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Data: 30 de agosto de 2007 1 
Hora: 16 h 2 
Local: SIECESC 3 
Presentes:

 
4 

 
NOME E-MAIL EMPRESA 

1 Ademar Savi Filho savifilho@yahoo.com.br

 

SATC 
2 Andréia  CCSA 
3 André Luiz A. Smanioto meioambiente@riodeserto.com.br   Rio Deserto 
4 Antônio Dalmolin acmdalmolin@yahoo.com.br

  

Gabriela 
5 Clovis Savi minageo@cyber.com.br

 

Minageo 
6 Damião Maciel Guedes damiao.guedes@satc.edu.br

 

SATC 
7 Edilane Rocha Edilane.rocha@satc.edu.br

  

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

  

Catarinense 
9 Francisco meioambiente@riodeserto.com.br

 

Rio Deserto 
10 Hilton A Geviski hagcsn@engeplus.com.br

  

CSN 
11 Jose Luiz dos Santos coopambiental@terra.com.br

  

Cooperminas 
12 Lais Mendes de Resendes Lais.resendes@satc.edu.br

  

SATC 
13 Mariane B. Pazzetto mariane.pazzetto@satc.edu.br

 

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

 

Belluno 
15 Valmir G. de Souza valmir@carbocri.com.br

  

CCSA 
16    
Pauta: 5 

1 Abertura e aprovação da pauta 6 
2 Aprovação da ata da 40ª Reunião Ordinária 7 
3 Atualização da legislação ambiental do setor carbonífero 8 
4 Discussão sobre outorga de uso dos recursos hídricos 9 
5 Apresentação do sistema de tratamento de DAM pelas empresas 10 
6 Acompanhamento da Sentença 11 
7 Acompanhamento do TAC 12 
8 Informes sobre: 13 

8.1 Planos Diretores 14 
8.2 Código Ambiental 15 
8.3 Vila Funil 16 

9 Outros assuntos 17 
Ausências justificadas: 18 
Carlos Schneider – Carb. Criciúma (em viagem a serviço) 19 
Rosimeri Redivo – Carbonífera Rio Deserto (representada pela Sr Francisco) 20  

21 
1. Abertura e aprovação da pauta 22 

O Sr. Damião abriu a reunião, dando boas vindas a todos, procedeu a leitura da pauta, 23 
que foi aprovada pelos presentes. O Sr.Eduardo solicitou incluir em outros assuntos a 24 
discussão do aditivo do TAC, conforme apresentado em mensagem da Sr. Rosimeri e o 25 
Sr. Hilton solicitou incluir o registro do arrombamento do pilar de segurança da Morosini 26 
Norte (Painel SW 03). A pauta da reunião foi aprovada com a inclusão dos dois temas. 27 
. 28 

2. Aprovação da Ata da 40ª Reunião Ordinária 29 
Sr. Damião lembrou que a Ata já havia sido enviada por correio eletrônico 30 
anteriormente, procedeu a leitura do sumário da reunião e consultou o plenário sobre 31 
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sua aprovação, como todos estavam de acordo, a ata foi aprovada. Destacou que, 32 
conforme ficou decidido na última reunião, serão discutidos temas técnicos nas 33 
reuniões, sendo iniciado pela discussão dos usos da água e tratamento de efluentes. 34 

3. Atualização da legislação ambiental do setor carbonífero 35 
O Sr. Damião informou que a atualização da legislação ambiental seria repassada às 36 
empresas por email, com o relatório de atualização mensal, a matriz atualizada e a 37 
legislação para ser adicionada ao banco de dados. 38 

4. Discussão sobre outorga de uso dos recursos hídricos 39 
O Sr. Damião deu informe sobre a situação da elaboração do plano estadual de 40 
recursos hídricos, destacando a definição dos critérios de outorga e cobrança pelo uso 41 
dos recursos hídricos, que tem sido desenvolvida na FIESC e SDS. Em seguida 42 
procedeu a apresentação de palestra que foi proferida no plenário da Câmara de 43 
Controle Ambiental da FIESC, por representante da FIESP. Na apresentação foram 44 
destacadas as diretrizes do Plano Nacional de Recursos Hídricos, que incluem o 45 
enquadramento das águas, o uso e a cobrança dos recursos hídricos. Foram discutidos 46 
os critérios a serem adotados para a definição do plano estadual, destacando que os 47 
critérios de enquadramento, as taxas e cobrança pelo uso das águas serão 48 
estabelecidos pelos comitês de bacia. Entretanto, se estes não fizerem o 49 
enquadramento, a FATMA poderá propor, destacando assim, a necessidade de 50 
participação do setor nas reuniões dos comitês de bacia do rio Urussanga, Araranguá e 51 
Tubarão. Foi dito que a Resolução CONAMA 357/05 (art.33) permite que os padrões de 52 
qualidade do enquadramento possam ser alterados na zona de mistura do corpo 53 
d´água, dependendo da realização de estudos, desde que não altere os usos. Também 54 
está previsto que podem ser estabelecidas metas de melhoria de corpos d´água para 55 
serem atingidas ao longo de prazos estabelecidos. Foi apresentado um sumário das 56 
reuniões do Comitê Estadual de Outorga do uso dos Recursos hídricos. Na discussão 57 
da cobrança, foi esclarecido que o preço é uma composição entre a quantidade captada, 58 
a quantidade consumida e a carga poluente lançada no curso d´água. O Sr. Valmir 59 
destacou a quantidade de água consumida pela Carbonífera Criciúma para a 60 
composição do preço pelo uso dos recursos hídricos. 61 

