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Pauta: 7 
1. Abertura e aprovação da pauta 8 
2. Aprovação da ata da 44ª Reunião Ordinária 9 
3. Atualização da legislação ambiental do setor carbonífero 10 
4. Apresentação do Projeto de Inventário Brasileiro de Emissões Antrópicas de Gases 11 

de Efeito Estufa  12 
5. Programa de auditorias ambientais internas nas empresas  13 
6. Discussão dos critérios para recuperação ou reabilitação de áreas degradadas pela 14 

mineração de carvão. 15 
7. Outros assuntos  16  

17 
1. Abertura e aprovação da pauta 18 

Deu-se início a 45° reunião da CTMASC, às 16h06min do dia 28/02/2008, com a leitura 19 
da pauta sugerida pelo coordenador da Comissão, o Sr. Damião Maciel Guedes, que 20 
após proceder a leitura da mesma, sugeriu o acréscimo de outro item para discussão: o 21 
Código ambiental de Santa Catarina. Logo após abriu a pauta para que os demais 22 
participantes da reunião sugerissem outros assuntos a serem discutidos. A Sta. Karline 23 
sugeriu que fosse discutida a ação das mineradoras quanto ao destino dos resíduos de 24 
explosivos (brinel e papelão). Segundo ela, a Rio deserto não tinha mais onde estocar 25 
este material. Em resposta, Sr. Schneider citou que a Carb. Criciúma montou uma 26 
máquina que descaracteriza o papelão, que é doado para o Bairro da Juventude. 27 
Quanto ao brinel, está sendo feita a descaracterização e, após, destinado a Santec. A 28 
Sra. Karline questionou quanto a autorização do exército, no que o Sr. Schneider 29 
respondeu que com a descaracterização do material, a caixa perde o aspecto explosivo, 30 
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e por não ser um produto nitroglicerinado não oferece risco algum. A Sra. Karline  citou 31 
que o exército encaminhou um ofício, mencionando que se as empresas garantissem a 32 
descaracterização do resíduo, não teria problema. Em seguida o Sr. Damião falou que 33 
da mesma forma que é feita a descaracterização do papelão, a Britanite propôs a 34 
descaracterização do plástico (brinél), Em seguida perguntou se alguém mais gostaria 35 
de acrescentar outro assunto a pauta. O Sr. Eduardo solicitou que fosse incluso na 36 
pauta a discussão sobre os cronogramas de Recuperação de áreas, referentes aos 37 
passivos. A Sta. Mariane mencionou a realização da CEMASC – Conferencia Estadual 38 
de Meio Ambiente de Santa Catarina, que acontecerá nos dias 06/03/2008 e 39 
07/03/2008, em Florianópolis. 40  

41 
2. Aprovação da ata da 44ª Reunião Ordinária 42 

O Sr. Damião mencionou o item 2 da pauta, que se refere a aprovação da 44° reunião 43 
ordinária da CTMASC. Não havendo demais sugestões para a 44° ata, a mesma foi 44 
aprovada pelos membros da reunião. 45  

46 
3. Atualização da legislação ambiental do setor carbonífero 47 

Após, o Sr. Damião apresentou a Atualização da legislação ambiental do setor 48 
carbonífero, entregando um CD com a mesma para cada empresa presente na reunião. 49 
Damião citou que foram feitas algumas alterações na matriz da Legislação Ambiental, 50 
lançando a proposta de alterar a mesma, porque a que está sendo utilizada atualmente 51 
é muito extensa, e que o pessoal da Rio Deserto quer colocar muita legislação. Portanto 52 
foi feita uma matriz mais resumida. Sendo assim, será enviada mensalmente aos 53 
membros da CTMASC, com a entrega de um CD, a matriz resumida e a usada pela 54 
Empresa Rio Deserto. A Sra. Karline, informou que a matriz mais resumida será 55 
avaliada e em caso de aprovação, poderá ser usada pela Rio Deserto, tal como as 56 
outras empresas. 57  

