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1. Abertura e Informes  

O Eng. Zancan informa a realização Conferencia Estadual de Meio 
Ambiente no dia 05 e 06 de Novembro em Joinville – SC.   

O Eng Cleber comenta que a Pré-conferência regional foi realizada em 
Criciúma em 09 de Setembro de 2003, ocasião em que foram nomeados 
delegados da região a Sra. Patrice Barzan da CASAN e o Sr.Enilton da 
EPAGRI, respectivamente como membros titular e suplente 
representando governo e o Sr. Eduardo Krebs da UNESC e uma Bióloga 
da ONG CEIPAC, respectivamente como titular e

 

suplente representando 
a sociedade civil. Informa também que a Federação Nacional das 
Indústrias esta questionando a validade do processo já que o Setor 
Produtivo Nacional não foi convidado a participar e não tem 
representação.  

A FIESC está organizando um grupo de representantes do Setor 
Produtivo de Santa Catarina para participar da Conferência Regional em 
Joinville.   

2. Objetivos  

Excluído:  

Excluído:  como



Novamente foi ressaltada a necessidade que se obtenha, dentro do prazo 
previsto um documento claro e conciso que oriente o Processo de 
Licenciamento Ambiental da Atividade de Mineração de Carvão.    

3. Discussões  

Foram discutidas as etapas do Licenciamento e a sistematização dos 
procedimentos da FATMA e das empresas.  

O Eng. Giovano da Metropolitana levanta a questão da necessidade de 
licenciamento em separado da sondagem de acompanhamento da lavra, 
o se esta atividade estaria incluída no licenciamento da lavra.  

O Eng. Marcos Back da UNESC entende que não somente esta atividade 
deve estar incluída no licenciamento da lavra como deveria ser item de 
exigência por parte da FATMA na condições específicas para o 
Licenciamento Ambiental da unidade mineira, já que a sondagem é 
elemento primordial para o conhecimento antecipado de condições que 
podem vir a trazer riscos ambientais.  

O Geol. Dario do DNPM concorda e esclarece que o conhecimento 
antecipado e detalhado das condições que antecedem as frentes de lavra 
possibilitam um melhor planejamento e a tomada de medidas que evitem 
ou mitiguem problemas na lavra.  

Durante as discussões subseqüentes relativas as Instruções Normativas 
foram salientados os seguintes aspectos:  

 

É fundamental a padronização dos procedimentos de 
licenciamento e análise de processos na FATMA; 

 

A legislação deve ser cumprida no que concerne a elaboração de 
termos de referencia que determinem as condições e documentos 
necessários e suficientes para o andamento do processo de 
licenciamento ambiental; 

 

Deve ser criado um fluxograma orientativo com instruções claras 
para cada etapa do processo; 

 

O documento devera acarretar uma revolução nos procedimentos 
atuais da FATMA; 

 

O Formulário de Cadastro do Empreendimento – FCE foi um 
instrumento criado pela FATMA – SUL para facilitar o processo; 

 

Após a entrega e análise dos dados contidos no FCE a FATMA faz 
a classificação do empreendimento segundo o seu potencial 
poluidor, o que vai condicionar as próximas etapas do 
licenciamento;  



Segundo a FATMA os passos a serem tomados pelo empreendedor no 
processo de Licenciamento compreendem:  

 
Autorização da Prefeitura; 

 
Emissão de ART do profissional (ou profissionais) responsável pelo 
projeto; 

 
A elaboração do Estudo de Impacto Ambiental; 

 
A publicação dos editais; 

 
O pagamento das taxas.  

As etapas na FATMA consistem na análise do FCE e a emissão do Termo de 
Referência para a elaboração do EIA.  

O DNPM por sua vez analisa o Relatório de Pesquisa e o Plano de 
Aproveitamento Econômico emitindo a Portaria de Lavra. O próximo passo 
consiste na apresentação do Projeto Técnico de Mina que deve vir 
acompanhado da Licença Ambiental Prévia.  

4. Recomendações  

a. É consenso que o órgão ambiental deve emitir um termo de 
referencia, que seja norteador dos procedimentos para a 
elaboração do Estudo Prévio de Impacto Ambiental.  

b. Sugerimos que a FATMA utilize o foro da Comissão Técnica do 
Meio Ambiente do Setor Carbonífero sempre que possível para a 
discussão de casos específicos.  

c. É consenso que o empreendedor deverá baixar uma cópia da 
Instrução Normativa da Internet que conterá todos os passos e 
documentos necessários para o Processo de Licenciamento.  

d. É consenso que as Licenças de instalação e de Operação não 
podem ser dispensadas, como pode ser o caso, eventualmente da 
Licença Prévia.  

5. Encaminhamentos  

 

Os presentes se comprometem a examinar com detalhe os 
documentos base fornecidos pela FATMA (IN–7) trazendo suas 
sugestões para a próxima reunião.  

 

O secretário irá elaborar e distribuir cópias da Instrução Normativa nº1 
em meio digital.  

Sem mais para tratar a reunião foi encerrada as 12:00 h. 
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