
 
ATA da 38ª Reunião Ordinária da Comissão Técnica do 

Meio Ambiente do Setor Carbonífero - CTMASC  

Data: 31 de maio de 2007 1 
Hora: 15 h 2 
Local: SIECESC 3  

4 
Presentes:

 
5 

 
NOME E-MAIL EMPRESA 

1 André Luiz A. Smanioto meioambiente@riodeserto.com.br   Rio Deserto 
2 Antônio Jornada Silva Krebs Krebs@pa.cprm.gov.br

 

CPRM 
3 Cleber J. B. Gomes Cleber.gomes@satc.edu.br

 

SIECESC 
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 José Luiz dos Santos coopambiental@terra.com.br

  

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

  

SIECESC 
9 Lindomar Santos lindomars@brturbo.com.br

  

CPRM 
10 Márcio Zanuz marcio.zanuz@satc.edu.br

 

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

 

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

 

SIECESC 
13 Renato R. Teixeira meioambiente@carbocri.com.br

  

Criciúma 
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) Aprovação da pauta da 38ª CTMASC 7 
2)  Aprovação da ata da 37ª CTMASC 8 
3) Atualização da legislação ambiental 9 
4) Resíduos de explosivos – destinação de brinéis 10 
5) Cumprimento do TAC 11 

a. Realização das Auditorias nas empresas 12 
b. Compactação 13 
c. Posicionamento das empresas em relação aos depósitos de rejeitos 14 
d. Próximos passos 15 

6) Parâmetros das ETE’s (pH, Mn e Fe) 16 

7) Resolução CONSEMA 01 DE 14/12/2007 17 
8) Sentença 18 

a. Minuta do relatório 01 do GTA 19 
b. Próxima reunião do GTA 20 
c. Relato dos monitoramentos 21 
d. Relato da reunião dos reús 22 

9) Plano Diretor 23 
10) Resolução sobre águas subterrâneas 24 
11) Novo Código Ambiental de SC 25 
12) Outros assuntos 26 

1 Abertura e aprovação da pauta 27 
O Sr. Damião abriu a reunião, dando boas vindas a todos, procedendo a leitura da 28 
pauta, que foi aprovada pelos presentes. 29 
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2 Aprovação da Ata da 37ª Reunião Ordinária 30 
Sr. Damião lembrou que a Ata já havia sido enviada por correio eletrônico 31 
anteriormente, e consultou o plenário sobre sua aprovação, como todos estavam de 32 
acordo, a ata foi aprovada. 33 

3 Atualização da legislação ambiental do setor carbonífero 34 
O Sr. Damião informou que a atualização da legislação ambiental foi repassada às 35 
empresas por email, tendo sido enviado o relatório de atualização mensal, a matriz 36 
atualizada e a legislação para ser adicionada ao banco de dados. 37 

4 Resíduo de explosivos – destinação dos brinéis 38 
O Sr. Damião informou que o fornecedor de explosivos apresentou documentação da 39 
Marinha do Brasil e do Departamento dos Transportes dos USA, declarando que o 40 
material não é explosivo e pode ser destinado à reciclagem, bem como a documentação 41 
de descrição de uma máquina para triturar os brinéis, para encaminhar à reciclagem. O 42 
Sr. Cleber destacou a necessidade de se obter declaração do Exército. Após discussão 43 
do assunto, foi deliberado que a coordenação irá encaminhar expediente para o, IBRAM 44 
e algumas empresas que utilizam explosivos, como a Vale do Rio Doce e Votorantim, 45 
consultando sobre a destinação dos brinéis. Sugeriu que fosse encaminhado, também, 46 
expediente ao MP, DNPM e FATMA, informando das dificuldades para se destinar esses 47 
resíduos adequadamente. 48 

5 Cumprimento do TAC 49 
a. Realização das Auditorias nas empresas – Os Srs. Damião e 50 

Sullivan informaram sobre a realização da auditoria nas empresas Minageo e Belluno, 51 
sendo que ainda falta realizar auditoria na Criciúma, Catarinense e Cooperminas. O Sr. 52 
José Luiz informou que após a realização das auditorias, o MP, a FATMA e o DNPM, 53 
irão visitar as empresas e definir prazos para resolver as inconformidades e implantar as 54 
ações. O Sr. Cleber destacou que o MP percebeu que as empresas estão se esforçando 55 
e que irão realizar as visitas para verificar a evolução das ações, e, dependendo de 56 
cada situação, apresentar exigências mais restritivas ou não, visando à conclusão do 57 
TAC e a concessão da licença. O Sr. James informou que, em conseqüência de ação 58 
específica do Ministério Público Federal, a FATMA ainda não está autorizada a emitir 59 
licenças para as carboníferas. O Sr. Cleber destacou que o Sr. Alexandre, da FATMA, 60 
informou que os problemas de recursos humanos da FATMA serão solucionados, com a 61 
realização de terceirização, em curto prazo, e de concurso público, a longo prazo. 62 

