
 
ATA da 40ª Reunião Ordinária da Comissão Técnica do 

Meio Ambiente do Setor Carbonífero - CTMASC  

Data: 26 de julho 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 Antônio Dalmolin acmdalmolin@yahoo.com.br

  

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

 

SATC 
4 Giovano Izidoro giovano@carboniferametropolitana.com.br

 

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

  

CSN 
6 Karline  Rio Deserto 
7 Márcio Zanuz marcio.zanuz@satc.edu.br

 

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

 

SIECESC 
Pauta: 5 

1 Abertura e aprovação da pauta 6 
2 Aprovação da ata da 39ª Reunião Ordinária 7 
3 Atualização da legislação ambiental do setor carbonífero 8 
4 Anotação do horário de chegada de cada um dos participantes na ata 9 
5 Definição de período para manifestação quanto ao conteúdo da minuta da ata 10 
6 Acompanhamento da Sentença 11 

6.1 Relatório 2 do GTA 12 
6.2 Monitoramentos 13 

7 Acompanhamento do TAC 14 
8 Vila Funil 15 
9 Planos Diretores 16 
10 Gestão dos Recursos Hídricos 17 

10.1 Participação nos comitês de bacias 18 
10.2 Exemplo do custo da outorga de água para uma empresa 19 

11 Elaboração do Código Ambiental de SC 20 
11.1 Principais demandas 21 
11.2 Apresentação de propostas 22 
11.3 Discussão do capítulo de recursos hídricos 23 

12 Outros assuntos 24 
Ausências justificadas: 25 
Carlos Schneider – Carb. Criciúma (em viagem a serviço) 26 
Rosimeri Redivo – Carbonífera Rio Deserto (representada pela Srta Karline) 27 
José Luiz – Cooperminas (solicitação de alteração do dia de reunião) 28 
Clovis Rossi – Minageo (em auditoria na empresa) 29 
Eduardo Rabelo – Carbonífera Catarinense (em auditoria na empresa) 30  

31 
1. Abertura e aprovação da pauta 32 

O Sr. Damião abriu a reunião, dando boas vindas a todos, procedeu a leitura da pauta, 33 
que foi aprovada pelos presentes. O Sr.Hilton solicitou registrar em ata que foi realizado 34 
um curso de PRAD – Programa de Recuperação de Áreas Degradadas na UNESC, que 35 
teve uma pequena presença de representantes do setor carbonífero local. Informou 36 
também que foi realizado em 19/07, em Içara/SC, um painel sobre geração de energia a 37 
base de carvão no âmbito do XLIII Ciclo de Estudos de Política e Estratégia, da 38 
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Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra, cujos painelistas foram  a  39 
procuradora Dr.ª Flávia Rigo Nóbrega, do MPFSC, o  Prof. Dr. Carlyle Torre de 40 
Menezes, da UNESC e o Dr. Fernando Zancan, do SIECESC. Afirmou que encaminhou 41 
email informando sobre os eventos à assessoria de imprensa do SIECESC, mas nada 42 
foi apresentado no Jornal do Carvão, apenas a apresentação do Dr. Fernando Zancan 43 
no evento da ADESG. Solicitou que ficasse registrada sua  contrariedade com o fato. O 44 
Jornal registra eventos que ocorrem no país ou no exterior, mas peca por não informar, 45 
e com riqueza de detalhes, o que ocorre de pertinente em sua própria cidade e região. 46 
. 47 

2. Aprovação da Ata da 39ª Reunião Ordinária 48 
Sr. Damião lembrou que a Ata já havia sido enviada por correio eletrônico 49 
anteriormente, e consultou o plenário sobre sua aprovação, como todos estavam de 50 
acordo, a ata foi aprovada. 51 

3. Atualização da legislação ambiental do setor carbonífero 52 
O Sr. Damião informou que a atualização da legislação ambiental foi repassada às 53 
empresas por email, tendo sido enviado o relatório de atualização mensal, a matriz 54 
atualizada e a legislação para ser adicionada ao banco de dados. 55 

