
 
ATA da 29ª Reunião Ordinária da Comissão Técnica do 

Meio Ambiente do Setor Carbonífero - CTMASC  

Data: 31 de agosto de 2006 1 
Hora: 15 h 2 
Local: SIECESC 3  

4 
Presentes:

 
5  
6  

NOME E-MAIL EMPRESA 
1 Damião Maciel Guedes damiao@satc.edu.br

 

SATC 
2 Camila Demo Camila.medeiros@satc.edu.br SATC 
3 Giovano Isidoro giovano@carboniferametropolitana.com.br Metropolitana 
4 Deise Fabiane Fontanella Deise_fontanella@yahoo.com.br Comin 
5 Sullivan Arthur Citadin arthur@cbelluno.com.br

 

Belluno 
6 Paulo Felipe de Mello mambiente@carboniferacatarinense.com.br

 

Catarinense 
7 Joacir Gomes juridicoz@carboniferacatarinense.com.br

 

Catarinense 
8 Rosimeri V. Redivo rosimeri@riodeserto.com.br Rio Deserto 
9 Maiara Conceição Garpa Maiara.garpa@gmail.com Criciúma 
10 Valmir Gonçalves de Souza valmirambiental@yahoo.com.br Criciúma 
11 James A. Polz jpolz@engeplus.com.br CSN 
12 Hilton A. Gevieski hagsn@engeplus.com.br CSN 
13 Márcio Zanuz marcio.zanuz@satc.edu.br

 

SIECESC 

14 Ademar Savi Filho savifilho@yahoo.com.br São 
Domingos 

15 Jonathan S. Campos Jonathan.campos@satc.edu.br SIECESC 
16 Edy Wilson Biava Teixeira biava@carbocri.com.br Criciúma 
17 Carlos Henrique Schneider schneider@carbocri.com.br Criciúma 
18 Cléber Gomes cleber.gomes@satc.edu.br

 

SIECESC 
19 Roberto Romano Neto roberto.romano@satc.edu.br

 

SIECESC 
20 Mariane B. Pazzetto mariane.pazzetto@satc.edu.br

 

SIECESC  
7 

Pauta: 8 
1. Abertura e aprovação da pauta e aprovação da Ata da reunião anterior; 9 
2. Apresentação do seguro garantia para o TAC pela Ameniza Seguros; 10 
3. Entrega do CD de atualização da legislação ambiental; 11 
4. Apresentação do viveiro de mudas da SATC; 12 
5. Relato da situação dos indicadores de recuperação ambiental; 13 
6. Situação de atendimento da apresentação dos PRADs; 14 
7. Disposição final e tratamento de resíduos de embalagens de explosivos; 15 
8. Levantamento das necessidades de treinamento em SGA; 16 
9. Outros assuntos 17  

18 
1 Abertura e aprovação da pauta e aprovação da Ata da reunião anterior; 19  

20 
O coordenador da CTMA Sr.Damião procedeu a leitura da Pauta desta reunião salientando 21 

que os assuntos relacionados à apresentação do seguro dos TAC, situação dos PRAD e 22 
levantamento de necessidades de treinamento de SGA serão tratados na próxima reunião em 23 
função da necessidade da discussão detalhada da proposta de indicadores. O Sr. Hilton da CSN 24 
informa que não recebeu cópia da proposta de indicadores. O Sr. Cleber pede que seja inserido na 25 
pauta um breve relato sobre o andamento do estudo de compactação. 26 
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2 Apresentação do seguro garantia para o TAC pela Ameniza Seguros; 27  
28 

Transferida provavelmente para a próxima reunião. 29  
30 

3 Entrega do CD de atualização da legislação ambiental; 31  
32 

Foi distribuída aos presentes a cópia do CD com a atualização da legislação pertinente. A Sra. 33 
Rosimeri sugeriu a indicação do mês na capa do CD. 34  

35 
4 Apresentação do viveiro de mudas da SATC; 36  

37 
O Sr. Damião relata que o viveiro de mudas conjunto foi implantado com doação de mudas da 38 
empresa Rio Deserto e com a contratação de técnico. Informa que existem mudas disponíveis e 39 
pede que as empresas dêem preferência para o viveiro de mudas da SATC na compra de mudas, 40 
informa que para as empresas carboníferas o preço é reduzido. Informa, também que encaminhará 41 
uma lista com as espécies e o número de mudas disponíveis. 42  

43 
5 Relato sobre o andamento do estudo de compactação; 44  

45 
O Sr. Cleber informa que, em função das necessidades das empresas, será produzido um relatório 46 
sobre o andamento dos ensaios de compactação. Informa que até o momento foram realizados 47 
testes de infiltração em campo na Carbonífera Criciúma e na Cooperminas e que será feito o 48 
ensaio na Metropolitana no dia 01/09/06. Informa também que foram feitos contatos, sem 49 
sucesso, e com UNESC, UFSC para a realização dos ensaios de laboratório e de compactação em 50 
campo que neste momento aguardamos uma proposta de um consultor que se propõe a fazer os 51 
ensaios laboratoriais e de campo. Informa que tem sido reiterado em todas as reuniões que a 52 
compactação é prerrogativa da empresa, já que o compromisso ambiental se refere à liberação de 53 
efluentes na qualidade requerida. A Srta. Mariane fez um breve relato dos ensaios já realizados e 54 
dos resultados obtidos. Todos os detalhes constarão do relatório de progresso a ser preparado na 55 
próxima semana. 56 
Sobre o assunto foi sugerida a inclusão das observações do Sr. Schneider, descritas abaixo. 57 

