 a 80, inicia-se com o enfrentamento de questões mais amplas, como a poluição ambiental e o crescimento das cidades, culminando 
com a visão holística do meio ambiente como um ecossistema global; e a terceira, a partir dos anos 90, que posiciona o paradigma do 
desenvolvimento sustentável como o grande desafio, ou seja, como equacionar desenvolvimento econômico e social com preservação do 
ecossistema planetário” (Mineração e Desenvolvimento Sustentável:Desafios para o Brasil. Maria Laura Barreto, Ed., pg. 6).

Nesse contexto, pode-se afirmar que o DNPM, ao contrário de omitir-se, inseriu-se de forma incisiva no sentido de aperfeiçoar os mecanismos 
operacionais das empresas mineradoras, objetivando minimizar os efeitos da mineração sobre o meio ambiente, mormente aqueles provocados 
pela mineração de carvão.

O DNPM, enfim, na sua ação fiscalizadora, acompanha o desenvolvimento dos empreendimentos mineiros, através de vistorias de rotina e não 
programadas, fazendo exigências e emitindo autos de infração e/ou paralisação de atividades. As demandas relacionadas ao meio ambiente 
ocupam lugar de destaque dentre as prioridades do órgão, a despeito de que, com o advento da Lei Nº 6.938/80 e a Constituição de 1988 a sua 
ação tenha caráter supletivo à dos órgãos ambientais, tanto a nível federal quanto estadual e municipal.



PERFIL GEOLÓGICO TÍPICO DAS CAMADAS DE CARVÃO MINERÁVEIS NO BRASIL
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MÉTODOS DE LAVRA DE 
CARVÃO NO BRASIL

• A CÉU ABERTO
– CORTES COM DECAPEAMENTO DE 

LARGAS FAIXAS DO JAZIMENTO, 
REMOÇÃO DO SOLO, DO PACOTE DE 
ESTÉRIL E POSTERIOR RETIRADA DA 
CAMADA DE CARVÃO;



MINA DO RECREIO - CORTE RIOCELL - OPERAÇÃO DE LAVRA
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MINA DO RECREIO - CORTE RIOCELL - OPERAÇÃO DE LAVRA
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MINA DO RECREIO - CORTE RIOCELL - VISTA GERAL



MINA DO RECREIO - CORTE RIOCELL - VISTA GERAL



Corte de Lavra



LAVRA SUBTERRÂNEA

O PRINCIPAL MÉTODO DE LAVRA SUBSTERRÂNEA NO BRASIL É 
O DE CÂMARAS E PILARES, APLICADO NA CAMADA BARRO 
BRANCO NA REGIÃO CARBONIFERA DE SANTA CATARINA.

NESSE MÉTODO O FATOR DE RECUPERAÇÃO DA JAZIDA É EM 
MEDIA DE 50%.  



BENEFICIAMENTO

OS ELEMENTOS POLUENTES RESULTANTES DA LAVRA E OS ELEMENTOS POLUENTES RESULTANTES DA LAVRA E 
BENEFICIAMENTO DO CARVÃO SÃO SEUS REJEITOS SÓLIDOS, QUE BENEFICIAMENTO DO CARVÃO SÃO SEUS REJEITOS SÓLIDOS, QUE 
CONTÉM GRANDE QUANTIDADE DE PIRITA, E OS EFLUENTES CONTÉM GRANDE QUANTIDADE DE PIRITA, E OS EFLUENTES 
LÍQUIDOS, ÁGUA DA MINA E A ÁGUA DA LAVAGEM, COM BAIXOS LÍQUIDOS, ÁGUA DA MINA E A ÁGUA DA LAVAGEM, COM BAIXOS 
VALORES DE pH E METAIS PESADOS DISSOVILDOS;VALORES DE pH E METAIS PESADOS DISSOVILDOS;

