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FATMA   

1. Abertura e Informes  

O Engº Fernando Zancan abre a reunião relatando aos presentes o que 
foi definido na reunião de 23 de Outubro de 2003 promovida pela FATMA 
na qual estavam presentes representantes do Ministério Público Federal, 
Secretaria de Minas e Metalurgia – MME, DNPM – 11º Distrito, FATMA 
(sede e regionais de Criciuma e Tubarão), Polícia Ambiental, SIECESC, 
Federação dos Trabalhadores, Movimento pela Vida e CEIPAC (ONG 
ambientalista), Sindicatos dos Trabalhadores de Siderópolis e Treviso, 
COOPERMINAS.   

O Engº Zancan destaca que estas iniciativas tem o total apoio da direção 
do SIECESC e de todas as empresas carboníferas associadas. Sugere 
que os presentes entrem nas reuniões com espírito desarmado, 
mantendo as discussões a nível técnico e buscando sempre o consenso. 
Informa que caso seja necessário poderá ser buscado o auxílio de 
consultores externos para assuntos específicos. 



 
Diz o representante do SIECESC que espera que esta Comissão que 
hoje inicia seus trabalhos se transforme brevemente, de fato e de direito 
em uma Comissão Permanente que doravante discutirá de forma aberta e 
transparente, nos moldes da CRSM – Comissão Regional do Setor 
Mineral,  as questões relacionadas com o meio ambiente e a mineração, 
mais específicamente a mineração de carvão.  

Em seguida procede a uma rodada de sugestões para o nome desta 
Comissão, que culminaram, por consenso em “COMISSÃO TÉCNICA DO 
MEIO AMBIENTE DO SETOR CARBONÍFERO”.       

2. Objetivos  

Esta Comissão Técnica, nomeada na reunião de 23 de Outubro de 2003, 
tem um prazo de 30 dias para discutir e sugerir aprimoramento das 
Instruções Normativas e exigências técnicas da FATMA relacionadas com 
o Licenciamento da Atividade de Mineração de Carvão e suas sub-
atividades correlatas.   

Tendo em vista as não conformidades hoje existentes na maioria das 
atividades de extração do carvão mineral deverão ser definidos os 
patamares e os prazos nos quais as empresas atingirão o status de total 
conformidade com os requisitos legais. Tem também, portanto, esta 
Comissão a incumbência de definir as bases técnicas que possibilitem o 
estabelecimento de um Protocolo de Intenções entre as Instituições 
interessadas e os subsequentes Termos de Ajuste de Conduta entre as 
empresas carboníferas e o Ministério Público Federal com a anuência 
(interveniencia) do Ministério Público Estadual, FATMA, DNPM, Polícia 
Ambiental e demais Instituições.    

3. Discussões  

A primeira rodada de discussões teve o objetivo do nivelamento de 
informações entre os presentes, foram relatadas experiências recentes 
relacionadas com a atividade carbonífera, o processo de Licenciamento e 
a fiscalização.  

O Engº Cezar da FATMA esclarece que segundo nova orientação da 
direção da FATMA, as Licenças Ambientais terão seus prazos ampliados 
segundo o grau de risco do Potencial Poluidor. Ficou estabelecida uma 
validade de 36 meses (TRINTA E SEIS) para atividades com potencial 
alto, 48 meses (QUARENTA E OITO) para atividades de médio potencial, 
e 60 meses (SESSENTA) para atividades de baixo potencial poluidor. 



Para a atividade de mineração como potencial de poluição grande o prazo 
Maximo será de 36 (TRINTA E SEIS) meses. (Estas orientações deverão 
ser oficializadas brevemente através de publicação no Diário Oficial do 
Estado de Santa Catarina).  

Foi comentado pelos presentes que esta decisão da FATMA é mais 
restritiva do que a Resolução do CONAMA que estabelece que as 
licenças ambientais tem um prazo mínimo de QUATRO anos.   

Os representantes das empresas comentam que hoje são expedidas 
licenças individuais para as sub-atividades de lavra, beneficiamento, 
depósito de rejeitos, caixa de embarque e transporte de carvão mineral.  

Foi comentado pelo SIECESC que a FEPAM no Rio Grande do Sul 
expede licenças únicas por título minerário, englobando todas sub-
atividades sob uma única licença.       

O Eng Zancan informa que existe uma emenda orçamentária do 
executivo tramitando no Congresso Nacional que destina recursos para a 
recuperação ambiental na região sul de Santa Catarina.  

O Eng Gerson comenta que a atividade de rebeneficiamento de rejeitos, 
por suas peculiaridades e por estar necessariamente operando em áreas 
já impactadas, devera ser tratada de uma forma especial.  

Em seguida o Eng Cleber procedeu a leitura da Minuta do Protocolo de 
Intenções apresentado pela FATMA na reunião de 23 de Outubro de 
2003.  

