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Meio Ambiente do Setor Carbonífero - CTMASC  

Data: 28 de junho de 2007 1 
Hora: 15 h 2 
Local: SIECESC 3 
Presentes:

 
4 

 
NOME E-MAIL EMPRESA 

1 André Luiz A. Smanioto meioambiente@riodeserto.com.br   Rio Deserto 
2 Cleber J. B. Gomes Cleber.gomes@satc.edu.br

 

SIECESC 
3 Damião Maciel Guedes damiao.guedes@satc.edu.br

 

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

  

Catarinense 
5 Hilton A Geviski hagcsn@engeplus.com.br

  

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

  

CSN 
7 Márcio Zanuz marcio.zanuz@satc.edu.br

 

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

 

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

 

SIECESC 
10 Rosimeri Venâncio Redivo rosimeri@riodeserto.com.br

  

Rio Deserto 
11 Sullivan Arthur Citadin arthur@cbelluno.com.br

 

Belluno 
Pauta: 5 

1 Abertura e aprovação da pauta 6 
2 Aprovação da ata da 38ª Reunião Ordinária 7 
3 Atualização da legislação ambiental do setor carbonífero 8 
4 Apresentação Maccaferri 9 
5 Sentença: 10 

5.1 2º reunião GTA 11 
5.2 1º relatório do GTA 12 
5.3 Monitoramento subterrâneo na bacia do Tubarão 13 

6 TAC 14 
6.1 Andamento; 15 
6.2 Programação dos ensaios de infiltração e compactação 16 
6.3 Auditorias: resultados e programação 17 

7 Vila Funil 18 
7.1 Propostas 19 
7.2 Negociação 20 

8 Comitê Tubarão 21 
9 Revisão do Código Ambiental de SC 22 

9.1 Recursos hídricos; 23 
9.2 Mineração 24 
9.3 Licenciamento 25 
9.4 Resíduos sólidos 26 

10 Evento - O papel dos combustíveis fosseis 27 
11 Outros assuntos 28  

29 
1. Abertura e aprovação da pauta 30 

O Sr. Damião abriu a reunião, dando boas vindas a todos, procedendo a leitura da 31 
pauta, que foi aprovada pelos presentes. O Sr.Hilton solicitou registrar em ata as fotos 32 
do centro de triagem dos lotes 38 e 40, em Siderópolis, onde o Centro de Triagem com 33 
apoio da RD está virando lixão, destacou que a comissão precisa discutir sobre o 34 
assunto. A sra Mariani falou que tem empresas que pedem para discutir assuntos nas 35 
reuniões, mas comparecem. A sra Rosimeri justificou devido a sobrecarga de trabalho. 36 
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O Sr. Hilton pediu para que os membros ausentes justifiquem sua ausência, quando não 37 
puderem comparecer, devem enviar representantes. Solicitou também a adoção de 38 
metodologia para as reuniões, onde as reuniões devem sempre iniciar no horário e que 39 
seja registrado na ata o horário de chegada de cada membro. 40 

2. Aprovação da Ata da 38ª Reunião Ordinária 41 
Sr. Damião lembrou que a Ata já havia sido enviada por correio eletrônico 42 
anteriormente, e consultou o plenário sobre sua aprovação, como todos estavam de 43 
acordo, a ata foi aprovada. 44 

3. Atualização da legislação ambiental do setor carbonífero 45 
O Sr. Damião informou que a atualização da legislação ambiental foi repassada às 46 
empresas por email, tendo sido enviado o relatório de atualização mensal, a matriz 47 
atualizada e a legislação para ser adicionada ao banco de dados. 48 

4. Apresentação Maccaferri 49 
Foi iniciada a apresentação da empresa, que presta serviços de controle de drenagens 50 
com gabiões, telas galvanizadas e geomembranas para barragens e rejeitos. Durante a 51 
apresentação, o Sr. Cleber destacou a possibilidade de se utilizar as telas juntamente 52 
com poliuretano para a proteção de pilares, os representantes da empresa informaram 53 
que a tela já foi utilizada com concreto e que poderiam realizar um teste. Com isso, ficou 54 
decidido que será realizado um teste, com a montagem de uma tela que será testada na 55 
Rio Deserto. O Sr. James destacou as vantagens da utilização dos canais de drenagem 56 
com a utilização de madeira de eucalipto. 57 

