
 
ATA da 49ª Reunião Ordinária da Comissão Técnica do Meio 

Ambiente do Setor Carbonífero - CTMASC  

Data: 26 de junho de 2008 1 
Hora: 16 h 2 
Local: SIECESC 3  

4 
Presentes:

 
5  
6 

  

NOME: E - MAIL: EMPRESA: 
1 Antônio Carlos Dalmolin acmdalmolin@yahoo.com.br

 

Carbonífera Gabriella 
2 Carlos Henrique Schneider schneider@carbocri.com.br

 

Carbonífera Criciúma 

3 Roberto Romano Neto Roberto.romano@satc.edu.br

 

SATC/CTCL 

4 André Luiz Smaniotto meioambiente@riodeserto.com.br

 

Carb. Rio Deserto 

5 Maria Gisele Ronconi de Souza Maria.souza@satc.edu.br

 

SATC/CTCL 
6 José Eduardo do Amaral jeamaral@engeplus.com.br

 

CPRM 
7 Hilton Antonio Gevieski hagcsn@engeplus.com.br

 

CSN 

8 José Luiz Azevedo dos Santos coopambiental@terra.com.br

 

Cooperminas 

9 Graziela Torres Rodrigues Graziela.rodrigues@satc.edu.br

 

SATC/CTCL 

10 Márcio Zanuz Marcio.zanuz@satc.edu.br

 

SATC/CTCL 

11 Jussara Gonçalves da Silveira Jussara.silveira@satc.edu.br

 

SATC/CTCL 

 

7 
Pauta: 8 

1. Abertura e aprovação da pauta; 9 

2. Leitura e aprovação da ata da 48ª Reunião Ordinária; 10 

3. Entrega do CD de atualização da legislação do setor mineral; 11 

4. Resultado da semana do Meio Ambiente; 12 

5. Retomada sobre as discussões de dimensionamento de pilares e estudo sobre 13 

backfill; 14 

6. Informes: 15 

a. Relatório GTA 16 

b. Planos Diretores 17 

c. Andamento do TAC; 18 

7. Outros Assuntos, 19 

8. Encerramento. 20  

21 
1. Abertura e aprovação da pauta 22 

Deu-se início a 49° reunião da CTMASC, às 16h, do dia 26/06/2008, com a leitura da 23 
pauta feita pelo Eng° Márcio Zanuz. 24  

25 
2. Aprovação da ata da 49ª Reunião CTMASC. 26 

Após, o Sr. Márcio Zanuz, perguntou aos membros da reunião se haveriam sugestões a 27 
acrescentar na ata da 48° Reunião da CTMASC. Não havendo alterações, foi aprovada 28 
a 48° ata. 29 
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30 
3. Entrega do CD de atualização da legislação do setor mineral 31 

Conforme previsto em pauta, foram entregues os CDs referentes à atualização da 32 
legislação do setor mineral, aos membros da reunião. 33  

34 
4. Resultado da Semana do Meio Ambiente 35 

Com a palavra, a Srta. Laís Resendes, funcionária do CSMA – Centro SATC de Meio 36 
Ambiente, iniciou apresentação sobre as ações realizadas pelo Centro Satc de Meio 37 
Ambiente durante a Semana do Meio Ambiente, sendo estas: 1. Montagem de cenário 38 
no hall de entrada da instituição (SATC) com objetivo de expor as duas faces do Meio 39 
Ambiente, sendo a primeira relacionada à consciência ambiental, e a segunda com a 40 
poluição, 2. Peça teatral “Suja ou esculacha” com Cirquinho do Revirado, 3. Premiação 41 
do vencedor do II Concurso “Água, fonte de sobrevivência”, 4. Apresentação de teatro 42 
sobre o Meio Ambiente na SATC e no Teatro Elias Angelôni, 5. Brincadeiras e animação 43 
com Rádio 105 FM e distribuição de lanche. 3) Inauguração do Sistema de Tratamento 44 
de Efluentes da SATC. 4) Entrega de alimentos para o asilo Cantinho do Idoso, 45 
estipulados como ingresso na apresentação do grupo “Cirquinho Revirado”, feita no 46 
Teatro Elias Angelôni. 5) Apresentação de trabalhos das Empresas Carboníferas na 47 
Praça Nereu Ramos, em comemoração a semana do Meio Ambiente. Após as 48 
considerações da Srta. Laís, o Sr. Hilton (CSN) tomou a palavra, destacando que: É de 49 
grande relevância, o trabalho feito pelo Sr. Galdino (SISNAT), quanto ao sistema de 50 
tratamento de efluentes implantado, principalmente por se tratar de um método que não 51 
utiliza produtos químicos. O Sr. André (Carbonífera Rio Deserto) se manifestou, 52 
questionando de que forma seria feito esse tratamento de efluente. Em resposta a 53 
dúvida do Sr. André, o Sr. Márcio esclareceu, explicando que este processo de filtragem 54 
da água é feito de forma totalmente natural, através de galhos de bambu. Definiu-se 55 
então, que o assunto seja novamente abordado na próxima reunião da CTMASC, a fim 56 
de obter-se maior detalhamento sobre o mesmo. Mencionou ainda, sobre a 57 
possibilidade de convidar o Sr. Galdino (SISNAT), para tratar sobre este tema. Quanto à 58 
montagem do stand da SATC na semana do Meio Ambiente, o Eng° Márcio Zanuz disse 59 
que, no próximo ano tentará providenciar uma maior participação das empresas 60 
carboníferas neste evento, através do SIECESC. Após os comentários sobre a semana 61 
do Meio Ambiente, o Eng° Márcio Zanuz prosseguiu a reunião, sugerindo a discussão 62 
do próximo item da pauta. 63  

