
 
ATA da 37ª Reunião Ordinária da Comissão Técnica do 

Meio Ambiente do Setor Carbonífero - CTMASC  

Data: 03 de maio de 2007 1 
Hora: 15 h 2 
Local: SIECESC 3  

4 
Presentes:

 
5 

 
NOME E-MAIL EMPRESA 

1 Ademar Savi Filho savifilho@yahoo.com.br

 

São Domingos 
2 André Luciano And.luciano@engeplus.com.br   CSN 
3 Antônio C. M. Dalmolin acmdalmolin@yahoo.com.br

 

Gabriella 
4 Damião Maciel Guedes damiao.guedes@satc.edu.br

 

SATC 
5 Eduardo G. Rabello mambiente@carboniferacatarinense.com.br

  

Catarinense 
6 James A. Polz jpolz@engeplus.com.br

  

CSN 
7 João Hector Lopes Zanette jhector@riodeserto.com.br

  

Rio Deserto 
8 Jose Eduardo Amaral jamaral@engeplus.com.br

  

CPRM 
9 José Luiz dos Santos coopambiental@terra.com.br

  

Cooperminas 
10 Jonathan J. Campos Jonathan.campos@satc.edu.br

  

SIECESC 
11 Márcio Zanuz marcio.zanuz@satc.edu.br

 

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

 

SIECESC 
13 Mirlene Meis Amboni mirlene.amboni@satc.edu.br

 

SIECESC 
14 Ricardo Vicente Ricardo.vicente@satc.edu.br

  

SATC 
15 Roberto Romano Neto Roberto.romano@satc.edu.br

  

SIECESC 
16 Sullivan Arthur Citadin arthur@cbelluno.com.br

 

Belluno 
Pauta: 6 
1. Abertura e aprovação da pauta; 7 
2. Aprovação da ata da 36ª Reunião Ordinária; 8 
3. Atualização da legislação ambiental do setor carbonífero; 9 
4. Evento do dia do meio ambiente; 10 
5. Acompanhamento da Sentença: 11 

a. Enviada minuta do 1º relatório para GTA; 12 
b. Equipamentos de sondagem subterrânea; 13 
c. Monitoramento subterrâneo na bacia do Tubarão. 14 

6. Acompanhamento do TAC: 15 
7. Plano Diretor de Criciúma; 16 
8. Bolsa de resíduos; 17 
9. Relato do curso de dimensionamento de pilares de mina; 18 
10. Outros assuntos; 19 
11. Follow up 20 

(a) Apresentação dos eventos nos quais o SIECESC esteve presente em 21 
2006 – Belo Horizonte e Curitiba; 22 

(b) Visitas técnicas. 23 
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1 Abertura e aprovação da pauta 24 
O Sr. Damião abriu a reunião, dando boas vindas a todos, procedendo a leitura da 25 
pauta, que foi aprovada pelos presentes. 26 

2 Aprovação da Ata da 36ª Reunião Ordinária 27 
Sr. Damião lembrou que a Ata já havia sido enviada por correio eletrônico 28 
anteriormente, e consultou o plenário sobre sua aprovação, como todos estavam de 29 
acordo, a ata foi aprovada. 30 

3 Atualização da legislação ambiental do setor carbonífero 31 
O Sr. Damião informou que a atualização da legislação ambiental foi repassada às 32 
empresas por email e não por CD, tendo sido enviado o relatório de atualização mensal, 33 
a matriz atualizada e a legislação para ser adicionada ao banco de dados. 34 

4 Evento da semana do Meio ambiente  35 
O Sr. Damião apresentou a programação de eventos que a SATC propôs para a 36 
semana do meio ambiente, distribuindo aos presentes a documentação com a 37 
programação. Informou que serão realizados três eventos, um no Rio Maina, em 38 
01/06/2007, um na 4ª Linha, em 04/06/2007 e outro na Praça Nereu Ramos, em 39 
05/06/2007. Nesses eventos serão apresentados trabalhos e atividades de educação 40 
ambiental desenvolvidas pelas escolas e pela SATC. Solicitou que as empresas 41 
participassem do evento do dia 5, apresentando as atividades que vêm desenvolvendo 42 
com relação ao meio ambiente. Os representantes ficaram de confirmar a participação. 43 