4. Anotação do horário de chegada de cada um dos participantes na ata 56 
Em face do baixo índice de presença nas reuniões da Comissão, foi iniciada uma 57 
discussão para melhorar a participação dos membros nas reuniões, sendo iniciado pela 58 
decisão da última reunião em registrar em ata o horário de chegada de cada membro. O 59 
Sr. Hilton destacou que esta medida pode parecer antipática, mas vai ajudar na 60 
pontualidade e efetividade das reuniões. Os Srs. André e Giovano discordaram dessa 61 
medida. O Sr. André destacou que o coordenador poderia cancelar a reunião se não 62 
houver quorum e controlar as faltas, definindo também o início da reunião com o quorum 63 
presente após um tempo de tolerância. Essas regras poderiam ser definidas em 64 
regimento interno. O Sr. Hilton discordou, afirmando que a comissão é um fórum de 65 
discussão e as reuniões não são deliberativas. O Sr. Geovano solicitou que fosse 66 
registrado na ata que está ocorrendo um esvaziamento e enfraquecimento da comissão, 67 
tendo em vista que a comissão vinha discutindo os problemas das empresas e agora 68 
que tudo está sendo encaminhado, os representantes não têm comparecido às 69 
reuniões. O Sr. Márcio sugeriu que sejam repensadas as estratégias adotadas até 70 
agora, como a periodicidade, temas discutidos e o horário das reuniões. O Sr. Hilton 71 
acredita que o horário das 15 horas atrapalha os membros e que o ideal seria realizar as 72 
reuniões às 16 ou às 14 horas, destacou a importância da coordenação da comissão na 73 
motivação da participação dos membros por meio da discussão de assuntos relevantes. 74 
O Sr. André destacou que existem muitas reuniões para tratar de assuntos semelhantes 75 
aos da CTMASC, existe um GT para o acompanhamento da licença e outro para a Vila 76 
Funil, mas esses assuntos não interessam à Comissão. Para esses assuntos deveriam 77 
ser feitos apenas relatos. As reuniões deveriam ser mais dinâmicas e servir para discutir 78 
temas técnicos e promover a troca de experiências entre as empresas, para padronizar 79 
soluções, pois não podemos ter 11 empresas com pontos de vista diferentes. O Sr. 80 
Jonathan sugeriu que sejam definidos temas e espaços específicos para apresentação e 81 
discussão pelas empresas, por se tratar de muitas informações, essas discussões 82 
perdem sua objetividade. O Sr. Damião lembrou que existem assuntos relevantes, como 83 
a questão da outorga do uso da água, que foi enviado aos membros, mas ninguém se 84 
manifestou. O Sr. André destacou que os membros devem ter em mente que se tiverem 85 
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dificuldades na condução da questão ambiental, o fórum de discussão é a comissão. 86 
Após ampla discussão do assunto, ficou decidido que não será registrado o horário de 87 
chegada dos membros à reunião, as reuniões terrão início às 16 horas, com a duração 88 
máxima não excedendo duas horas e será feita uma consulta para definir temas a 89 
serem discutidos na comissão, sendo listados os seguintes: 90 

 

Sistemas de tratamento de água, 91 

 

compactação de rejeitos 92 

 

Roteiro dos PRADs 93 

 

Minerador contínuo 94 

 

Espessador de lamelas 95 

 

Áreas órfãs. 96 

 

Utilização de espécies nativas x espécies exóticas 97 

 

Toxicidade dos efluentes relacionadas ao pH 98 
O próximo tema a ser discutido é sobre o uso de espécies nativas ou exóticas na 99 
recuperação ambiental, devendo ser convidado um especialista na questão, devendo 100 
ser feita uma consulta formal à FATMA sobre a questão. 101 

5. Definição de período para manifestação quanto ao conteúdo da minuta 102 
da ata 103 

O Sr. Damião informou da necessidade de serem definidos prazos para elaboração, 104 
revisão e aprovação das atas. O Sr. Hilton solicitou que as revisões e sugestões sejam 105 
enviadas diretamente ao coordenador, para evitar que sejam enviadas muitas 106 
mensagens no grupo. Após discussão, ficou definido que o prazo de elaboração da ata 107 
é de 1 semana, reservando 2 semanas para a revisão, sendo que a minuta será enviada 108 
1 semana antes da reunião, para ser aprovada a verão final na reunião subseqüente. 109 

6. Acompanhamento da Sentença 110 
Relatório 2 do GTA – O Sr. Márcio informou que o prazo para conclusão do relatório 1 111 
foi prorrogado. O Sr. Jonathan destacou a necessidade de se discutir a questão das 112 
áreas órfãs. O Sr. Giovano informou que esta questão é complexa, tendo em vista o que 113 
ocorreu na área da Metropolitana na Estiva de Pregos, que foi vendida para outra 114 
empresa e agora está sendo cobrada para recuperar a mesma. O Sr. Hilton teceu 115 
considerações  sobre a área da Estiva de Pregos, destacando como a Carbonífera 116 
Metropolitana se envolveu nela, como prestadora de Serviço da ICC – Industria 117 
Carboquímica Catarinense, e que a questão vem sendo discutida, devendo o MP  incluir 118 
a União, da qual a ICC é, indiretamente, subsidiária, na questão. 119 