NO PROCESSO DE BENEFICIAMENTO, EM FUNÇÃO DA GRANDE NO PROCESSO DE BENEFICIAMENTO, EM FUNÇÃO DA GRANDE 
QUANTIDADE DE ESTÉRIL CONTIDO NA CAMADA E DA QUANTIDADE DE ESTÉRIL CONTIDO NA CAMADA E DA 
OCORRÊNCIA DA PIRITA, GERA GRANDE QUANTIDADE DE OCORRÊNCIA DA PIRITA, GERA GRANDE QUANTIDADE DE 
REJEITOS SÓLIDOS QUE NECESSITAM SER ACONDICIONADOS COM REJEITOS SÓLIDOS QUE NECESSITAM SER ACONDICIONADOS COM 
COBERTURAS PARA EVITAR A REAÇÃO DA PIRITA COM O COBERTURAS PARA EVITAR A REAÇÃO DA PIRITA COM O 
OXIGÊNIO E A DEGRADAÇÃO DO MEIO AMBIENTE.OXIGÊNIO E A DEGRADAÇÃO DO MEIO AMBIENTE.



MINA DO RECREIO - LAVADOR - VISTA GERAL

Complexo
do Lavador

Balança

Pátios de Estocagem
de Produto

BlendagemPátios de Estocagem
de ROM

Galpão de 
Estocagem
de Produto

Bacia



MINA DO RECREIO - LAVADOR - VISTA GERAL

Silos de Produto
JiguePilhas de Britado

Britagem
Moega

Baci
a



ACONDICIONAMENTO DOS 
REJEITOS SÓLIDOS E 

LÍQUIDOS



Cobertura Seca
(Horta 2001)

Cobertura SecaCobertura Seca
(Horta 2001)(Horta 2001)

Evolução das Técnicas de Gestão AmbientalEvolução das Técnicas de Gestão Ambiental



Evolução das Técnicas de Gestão AmbientalEvolução das Técnicas de Gestão Ambiental



TRATAMENTO DAS ÁGUAS 
ANTES DO LANÇAMENTO 

NAS DRENAGENS



PLANILHA DE MONITORAMENTO DO CIRCUITO DE DRENAGEM - UM II
BACIA DE ADUÇÃO / ESTAÇÃO no. 2 (EDR 3)
LAUDOS - UNESC

ANO pH Fe Total Al Mn Zn Cu Sulfatos
2001 3,22 21,56 16,76 4,73 1,14 0,01 1221,67
2002 2,90 46,30 18,38 5,88 2,15 0,01 1460,00

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTESESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES

Adição de Reagentes AlcalinosAdição de Reagentes AlcalinosAdição de Reagentes Alcalinos

Efluente + ReagenteEfluente + Reagente
(Q = 900 m³/h)(Q = 900 m³/h)

EDR 3 (AdutoraEDR 3 (Adutora))



RECUPERAÇÃO AMBIENTAL 
NO PRÓPRIO PROCESSO DE 

LAVRA E BENEFICIAMENTO



COMPOSIÇÃO TOPOGRÁFICA COM A DEPOSIÇÃO CONTROLADA DE ESTÉ

Siltito

Solo

Argila

Cobertura Vegetal
(gramíneas)

Acácias

Área em Operação



DEPOSIÇÃO DO SOLO VEGETAL



CONTROLE DE EROSÃO



CORREÇÃO DA QUALIDADE DOS SOLOS



Área plantada com acácias 160 ha

Área em lavra

Maio/99

Área recuperada 620 ha

Exemplo 3: Mina do RecreioExemplo 3: Mina do Recreio



LAVRA SUBTERRÂNEA COM 
CONTROLE AMBIENTAL

• TEMOS AINDA COMO MINA COM 
CONTROLE AMBIENTAL PADRÃO 
DURANTE O PROCESSO DE 
PRODUÇÃO EM SUBSOLO A MINA DO 
TREVO DA ICRD – IND. CARB. RIO 
DESERTO LTDA, EM SIDERÓPOLIS –
SC.