58 
4. Apresentação do Projeto de Inventário Brasileiro de Emissões Antrópicas de 59 

Gases de Efeito Estufa  60 

O Sr. Damião introduziu a apresentação do Projeto de Inventário Brasileiro de Emissões 61 
Antrópicas de Gases de Efeito Estufa, aprovado pelo MCT – Ministério de Ciência e 62 
Tecnologia, sob o convênio assinado entre o PNUD (executor) do Ministério e a ABCM – 63 
Associação Brasileira do Carvão Mineral. A ABCM está contratando o Sr. Leandro 64 
Fagundes e a SATC para execução do projeto. Destacou ainda, que será adquirido um 65 
equipamento para medição de gases pela SATC. Em seguida passou a palavra para o 66 
Sr. Leandro Fagundes, para que o mesmo fizesse a apresentação do projeto. O Sr. 67 
Leandro fez sua apresentação pessoal, dizendo que o motivo de ter ajudado o pessoal 68 
do SIECESC  e da ABCM seria porque o primeiro inventário da parte do carvão já tinha 69 
sido elaborado pela sua entidade em 1996. Com isso foi elaborado um projeto de 70 
pesquisa que foi finalizado no mesmo ano de sua elaboração (1996), no qual foi 71 
apontado uma série de falhas dentro do documento que foi gerado pelo governo 72 
Brasileiro. Uma das falhas é o conhecimento específico dos fatores de emissões das 73 
minas de carvão do Brasil, que é o que está sendo contemplado no segundo projeto 74 
enviado para o governo, sendo solicitado ao mesmo, o apoio financeiro do PNUD. O Sr. 75 
Leandro citou o título do projeto: Emissões fugitivas da mineração brasileira de carvão 76 
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mineral e comentou que sobre o primeiro projeto citado, o mais utilizado foi de 1990 a 77 
1994, e agora o governo solicitou que fosse feito outro projeto, no período de 1990 até 78 
2000. A execução será de responsabilidade da SATC, principalmente pelas análises 79 
químicas de carvão e rejeitos, medições de gases de efeito estufa, sendo contratada a 80 
empresa P&D (do Sr. Leandro Fagundes) para os levantamentos de informações, 81 
contando anda com a parceria do pessoal de engenharia química da PUC e também o 82 
CEPAC da PUC e Petrobrás. Por fim o Sr. Leandro convidou as empresas para serem 83 
parceiras do projeto, no sentido de permitir levantar informações sobre as emissões e 84 
discutir os resultados. O Sr. James perguntou se há fatos queindiquem que  nossas 85 
emissões são inferiores  em relação sa minas de outros países, no que o Sr. Leandro 86 
respondeu que tem fortes indícios que sim e pretende comprovar tal questão no 87 
atendimento dos  dos objetivos deste projeto. 88  

89 
5. Programa de auditorias ambientais internas nas empresas  90 

O Sr. Damião apresentou a idéia de se realizar um programa de auditorias ambientais 91 
nas empresas, tendo em vista que estas  estão em processo de certificação, já existindo 92 
4 empresas certificadas. Destacou que a empresa Minageo foi recomendada para 93 
certificação ambiental pela BRTUV. Como todas as empresas possuem sistema de 94 
gestão ambiental, um sistema de auditorias internas poderia formar pessoal em termos 95 
de horas de auditoria e permitiria que a comissão discutisse os temas relevantes de 96 
gestão ambiental. Destacou que os relatórios de auditoria são de propriedade das 97 
empresas e não serão divulgados. A Sr.a Karline destacou que é importante para as 98 
empresas uma visão de fora e o Sr. Schneider informou sobre a dificuldade de 99 
disponibilidade de pessoal, sendo  que as maiores dificuldades da empresa se 100 
encontram nos treinamentos, nos resíduos oleosos e nos perigosos. O Sr. Giovano  101 
informou que neste momento as empresas estão muito atarefadas e sugeriu que o 102 
programa fosse iniciado após a certificação, no segundo semestre, o que todos 103 
concordaram. 104  

