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O Proj eto de Recuperação Ambiental da Bacia Carbonífera do Sul de Santa Catarina, objeto de sentença da

Justiça Federal que condenou solidariamente União Federal, Estado de Santa Catarina e Empresas Mineradoras,
vem sendo implantado desde maio de 2000 e tem realizado ações que objetivam a perfeita caracterização do
problema ambientaL a proposição c a modelagem das ações de recuperação, a definição , a adaptação, o
aprimoramento c o desenvolvimento de tec no logi as de recuperação ambiental e sua aplicabilidade na região, a
integração da ação dos agentes interessados na recuperação amb iental e o acompanhamento dos resultados. O
presente trabalho mostra o estágio atual de impl antação deste projeto e os resultados já obtidos, detalha o plano
de trabalho do Grupo de Recuperação Ambiental do Comitê Gestor para a Recuperação Ambiental da Bacia
Carbonífera do Sul de Santa Catarina, mostra a necessidade de trabalhos piloto, aponta os aspectos de interaçào
entre a recuperação a mbiental de úreas degradadas pela mineração com ações saneamento básico, planejamento
urbano, gerenciamento de recursos hídricos e gestão ambiental, descreve a participação das instituições
envolvidas e aponta os ca minhos a serem seguidos na implantação do projeto.

Palavras-chave: Recuperação Ambiental, Mineração, Carvão

Área Temática: Recuperação de Áreas Degradadas
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1. INTRODUÇÃO

O objetivo do projeto é desenvolver um Plano de Recuperação Ambiental pam a Bacia Carbonífera
atendendo à sentença da Justiça Federal de Janeiro de 2000. O Ministério Público Federal impetrou uma açào
civil publica contra União Federal, Estado de Santa Catarina e Mineradoras cm 1993. A sentença (I3RUM VAZ,
P.A) foi publicada em Janeiro de 2000, condenando solidariamente União Federal, Estado de Santa Catarina e
Mineradoras a num prazo de seis meses apresentar um projeto para a recuperação da região que compõe a Bacia
Carbonífera, contemplado no mínimo todos os itens do PRÓ-VIDA-SC c num prazo de três anos executar este
projeto, contemplando as áreas dos depósitos de rejeitos, áreas mineradas a céu aberto c minas abandonadas,
bem como o desassoreamento, fixação de barrancas, descontaminação e retifícação dos cursos d'água , além de
outras obras que visem amenizar os danos sofridos principalmente pela população dos municípios sede da
extração e beneficiamento.

2. DESENVOLVIMENTO

Este trabalho iniciou em Maio de 2000, ou seja, uma vez publicada esta sentença as mineradoras
buscaram o SIECESC como seu representante para coordenar o trabalho de elaboração deste projeto. O CETEM
foi contratado para executar o Projeto de Recuperação Ambiental, com ele veio o CANMET - Recursos Naturais
do Canadá, organismo similar canadense com o qual mantinha convênio já de longa data. Este projeto, portanto,
ainda hoje conta não só com a qualificação técnica do CETEM como com a experiência canadense na área de
recuperação de áreas degradadas pela mineração. O diagrama abaixo procura explicar, de uma forma mais clara,
o estágio do problema. Em Julho de 2000, efetivamente o CETEM iniciou o seu trabalho, e em Setembro de
2000 quando do vencimento do prazo de seis meses estipulado pela sentença, entregou um projeto conceituai
preliminar. A parte superior deste diagrama demonstra a ação do SIECESC na Bacia Carbonífera como um todo,
enquanto que a parte inferior do diagrama é mais especifica para cada sítio, ou seja, a responsabilidade
individual de cada uma das rés, empresas mineradoras, na recuperação dos seus passivos ambientais.