1) Os projetos para disposição de rejeitos devem atender a 3 condições: controle da emissão 58 
de gases (combustão espontânea), controle da emissão de partículas pela ação do ar e/ou 59 
água, e controle da contaminação das águas superficiais e subterrâneas; 60 

2) O projeto ZETA/IESA (1985) traz conceitos úteis para atendimento a estas condições, 61 
dentre as quais podem ser citadas a conformação dos taludes, o revestimento em solo-62 
cimento-cal, as drenagens (profunda, de plataforma e superficial), o dique periférico, a 63 
vegetação consorciada, muretas RIP-RAP, etc...; 64 

3) Complementarmente, o mesmo projeto define alguns parâmetros construtivos 65 
questionados nesta reunião, tais como a densidade de compactação = 1,7 t/m³, o grau de 66 
permeabilidade K = 10-7 para solos argilosos, e a espessura de 0,30 m para recobrimento 67 
com solo argiloso entre cada plataforma e todo talude externo; 68 

4) No caso da UM II - Verdinho, nos Módulos A e B, tais conceitos servem como referência 69 
a execução da deposição dos resíduos de beneficiamento, os quais se encontram instalados 70 
sobre uma planície aluvionar recoberta por um solo argiloso, o qual pode ser equiparado à 71 
condição ideal de impermeabilização de fundo, embora sua drenagem não tenha seguido o 72 
modelo proposto; 73 
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5) O TCC elaborado pela Srta. Mariane, que considero um ótimo trabalho, merece algumas 74 
considerações no sentido do melhor entendimento ao que vem sendo medido, o qual 75 
certamente será aperfeiçoado daqui pela frente. 76 

6) As medidas realizadas com anéis concêntricos em rejeitos compactados, aplicáveis 77 
originalmente a solos argilosos, devem ser consideradas conservadoras, já que o método 78 
usado para fixação dos anéis no terreno podem estar desestruturando parcialmente a 79 
camada compactada; 80 

7) Isto se deve a energia do impacto das pancadas, que são aplicadas sobre uma massa de 81 
materiais finos e granulados, suficientes para fragmentar e desagregar a mistura finos + 82 
granulados, concorrendo desta forma para o aumento das possibilidades de infiltração; 83 

8) O projeto para disposição dos rejeitos no Módulo B foi ajustado em função de algumas 84 
variáveis envolvendo o tipo de material empregado (finos decantados em bacias no lugar 85 
do solo argiloso) e necessidade de captação e tratamento das águas de infiltração, também 86 
previstas no ZETA/IESA; 87 

9)  As alternativas encontradas pela Criciúma, no entanto, suprem perfeitamente aos 88 
objetivos do projeto original, o que permite uma considerável redução de custos e 89 
preservação ambiental, já que o volume de argila que seria empregada até o momento para 90 
o Módulo B, somente nestes 3 primeiros patamares, equivaleria a 150.000m³, o que 91 
exigiria a extração de uma superfície de 7,5 ha com 2 m de profundidade; 92 

10)  Ainda assim teríamos necessidade de coletar e tratar as águas de lixívia, o que já vem 93 
sendo feito, agora com um projeto complementar contemplado pelo TAC, o que 94 
demonstra que existem várias abordagens para a questão, as quais devem incluir o uso 95 
futuro destes rejeitos ou de sua área de deposição.  96 

Para finalizar, a Criciúma está implantando um teste piloto para comparação de desempenho de 4 97 
diferentes tipos de coberturas, a partir do qual poderemos comparar a eficiência e os custos 98 
correspondentes aos diferentes modelos de cobertura aplicáveis aos rejeitos locais. 99 
Este projeto é financiado pela Criciúma e FINEP, e vem sendo desenvolvido pelo CETEM com a 100 
Criciúma, integrando ao mesmo tempo o projeto do Comitê Gestor. 101  