b. Compactação e Posicionamento das empresas em relação aos 63 
depósitos de rejeitos – A Srta Mariane informou os resultados dos testes de 64 
compactação, destacando que a decisão de utilizar caminhão ou rolo compressor cabe 65 
à empresa, sendo que o caminhão compacta 25m3/h e o rolo 200m3/h e os custos são 66 
de R$90,00/hora para o rolo e R$45,00 para o caminhão. A compactação pelo caminhão 67 
envolve 10 passadas (ida e volta). O Sr. José Luiz informou que para uma boa 68 
compactação é necessário utilizar caminhão traçado. O uso do caminhão envolve um 69 
controle muito grande, para garantir as 10 passadas no mesmo trilho. O Sr. Cleber 70 
destacou que após a compactação forma-se uma camada fina de rejeito compactado 71 
que evita a infiltração na superfície. 72 

6 Parâmetros das ETE’s (pH, Mn e Fe) 73 
O Sr. Cleber informou que o relatório sobre o Manganês não foi conclusivo, mas foi o 74 
primeiro estudo envolvendo aspectos metodológicos na região, incluindo análises das 75 
concentrações de Mn entre outros elementos em amostras de carvão e das rochas 76 
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encaixantes da camada Barro Branco coletadas em minas subterrâneas, carvão e 77 
rochas encaixantes em afloramento, sedimentos de corrente e água dos rios e bocas de 78 
minas nos pontos mais representativos da sub-bacia do rio Mãe Luzia. Sendo este um 79 
trabalho pioneiro no reconhecimento da geoquímica regional, essencial ao planejamento 80 
de trabalhos futuros de detalhamento. Complementou informando que além do 81 
levantamento da Golder, um trabalho de reconhecimento geoquímico com amostragens 82 
de sedimento de corrente e água vem sendo desenvolvido para a tese de doutorado da 83 
enga. Simone Picarelli (UFRGS) na bacia do rio Urussanga, o que possibilitou a 84 
identificação da ocorrência de processo de diluição nessa bacia em função da existência 85 
de drenagens alcalinas. Destacou que deve ser definido o melhor momento para tratar 86 
do assunto e que, no momento oportuno, após a finalização do TAC, o tema poderá ser 87 
discutido com a FATMA. O Sr José Luiz informou que este tema é relevante porque irá 88 
resultar na redução dos custos de tratamento da água. O Sr. Cleber destacou que a 89 
discussão deve ser conduzida no sentido de juntar argumentos para discutir a carga que 90 
pode ser descartada em corpos receptores e que este assunto pode ser discutido no 91 
GTA. 92 

7 Resolução CONSEMA 01 DE 14/12/2007 93 
O Sr Damião leu alguns trechos da Resolução CONSEMA, que foi discutida por todos, 94 
destacando os documentos exigidos para o licenciamento ambiental para extração 95 
mineral, conforme o porte do empreendimento. O Sr. André destacou que também 96 
existem novas exigências quanto ao beneficiamento. 97 

8 Sentença 98 
c. Minuta do relatório 01 do GTA - O Sr. Cleber informou que será realizada 99 

no dia 04/06/07, uma reunião entre o SIECESC e o Procurador, Dr. Darlan, para discutir 100 
o relatório do GTA e a estratégia de discussão e finalização do relatório, que será 101 
encaminhado ao Juiz.  102 

d. Próxima reunião do GTA – O Sr. Cleber informou que será realizada 103 
reunião na semana do dia 18/06/07. Destacou que nas próximas discussões serão 104 
incluídos os temas do Manganês e a priorização de áreas a serem recuperadas. 105 

e. Relato dos monitoramentos – O Sr. Roberto informou que a bomba para 106 
amostragem de águas subterrâneas foi comprada e estará disponível para iniciar as 107 
amostragens num prazo de até 50 dias. Deverá ser realizado um treinamento para uso 108 
do equipamento destinado aos técnicos do SIECESC, da CPRM e empresas 109 
interessadas, podendo, na medida do interesse das empresas, ser utilizada na 110 
prestação de serviços no projeto de recuperação ambiental e outros. O Sr. Cleber 111 
destacou que o uso da bomba irá reduzir os custos do monitoramento subterr6aneo à 112 
medida que permite a construção de poços com diâmetro de quatro polegadas. 113 