Diagrama Esquemático das Fases do Projeto
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O projeto conceitua! preliminar procurava levantar as informações disponíveis, caracterizar e descrever
o problema c propor uma metodologia de gestão. As empresas, por sua vez, elaboraram os projetos relativos a
seus passivos ambientais e estes projetos foram anexados ao Projeto Conceituai numa pctiç<lo conjunta c
entregues à Justiça Federal em 08 de Setembro de 2000. A partir desta data, os trabalhos continuaram, com as
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empresas detalhando os seus projctos, submetendo-os a licenciamento ambiental c tão logo possível iniciando os
trabalhos de efetiva recuperação . Muitos destes projctos apresentados na época já estão concluídos, de forma que
já existe uma recuperação tisica no campo.
O SI ECESC c o CETEM . por sua vez, continuaram a detalhar as informações, levando o projeto
conceituai de sua fase preliminar para a sua etapa final , que foi concluída em março de 2001 . Durante a
elaboração deste projeto conceituai, concluímos que apesar dos problemas serem conhecidos de todos na região
muito ainda faltava em termos de caracterização do problema cm si e principalmente na sua quantificação.
Atualmente (novembro de 2003), temos projetos sendo detalhados pelas empresas, projetos sendo submetidos ao
licenciamento ambiental pela FATMA, projetos em execução e alguns já concluídos. Por sua vez, na bacia
como um todo, jú avançamos pelo nível de projeto búsico em algumas áreas, ainda continuamos caracterizando
alguns problemas e alguns aspectos, mas já começamos também a conceber modelos que vão levar aos projetos
exec utivos. À medida que o trabalho foi se desenvolvendo, o Núcleo de Meio Ambiente do SIECESC passou a
subsidiar as empresas com informações que auxiliassem na execução de seus trabalhos de recuperação
ambiental. Das etapas concluídas no projeto conceituai destaca-se:
A compilação dos trabalhos anteriores, reunindo informações que estavam dispersas;
•

A consolidação das bases cartográficas na escala I :50.000, através do mapa das áreas degradadas pela
mineração elaborado pela JJCA em 1998 e das informações contidas no trabalho do DNPM de
dezembro de 1999 que mostrava a degradação ambiental, especificamente, na bacia do rio Araranguá, e
a diagnose da atividades de mineração e beneficiamento de carvão das empresas associadas do
SIECESC.

•

A proposição de um sistema de indicadores, onde o principal indicador para a evolução da qualidade
ambiental seria a qualidade dos recursos hídricos;

•

A definição de protocolos de amostragem e análise desses recursos hídricos
Logo após a conclusão do projeto conceituai, o CETEM foi contratado para realizar a avaliação do grau

de avanço das práticas ambientais das empresas. O trabalho de diagnose em todas as áreas operacionais das
empresas associadas do SIECESC foi realizado no segundo semestre do ano de 2000, considerado como o marco
zero a partir do qual serú monitorada a evolução das práticas ambientais das empresas. Tão logo foi terminada
esta avaliação, propôs-se que as empresas iniciassem o trabalho de implantação de sistemas de gestão ambiental.
O CE TEM iniciou, em março de 200 I, o trabalho básico, considerado como a primeira etapa para a
implantação de Sistemas de Gestão Ambiental em uma unidade operacional de cada uma das dez empresas
associadas. Paralelamente, a este trabalho intensificamos a busca de informações no Canadá através do
CANMET c nos Estados Unidos através do convênio "CLEAN COAL TECHNOLOGY" existente entre o
SIECESC e o DOE - Departamento de Energia dos Estados Unidos, e através do DEP - Departamento da
Proteção Ambiental dos estado da Pensilviinia, que tem uma larga experiência na recuperação ambiental de áreas
degradadas pe la mineração de carvão.
Em setembro de 2000, no Workshop "Recuperação de Áreas Degradadas pela Mineração de Carvão"
realizado dentro do IV Simpósio Nacional de Recuperação de Áreas Degradadas de Blumenau- SC, haja vista a
necessidade de coordenar os esforços em prol da recuperação ambiental da Bacia Carbonífera o SIECESC
propôs um sistema de gestão para o Projeto de Recuperação Ambiental da Bacia Carbonífera do Sul de Santa
Catarina através de um Comitê Gestor.
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A idéia foi incorporada no Proj eto Conceituai c graças ao trabalho de convencimento, a Prcsidi!ncia da
República, em 14 de dezembro de 2000, publicou um decreto criando este Comitê c nomeando os seus membro s.
O Comitê Gestor foi instalado cm 17 de abril de 200 I em Fl orianópolis pelo então governador Espcridião Amin,
com os seguintes obj et ivos: coordenar, priorizar e incentivar c otimizar os recursos para a recuperação ambiental
da bacia carbonífera de Santa Catarina.
O Comitê Gestor no seu decreto foi composto por dczessete representantes dos segmentos organi zados
da sociedade: do governo através do Mini stério do Meio Ambi ente - MMA, Ministério de Minas e Energia MME, Ministério da Ciência e Tecnologia - MCT, lBAMA e Estado de Santa Catarina e Ministério Público
Estadual - MPE; e da soc iedade civil através do Comitê de bac ia do Rio Araranguá- CBHRA, Comitc da Bacia
do Rio Tubarão e Complexo Lag unar - CBHRTCL, Associação dos Municípi os do Extremo Sul de Santa
Catarina - AMESC, Associação dos Municípios da Região Carbonífera - AMREC, Associação dos Municípios
da Região de Laguna - AMUREL, Sindicato da Ind ús tria de Extração de Carvão do Estado de Santa Catarina SIECESC, e Universidade do Extremo Sul de Santa Catarina - UNESC. A partir de Junho de 2003 foi proposta a
inclusão formal da Fundação de Ciência e Tecnologia do Estado de Santa Catarina - FUNCITEC, da Companhia
de Pesquisa e Recursos Minerais - CPRM , da Federação dos Sindicatos de Trabalhadores na Extração de Carvão
e de uma ONG ambientalista a ser indicada pelo CONSEMA.
O Comitê Gestor se estruturou em um núcleo executivo fonnado pelo MCT, MM E (DN PM), Estado de
SC (SDM e FATMA), UNESC, SIECESC, CBHRA, AMREC e coordenado pelo MMA c por quatro grupos
temáticos: O grupo de recuperação ambi ental coordenado pelo SIECESC, o Grupo de Inovação Tecnológica
coordenado pela FUNC ITEC, o Grupo de Legi slação coordenado pelo DNPM c o Grupo de Certificação
coordenado pelo própri o MMA.
O gerenciamento do projeto é feito pelo Núcleo de Meio Ambiente do SIECESC que foi criado em
maio de 2000, apoiado por representantes do Departamento Nac ional da Produção Mineral - DNPM, Centro de
Tecnologia Mineral - CETEM , Companhia de Pesquisa e Recursos Minerais - C PRM, Fundação do Meio
Ambiente de Santa Catarina - F ATMA e da Secretaria de Desenvolvimento Social Urbano e Meio Ambiente SDS.
O suporte técnico vem através de convênios já firmados com a CPRM, a Universidade Federal de Santa
Catarina - UFSC, a Universidade do Extremo Sul de Santa Catarina- UN ESC e de outros já encaminhados com
a EPAGRI, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul- UFRGS, a Prefeitura Municipal de Criciúma e outras
entidades ou instituições govername ntais e não governamentais que possa m contribuir e que tenham interesse em
participar do projeto.