5 Acompanhamento da Sentença 44 
5.1 Enviada minuta do 1º relatório para GTA 45 
O Sr. Roberto informou sobre a elaboração e apresentação do 1º relatório do GTA, 46 
esclarecendo sobre os dados apresentados e os prazos a serem cumprindo. Destacou 47 
que o GTA tem o prazo de 30 dias para avaliar e consolidar o documento. Destacou que 48 
o monitoramento hídrico superficial possui 140 pontos onde são amostrados os 49 
indicadores estabelecidos, incluindo dados de precipitação e variação da vazão. Os 50 
resultados são analisados na escala de sub-bacias em 15 campanhas. Foram 51 
apresentados mapas de cobertura do solo com as áreas degradadas, com base nos 52 
mapas do DNPM e validação de campo, mapas com validação dos pontos de 53 
monitoramento das águas superficiais, e mapas com os pontos de monitoramento 54 
subterrâneo. O Sr. Damião informou que o relatório do monitoramento biológico incluiu 55 
informações do monitoramento realizado pela Carbonífera Criciúma e CSN, este último 56 
realizado a partir de 2003. O relatório totalizou 71 pontos de amostragem da fauna e 57 
flora nas Bacias do Rio Tubarão e Mãe Luzia. Tendo sido apresentadas informações 58 
sobre o acompanhamento das áreas em recuperação ambiental com base nos 59 
indicadores de diversidade de espécies de avifauna e vegetação, índice de cobertura e 60 
fitossociologia da vegetação e a presença e recolonização da fauna. O Sr. João Hector 61 
destacou a importância da interatividade dos trabalhos e dos dados gerados com as 62 
informações das empresas. O Sr. James informou que a CSN está analisando o 63 
relatório do GTA. 64 
5.2 Equipamentos de sondagem subterrânea 65 
O Sr. Roberto informou que a NBR 13.865, referente à perfuração de poços 66 
piezométricos, está sendo alterada, deixando de existir a exigência mínima de 4 pontos 67 
de monitoramento (1 a montante e 3 a jusante) e a definição do diâmetro mínimo de 68 
perfuração. Sobre o monitoramento subterrâneo, informou que o SIECESC está 69 
adquirindo equipamento de monitoramento subterrâneo de baixa vazão, com 70 
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acionamento sob pressão e capacidade de 200m de profundidade. Esse equipamento 71 
atende os níveis de exigência dos órgãos ambientais. Também informou que estão 72 
realizando contatos com os donos de terra, para assinatura de contrato permitindo a 73 
perfuração dos poços. 74 
5.3 Monitoramento subterrâneo na bacia do rio Tubarão. 75 
O Sr. Roberto informou que o SIECESC elaborou proposta de monitoramento da bacia 76 
do rio Tubarão, que foi encaminhada ao Ministério Público. Destacou que irá aproveitar 77 
a discussão do relatório no GTA para incluir e consensar a respeito, e que vai montar 78 
uma proposta de espacialização dos pontos de monitoramento da bacia. O Sr. Amaral 79 
informou que foi finalizado o mapa geológico da bacia e, a partir dele, será elaborado o 80 
mapa hidrogeológico. Foram definidos os pontos de amostragem, incluindo nascentes e 81 
outras que possam ser influenciados pelo carvão, e pontos brancos. Destacou que o 82 
interesse da CPRM é o de mapear toda a bacia do Tubarão. O Sr. James perguntou se 83 
foram alocados poços e o Sr. Roberto informou que não, mas foram previstos de 10 a 84 
15 poços, com profundidade máxima de 30m. 85 

6 Acompanhamento do TAC 86 
A Sra Mariani informou que os testes de infiltração estão sendo realizados e faltam seis 87 
empresas a realiza-los e que irá encaminhar os relatórios quando forem finalizados, 88 
antes da realização das auditorias nas empresas. O Sr. José Luiz perguntou ao Sr. João 89 
Hector como foi e se já tem o resultado da auditoria ambiental, no que foi informado que 90 
a auditoria foi bem detalhada e exigente, ficando o relatório atrelado à certificação, que 91 
já está em curso na empresa. 92 

