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Data: 11 dezembro de 2008 1 
Hora: 15 h 2 
Local: SIECESC 3  
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09
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26
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27

 

Marcia Rabello dudugr@gmail.com

 

Carbonífera Catarinense

 

28

 

Valmir de Souza Valmir.souza@carbocri.com.br
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Pauta:

 
9 

1. Abertura e aprovação da pauta; 10 
2. Aprovação da ata da 53ª Reunião Ordinária; 11 
3. Entrega do CD de atualização da legislação do setor mineral; 12 
4. Apresentação dos trabalhos dos bolsistas da UNESC 13 
5. Estudo da atuação das bactérias na formação de DAM e tratamento de efluentes – 14 

Clair da PROBOLAB; 15 
6. Apresentação do relatório de validação de cobertura do solo; 16 
7. Informes 17 
8. Coquetel de encerramento. 18  

19 

1. Abertura e aprovação da pauta 20 
Deu-se início a 54ª reunião da CTMASC, às 15h do dia 11/12/2008, com a leitura da 21 
pauta feita pelo Coordenador desta Comissão, o Sr. Damião Maciel Guedes.  22  

23 
2. Aprovação da Ata da 53ª Reunião da CTMASC 24 

Não havendo demais sugestões a serem acrescidas a Ata da 53ª Reunião da CTMASC, 25 
a mesma foi aprovada pelos membros da reunião. 26  

27 
3. Entrega do CD de atualização da legislação do setor mineral 28 

Conforme previsto em pauta, foram entregues os CDs condizentes a atualização da 29 
legislação do setor mineral aos presentes. 30  

31 
4. Apresentação dos trabalhos dos Bolsistas da UNESC 32  

33 
a) Cultivo da Samambaia Preta em áreas impactadas pela mineração de carvão 34 

em processo de recuperação ambiental. 35 
Minutos seguintes, o Sr. Damião Guedes passou a palavra para a Bióloga Edilane 36 
Rocha, que iniciou a apresentação de seu trabalho de mestrado referente a utilização da 37 
Samambaia Preta na recuperação de áreas degradadas pela mineração de carvão no 38 
sul de Santa Catarina, orientado pela Professora Vanilde Zanette. Mencionou que estas 39 
plantas estão sendo utilizadas pela população local por possuírem potencial significativo 40 
como fonte de renda adicional, encaixando-se na categoria das plantas ornamentais. O 41 
trabalho pretende avaliar o cultivo desta samambaia como uma alternativa para a 42 
recuperação das áreas degradadas pela mineração de carvão, visando a oportunidade 43 
socio-econômica e ambiental para a região carbonífera Sul Catarinense, estimulando a 44 
geração de renda para a população local . O estudo está sendo realizado no lote 42 que 45 
é uma área pertencente à CSN, onde se desenvolveu parte da mineração de carvão a 46 
céu aberto da Mina Cantão. Após, apresentou uma tabela com os tratamentos que estão 47 
sendo desenvolvidos na referida área: a) T0 – Não controla a variável solo e nem a 48 
luminosidade, sendo um monitoramento de uma população que já era estabelecida para 49 
verificar o crescimento desta samambaia em condição natural, b) T1 e T2 – São 50 
tratamentos realizados no solo reconstruído com diferentes condições de luminosidade 51 
e c) T3 e T4 – São efetuados em solos não construídos, possuindo condições naturais 52 
com diferentes graus de luminosidade. Disse ainda, que a luminosidade é importante, 53 
pois através dela se pode observar tanto os aspectos ecológicos da planta como a 54 
forma de desenvolvimento em processos iniciais de recuperação ambiental. Em 55 
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seguida, mencionou que está sendo feito o monitoramento dessa área para ver o 56 
estabelecimento das plantas, sendo que após serão coletados os dados de biomassa e 57 
o quanto que contribui para a formação daquele substrato. Finalizada a apresentação, a 58 
Sta. Edilane colocou-se a disposição para o esclarecimento de eventuais dúvidas. Feitos 59 
os esclarecimentos, encerrou a apresentação. 60  

61 
b) Implantação de trilhas em fragmento Urbano. 62 
O Tecnólogo em Turismo, Sr. Dilton Pacheco, tomou a palavra, onde fez a apresentação 63 
do Projeto de implantação de trilha ecológica e reestruturação de medidas de educação 64 
ambiental de fragmento urbano de florestas no município de Criciúma. Esclareceu 65 
primeiramente o que seria a referida fragmentação, onde destacou que o município de 66 
Criciúma/SC encontra-se em processo natural de regeneração, sendo urgente a 67 
conservação das áreas remanescentes. Disse ainda, que a abertura de trilhas é uma 68 
das principais reponsáveis por esta fragmentação, sendo que grande parte das mesmas 69 
não apresenta planejamento necessário, favorecendo o impacto ambiental. A 70 
construção de uma trilha necessita de planejamento, monitoramento, manutenção, 71 
sendo necessário em alguns casos fazer o remanejo de traçado e de todo seu 72 
mapeamento, conforme a situação que se constata no ambiente. Em seguida, 73 
mencionou a relação entre as características físicas da trilha e hidrografia, topografia, 74 
fauna e flora local.  Após citou as áreas preferenciais e os procedimentos a serem 75 
tomados para a construção de trilhas. Falou ainda, sobre o Projeto de implementação de 76 
uma trilha educativa na SATC. Após os esclarecimentos das dúvidas dos presentes na 77 
reunião, o Sr. Hilton Geviéski parabenizou a apresentação do Sr. Dilton e o trabalho 78 
desempenhado pelo mesmo. 79  