105 
6. Discussão dos critérios para recuperação ou reabilitação de áreas 106 

degradadas pela mineração de carvão. 107 
O Sr. Damião perguntou aos presentes se teriam algum questionamento a ser feito 108 
quanto aos critérios discutidos pelo GTA. O Sr. Giovano informou que uma dificuldade é 109 
quanto a consideração de margem de canal de drenagem artificial como APP, como foi 110 
cobrado da Metropolitana. O Sr. Hilton sugeriu que as manifestações aos critérios 111 
definidos devem ser encaminhadas ao MP e se não foi contemplado deve ser feita 112 
novamente. Por fim ficou decidido que a Metropolitana e o SIECESC irão encaminhar 113 
observação sobre a questão ao MP. Em seguida o Sr. Cleber apresentou uma 114 
preocupação quanto aos trâmites que estão sendo definidos para a recuperação 115 
ambiental, pois para sua  será concedida LI, sendo concedida a LO apenas na fase de 116 
monitoramento ambiental. Destacou que o laudo de recuperação será elaborado após 117 
avaliação da FATMA, MPF e homologado pelo juiz. Portanto, a recuperação somente 118 
será aceita após essa tramitação, inclusive para as áreas já recuperadas. O 119 
monitoramento irá atestar a eficiência da recuperação. Caso comprovada a ineficácia, o 120 
MPF e a FATMA poderão exigir novas intervenções, de acordo com critérios 121 
estabelecidos no documento. O MPF pode realizar mas uma reunião para discutir esses 122 
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critérios se houver muitas observações, por isso, sugeriu que possa ser realizada uma 123 
nova reunião do GTA. Todos concordaram com o encaminhamento proposto. 124  

125  
126 

7. Outros assuntos 127 
O Sr. Damião informou que o código ambiental será encaminhado pela FATMA ao 128 
Governador nos próximos dias e que virá organizar a legislação estadual. A Sr. Mariane 129 
informou que a CEMASC – conferência Estadual de Meio Ambiente de SC será 130 
realizado em Florianópolis nos dias 6 e 7 de merco próximo e que as posições que 131 
saíram de Criciúma foram uma moção contra o uso do carvão e contra a USITESC. Em 132 
seguida foi realizado um debate sobre as discussões que vem ocorrendo na região, 133 
onde foi destacado o comportamento inadequado do Prf Carlyle, da Engenharia 134 
ambiental. O Sr. André destacou que o único caminho possível é a discussão com 135 
bases técnicas. Quanto a discussão dos cronogramas de recuperação dos passivos 136 
ambientais, o Sr. Eduardo perguntou como está a negociação entre as empresas e o 137 
MPF, destacando que a recuperação negociada pela Catarinense é de 2,0 ha por mês. 138 
O Sr. Schneider informou que tem investido cerca de 1,5% do faturamento em 139 
recuperação. 140  

141 
Sem mais para tratar, a reunião foi encerrada às 18 hs. 142  

143  
144 

Damião Maciel Guedes                        Jussara 145 
Biólogo                                                  Secretaria 146  

147 
Folow up 148 

1. A SATC irá solicitar a BRITANITE a situação do projeto de reciclagem de 149 
brinéis de explosivos. 150 

2. As empresas membros do CTMASC concordaram em ser parceiras do 151 
projeto de medição de emissão da gases de efeito estufa em minas de 152 
carvão. 153 

3. No segundo semestre será iniciado o programa de auditorias internas nas 154 
empresas, coordenado pela SATC. 155 

4. O SIECESC e a Metropolitana irão encaminhar expediente ao MPF quanto a 156 
consideração dos canais de drenagem artificial como APP 157 

5. O SIECESC irá solicitar a realização de nova reunião do GTA para discutir a 158 
forma de homologação da recuperação ambiental. 159 
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