102 
6 Relato da situação dos indicadores de recuperação ambiental; 103  

104 
O Sr. Cleber fez o relato do andamento do trabalho de elaboração da proposta do plano de 105 
monitoramento. Relatou que o referido Plano foi elaborado e discutido numa série de reuniões 106 
realizadas entre os técnicos das empresas no âmbito do Grupo de Trabalho e com o Ministério 107 
Público e sua assessoria técnica. Na última reunião de avaliação com a assessoria técnica do 108 
ministério público, na presença do procurador Darlan, foram solicitadas algumas alterações na 109 
redação e na forma do documento, além de outras alterações com relação ao programa de trabalho 110 
que foram relatadas pelo Sr. Roberto. A primeira se refere a inclusão do parâmetro oxigênio 111 
dissolvido no monitoramento da águas superficiais. Houve discussão entre os presentes e 112 
prevaleceu o consenso de que o parâmetro pode ser incluído e será medido no campo. A segunda 113 
alteração se refere ao número de poços profundos perfurados, tendo sido proposta a perfuração de 114 
cinco poços ao ano, totalizando 35 poços. Após discussão entre os presentes prevaleceu a tese de 115 
que é somente possível fazer dois poços profundos (aqüífero rio bonito) e três rasos (leques 116 
aluviais) no primeiro ano. As demais alterações propostas são de pequena repercussão e serão 117 
incorporadas ao texto final até a próxima segunda-feira dia 04 de setembro de 2006. Em seguida 118 
foi feita a leitura do texto de redação do Ministério Público com relação ao Banco de Dados e ao 119 
Grupo Técnico de Assessoramento. Foram propostas alterações no sentido de definir os itens que 120 
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compõem o banco de dados, visto que a redação atual é vaga, sobretudo no que se refere a outras 121 
informações pertinentes. Com relação à publicidade, foram retirados de todos os itens a CPRM, 122 
tendo em vista que na realidade a CPRM contribui com trabalhos e levantamentos que compõe o 123 
banco de dados, segundo convênio firmado com o SIECESC, sem, entretanto exercer a 124 
administração ou a manutenção do banco de dados, não dispondo inclusive de acesso direto ao 125 
mesmo. Com relação à publicidade, foi também sugerida a inclusão de um item que defina e 126 
regulamente com maior detalhe a propriedade intelectual e a possibilidade de utilização dos dados 127 
e informações contidas ou oriundas do banco de dados, bem como estabeleça um compromisso de 128 
retro alimentação de informações, por parte do potencial usuário, como contrapartida pelo acesso 129 
franqueado à informação. 130 
Com relação ao Grupo Técnico, ficou a dúvida de caber a cada réu individualmente a indicação de 131 
um a três membros para o Grupo Técnico de Assessoramento ou se o mesmo número cabe ao 132 
conjunto de mineradoras. No item relativo a elaboração do relatório preliminar foi sugerido para o 133 
SIECESC, um prazo de sessenta dias como tempo mínimo na elaboração do relatório preliminar. 134 
No item relacionado à publicação do relatório, foram sugeridas as mesmas condições da 135 
disponibilização do banco de dados. 136 
Todas as alterações serão incorporadas como comentário no texto original em meio digital e 137 
encaminhadas aos presentes e ao Ministério Público para avaliação e comentários.  138  

139 
7 Situação de atendimento da apresentação dos PRADs; 140  

141 
Será abordado na próxima reunião. 142  

143 
8 Disposição final e tratamento de resíduos de embalagens de explosivos; 144  

145 
O Sr. Valmir da Carbonífera Criciúma questionou os demais representantes das empresas sobre a 146 
destinação dos resíduos de explosivos relatando sua prática de incineração. Todos os demais 147 
representantes fazem uso da mesma prática que contempla as legislações vigentes relacionadas ao 148 
tema na região (FATMA e Exército). O Sr. Valmir sugeriu a construção de um incinerador pelas 149 
empresas associadas e a inclusão do tema na pauta da próxima reunião. Levantou-se a 150 
possibilidade de destinarem-se as caixas de papelão à reciclagem, uma vez que não se faz mais 151 
uso de explosivos nitrogenados pelas empresas. Comentou-se a possibilidade de descaracterização 152 
das caixas para que a destinação possa se concretizar sem maiores problemas. Definiu-se o 153 
repasse de maiores informações pelos representantes mais interados no assunto e uma consulta ao 154 
exército para maiores esclarecimentos, para discussão na próxima reunião. 155  

156 
9 Levantamento das necessidades de treinamento em SGA; 157  

158 
Será abordado na próxima reunião. 159  

160 
10 Outros assuntos 161  

162 
Foi comentada a questão da regulamentação do transporte ferroviário e sua influência na 163 
certificação das empresas. Foi relatado pelo Sr. Cleber o contato feito com o pessoal do meio 164 
ambiente da rede ferroviária e da Tractebel, e que ambas as instituições já foram convidadas a 165 
participar da CTMA e que serão convidadas para reunião onde serão tratadas as questões 166 
ambientais relacionadas com o transporte e o uso do carvão mineral. Em seguida o Sr. Fernando 167 
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informou sobre os eventos internacionais onde se tem discutido a questão da geração de energia e 168 
o uso do carvão, destacando a necessidade que a geração térmica a carvão terá nos próximos 20 169 
anos de capturar o CO2. Também discorreu sobre uma tratativa junto à Petrobrás, no sentido de 170 
implantar um centro tecnológico do carvão na região, o qual seria dedicado ao desenvolvimento 171 
de pesquisas a respeito do uso do carvão. 172  

173 
Sem mais para tratar a reunião foi encerrada ás 18:00h. 174  

175 
Cleber Gomes 176 
Camila Demo 177 
Damião Guedes 178 
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