
 
ATA da 47ª Reunião Ordinária da Comissão Técnica do Meio 

Ambiente do Setor Carbonífero - CTMASC  

Data: 24 de abril de 2008 1 
Hora: 16 h 2 
Local: SIECESC 3  

4 
Presentes:

 
5  
6 

  

NOME E-MAIL EMPRESA 
1 Damião Maciel Guedes Damiao.guedes@satc.edu.br

 

SATC 
2 Luiz Carlos Gomes França liizcarlos@belluno.com.br

 

Carb. Belluno 
3 Eduardo Gaidzinski Rabello mambiente@carboniferacatarinense.com.br

 

Carb. Catarinense 
4 José Luiz A. dos Santos coopambiental@terra.com.br

 

Cooperminas 
5 Carlos H. Schneider schneider@carbocri.com.br

 

Carb. Criciúma 
6 Mariane Brogni Pazzetto  Mariane.pazzeto@satc.edu.br

 

SIECESC  
7 Tiago Meis Amboni tiago.amboni@satc.edu.br

 

SIECESC  
8 Graziela Torres Rodrigues  Graziela.rodrigues@satc.edu.br

 

SIECESC  

9 Hilton Antonio Gevieski hagcsn@engeplus.com.br

 

CSN 

10 Valmir G. de Sousa valmir@carbocri.com.br

 

Carb. Criciúma 

 

7 
Pauta: 8 

1. Abertura e aprovação da pauta; 9 
2. Leitura e aprovação da ata da 46ª; 10 
3. Atualização da legislação ambiental do setor carbonífero; 11 
4. Exigência de certificação por parte da Tractebel; 12 
5. Planos diretores: Lauro Müller e Treviso 13 
6. Informes: 14 

a. Entrega da minuta do 2º relatório do GTA; 15 
b. Comitês de bacia; 16 
c. Andamento do TAC; 17 

7. Outros assuntos; 18  
19 

1. Abertura e aprovação da pauta 20 
Deu-se início a 47° reunião da CTMASC, com a leitura da pauta sugerida pelo 21 
coordenador da Comissão, o Sr. Damião, que abriu a pauta para que os demais 22 
participantes da reunião sugerissem outros assuntos a serem discutidos. O Sr. Márcio 23 
solicitou que os presentes informassem durante a reunião, o dimensionamento de 24 
custos de recuperação ambiental de áreas órfãs, a pauta foi, então, aprovada. 25  

26 
2. Aprovação da ata da 46ª Reunião Ordinária 27 

O Sr. Damião informou que a ata da 45ª reunião ainda não havia sido elaborada, ficando 28 
a cargo do Sr. Márcio e tão logo seja elaborada, será encaminhada aos membros para 29 
aprovação. 30  

31 
3. Atualização da legislação ambiental do setor carbonífero 32 

Após, o Sr. Damião apresentou a Atualização da legislação ambiental do setor 33 
carbonífero, entregando um CD com a mesma para cada empresa presente na reunião. 34 
o Sr. Damião informou que no CD consta a matriz de legislação ambiental, o relatório 35 
mensal de atualização e o banco de dados atualizado. 36 
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4. Exigência de certificação por parte da Tractebel 37 

O Sr. Damião informou que o prazo do contrato com a Tractebel estabelece que as 38 
empresas devam estar certificadas até julho deste ano e por isso este item foi incluído 39 
na pauta no sentido de verificar o andamento da certificação ambiental nas empresas. 40 
Destacou também que respondeu a telefonema da Tractebel, tendo sido informado que 41 
hoje existem 4 empresas certificadas e três que realizaram a pré-auditoria de 42 
certificação. O Sr. Márcio informou que o SIECESC recebeu ofício da empresa, 43 
solicitando essas informações e que foi encaminhado expediente às empresas, para 44 
subsidiar resposta do SIECESC. O Sr. Luiz Carlos informou que a maioria das empresas 45 
vai certificar, mas pode haver uma prorrogação de uns 6 meses nesse prazo, 46 
dependendo da situação de cada empresa. Destacou que esse assunto está sendo 47 
tratado diretamente entre a empresa e a direção do SIECESC. Informou também que a 48 
Belluno realizou a pré-auditoria, sendo que vai realizar a auditoria de certificação em 1º 49 
de julho e que, no máximo, a certificação será recomendada até setembro ou outubro. O 50 
Sr. José Luiz informou que realizou a pré auditoria há dois dias, ficando a auditoria de 51 
certificação para a 2ª quinzena de junho. Ficou informado, então, que o SIECESC irá 52 
informar a Tractebel oficialmente, sendo que aquela empresa analisará a questão caso 53 
a caso. 54  

55 
5. Planos diretores: Lauro Müller e Treviso 56 

O Sr. Márcio informou que, para o município de Lauro Muller, foi encaminhada minuta 57 
de plano diretor sem incluir as propostas do setor carbonífero e, por isso, o SIECESC irá 58 
preparar novo texto e encaminhar a Câmara de Vereadores. Quanto ao município de 59 
Treviso, para não incorrer no mesmo erro, a Prefeitura convidou as empresas com 60 
concessão na cidade. O Sr. Luiz Carlos perguntou quem havia participado, sendo 61 
respondido que foram as empresas Rio Deserto, Metropolitana e o Siecesc. As 62 
concessões e restrições foram plotadas em mapa. O Sr. Schneider informou que na 5ª 63 
reunião os coordenadores não tinham conhecimento da USITESC, sendo que a 64 
Criciúma encaminhou as informações para a FINATEC, destacando que a USITESC 65 
inclui muitas áreas. A Srta Mariane informou que nas reuniões o pessoal da 66 
coordenação (FINATEC) aceita as proposições, mas depois avaliam e alteram, sem 67 
considerar as discussões realizadas. O Sr. Hilton informou que nesta data haveria uma 68 
reunião para tratar do plano diretor de Siderópolis, na sede do sindicato dos mineiros, 69 
mas a Srta Mariane informou que a reunião foi adiada para o dia 29/04/2008, com a 70 
participação do MPF, Prefeitura e Finatec. O Sr André informou que o setor deve ser 71 
representado por profissionais para discutir com afinco, de forma a evitar que o setor 72 
seja prejudicado, destacou que a APA do Morro Albino/Estevão foi criada para impedir 73 
uma mina de carvão, mas restringe usos para outras atividades na área. Por isso, a 74 
ACIC solicitou a definição das atividades que são permitidas na APA. A Srta Mariane 75 
informou que os moradores da região do rio Kuntz estão preocupados com as restrições 76 
de uso da APA. O Sr Luz Carlos destacou a desvalorização que ocorre nas fazendas 77 
com as restrições de uso. 78  