7 Plano Diretor de Criciúma; 93 
O Sr. Márcio informou que o SIECESC participa do núcleo gestor para a revisão do 94 
Plano Diretor de Criciúma e que a partir de agora serão realizadas as reuniões nas 95 
comunidades, onde a questão da mineração deve surgir. Essas reuniões são abertas 96 
aos interessados e seria importante a participação de representantes do setor. Destacou 97 
que há uma discussão sobre a utilização de antigas áreas degradadas com depósito de 98 
rejeitos para integrar às cidades na forma de terrenos para utilização não só como áreas 99 
destinadas exclusivamente ao lazer, como ocorre hoje, mas também como áreas que 100 
poderiam ser utilizadas como terrenos industriais. Para tanto, o projeto de recuperação 101 
deverá ser condicionado prevendo essa utilização futura e o momento de discutir é 102 
agora. Informou que o SIECESC participa da elaboração do Plano de Criciúma e o Sr. 103 
França participa do plano de Lauro Muller. Informou também que no início dos trabalhos 104 
do grupo uma série de dados foram disponibilizados para a elaboração de mapas 105 
temáticos que irão auxiliar na discussão do planejamento da cidade. 106 

8 Bolsa de resíduos 107 
O Sr. Damião apresentou a idéia de se instalar uma bolsa de resíduos na região, sendo 108 
necessário, para isso, que sejam quantificados os resíduos gerados pelas empresas. 109 
Destacou que a proposta será apresentada na ACIC e demais entidades representantes 110 
dos setores. O Sr. João Hector destacou a necessidade de gestão dos resíduos de 111 
brimel e papelão, resultantes dos explosivos, sendo que o Sr. James destacou a 112 
possibilidade de queimar o papelão em fornos de cerâmica vermelha, mas somente 113 
naqueles que estejam de acordo com o TAC firmado com o MPF, referente à instalação 114 
de filtros em suas chaminés. 115 
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9 Relato do curso de dimensionamento de pilares de mina 116 
O Sr. Márcio informou sobre o curso de dimensionamento de pilares de mina, 117 
destacando a importância do tema e experiência do instrutor, que mostrou através de 118 
diversos estudos de casos, que um correto dimensionamento de pilares deve levar em 119 
conta toda a gama de condicionantes geomecânicos da rocha. O Sr. Amaral informou 120 
que, no caso do sul catarinense, o DNPM definiu um fator de segurança de 1,8 porque 121 
as empresas não dispunham de conhecimento sobre a topografia local, geologia 122 
estrutural, falhas e topografia mineira, o que aumenta a insegurança dos projetos. Foi 123 
destacado que o setor perdeu reservas devido à falta de conhecimento, que poderia ter 124 
resultado em um fator de segurança menor. Por fim, o Sr. Márcio informou que estão 125 
previstos outros cursos, os quais serão oportunamente divulgados. 126 

10 Outros assuntos; 127 
O Sr. Damião destacou o fato ocorrido na data, que resultou na prisão de pesoas 128 
envolvidas com a corrupção para negociar licenças ambientais no estado de Santa 129 
Catarina. 130  

131 
11 Follow up 132 

(a) Foi solicitado que as empresas participem do evento do dia mundial do meio 133 
ambiente, em 5/06/2007, apresentando as atividades que vêm desenvolvendo 134 
com relação ao meio ambiente. 135 

(b) O SIECESC está realizando contatos com os donos de terras, para assinatura de 136 
contrato permitindo a perfuração dos poços de monitoramento subterrâneos. 137 

(c) O SIECESC irá preparar uma proposta de espacialização dos pontos de 138 
monitoramento subterrâneo da bacia do rio Tubarão. 139 

(d) O SIECESC irá encaminhar os relatórios dos testes de infiltração quando forem 140 
finalizados, antes da realização das auditorias nas empresas. 141 

(e) Os representantes das empresas poderão participar das reuniões comunitárias 142 
para elaboração do plano gestor dos municípios. 143 

(f) A SATC irá definir uma proposta para montagem de uma bolsa de resíduos na 144 
região. 145  

146 
Foi agendada a próxima reunião para o dia 31/05/2007. 147 
Sem mais para tratar a reunião foi encerrada às 17h 20min. 148  

149 
Damião Guedes 150 
Biólogo - SATC 151 
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