Foram em seguida apresentadas pelo Eng Cezar as minutas das 
Instruções Normativas relativas as Atividades de Mineração de Carvão, 
Depósito de Resíduos Sólidos da Mineração de Carvão, Beneficiamento 
de Carvão e o Licenciamento Ambiental do Transporte de Carvão Mineral 
e seus Rejeitos.  

Em seguida foi feita a leitura da lista de atividades relacionadas com a 
extração e o beneficiamento de carvão na região sul. Nesta ocasião a 
lista foi atualizada com a contribuição dos presentes.  

A próxima discussão entre os presentes girou em torno da necessidade 
de um trabalho conjunto e integrado entre a FATMA e o DNPM na análise 
de processos, na atividade de licenciamento e nas fiscalização das 
atividades licenciadas.  



O Eng André Smaniotto sugere que seja definida uma forma padrão para 
o licenciamento da atividade, ou seja, que seja definido um termo de 
referencia que possa indicar a empresa quais os documentos são 
necessários e suficientes para a obtenção do licenciamento.  

Foi comentado pelos presentes a demora na renovação das licenças, e 
que a Policia Ambiental nas suas vistorias costuma embargar aquelas 
atividades que estão sem licença, mesmo já tendo encaminhado, ou 
tendo sua renovação em tramitação.     

O representante da Policia Ambiental, soldado Teo informa que a partir de 
Março deste ano 2003, existe uma determinação do comando da Policia 
Ambiental de que não sejam embargadas aquelas atividades que já 
tenham “homologado” o seu processo de renovação de licença ambiental 
dentro dos prazos legais e cuja licença ainda não tenha sido expedida por 
problemas administrativos da FATMA.            

O Eng André Smaniotto salienta que segundo resolução do CONAMA nº 
237/97 no seu artigo 18 parágrafo 4º diz “A renovação da Licença de 
Operação (LO) de uma atividade ou empreendimento deverá ser 
requerida com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias da 
expiração de seu prazo de validade, fixado na respectiva licença, ficando 
este automaticamente prorrogado até a manifestação definitiva do órgão 
ambiental competente”.    

O Biol. Joaquim e o Engº Cezar, técnicos da FATMA, entendem que as 
atividades situadas numa mesma localização geográfica deveriam estar 
submetidas a licenciamento único, a exemplo do que faz o DNPM. E que 
aquelas que estejam situadas em locais diferentes, mesmo que 
englobadas em um único projeto, poderiam ser submetidas a 
licenciamentos distintos, porém que o assunto deverá ser melhor 
discutido.   

O Geol. Schneider coloca a situação de produtos distintos obtidos a partir 
do beneficiamento de carvão, se estariam incluídos na licença do 
beneficiamento ou não. O Biol. Joaquim entende que produtos oriundos 
do beneficiamento, embalados ou não poderiam estar incluídos na 
mesma licença.  

O Engº Cleber relembra o comentário do Engº André de que deveria 
haver um termo de referencia para a obtenção e renovação do 
licenciamento ambiental. O Biol. Joaquim informa que o órgão deve fazer 
uma avaliação do impacto ambiental, a partir da qual o mesmo emite o 
termo de referencia, norteador do EIA/RIMA a ser elaborado. Porém no 
caso de renovação de licença ambiental de operação não cabe exigência 



do EIA/RIMA, que tem o caráter prévio. A emissão do termo de referencia 
não se aplica no caso de renovação de licença ambiental de operação.  

As alterações ocorridas no projeto original durante o período de validade 
da licença devem ser submetidas antecipadamente ao órgão ambiental. 
Se isto não ocorrer deverá ser feito no momento da renovação da licença 
ambiental de operação.  

A Comissão após a análise dos documentos fornecidos pela FATMA 
sugere que se objetive a elaboração de uma Instrução Normativa única 
para a atividade de mineração de carvão que contemple capítulos 
específicos para o caso de rebeneficiamento e transporte de carvão 
mineral e rejeitos, tendo em vista que o carvão e seus rejeitos são 
considerados produtos perigosos.  

A Comissão entende também que para um melhor aprimoramento da 
Instrução Normativa seria necessário o conhecimento dos procedimentos 
internos de análise de processos da FATMA. O conhecimento dos 
critérios de análise de documentos é fundamental para a harmonização e 
padronização de procedimentos e exigências.  

A Comissão entende que deve ser adotada por todas as Instituições 
componentes uma posição pró-ativa voltada para resultados práticos na 
melhoria das condições ambientais.  

O Biol Joaquim entende que o órgão ambiental não deve ser 
determinante, que o empreendedor deveria indicar quais são suas 
necessidades não só para o licenciamento como para o controle da sua 
atividade e a partir das indicações, discussões e conclusões obtidas junto 
ao órgão ambiental, estabelecer normas e procedimentos.      

O Engº Cleber sugere que os presentes analisem a minuta das Instruções 
Normativas e tragam na próxima reunião as sugestões. A próxima reunião 
foi marcada para quinta-feira dia 30 de Outubro de 2003 às 9:00 h no 
SIECESC.  

Sem mais para ser tratado a reunião foi encerrada às 16:00 h. 
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