Hoje a equipe do projeto é composta por dois engenheiros de minas, um geólogo, dua s

desenhistas industriais e acadêmicas de engenharia civil e uma acadêmica de Ciências da Informação do
SIECESC, e pela equipe do convênio CPRM/SIECESC formada por doi s geólogos, um técnico de mineração e
um técnico de prospecção.
Na cronologia de pontos importantes, destaca mos como fundamental os seguintes tópicos:
v'

A criação do Núcleo de Meio Ambiente do SIECESC e contratação do CETEM em maio 2000

v'

Em out ubro de 2000 foi rea lizada no SIECESC uma mesa redonda onde durante um dia inteiro
43 técnicos representando mais de dezoito entidades di scutiram, detalhadamente, a questão da
recuperação ambiental na Bacia Carbonífera definindo quais as açõcs necessárias e
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indispensáveis para que essa recuperação tivesse efeito. A estrutura do plano que está sendo
implementado nasceu, portanto, dos anseios da comunidade técnica da região.
../

A criação do Comitê Gestor em dezembro de 2000, e a instalação em abril de 200 I;

O mapa abaixo mostra as três Bacias Hidrográficas: ao Sul a bacia do Rio Araranguá, a Nordeste a
bacia do Rio Tubarão, e a menor, em azuJ mais escuro, a Bacia do Rio Urussanga. O polígono escuro representa
o que é denominado como Bacia Carbonífera. A área das 03 bacias hidrográficas somadas perfaz 8.948,92 km 2 e
o polígono chamado Bacia Carbonifera tem uma área aproximada de 1.200 km2 •
Dentro do polígono Bacia Carbonífera foram individualizados distritos, que são polígonos que reunem
as aglomerações de atividades de mineração de hoje ou do passado. São no total 16 distritos com uma área de
aproximadamente 465 km 2• Nestes distritos temos aproximadamente 5.500 hectares (55 km2) diretamente
afetados em superficie pela mineração de carvão. São diretamente atingidos 24 municípios, sendo 04 da
AMESC, 10 da AMREC e 10 da AMUREL, nos quais vivem 659.130.000 habitantes de acordo com os dados do
Censo IBGE de 2000.