PASSIVO AMBIENTAL EM SC



Qual o valor total do projeto de recuperação da Bacia Carbonífera do Sul de SC?

Os trabalhos de aerolevantamento, monitoramento, mapeamento de minas abandonadas e 
integração de dados em Sistema Georeferenciado de Informações, desenvolvidos, até então, 
pelo Comitê Gestor de Recuperação da Bacia, já permitem estimar que de um total de 5.568 
hectares de áreas afetadas pela mineração, cerca de 4.000 ha ainda necessitam de 
recuperação ambiental. Considerando um custo médio de US$ 14.000/hectare, teremos um 
total estimado de US$ 56 milhões, ou cerca de R$ 168 milhões necessários à
realização do projeto.



AÇÃO CIVIL PÚBLICA DO MPF E A SENTENÇA CONDENATÓRIA EM 1ª INSTÂNCIA

A Ação Civil Pública de Nº 93.8000533-4, movida pelo Ministério Público Federal da Seção Judiciária de Santa Catarina tem como réus Nova 
Próspera Mineração S/A e outros, e  condenou a União, o Estado de Santa Catarina e as empresas carboníferas a repararem os danos 
ambientais decorrentes da mineração de carvão na Bacia Carbonífera Catarinense.

Ao DNPM foi determinada a realização de relatório de vistorias das minas em atividade e eventuais atos administrativos delas 
decorrentes, o que foi cumprido em 30/11/2000.

1.A sentença de fls. 1485/1556 determinou aos réus:

a) "apresentar, dentro de 6 (seis) meses, a partir da intimação da  sentença, um projeto de recuperação da região que compõe a Bacia 
Carbonífera do Sul do Estado, contemplando, no mínimo, todos os itens assinalados no PROVIDA-SC, com cronograma mensal de etapas 
a serem executadas", e

b) "executar dito projeto no prazo de 3 (três) anos, contemplando as áreas de depósitos de rejeitos, áreas mineradas a céu aberto e minas 
abandonadas, bem como o desassoreamento, fixação de barrancas, descontaminação e retificação dos cursos d'água, além de outras 
obras que visem amenizar os danos sofridos principalmente pela população dos municípios-sede da extração e do beneficiamento".

2. Da prestação da obrigação de fazer especificada foi excluído o efeito suspensivo de eventuais apelações, em face da Decisão de fls. 1482/1484;

3. Ficaram, assim, todos os réus, obrigados a apresentar um plano de recuperação ambiental da Bacia Carbonífera Sul Catarinense, com o prazo de 
6 (seis) meses a contar da sentença;

4. Como o despacho que deferiu a antecipação da tutela, através do qual as partes tomaram conhecimento da cominação de imediata execução da 
sentença foi publicado no Diário da Justiça de 17/03/00, o prazo de seis meses, aplicando-se o princípio estabelecido no art. 2º da Lei nº 810/49, 
terminou em 16/09/2000;

5. As partes entregaram no dia 08/09/2000 o Projeto Conceitual Preliminar para a Recuperação Ambiental da Bacia Carbonífera, elaborado 
pelo CETEM por encomenda do Sindicato da Indústria Extrativa do Carvão de Santa Catarina - SIECESC e passaram a executar as ações 
necessárias a implantação do mesmo.

Note-se que a recuperação requerida deve contemplar os municípios assinalados no PROVIDA – SC no que se refere à “áreas de depósitos de 
rejeitos, áreas mineradas a céu aberto e minas abandonadas, bem como o desassoreamento, fixação de barrancas, descontaminação e retificação 
dos cursos d'água, além de outras obras que visem amenizar os danos sofridos principalmente pela população dos municípios-sede da extração e 
do beneficiamento".