7. Acompanhamento do TAC 120 
O Sr. Giovano informou que teve uma conversa com o Sr. Dario, do MP, sobre o estudo 121 
do Manganês. Este informou que o estudo não é conclusivo e que é fácil de retirar o 122 
Manganês da água. Destacou que, a partir de uma informação de uma das empresas 123 
associadas, a Carbonífera Belluno, o MP concluiu que é fácil realizar o tratamento da 124 
água e retirar o Manganês. Destacou o Sr. Giovano, porém, que a experiência da 125 
metropolitana demonstra que o tratamento da água é uma questão muito difícil de lidar 126 
nas empresas e que portanto devemos tomar cuidado com as afirmações que são feitas. 127 
Afirmou que hoje ele possui uma experiência no tratamento de efluentes adquirida na 128 
operação de estações de tratamento. O Sr. André destacou que teoricamente não é 129 
difícil tratar os efluentes, mas no funcionamento, uma estação de tratamento possui 130 
muitas variáveis desconhecidas que afetam o desempenho do sistema, sendo que o 131 
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ajuste do sistema não é fácil. O Sr. Márcio destacou que a toxicidade do Manganês 132 
depende do pH, conforme atestados em estudos em desenvolvimento. 133 

8. Vila Funil 134 
O Sr. André informou que as propostas apresentadas foram tão diferentes que podem 135 
envolver trabalhos diferentes, por isso foi decidido que seria dado novo prazo para 136 
apresentação das propostas, com abertura dos envelopes no dia 01/08/07.O Sr. 137 
Dalmolim  recomendou a necessidade de se fazer estimativa de custos de serviços 138 
antes de realizar concorrência. 139 

9. Planos Diretores 140 
O Sr. Márcio destacou que é necessário observar se estão definidos os usos futuros das 141 
áreas nos PRADs para incluir nas discussões dos planos diretores. Especificamente 142 
perguntado sobre o PRAD do Campo Morozini, em execução atualmente, o Sr. Hilton 143 
informou destacou que esta área não será recuperada para ser reserva florestal, mas 144 
um campo de herbáceas, para evitar que a camada de argila seja perfurada pelas raízes 145 
arbóreas e que o plano diretor do município de Treviso deve considerar esse aspecto. 146 

10. Gestão dos Recursos Hídricos 147 
O Sr. Damião informou sobre a reunião da Câmara Técnica de Qualidade Ambiental da 148 
FIESC, onde foi discutida a questão da outorga de uso dos recursos hídricos. O Sr. 149 
Jonathan destacou que a outorga depende da realização de estudos. O Sr. Geovano 150 
lembrou que a outorga irá trazer maior conscientização sobre o uso da água. O Sr. 151 
Márcio destacou que a cobrança para uma empresa de porte médio no estado de São 152 
Paulo está em torno de R$400 mil por ano.  153 

11. Revisão do Código Ambiental de SC 154 
O Sr. Damião informou que será apresentada minuta do código ambiental do estado no 155 
mês de agosto e serão realizadas reuniões do GTs específicos para consolidar a 156 
proposta. O Sr. Márcio informou que o SIECESC participou da reunião do GT de 157 
recursos hídricos, onde foi solicitada garantia de que não constará no Código Ambiental, 158 
bem como em seu Decreto Regulamentador, nenhum artigo contrário ao Parágrafo 159 
único (e seus respectivos incisos) do Art. 25 da Resolução CONAMA 357/05. O Sr. 160 
André informou que no GT urbano foi discutida a possibilidade de alterar a legislação do 161 
estado, mas o GT não tem competência e tempo hábil para isso. Destacou que a 162 
legislação do estado definiu os parâmetros mais restritivos do mundo e isto dificulta o 163 
tratamento de efluentes e enquadramento das águas.  164 

12. Outros assuntos 165 
Sem mais para tratar a reunião foi encerrada às 17h 30min. 166  

167 
Damião Guedes 168 
Biólogo - SATC 169  

170 
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13 Sumário 171 

 
Está ocorrendo um esvaziamento e enfraquecimento da comissão, tendo em 172 
vista que os representantes não têm comparecido às reuniões 173 

 
Ficou decidido que a CTMASC será realizada de forma a incluir a apresentação 174 
e discussão de temas técnicos relevantes. 175 

 

A coordenação da CTMASC irá fazer uma consulta sobre temas a serem 176 
discutidos nas reuniões. 177 

 

As reuniões terrão início às 16 horas, com a duração máxima não excedendo 178 
duas horas. 179 

 

Ficou decidido que o prazo de elaboração da ata é de 1 semana, reservando 2 180 
semanas para a revisão, sendo que a minuta será enviada 1 semana antes da 181 
reunião, para ser aprovada a verão final na reunião subseqüente. 182 
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