O plano proposto em outubro de 2000 e aprovado do Comitê Gestor como o plano de trabaU10 do grupo
de recuperação ambiental é formado por:
../

Programa de Drenagem Superficial de Organismos Vivos,

../

Programa de Mapeamento;
Programa de Geologia e Hidrogeologia;

../

Programa de Engenharia de Reabilitação;

../

Programa de Biologia eRevegetação;

../

Programa de Aspectos Sociais e Econômícos.

Antes de destacarmos alguns dos projctos que fazem parte dos programas acima mostrados e que já
estão em andamento dentro do projeto de Recuperação Ambiental da Bacia Carbonifera do Sul de Santa Catarina
cabe destacar os Projetos considerados básicos para o andamento do trabalho, sem os quais não é possível
embasar tecnicamente um projeto como este, e os projetos piloto sem os quais não teremos elementos suficientes
para detalhar projetos executivos de recuperação ambiental.
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3. RESULTADOS E DlSCUSSÃO

Monitoramcnto das Águas Superficiais: Esse monitoramcnt o foi viab ili zado através de recursos do
D NPM, sob forma de contrapartida de 30'% para um projeto financiado pel o CT Mineral , cujos recursos foram
liberados através do CNPq. No presente, o projeto estú na sua déc ima terce ira etapa de coleta e anúlise cm fase
de conclusão, são 23 7 pontos espalhados nas 03 Bacias Hidrográficas dos Rios Arara nguú, Tubarão e Urussanga.
São monilorados a vazão c parümetros básicos como pH, acidez, c melais que possibilitam o cálculo das cargas
poluentes e permitem identificar suas fontes principais, identificando-se as áreas prioritárias para a recuperação
ambiental.
Aerolevantamcnto: Por iniciativa da Secretaria de Minas e Metalurgia e com a vontade c o
comprometimento do DNPM foi possível viabi lizar um aerolevantamento na esca la l : 40.000 cobrindo a úrcas
das Bacias dos Rios Araranguú , Tubarão, Urussanga e Dunas (aproximadamente 10.000 km 2 ou l/9 do estado de
Santa Catarina); um aerolevantamento na esca la

l : 20.000, cobrindo a área da Bacia Carbonífera

(aproximadamente 1.200 km 2 ) e um aerolevantamcnto na escala l: 8.000 que cobriu as sedes municipais dos dez
municípios da AM REC. A partir do vôo na escala l: 20.000, foram elaboradas o rto fotocarlas na escala I: 5.000 e
modelo digital do terreno com curvas de nível de 5 e 5 metros de toda a Bacia Carbonífera. O Núcleo de Meio
Ambiente do SlECESC elaborou a mono-restituição da hidrografia, malha viária c manchas urbanas . Com base
neste material foram mapeadas todas as áreas impactadas pela mineração de carvão na úrea da Bacia Carbonífera
do Sul de Santa Catarina .
Sistema de Informações Geográficas: Todas essas informações estão sendo compiladas num SIG Sistema de Informações Geográficas, baseado na plataforma ArcView. O SIG não é apenas instrumento de
gcrenciamento das informações, mas também cm uma poderosa ferramenta de plancjamcnto. No SIG montado
no SI ECESC estão todas as informações sobre os projetos de recuperação de áreas degradadas apresentado, as
áreas recuperadas pelo Estado c os trabalhos de recuperação jú realizados ou cm andamento pelas e mpresas
mineradoras.
Hidrologia e Hidrogcologia: Esse trabalho iniciou a partir de agosto 2002 quando foi assinado um
convênio entre SIECESC e CPRM. At ua lmente, estão sendo concluídos os mapas, geológico e estrutura l da
Bacia do Rio Araranguá na escala I: I 00.000. Baseados cm traba lhos de campo, estão em fase final de
elaboração os mapas de fontes de poluição, mapa de cadastro de pontos d'água e uso de úguas subterrâneas,
mapa hidrogeo lógico, mapa de hidroquímica das úguas subtcrrúncas e mapa de vulnerabilidade dos aqliífcros e
numa segunda fase um mapa de risco de contaminação das águas subterráneas. Os mesmos mapas serão gerados,
no futuro , para as Bacias do Rio Tubarão na sua porção oeste e da Bacia do Rio Urussanga, na qual o trabalho de
campo já foi iniciado .
Projctos Piloto: Os proj ctos de coberturas secas, tratamento passivo e m ll'ctlands c trata mento de
efluentes líquidos serão implantados em áreas piloto, com acompanhamento do CETEM, do Núcleo de Meio
Ambiente do SIECESC c de Universidades loca is com o objctivo de adaptar as tecnologias para aplicaçáo em
nossas condições.
Dos principais projetos previ stos no Plano de Trabalho do G rupo de Recuperação Ambiental,
destacamos os segu intes projetas que já estão cm andamento:
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Fontes de poluição cm nível regional: As principais fontes de contaminação na região, além do carvão
são: a rizicultura, a fumicultura, a avicultura, a suinocultura, a indústria cerâmica, a indústria metalúrgica, a
indústria de plásticos, a indústria de tintas e solventes, a indústria de alimentos, a indústria metal-mecânica, os
curtumes, cemitérios, e principalmente, os dejetos urbanos que são lançados, na sua maioria, "in natura " nos
rios. A interaçào destes elementos potencializa a degradação ambiental. Este mapa está sendo atualizado na bacia
do Rio Araranguá.