O Plano Conceitual de Recuperação Ambiental apresentado demonstra que a recuperação efetivamente pretendida demanda estudos e projetos 
mais complexos e com interfaces com problemas causados por outras fontes de poluição.  De fato o PROVIDA já reconhecia que “As questões 
setoriais só adquirem real dimensão quando colocadas no contexto socioeconômico regional e do País. São amplas, por exemplo, as correlações 
entre saneamento, saúde pública, habitação, 



transporte, educação, agricultura e meio ambiente, todos interagem e têm direta interferência na qualidade de vida das populações. Há
necessidade absoluta de adotarem-se novas posturas no tratamento de problemas, conforme os diagnosticados na região. Os prognósticos 
serão sombrios se permanecerem prescrições isoladas para enfermidades que têm características holísticas: continuaremos a investir na 
ineficácia, a aplicar mal os recursos públicos, sem resolver os problemas”. Até porque “a degradação social e ambiental de 50 anos não se 
recupera em curto prazo, em função, inclusive, da magnitude dos problemas a enfrentar. Em decorrência, o projeto prevê ações de curto, 
médio e longo prazo. Algumas dessas ações podem ser imediatamente identificadas, outras são natural decorrência das inter-relações que se 
estabelecerão”.

A propósito, o desenvolvimento dos trabalhos apresentados foi planejado da seguinte forma: (i) na fase conceitual, há coleta sistemática de 
informações para a caracterização da área a ser recuperada e das fontes de poluição (investigações de campo e trabalhos de laboratório), a 
análise de dados e o diagnóstico sobre as condições ambientais atuais da região; (ii) na fase seguinte, as soluções para recuperar ou mitigar o 
dano diagnosticado são apresentadas e são realizados ensaios para testar a eficiência de tais soluções; (iii) por fim, deve ser implementado 
um sistema de monitoramento ambiental, para acompanhar a evolução das características da área trabalhada. 

Tais providências são imprescindíveis para a elaboração de um projeto adequado à grandiosidade do problema, que é, justamente, a 
recuperação das áreas degradadas pela atividade de mineração em toda a bacia carbonífera, de modo que as etapas previstas (Projeto 
Conceitual, Básico e Detalhado) não podem ser suprimidas, sob pena de se pretender o impossível.

Não se pode prescindir, por fim, que a recuperação de região tão expressiva em área e tão seriamente comprometida sob o aspecto ambiental 
depende de vontade política e de recursos emanados de todos os níveis da federação.

AÇÃO CIVIL PÚBLICA DO MPF E A SENTENÇA CONDENATÓRIA EM 2ª INSTÂNCIA

Inconformados os réus interpuseram recurso apelatório.

O Tribunal Regional Federal da 4ª Região procedeu julgamento à apelação cível nº 2001.04.01.016215-3/SC.

O recurso de apelação da União Federal sustentou a tese da ocorrência de sentença extra petita ao determinar a condenação solidária dos 
réus, que o acórdão não reformou em face de que a inicial não buscaria a condenação isolada de cada réu, mas um trabalho único de 
planejamento e realização a cargo de todos os réus, responsabilizando a todos solidariamente pelo projeto de recuperação e sua realização, 
deixando em aberto a possibilidade de uma futura busca de reparação regressiva.

Quanto à prescrição suscitada na contestação pela União, entendeu o acórdão pela imprescritibilidade de determinados direitos de interesse 
coletivo, dentre eles o direito ao meio ambiente equilibrado.

O acórdão cuidou ainda de caracterizar a responsabilidade civil da União decorrente do art. 225 da Constituição Federal, que impõe ao Poder 
Público e à coletividade, o dever de defender e preservar o meio ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras gerações, 
bem como da ineficiência do serviço fiscalizatório do funcionamento das 



empresas mineradoras, sem as salvaguardas ambientais, gerando danos ao meio ambiente, não acolhendo o pedido de reforma do decisum.