5. Apresentação do sistema de tratamento de DAM pelas empresas 62 
O Sr. Damião informou que cada empresa iria proceder a apresentação do sistema de 63 
tratamento de efluentes que é realizado. As apresentações foram iniciadas pela Sra 64 
Andréia e Sr. Valmir, da Carbonífera Criciúma. Nessa apresentação foi demonstrada a 65 
evolução da gestão das águas e efluentes na empresa, destacando as dificuldades e 66 
benefícios encontrados. O sistema é composto por tratamento primário do efluente, por 67 
neutralização com cal. No final do sistema foi instalado um sistema de wetland para 68 
polimento final. Foi destacado que o efluente é descartado com boas condições e que, 69 
para potabilidade da água, descumpre apenas o parâmetros de dureza e sulfatos. O Sr. 70 
Artur questionou sobre laudos e estes de infiltração, sendo respondido pelo Sr. Valmir 71 
que existem laudos e estudos da região para caracterizar a infiltração, o pH de saída 72 
está em torno de 5,6. O Sr. José Luiz apresentou o sistema de tratamento de efluentes 73 
da Cooperminas, composto de neutralização com calcário, floculação com utilização de 74 
polímero, decantadores de lamela, a vazão está entre 160 a 180 m3/h. Destacou que o 75 
projeto inicial foi alterado porque havia sido mal dimensionado. O efluente é descartado 76 
com pH em torno de 8 e o lodo é seco em leito de secagem. Pelo adiantado da hora, as 77 
outras apresentações ficaram para ser realizadas na próxima reunião. 78 
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6. Acompanhamento da Sentença 79 
Não discutido 80 

7. Acompanhamento do TAC 81 
Não discutido 82 

8. Informes sobre: 83 

 

Código Ambiental 84 
O Sr. Damião informou que no dia 31/08/2007 será realizada reunião na FIESC para 85 
discussão do código ambiental pela FIESC, como reparação do workshop sobre o 86 
código, que será realizado nos dias 3 e 4/09/2007. 87 

9. Outros assuntos 88 
TAC aditivo – o Sr. Eduardo solicitou esclarecimentos a respeito do TAC aditivo, no que 89 
o Sr. André informou que após a realização das auditorias ambientais, as empresas que 90 
não tiverem cumprido o TAC integralmente terão que assinar um TAC aditivo, 91 
prorrogando o prazo de validade e dando mais um prazo para cada empresa se adequar 92 
e cumprir o TAC. O prazo é específico para cada caso. O Sr. Hilton solicitou que fosse 93 
registrada em ata sua indignação com fato ocorrido em Morozine, pois a CSN vem 94 
realizando trabalhos de recuperação ambiental, de forma a evitar a contaminação das 95 
águas de montante nos estéreis da região. Informou que a empresa vem investindo 96 
muitos recursos e que fato ocorrido em março de 2007 pode comprometer esses 97 
trabalhos, pois houve arrombamento de pilar, localizado no painel SW03, sentido N-S, 98 
último corte. Lamentou que a empresa Belluno não tenha informado sobre o ocorrido e 99 
destacou que essa questão deve ser conduzida com muita responsabilidade. O Sr. Artur 100 
respondeu afirmando que a questão pode ser discutida no comitê de acompanhamento 101 
de mina, que a CSN faz parte. Informou que há exageros do Sr. Hilton. O fato ficou 102 
registrado e as empresas irão tratar do ocorrido oportunamente. O Sr. Damião informou 103 
que manteve contato com pesquisadores da UDESC de Lages, sobre estudos de solo 104 
na recuperação ambiental, destacando que esta assunto ainda é uma lacuna na região, 105 
destacou a necessidade de incluir uma apresentação sobre o tema em reunião 106 
oportuna, juntamente com a discussão de utilização de espécies nativas e exóticas na 107 
recuperação. 108 
Sem mais para tratar a reunião foi encerrada às 17h 45min. 109  

110 
Damião Guedes 111 
Biólogo - SATC 112  

113 
10 Sumário 114 

 

Na próxima reunião será dada continuidade à apresentação do sistema de 115 
tratamento de efluentes das carboníferas, faltando ainda as empresas: Rio 116 
Deserto, Catarinense, Belluno, Minageo, Gabriela, Metropolitana, Comim. 117 

 

Necessária a participação do setor nos comitês de bacia dos rios 118 
Araranguá, Urussanga e Tubarão.. O SIECESC já tem acento. 119  

120 
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Quadro dos sistemas de tratamento de efluentes 121 
Empresa Tipo/método Equipamentos Reagentes Ph 

final 
Vazão 
m3/h 

Carbonífera Criciúma Neutralização 
e decantação 

Dosador de cal, bacias 
de decantação, wetland 

Cal, 
polímero 

5,6  

Cooperminas Neutralização 
e decantação 

Tanques, decantadores 
de lamelas, leito de 
secagem de lodo 

Cal, 
polímero 

8 180 

 

122 
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