f. Relato da reunião dos réus – O Sr. Cleber informou que o 1º relatório do 114 
GTA foi apresentado na reunião dos réus da sentença, ocorrida no dia 25/06/07 e que 115 
não houve sugestões. Destacou que foi discutida a questão do núcleo de meio ambiente 116 
do SIECESC e que foram feitas reclamações quanto ao orçamento e que esses temas 117 
não têm sido discutidos na CTMASC, por isso, solicitou que os membros apresentem 118 
suas críticas nas reuniões e que procurem conversar com a direção de suas empresas, 119 
para que a CTMASC seja o fórum de discussão. Solicitou, então, que os técnicos 120 
encaminhem as demandas das empresas para ser conduzidas no âmbito da comissão. 121 
Em seguida, fez uma explanação sobre o orçamento do núcleo, destacando que foi 122 
comparado o executado em 2006 com o orçado em 2007, mas que na execução do 123 
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orçamento não foram alterados os valores de um ano para o outro. O Sr. José Luiz 124 
informou que normalmente não repassa as informações da comissão para a diretoria e o 125 
Sr. André disse que essa reação é natural, pois qualquer custo que não seja de 126 
produção significa despesa, que precisa ser reduzido. O Sr. Damião informou que a Rio 127 
Deserto questionou se os custos do monitoramento biológico poderiam ser incluídos no 128 
orçamento do SIECESC, no que o Sr. Cleber respondeu, esclarecendo que os trabalhos 129 
do SIECESC envolvem ações em comum e os recursos são para isso, sendo os custos 130 
do trabalho de cada empresa arcado por cada uma e o monitoramento biológico é um 131 
desses serviços, que não estão no escopo dos serviços do SIECESC. Esses devem ser 132 
assumidos pelas empresas, que vinham utilizando o IPAT, mas agora podem utilizar a 133 
SATC a custos mais baixos e contribuir para formar uma massa crítica do setor. O 134 
orçamento do SIECESC no pode incluir os serviços de monitoramento de cada 135 
empresa. 136 

9 Plano Diretor 137 
O Sr. Márcio informou que a programação da elaboração do plano diretor da Criciúma 138 
foi retardada porque não havia sido previsto plano de repasse de recursos na Caixa 139 
Econômica, que permita a continuidade dos trabalhos, com a realização das reuniões 140 
comunitárias, onde haverá a discussão do assunto da recuperação de áreas. Destacou 141 
que foi realizada audiência na Câmara de vereadores e que a previsão é que em 10 142 
meses seja encaminhada a minuta final para ser votada na Câmara dos Vereadores. O 143 
Sr. Cleber destacou a necessidade de se revisar a legislação que regulamenta o uso 144 
futuro de áreas degradadas. O Sr. André informou que foi feito uma tentativa de 145 
congelamento de áreas para a construção, suspendendo o direito de construir, 146 
principalmente em áreas públicas, mas a proposta foi considerada ilegal. 147 

10 Resolução sobre águas subterrâneas 148 
O Sr. Damião encaminhou a proposta de resolução do CONAMA para ser analisada 149 
pelos membros, destacando que o perfil do CONAMA hoje envolve mais representantes 150 
de governo e de ONGs, sendo o setor produtivo pouco representado e, por isso, a 151 
tendência é que sejam tomadas decisões sem a participação adequada do setor 152 
produtivo, podendo trazer dificuldades para o setor. 153 

11 Novo Código Ambiental de SC 154 
O Sr. Damião informou que o Governo Estadual está realizando a revisão do código 155 
ambiental, sendo o SIECESC convidado a participar, tendo sido indicados os 156 
representantes para os grupos de trabalho dos seguintes temas e datas: 157 
04 e 5/6 – fiscalização - Joacir 158 
6 e 11/6 – Licenciamento - Rosimeri 159 
12 e 13/6 – Recursos Hídricos - Cleber 160 
14 e 15/06 – Florestas - Regina 161 
18 e 19/06 – Resíduos sólidos - Damião 162 
20 e 21/6 – Mineração - Márcio 163 
25 e 26/6 Industrial – André Smanioto 164 
27/6 – Institucional - Joice 165 
28/6 - Coordenação 166 
Solicitou o esforço e a participação de todos independente da representação indicada 167 
pelo SIECESC, se colocando à disposição para maiores esclarecimentos. Ficou de 168 
repassar a programação por email. 169 
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12 Follow up 170 

 
Realização de reunião entre o SIECESC e MP para discutir o relatório do GTA. 171 

 
A SATC irá encaminhar a programação das reuniões da revisão do código 172 
ambiental do estado. 173 

 
A coordenação da comissão irá encaminhar expediente para o, IBRAM e 174 
algumas empresas que utilizam explosivos, consultando sobre a destinação 175 
dos brinéis. 176 

 

Encaminhar expediente ao MP, DNPM e FATMA, informando das dificuldades 177 
para se destinar os resíduos dos brinéis adequadamente. 178 

Foi agendada a próxima reunião para o dia 28/06/2007. 179 
Sem mais para tratar a reunião foi encerrada às 17h 20min. 180 
Damião Guedes 181 
Biólogo - SATC 182 
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