Mapeamento das minas abandonadas: A mineração de carvão na região carbonífera de SC iniciou no
final do século XIX, ou mais precisamente uma atividade que vem se desenvolvendo há 128 anos. Existe uma
grande quantidade de aberturas de minas antigas e abandonadas que são responsáveis por uma carga poluidora
significativa. Esses focos de poluição são representados pelas drenagens ácidas da água que percola no subsolo e
demanda à superfície através das galerias de encosta. O trabalho de monitoramento está mostrando que em
algumas sub-bacias a contaminação proveniente de minas abandonadas é a principal fonte da carga poluidora
que chega aos rios diariamente. Em trabalho piloto realizado em parceria com a CPRM, em Crieiúma, somente
no entorno do Morro Cechinel, numa faixa de 33 km de afloramento, foram identificadas e mapeadas 172 bocas
de minas abandonadas. Atualmente, está em fase de finalização dos projetas executivos para a recuperação de 64
bocas de minas que apresentam prioridade de risco à saúde, segurança e meio ambiente.

Validação das Áreas Degradadas: Os mapas elaborados pelo Núcleo de Meio Ambiente mostram
áreas degradadas que devem ser validadas em campo. O trabalho de validação visa não somente confirmar as
áreas como impactadas pela mineração como também promover uma classificação e priorização em função do
risco à saúde, segurança e meio ambiente.

Mapa de atividadcs do subsolo: Realizado em parceria com DNPM o trabalho de digitalização dos
mapas das minas de subsolo, hoje atualizados até dezembro de 200 I, mostra o real panorama da atividade de
mineração tanto a céu aberto quanto em subsolo que não constavam dos mapas anteriores. Os mapas das minas,
anteriores a 1976, estão sendo localizados junto às mineradoras. A complementação dos dados das minas deste
período será feita à medida do desenvolvimento do subprojeto minas abandonadas.

Mapa de monitoramento: Os dados provenientes das análises laboratoriais são armazenados em um
banco de dados na plataforma Access, podendo ser acessados através do Mapa Base - SIG (Sistema de
informação Geográfica). A utilização deste sistema facilita a manipulação e a integração desses dados, uma vez
que as estações de coleta são georrefcrenciadas.

As Opções Econômicas e a Reutilização de Rejeitos: Na região carbonífera existem uma grande
quantidade de rejeitas com teores baixos de carvão que podem ser valorizados econômica e ambientalmente. Um
dos projetos para a utilização dos rejeitas carbonosos é o da USITESC, usina termelétrica a leito fluidizado que
prevê a queima de um combustível composto pela mistura de ROM (Run Of Min e) e até 30% de rejeitos antigos,
ou seja, além de não produzir rejeitas sólidos, a usina utilizará os rejeitas carbonosos existentes na região. O
processo de retirada do enxofre possibilitará a produção de matéria prima para a fabricação de fertilizantes
(sulfato de amônia). A cinza resultante da queima , c oriunda do processo de dessulfuração, um material com
propriedade alcalina c inerte, poderá ser utilizado na recuperação de áreas degradadas e como fonte de
neutrali zação da drenagem úcida.

