
ATA da 16ª Reunião da Comissão Técnica do Meio Ambiente do Setor 
Carbonífero  

Data: 08 de setembro de 2005 
Hora: 15:00 h. 
Local: SIECESC  
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Paulo Felipe de Mello al24103@unesc.net

    

Catarinense 
Giovano Izidoro giovano@carboniferametropolitana.com.br       Metropolitana 
Antônio C. R. Wasniewski  tonynox@zipmail.com.br

  

          Metropolitana 
Antônio Dal Molin  acmdalmolin@yahoo.com.br

   

Gabriella 
Rosimeri V. Redivo  rosimeri@riodeserto.com.br

  

ICRDL 
Sullivan Arthur Citadin Arthur@cbelluno.com.br

   

Belluno 
Luiz Carlos G. França msd@cyber.com.br

    

S. Domingos 
James A. Polz  jpolz@engeplus.com.br

   

CSN 
Ademar Savi Filho  savifilho@yahoo.com.br

    

S. Domingos 
Carlos Henrique Schnider Schneider@carbocri.com.br

  

C. Criciúma 
André Smanioto  meioambiente@riodeserto.com.br

 

Rio Deserto 
Gerson L. Garcia  concia@terra.com.br

  

         Coop./Comim  

O Sr. Damião abriu a reunião, confirmando que a pauta seria para discutir o 
cronograma do TAC, a ser apresentado pelas empresas à FATMA no dia 
17/09/05. Seriam apresentados também alguns informes.  

1. Abertura e aprovação da Ata 
1.1. Foi apresentada a ATA da 15ª reunião, que foi aprovada por 
unanimidade pelos presentes, lembrando que a mesma já havia sido 
encaminhada e revisada por e-mail.  

2. Informes  

2.1. O Sr. Fernando Zancan solicitou que os presentes encaminhassem o 
questionário da USP para a reunião sobre planejamento da gestão ambiental 
de empresas mineradoras de carvão do estado de Santa Catarina.  

2.2. Informou também que há um grupo de trabalho no CONAMA 
estabelecendo padrões de emissões atmosféricas, incluindo a queima de 
carvão em caldeiras e que existe uma proposta da FEPAM sobre o assunto, 
com padrões de emissão que poderão ser aplicados para Candiota e Jacuí.  



2.3. Informou que em 30/09/05 será realizada reunião com os réus da 
sentença para discutir o andamento do Projeto de Recuperação Ambiental da 
Bacia Carbonífera. O Sr. Cleber sugeriu que seja realizada uma 
apresentação prévia à CTMASC na próxima reunião, prevista para o dia 
29/09/05.  

2.4. O Sr. Cleber informou que na próxima semana estará se reunindo em 
Criciúma a Comissão Técnica de Assessoramento do Ministério Público, 
formada por técnicos do MMA, DNPM, IBAMA e pelo Assessor Técnico do 
MPF para finalizar o relatório de avaliação do cumprimento da sentença, e 
que provavelmente virão novas exigências no sentido de acelerar o 
cumprimento da sentença.  

2.5. Informou ainda que poderá realizada reunião do Comitê Gestor da Bacia 
carbonífera ainda este mês. Comunicou que enviou para o Gabinete do Vice-
Governador do Estado uma cópia do Plano de Desenvolvimento Sustentável 
e Recuperação Ambiental da Bacia Carbonífera do Sul de Santa Catarina 
que será por eles encaminhado à Ministra do Meio Ambiente. O Sr. Fernando 
Zancan informou que o SIECESC pretende ampliar a estrutura para dar 
apoio às empresas para atender a essas demandas.  

2.6. O Sr. Cleber informou que encaminhou expediente ao IPH, conforme 
decidido na última reunião e aguarda posicionamento do Instituto até a 
próxima semana. De acordo com os presentes fica o SIECESC responsável 
por informar à FATMA sobre o andamento da contratação do IPH para a 
realização do estudo solicitado no TAC.  

3. Cronograma do TAC  

3.1. Compactação de rejeitos  

3.1.1. A Sra Rosimeri informou que contatou a UFSC, que deverá apresentar 
proposta de realização de estudos de compactação de rejeitos o dia 
12/09/2005. O Sr. André informou que somente a argila precisa ser 
compactada até atingir uma trasmissividade hidráulica da ordem de 10-7 m/s, 
e que na sua opinião a mesma exigência não se aplica ao rejeito. O estudo 
fornecerá base técnica para definir a melhor metodologia para compactação 
dos rejeitos, seja com uso de rolo compactador ou compactação com tráfego 
de equipamentos. O Sr. Cleber informou que no estudo da ZETA IESA existe 
uma recomendação para o uso de tratores de esteiras e de caminhões para 
a compactação dos depósitos, comprometendo-se a fornecer cópia a todos 
os membros.     