80 
5. Estudo da atuação das bactérias na formação de DAM e tratamento de 81 

efluentes – Clair da PROLAB 82 
A Sra. Clair Baillargeon iniciou a apresentação falando sobre a utilização e a 83 
conservação das bactérias na formação de DAM, onde mencionou o trabalho das 84 
bactérias ferro-oxidantes, destacando que a presença delas na drenagem poderá 85 
comprometer o tratamento, porque ela oxidará o ferro, gerando acidez. Já as bactérias 86 
sulfato-redutoras fazem o inverso das bactérias ferro-oxidantes, fazendo a imobilização 87 
dos metais. Em seguida, a Srta. Clair esclareceu as dúvidas dos presentes, no que diz 88 
respeito às seguintes questões: a) Resultado da mistura da DAM do Rio Sangão com o 89 
esgoto urbano de Criciúma e b) Inibição da ação das bactérias ferro-oxidantes. Em 90 
seguida, o Eng° Cléber perguntou se teria alguma literatura ou alguma substância que a 91 
Sra. Clair sugeriria para a utilização na inibição dessas bactérias no caso de Tratamento 92 
de Drenagem ácida de Mina. A Srta. Clair informou que a glicose funciona, mas seria 93 
necessário realizar o teste para a obtenção de um resultado concreto. Nesta ocasião, o 94 
Sr. Carlos Schneider disse que os bactericidas seriam uma opção para a inibição 95 
dessas bactérias. Também foi mencionado o esterco suíno para a utilização em 96 
tratamento de DAM. Feitos os esclarecimentos, o Eng° Cléber mencionou a realização 97 
do Curso sobre Drenagem Ácida de Minas realizado no SIECESC durante o período de 98 
02/12/2009 a 05/12/2009, que teve como instrutores, a Sra. Margaret Dunn, Sr. Jeff 99 
Jarret e Bob Kleinmann. 100  

101  
102 
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6. Apresentação do resultado de validação de cobertura de solo 103 
Foi concedida a palavra à Srta. Maria Gisele, que iniciou uma apresentação sobre a 104 
validação de áreas impactadas pela mineração de carvão, sendo este um trabalho 105 
desempenhado pelo Núcleo de Meio Ambiente do CTCL/SATC com apoio do SIECESC. 106 
Falou inicialmente do objetivo da validação, que consiste na verificação da cobertura do 107 
solo através de trabalhos de campo com uma equipe multidisciplinar para a constatação 108 
das interpretações das imagens, considerando as condições e particularidades reais de 109 
cada área. Mostrou em seguida: a) O limite da bacia carbonífera, b) os distritos que 110 
estão dentro deste limite, c) áreas mineradas em céu aberto e e) áreas com presença de 111 
rejeito exposto e lagoas externas que ficam fora dos limites, mas que foram 112 
comprometidas pela mineração. Após, mencionou as ferramentas utilizadas no campo e 113 
os dados coletados, sendo estes: a) vegetação introduzida, b) vegetação espontânea, c) 114 
vegetação remanescente, d) lagoas internas e externas, e) tipo de solo, f) pátios 115 
operacionais, que podem ser considerados internos ou externos e g) dados das áreas 116 
urbanizadas. Logo que são trazidas todas estas informações do campo, os dados são 117 
lançados no ARCGIS. Após, é feita uma reunião interna de encerramento para 118 
discussão do que foi visto. Todas as informações são armazenadas no banco de dados 119 
para que conste nos relatórios do GTA. Logo o Sr. Hilton sugeriu que fosse 120 
acrescentada uma escala na apresentação para que se tivesse noção do tamanho da 121 
área. Por fim, a Srta. Maria Gisele esclareceu os questionamentos dos presentes, 122 
finalizando a apresentação. 123  

124 
7. Informes 125 

a) Apresentação Projeto Metano 126 

A Geóloga Luciane Garaváglia mencionou que se está sendo elaborado o 2° Inventário 127 
das emissões de Metano e emissões fugitivas a partir da mineração, sendo que a 128 
metodologia foi estudada e propõe-se utilizar a metodologia do PCC, sendo que 129 
algumas coletas de gases serão feitas em 12/2008 para testar os padrões de análise e 130 
para verificar a quantidade de gás que se conseguirá coletar e se tem como utilizar a 131 
metodologia que se está pretendendo  132  

133 
a. Relatório sobre educação ambiental 134 

O Sr. Damião mencionou que no dia 12/12/2008 estará sendo encaminhado o relatório 135 
do projeto de educação ambiental. Informou que o custo do Projeto é de 136 
aproximadamente R$ 200.000,00 por ano que são utilizados para confecção das 137 
cartilhas, distribuição, capacitação de professores, avaliação do projeto, incluindo os 138 
gastos com divulgação e atende 380 escolas públicas e particulares de 25 municípios. 139  

140 

8. Encerramento. 141 

Se mais a reunião foi encerrada. 142  

143 
Secretária:

 

Jussara Gonçalves da Silveira 144 