l
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Monitoramento de organismos na águas superficiais: O uso de bio-indicadores possibilitarú o
estabelecimento da correlação entre a qualidade da úgua c o seu efeito sobre os seres vivos. lloje a FATMA
exige, através de portaria, que a maioria das atividadcs passe a apresentar pcriodicamL·nte ensaios toxicológicos.
Comunicação de Açõcs c Resultados: Através do Jornal do Carvão, o SIECESC procura destacar as
principais ações do sctor carbonífero, ennllizando os trabalhos nas úrcas ambiental. de higiene e segurança no
trabalho. Outras forma de comunicação são: palestras; a disponibilização de material através da púgina do
SIECESC (www.siecesc.com.br) na Internet e a reali zação de seminários para troca de informações com a
FATMA e com o DNPM.
Educação ambiental: Em 200 I, a SATC elaborou com auxílio dos seus professores e alunos, uma
cartilha do meio ambiente e uma cartilha do carvão. As cartilhas foram implantadas, cm 200 I, cm carúter
experimental para os alunos do ensino fundamental dentro da escola SATC. Em 12 de abril de 2002 fi.li lançada c
distribuída para aproximadamente 7.000 crianças. Para o ano de 2004 está prevista a ediçiio de 25 .000 cartilhas
para atender a demanda das escolas fundamentais da região carbonífera.

4. CONCLUSÕES

Hoje é possível para uma unidade operacional resolver os seus problemas ambientais. O gercnciamcnto
das águas através de valos de contorno c o tratamento destes efluentes permite que a úgua seja descartada ao
meio ambiente dentro dos padrões legais de emissão de efluentes líquidos. Os depúsitos de rejeito devidamente
conformados c impermeabili zados com argila. imediatamente revcgctados ú medida que o dcpl·lsito .:·
conformado e, da mesma forma, as bacias de decantação dcvidamcn!L' impenne;tbilizadas c conl(mnatb s
impedem a contaminação no entorno da unidade.
Para as áreas com passivos ambientais antigos, a solução é confinar esses rcjcitos. impedindo que a
água e principalmente o oxigênio entrem cm contato com esses rejeitos, evitando a oxidaçiio c a gcraçiio de
efluentes ácidos. A recomposição topográfica destes depósitos. a cobertura com argila, a colocaç;lo de camada de
matéria orgânica a adubação e o plantio de gramíneas é a técnica comumenk adotada.
Existem exemplos como é o caso do bairro Paraíso cm Criciúma onde a dcposiçiio de rejeito ocorreu
concomitantemente com a urbanização onde a prefeitura municipal elaborou com o auxílio do Núcleo de Meio
Ambiente do SIECESC um projeto de revitalização urbana integrando a recuperação ambiental. O
desenvolvimento e o planejamento urbano bem como o saneamento básico e a recuperação das áreas degradadas
pela mineração não podem ser feitos de forma isolada, sob pena de ao resolver um problema e gerar outros. A
questão das minas abandonadas também ilustra este fato. No caso do bairro Colonial, na cidade de Criciúma a
drenagem, canalizada até determinado ponto, após fluir por vão aberto por cerca de 200 metros, cai dentro de
uma boca de mina abandonada e simplesmente desaparece, ou seja, entra na mina, acidifica-se pelo contato com
o carvão c suas encaixantes e reaparece cerca de 2 km a jusante, no Rio Ma ina como drenagem ácida de mina. A
empresa mineradora não pode simplesmente tapar esta boca de mina, pois drenagem do bairro Colonial escoaria
pela superfície, causando problemas de inundações á jusante.
Fica, portanto, cada vez mais claro que a resolução dos problemas ambientais causados pela mineração
de carvão na regiüo sul do estado de Santa Catarina não pode ser feita de forma isolada, c sim pela interaçiio de
recursos entre as partes interessadas c pela soma de pequenas açõcs objctivas. Um trabalho int.:nso de
,,
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desell\ oh imcnto e <1daptação de tecnologias para as condições c a formação de massa crítica local para a
resoluçãu dos prubkmas l: um passo fundamental para a obtençào dos resultados esperados. Os próximos passos
do

tra b ~dho

consistem, basicamente, na implementação dos convl:nios. na consolidação c ampliaçào da equipe

tl:cnica do projdo, na di vulgaçào da evolução do trabalho c dos resultados obtidos.
Viabilizar recursos para continuidade dum projeto como esse é sempre um desafio, os recursos hoje
disponíveis. provl:m. na sua maior parte , da indústria carbonífera, com alguma participaçüo do governo federal e
secundariamente o do governo estadual. Para o ano de 2004, o governo estadual destinou, através de convênio, a
sua parcela na arrecadaçüo do CEFEM -- Compensaçüo Financeira da Extração Mineral para a pi icaçüo di reta na
pesquisa c na recuperação de úreas degradadas pela mincraçüo de carvüo.
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