Quanto à responsabilidade solidária do Estado de Santa Catarina pelos danos ocasionados ao meio ambiente, identificada pela sentença de 
primeira instância, foi a mesma afastada pelo acórdão ora analisado, excluindo o Estado do pólo passivo da ação, por entender não estar 
configurada sua responsabilidade pela questão ambiental anterior à 1988.

Considerando a complexidade dos estudos e das medidas a serem adotadas para a recuperação ambiental das bacias hidrográficas e das 
lagoas, bem como o alto custo para a sua realização e, ainda, a necessidade de maior tempo para sua implantação, o acórdão concedeu 
aumento de prazo para a recuperação das águas degradadas, mantendo a sentença quanto à recuperação da área terrestre. 

Ampliando assim, para 10 (dez) anos, a contar da antecipação da tutela, o prazo para a recuperação das bacias hidrográficas e lagoas, 
mantendo os demais termos do dispositivo sentencial, não merecendo reparo, ainda, a irresignação contra o valor da multa por 
descumprimento da sentença, exatamente para forçar ao cumprimento da decisão.

Nestes termos, foi negado provimento à apelação da União Federal, que por sua vez interpôs Embargos de Declaração do acórdão proferido 
pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, juntamente com outras duas empresas rés. Esses recursos encontram-se aguardando apreciação 
pela Desembargadora Relatora, Drª. Maria de Fátima Freitas Labarrère.

Cumpre ressaltar que, apesar do acórdão ter mantido a sentença recorrida, com a condenação da União Federal pela responsabilidade solidária 
pelos danos causados ao meio ambiente, digno de nota o voto da ilustre Desembargadora Federal Drª Marga Inge Barth Tessler que divergiu do 
voto vencedor pelo que, lucidamente, asseverou a forma modesta com que a presente Ação Civil Pública foi instruída, pela falta de oportunidade 
para que a União produzisse provas hábeis à instrução do feito, principalmente quanto a sua ação fiscalizatória. 

Registrou brilhantemente, o voto divergente, quando ressaltou que “Uma coisa é o fato público e notório da poluição, da área poluída, (no que 
acompanhou o voto vencedor) e outra coisa é a ausência, deficiência ou falha no serviço público de fiscalização.” Segundo consta no voto 
vencido, mas não por isso pior, “Supero essa questão também pela minha conclusão que modula a questão da responsabilidade da União, pois 
reconheço que a União, mesmo de forma insuficiente e equivocada, tentou minimizar a situação.” Reconheceu ainda de forma correta, a nosso 
ver, “a incidência do Decreto-Lei nº 20.910/32 em relação à União e a prescrição qüinqüenal no que se refere aos aspectos condenatórios
prestacionais”.

Assevera a eminente desembargadora ainda que: “Com referência à responsabilidade da União, a Constituição Federal tem o princípio 
do poluidor pagador, inscrito no art. 225, II, que se aplica exatamente ao caso dos autos, que diz que aquele que explorar recurso 
minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado de acordo com solução técnica exigida pelo órgão público 
competente, na forma da lei. Então, não há possibilidade, como aqui, de socializar só os prejuízos. As empresas que mineraram 
obtiveram os lucros, e esse específico artigo da Constituição Federal é justamente o que  se aplica aqui para dizer que a 
responsabilidade 



pela recuperação, a responsabilidade financeira pela recuperação é exclusivamente das empresas mineradoras. A União tem 
responsabilidade pelo princípio da cooperação, inscrito no art. 225, deve promover a condução do processo recuperatório.”

Neste sentido, o voto vencido entendeu pelo parcial provimento ao apelo da União.

Não sendo vencedor, contudo, o voto ora transcrito e diga-se, muito bem lançado, continua a União Federal condenada nos termos do acórdão 
proferido. Contudo, a referida Ação Civil Pública encontra-se pendente de nova apreciação na 2ª instância, vez que interpostos Embargos de 
Declaração ainda não apreciados.