3.2. Definição dos assuntos tratados no cronograma do TAC 
3.2.1. Ficou acordado que as empresas apresentarão o cronograma do SGA 
previsto no TAC, incluindo o seguinte posicionamento para cada um dos 
itens citados:  

3.2.2. Pátio das empresas: Não será realizada impermeabilização, apenas 
conformação do pátio.  

3.2.3. Piezômetros: serão implantados no prazo de 9 a 11 meses, até 
abril/2006.  

3.2.4. Tratamento dos efluentes: 1 ano entre o projeto e a implantação do 
tratamento físico-químico, o tratamento biológico somente será incluído se for 
necessário em cada caso. O excedente hídrico da mina e área do pátio tem 
que ser tratado.  

3.2.5. Impermeabilização: não será considerada a impermeabilização de 
pátio e bacias de decantação para as áreas em atividade, somente para 
novas áreas não impactadas a serem exploradas no futuro. Para as áreas 
antigas será prevista a canalização e coleta da água de drenagem.  

3.2.6. Compactação: será realizado um estudo sobre a melhor metodologia 
para compactação do rejeito até 12/2005.  

3.2.7. Rejeitos: será realizado um estudo para classificação dos rejeitos, até 
o mês 10/2005.  

3.2.8. Controle de poeira nas vias: cada empresa apresentará seus 
métodos de controle, incluindo canais de drenagem, lavagem de pneus, 
manutenção e inspeção da frota etc.  

3.2.9. Monitoramento ecotoxicológico: além do monitoramento físico-
químico, incluir a realização de monitoramento trimestral, para efluente 
tratado conforme portaria da FATMA. O teste é realizado pelo IPAT.  

3.2.10. Seguro ou caução ambiental: informar que será apresentado em 60 
dias (2 /11/2005).  

3.2.11. Compensação ambiental: informar o valor do investimento a partir 
do ano 2000, descontando o que foi investido em meio ambiente e 
apresentar o valor correspondente a de 0,6% de compensação.  

3.2.12. Implementação do SGA: informar que está sendo implementado e 
como vai ser, informar que contratou empresa de consultoria.  



3.2.13. Sondagem horizontal e vertical: estudo de 11 meses, como o dos 
piezômetros. 
3.2.14. PRAD s: Cada empresa trata de seu PRAD.  

3.2.15. Audiências Públicas: Depende de convocação do Ministério 
Público.  

Tendo em vista a publicação do TAC e o prazo para apresentação do 
cronograma do SGA das empresas a FATMA, foi marcada uma reunião para a 
próxima semana, no dia 14/09/2005, às 15 horas na sede do SIECESC, com o 
objetivo de discutir o cronograma a ser apresentado.  

Sem mais para tratar, a reunião foi encerrada as 17:00 h.  

Biol. Damião Maciel Guedes 
Coordenador da CTMASC  

Excluído: Quebra de página



Follow up: 
(os assuntos tratados neste item somente serão retirados da pauta quando 
forem executados e finalizados).  

1. O Sr. Giovano e a Sra Rosimeri irão encaminhar propostas e custos 
de estudo de compactação de rejeitos a ser financiado pelas 
empresas. As informações serão encaminhadas à coordenação da 
comissão. 

2. o SIECESC irá ampliar a estrutura para dar apoio às empresas para 
atender as novas demandas. 

3. Os representantes das empresas irão preparar os cronogramas que 
serão apresentados até 17/09/2005. 

4. Realização de reunião da CTMASC antes da reunião dos réus da 
sentença, a ser realizada em 30/09/2005. 

5. Realização da próxima reunião em 14/09/2005. 
6. As empresas definirão suas necessidades de treinamento no SGA e 

apresentarão à Coordenação da comissão 
7. O SIECESC aguarda resposta de expediente encaminhado ao IPH 

para realização de estudo, (tentado contato telefônico e 
encaminhado e-mail e fax nos dias 05 e 06/09/2005). 

8. O Centro SATC de meio ambiente irá definir proposta para 
atualização da legislação e disponibilização da legislação ambiental 
às empresas. 

9. Os representantes das empresas irão avaliar a aplicabilidade dos 
indicadores de desempenho ambiental propostos pela coordenação 
de comissão.  
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