5. Sentença: 58 
O Sr. Damião informou sobre os trabalhos realizados pelo GTA nas duas reuniões 59 
realizadas, destacando que a minuta de relatório foi discutida na segunda reunião e que 60 
a versão final do relatório será apresentada em 22/07/2007, onde serão incorporadas as 61 
sugestões feitas pelos membros. O GTA tem até o dia 30/07/2007 para definir a versão 62 
final que será encaminhada ao Juiz. Quanto ao monitoramento biológico, a Sra Rosimeri 63 
destacou que com a realização da reunião do GTA ficou claro o que é de 64 
responsabilidade das empresas e do SIECESC, cabendo às empresas a realização do 65 
monitoramento em áreas sob sua responsabilidade e ao SIECESC a consolidação das 66 
informações. Com isso o Sr. Damião destacou a importância de que as empresas 67 
encaminhem seus relatórios para consolidação. O Sr. Hilton destacou que existem 68 
estudos que têm identificado espécies que não existem. Quanto ao monitoramento 69 
subterrâneo, o Sr. Márcio informou que já tem poços sendo perfurados e que, quando a 70 
bomba chegar serão realizados testes, para o qual os membros serão avisados. 71 

6. Cumprimento do TAC 72 
O Sr. Sullivan informou que os relatórios das auditorias chegaram à FATMA e que há 73 
informações de que os mesmos indicam críticas às empresas. A Sra. Rosimeri informou 74 
que será realizada no dia 02/07/2007 uma reunião com representantes do MP, FATMA e 75 
das primeiras empresas auditadas, para discutir os resultados das auditorias. O Sr. 76 
Damião destacou que em reunião dom o procurador, este informou que cada relatório 77 
de auditoria será avaliado e se o TAC não for integralmente cumprido, serão definidas 78 
ações específicas, com prazos de execução, dependendo de cada situação. O Sr. Artur 79 
perguntou se alguma empresa será licenciada e, se sim, quem vai dar a licença. A Sra. 80 
Rosimeri informou que a restrição da FATMA realizar o licenciamento ambiental poderá 81 
ser solucionada, se contratar equipe multidisciplinar terceirizada para emitir os 82 
pareceres técnicos do licenciamento. O Sr Arthur informou que o parecer técnico do 83 
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PRAD da Belluno foi terceirizado e apresentou exigências técnicas inadequadas. 84 
Quanto aos ensaios de infiltração e compactação, A Srta Mariane que foram realizados 85 
os testes de compactação com uso de caminhões e agora está na dependência de 86 
testar com a utilização de rolo compressor na Cooperminas para avaliação das 87 
vantagens e desvantagens de cada técnica. 88 

7. Vila Funil 89 
O Sr. Márcio informou que foram apresentadas 3 propostas técnicas e comerciais, 90 
sendo que uma empresa foi excluída na análise técnica e as duas que restaram para 91 
análise da proposta comercial apresentaram uma alta disparidade de preços e que, por 92 
isso, será realizada reunião com a empresa com a proposta de valor mais baixo para 93 
esclarecer se a empresa poderá executar os trabalhos com os preços. Além disso, será 94 
definido o rateio dos custos entre as empresas. 95 

8. Comitê da Bacia do Rio Tubarão 96 
O Sr. Márcio informou que o trabalho que está sendo realizado no Plano Estadual de 97 
Recursos Hídricos envolve a elaboração de documento sobre a caracterização e 98 
prioridades para cada bacia hidrográfica do estado. Destacou que o trabalho está sendo 99 
iniciado nas bacias que já possuem plano de gestão e a do rio tubarão é uma delas, 100 
com isso foi elaborado um documento com as prioridades, mas destacou que esse 101 
documento foi elaborado com base em dados que estão desatualizados. Como 102 
resultado, foram criadas câmaras técnicas, inclusive uma para mineração de carvão. 103 
Informou também que os membros do comitê cobraram maior empenho em divulgar os 104 
resultados do monitoramento ambiental na bacia carbonífera. Informou que está sendo 105 
elaborado uma apresentação do relatório do GTA, para apresentação no Comitê. A Srta 106 
Mariane informou que os Comitês de Bacia dos rios Urussanga e Araranguá ainda vão 107 
realizar esse trabalho, tendo em vista que se encontram em estágio mais atrasado. O 108 
Comitê do Araranguá está reunindo informações para realizar seminário em setembro 109 
deste ano. O Sr. Hilton perguntou se pode ter acesso aos estudos consolidados das 110 
bacias, realizados pelo estado, sendo respondido pela Srta Mariani que em setembro 111 
deste ano os responsáveis pelos estudos estarão por três dias em cada região para dar 112 
continuidade aos trabalhos. 113 