Em 13 de maio de 2003, houve seção que julgou e acolheu em parte os embargos para clarear a sentença, suscitados pela União. Dessa 
forma, a União terá, a partir da data da publicação da decisão, o que deve ocorrer nesta mesma semana, 15 (quinze) dias para apresentar 
recurso especial para ser julgado no Superior Tribunal de Justiça – STJ.

Necessidade de Recursos para Cumprimento da Sentença

Em face da Decisão, foi excluído o efeito suspensivo de eventuais apelações, obrigando a União e demais réus, a participar do projeto de 
recuperação ambiental. Um Decreto presidencial de 14 de dezembro de 2000 instituiu um Comitê Gestor para a Recuperação Ambiental da Bacia 
Carbonífera de Santa Catarina. A União integrou este comitê através de representantes do MME, do MMA e do MCT.

Os principais projetos apoiados pela União até então foram:

• Aerolevantamento da Região realizado pelo DNPM e MME, gerando base cartográfica confiável em escala 1:5.000, indispensável a 
elaboração dos projetos de recuperação;

• Monitoramento da Qualidade das Águas da Bacia Carbonífera, através de recursos do Fundo Setorial de Mineração/CNPq (70%) e DNPM 
(30%), em elaboração pela UNESC e UNISUL (universidades locais);

• Mapeamento de Bocas de Minas Desativadas e Abandonadas (idem).

Passada esta etapa de projetos conceituais e básicos, o comitê começa a dispor de informações técnicas consistentes para o início de projetos 
executivos.

Neste sentido, a União necessita alocar recursos para cumprimento da sentença, especificamente, nas áreas com “prejuízos decorrentes da 
mineração realizada antes de 1972”.

Embora não concordemos, e deverá ser elaborado recurso extraordinário para julgamento no Superior Tribunal de Justiça, é preciso cumprir a 
sentença judicial.

Neste sentido, sugerimos que o MME solicite crédito suplementar ao Ministério do Planejamento, visando a implementação de trabalhos de 
coordenação da recuperação ambiental, bem como de projetos executivos em áreas, de acordo com a sentença, de responsabilidade da União.



Vale ressaltar que o MPF formulou na ação civil, em caso de não início dos trabalhos de recuperação, pedido de condenação dos réus à
entrega de quantia equivalente a US$ 95.902.079,00, baseado em estimativas para realização do Projeto de Recuperação da Qualidade de 
Vida da Região Sul de Santa Catarina (PROVIDA-SC), do governo federal anunciado em 1990/91.

Levantamentos do Projeto FATMA/JICA, de 1998, estimaram, em R$ 72 milhões o custo para a melhoria ambiental das operações de lavra 
e recuperação de áreas em atividade e em R$ 98,5 milhões o custo para a recuperação de 3.292 hectares degradados pela mineração 
passada. Em novo projeto FATMA/JICA, neste ano de 2003, foram apresentados custos da ordem de US$ 55 milhões para a recuperação 
ambiental de toda a bacia carbonífera.

Por fim é importante registrar que, historicamente, as ações da União na região estiveram associadas a políticas públicas, sejam de 
promoção da industrialização do país (criação da CSN) com substituição de importações, sejam de adequação aos novos paradigmas de 
desenvolvimento sustentável e às novas legislações de controle ambiental. Nesse sentido, pode-se analisar os investimentos futuros da 
União no projeto de recuperação ambiental como uma nova “indústria” em um novo contexto sócio-econômico e cultural.