79 
6. Informes: 80 

a. Entrega da minuta do 2º relatório do GTA 81 
O Sr. Hilton afirmou que o relatório está muito confuso e a minuta apresentada está 82 
cheia de não conformidades (com erros, capítulo repetido etc) e que o SIECESC deveria 83 
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preparar melhor o relatório antes de distribuir para o GTA, destacou que tem que haver 84 
uma revisão final. O Sr. Márcio esclareceu que a função do SIECESC é atualizar o 85 
relatório para o GTA revisar e que a elaboração de dois relatórios por ano dificulta muito 86 
o trabalho e informou que a pauta de discussões do GTA ficou centrada na discussão 87 
dos critérios de recuperação. O Sr. Schneider não seria necessário repetir o relatório 88 
semestralmente, mas sim apresentar os dados do período e a cada dois anos consolidar 89 
todo o estudo. O Sr. Luiz Carlos sugeriu que o relatório seja elaborado, discutido na 90 
CTMASC e depois encaminhado ao GTA. Foi decidido que será encaminha proposta 91 
nesse sentido ao GTA. 92  

93 
b. Comitês de bacia 94 

O Sr. Damião e a Srta Mariane, membros dos comitês de bacia, informaram que o 95 
estado havia solicitado cadastro de usuários dos recursos hídricos e que os produtores 96 
de arroz estão providenciando o cadastro e se valer a ordem de cadastro, o setor 97 
carbonífero poderia ser prejudicado. Por isso, sugeriram que seja iniciado o cadastro 98 
das empresas, por isso, se dispuseram a iniciar esse cadastro, sendo necessário que as 99 
empresas encaminhem os dados que serão solicitados. Todos concordaram com o 100 
encaminhamento proposto. 101  

102 
c. Andamento do TAC 103 

O Sr. Luiz Carlos informou que uma série de empresas serão auditadas em abril e maio. 104 
Destacou a dificuldade em alguns aspectos como o laudo de impermeabilização dos 105 
taludes, tendo em vista que o Zeta IESA, exigido pela FATMA, determina a taxa de 10-7 106 
e a norma ABNT determina 10-5 como impermeável. Destacou a necessidade de que a 107 
CTMASC discuta esses critérios e procura esclarecer junto aos órgãos competentes. O 108 
Sr. Schneider informou que após a publicação do estudo da ZETA IESA muito 109 
conhecimento novo foi desenvolvido, muitos conceitos foram revistos e é necessário 110 
atualizar. Na Criciúma, se for utilizado meio metro de argila nos depósitos de rejeito, 111 
como determinado no ZETA IESA, vai causar muita degradação ambiental em áreas de 112 
empréstimo. Destacou também que devem se feitas algumas críticas, como a captação 113 
de fundo dos depósitos. O Sr. Luiz Carlos informou que as empresas que atuam na 114 
duplicação da BR informaram que a primeira camada do depósito não deve ser 115 
compactada para permitir a drenagem. Alguns pontos foram destacados para serem 116 
discutidos pela CTMASC: impermeabilização, depósito de rejeito, bacias de decantação, 117 
drenagem ácida, fumaça e estabilidade de depósito. Ficou decidido que a Srta Mariane 118 
irá fazer uma apresentação em reunião para discutir o assunto. O Sr. Luiz Carlos 119 
informou que a Rio Deserto contratou projeto de bacia de decantação e poderíamos 120 
trazer o tema e o projeto para discussão. Ficou então, agendado para o dia 15/05/2008, 121 
a reunião para discussão de critérios para elaboração de projeto de depósito de rejeitos, 122 
para isso, a Srta Mariane irá levantar os tópicos e verificar as empresas que contrataram 123 
projetos, 124  

125 
7. Outros assuntos 126 

O Sr. Márcio solicitou aos presentes que indicassem o dimensionamento aproximado de 127 
custos de recuperação ambiental de áreas órfãs, que ficou definido entre R$35 a R$40 128 
mil por ha. 129  

130 
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Sem mais para tratar, a reunião foi encerrada às 18:20 hs. 131  
132  
133 

Damião Maciel Guedes 134 
Biólogo 135  

136 
Folow up 137 

1. o SIECESC irá informar a Tractebel oficialmente sobre a situação da 138 
certificação ambiental das carboníferas. 139 

2. Será encaminhada ao GTA proposta de alteração do formato de 140 
apresentação do relatório semestral. 141 

3. O Sr. Damião e Mariane ficaram responsáveis de preparar o cadastro de 142 
usuários do setor carbonífero junto ao estado. 143 

4. A CTMASC irá realizar reuniões para discutir a atualização de itens do ZETA 144 
IESA, sendo iniciado no dia 15/04/2008, com a apresentação de critérios 145 
para elaboração de projeto de depósito de rejeitos pela Srta Mariane. 146  

147 
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