9. Revisão do Código Ambiental de SC 114 
A Srta Mariane, que participou do GT de recursos hídricos, informou que no GT de 115 
recursos hídricos o setor empresarial estava com pouca representação, pois contava 116 
apenas com representante da FIESC e do SIECESC, sendo o governo maioria que, em 117 
caso de votação, sempre vencia os impasses. O mesmo foi relatado pelo Sr. André, 118 
representante no GT urbano, sendo que este destacou também que houve votação para 119 
discutir aplicação do termo “melhor técnica possível”, tendo sido sugerido pelo setor 120 
empresarial o termo “aplicação de técnica eficaz”, mas o setor foi voto vencido. Já para 121 
os GTs de licenciamento, fiscalização e resíduos sólidos, os representantes informaram 122 
que houve consenso e não foi preciso votação, sendo destacado pela Sr.a Rosimeri que 123 
no licenciamento foi discutida a aplicação da auditoria ambiental, que deve ser 124 
regulamentada, se não , deve-se retirar do código, e a aplicação da educação ambiental  125 
pelas empresas no sentido de reduzir as multas ambientais. O Sr. André informou que a 126 
visão dos representantes do governo nos GTs sobre o novo código ambiental é de que 127 
esta é uma ação do governador para atender os interesses dos empresários. O Sr. 128 
Hilton lembrou que nas reuniões dos comitês da ABNT, principalmente a de cabos 129 
elétricos, a participação maciça é dos fabricantes, sem uma visão do usuário dos 130 
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produtos, o que resultava em normas onde apenas uma visão prevalece. Por isso, 131 
destacou que é fundamental que o setor empresarial participe. O Sr. Márcio destacou 132 
que, segundo a coordenadora dos GTs, a elaboração do código ambiental é uma 133 
reivindicação do setor empresarial para evitar a pulverização da legislação e os conflitos 134 
resultantes. O Sr. Damião destacou que a participação da polícia ambiental deve-se em 135 
grande parte à angustia que os policiais estão sentido quanto à fiscalização ambiental, 136 
já que lhes foi passada a atribuição de fiscalização mas não foram capacitados para a 137 
atividade. O Sr. Marcio informou que no GT de mineração se procurou discutir a re-138 
mineração de rejeitos como melhoria e algumas definições, destacou que será realizada 139 
reunião em agosto para fechar os assuntos, que irá encaminhar resumo do que foi 140 
discutido e que qualquer sugestão deve ser encaminhada até o dia 15/07/07. A Srta 141 
Mariani informou que o GT de recursos hídricos vai realizar mais duas reuniões, uma no 142 
dia 4 para discutir os parâmetros dos efluentes e vazão mínima e outra no dia 6/07/07, 143 
para discutir o plano estadual de recursos hídricos. O Sr. Cleber solicitou a utilização do 144 
relatório da Golder sobre o Manganês e estudos de geoquímica, bem como os 145 
resultados do estudo sobre toxicidade do Manganês, elaborado pela Sra Rosimeri, para 146 
discutir na reunião. Desta forma, pode-se propor que seja realizado o que está previsto 147 
na Resolução CONAMA 357/05, quanto a flexibilização nos parâmetros de qualidade de 148 
águas, com relação ao Manganês. Por fim foi colocado pelo Sr. Damião que serão 149 
realizadas reuniões de cada GT no mês de agosto para consolidar as propostas e 150 
apresentação da minuta do Código Ambiental do estado. 151 

10. Evento - O papel dos combustíveis fosseis 152 
Os Srs. Cleber, Damião e Márcio informaram sobre a realização do evento sobre os 153 
combustíveis fósseis, realizado no dia 27/06/2007, no Senado Federal, onde a utilização 154 
do carvão foi bem discutida por diversos setores, destacando a participação do Governo 155 
Federal nas discussões sobre o uso do carvão mineral. 156 

11. Outros assuntos 157 
Conforme solicitado no início da reunião, o Sr. Hilton apresentou fotos sobre o centro de 158 
triagem de resíduos de Siderópolis, na área dos Lotes 42 e 48, que foi inaugurado com 159 
a participação da Prefeitura e apoio da Empresa Rio Deserto. Destacou que, pela 160 
evolução do uso da área, parece que está se transformando em um lixão e essa 161 
questão tem que ser discutida na comissão, já que envolve a credibilidade do setor. 162 
Sem mais para tratar a reunião foi encerrada às 17h 30min. 163 
Damião Guedes 164 
Biólogo - SATC 165  

166 
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12 Sumário 167 

 
As ausências às reuniões terão que ser justificadas pelos membros. 168 

 
A partir de agora será registrado em ata o horário de chegada dos membros. 169 

 
Será realizado um teste com a utilização de tela galvanizada e poliuretano em 170 
pilares de minas da empresa Rio Deserto. 171 

 

As empresas deverão encaminhar seus relatórios de monitoramento para o 172 
SIECESC consolidar informações nos relatórios do GTA. 173 

 

Será realizada reunião entre as empresas envolvidas na recuperação ambiental 174 
da Vila Funil para discutir rateio dos custos. 175 

 

O SIECESC irá apresentar o relatório do GTA na reunião do Comitê de Bacia do 176 
rio Tubarão. 177 

 

O SIECESC irá participar das reuniões do GT de recursos hídricos no mês de 178 
julho e dos demais GTs no mês de agosto para consolidação do Código 179 
ambiental de SC. 180  

181  
182 
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