Obs: Elaboração conjunta de técnicos e procuradoria do 11º Distrito do DNPM e a DIFIS, com rubrica da Procuradora Jurídica do órgão de 
execução da PGF 



COMITÊ DE RECUPERAÇÃO 
AMBIENTAL DA BACIA 

CARBONÍFERA SUL 
CATARINENSE



PROJETO PARA RECUPERAÇÃO PROJETO PARA RECUPERAÇÃO 
AMBIENTAL DA BACIA CARBONÍFERA AMBIENTAL DA BACIA CARBONÍFERA 

SUL CATARINENSESUL CATARINENSE

AtividadesAtividades
MaioMaio 20032003



PROJETO DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL PROJETO DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL 
DA BACIA CARBONÍFERA DA BACIA CARBONÍFERA 

Objetivo:Objetivo:

“Desenvolver um Plano de Recuperação “Desenvolver um Plano de Recuperação 
Ambiental para a Bacia Carbonífera”Ambiental para a Bacia Carbonífera”
‘Sentença Judicial‘Sentença Judicial –– JJaneiro 2000”aneiro 2000”

Início:Início:
Maio 2000Maio 2000



ÁREA CONTEMPLADA PELO PROJETO ÁREA CONTEMPLADA PELO PROJETO 
DE RECUPERAÇÃO AMBIENTALDE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL

MunicípiosMunicípios

impactadosimpactados::

AMESCAMESC
04 municípios04 municípios

AMRECAMREC
10 municípios10 municípios

AMURELAMUREL
10 municípios10 municípios

Total : 24 municípiosTotal : 24 municípios

População:População:

659.130 659.130 (IBGE 2000)(IBGE 2000) Praia Grande

Sa nta Ro sa  do Sul

Sombrio

Arroi o do Sil vaJacin to Machado Ermo

Tur vo
A rarang uá

Tim bé do Sul

Morro Grande

Mel eiro
Mara caj á

Forquil hi nha

Nova Veneza
Cric iúma

Içara

Mo rr o da 
Fumaça

Cocal do Su l

Urussa nga

Jagu aruna

Sangão

Treze de Maio

Tubarão

C apivari  de B aixo 

Laguna

G ra vatalSão Lu dgero

Pedr as Gr and es

Treviso

Sid erópol is

Lauro  Mul lerBom Jard im da Serra

Orleans

Grão Pará

Rio Fortuna

B raç o d o Norte

Santa Rosa de Lima

A rmazé m

São M arti nho

Imaruí

Paul o L opes
São Bo nifácio

Anitápolis

Ur ubi ci

Bo m Re ti ro

Al fr edo  Wag ner

Águas  Mornas Sant o Amaro
da  Im peratri z

Ri o

Itoupava

Alves

Ri o

Manoel

Lu
zia

M
ãe

Ri
o

Rio

Arara ng
uá

Rio

Urussanga

Rio

Tu
barão

Rio

C
a

pi
va

ri

D
o

B
ra

ço
Rio

Ri o rG
na d e d

o  Su
l

O  C
  E

  A
  N

  O

A 
 T 

 L  
 Â

  N
  T

  I
  C

  O

No
rte

0º00’ 49º30’49º4 5’ 49 º00’49º15’ 48º45’ 48º30’

’

’

’

’

’

’

0º00’ 49º30’49º4 5’ 49 º00’49º15’ 48º45’ 48º30’
’

SANTA CATARINASANTA  CATARI NA

Bac ia H id rográf ica do Ri o Ararangu á
Bac ia H id rográf ica do Ri o Urussan ga
Bacia Hid rográfica do  Rio Tubarão

Localização

BHRT

BHRU

BHRA

0 5 10 15Km.5Km.

Urussanga

Araranguá

Tubarão



Referências 
anteriores: ECP 
82, ZETA/IESA 
83-85, JICA 98, 
DNPM 99 

Indicador

Qualidade das 
Águas 
Superficiais

Marco Zero -2000

Práticas Ambientais das

Empresas

Referências 
Internacionasis

Canadà

EUA - Pensilvânia

Implantação 
de SGA-2001

Modelo de 
Gerenciamento
Comitê Gestor

PROJETO PARA RECUPERAÇÃO AMBIENTAL PROJETO PARA RECUPERAÇÃO AMBIENTAL 
DA BACIA CARBONÍFERA SUL CATARINENSEDA BACIA CARBONÍFERA SUL CATARINENSE
Evolução a Partir do Projeto Conceitual 