64 
5. Retomada sobre as discussões de dimensionamento de pilares e estudo 65 
sobre backfill; 66  

67 
O Sr. Márcio Zanuz iniciou o assunto mencionando a reunião realizada no dia 68 
24/06/2008, onde o tema tratado foi: Elaboração de uma proposta ao MPF, quanto à 69 
segurança estrutural nas minas de carvão – Backfill. Após, o Sr. Carlos Schneider 70 
(Carbonífera Criciúma) se manifestou, citando um dos temas tratados na reunião. Tema 71 
este, condizente com a proposta de criação um fundo pelas empresas carboníferas da 72 
região, com o objetivo de atender os casos mais emergentes, relacionados aos 73 
problemas causados à comunidade pelas bocas de minas. Em seguida, o Sr. Roberto 74 
Romano mencionou a possibilidade de trazer a União para ajudar nesta questão. Em 75 
resposta, o Sr. Hiton informou que a União só é responsável por ônus anteriores 76 
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cedente

 
à 1972, desde que órfãs, e que a mesma tem direito de buscar o ressarcimento 77 

dos verdadeiros responsáveise questões posteriores a esta data, e por isso, havendo 78 
responsáveis conhecidos, 

 
não seria conveniente pedir auxílio da mesma para nestes

 
79 

casos. Após, o Sr. Antônio Dalmolin (Carbonífera Gabriella) questionou se todas as 80 
empresas concordaram com o levantamento deste fundo. Com isso, o Sr. Márcio 81 
esclareceu a questão, dizendo que o assunto foi abordado na reunião do dia 82 
24/06/2008, e que ainda não foi aprovado, ficando a cargo do Presidente do SIECESC, 83 
Sr. Ruy Hülse, levar a questão até as diretorias das empresas carboníferas. O Sr. 84 
Antônio Dalmolin falou que não é contra o fundo, mas que esse recurso somado com os 85 
demais investimentos em Projetos Ambientais, geram um custo muito alto àas 86 
Empresas. O Sr. Márcio Zanuz disse que esse investimento é pequeno, se comparado 87 
aos prejuízos gerados. Citou ainda, que o assunto será discutido com maior ênfase no 88 
Seminário sobre Backfill, que será realizado no dia 11/07/2008, às 09h, no auditório do 89 
SIECESC, data em que se pretende iniciar a elaboração da proposta solicitada pelo 90 
MPF, quanto à segurança estrutural nas minas de carvão. Após, o Sr. Antônio Dalmolin 91 
sugeriu que o levantamento fosse feito através do SIECESC, e que o suposto fundo 92 
passasse a ser denominado Programa de Atendimento às áreas afetadas pelas bocas 93 
de minas abandonadas. Em seguida, o Sr. Márcio reforçou que o assunto ficaria mais 94 
claro no Seminário sobre Backfill. 95  

96 
6. Informes: 97  

98 
a) Relatório GTA – O Sr. Roberto Romano informou aos presentes que 99 

foram encaminhadas três sugestões para serem acrescentadas no 100 
Relatório GTA, sendo uma delas pela CSN e as demais pelo MPF. 101 
Comunicou ainda, que seria feita uma reunião no dia 30/06/2008, com o 102 
MPF e CSN, objetivando a discussão dessas alterações. Falou também, 103 
sobre a dificuldade encontrada pela equipe do Núcleo de Meio Ambiente 104 
na elaboração semestral do Relatório GTA, e que provavelmente a 105 
elaboração passaria a ser anual. Por fim, reforçou que, a primeira fase do 106 
projeto de compactação foi concluída e que a segunda fase 107 
(Caracterização de solo), está em andamento. 108  

109 
b) Planos Diretores: O Sr. Márcio Zzanuz citou que nas reuniões do Plano 110 

Diretor em que participou, não foi abrangido nada relativo à mineração, 111 
salvo o comentário relacionado aos critérios de recuperação ambiental, 112 
mencionados na reunião do dia 26/06/2008. 113  

114 
c) Andamento do TAC – O Sr. Márcio Zanuz mencionou que foi observado 115 

juntamente com a Srta. Maria Gisele (SATC) que todas as empresas estão 116 
muito bem encaminhadas na certificação da ISSO 14000. 117  

118 
7. Outros assuntos: 119  

120 
8. Encerramento; 121  

122 
Sem mais, a 49° reunião da CTMASC, encerrou-se às 18h12min do dia 26/06/2008. 123 
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