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MMA  

O Sr. Damião Inicia a reunião e saúda a presença dos representantes do Ministério 
do Meio Ambiente, destacando a necessidade da retomada das atividades do Comitê 
Gestor da Bacia Carbonífera e da importância da participação na reunião do 
coordenador do Comitê. Explicou que esta comitiva está na região para verificar o 
andamento dos SGAs das empresas. Em seguida, lê a proposta de pauta para esta 
reunião:  

1 Aprovação da pauta da reunião 

2 Aprovação da ata da 26ª Reunião Ordinária 

3 Apresentação do banco de dados sobre legislação ambiental do setor 
carbonífero 

4 Relato das reuniões do GT Indicadores da Qualidade Ambiental 

5 Apresentação do Projeto de Recuperação Ambiental da Bacia Carbonífera do 
Sul de Santa Catarina 

6 Outros assuntos  
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1 Aprovação da Pauta desta Reunião  

Sr. Damião fez a leitura da pauta, ressaltando que o item 5 não seria mais debatido, 
uma vez que a apresentação do projeto para os representantes do MMA, havia sido 
feita em reunião no dia 22/06/2006. Também destacou que a apresentação da 
funcionária Mariane do SIECESC sobre seu estágio supervisionado seria feita 
dentro do item 6. A pauta foi aprovada pelos presentes.  

2 Aprovação da Ata da 26ª Reunião Ordinária  

A minuta da ata da 26ª CTMASC foi enviada por correio eletrônico para apreciação 
antecipada, tendo a mesma sido aprovada pelos presentes sem alterações.  

3 Apresentação do Banco de Dados sobre Legislação Ambiental do Setor 
Carbonífero  

Sr. Damião faz uma breve explicação sobre o porquê da compilação da legislação 
ambiental, destacando que isto é um dos requisitos para implantação do SGA e 
certificação ambiental. Em seguida, apresentou alguns slides mostrando como 
estava organizado este material. Sr. Arthur comentou que o texto está muito bom, e 
que tem contribuições para enriquecê-lo. Depois, Sr. Damião entregou um CD para 
cada um dos presentes com a legislação atualizada, destacando que será 
repassado um CD mensalmente para os representantes das empresas.  

4 Relato das Reuniões do GT Indicadores da Qualidade Ambiental  

Sr. Roberto faz uma explanação sobre como surgiu o grupo de trabalho que está 
elaborando uma proposta de monitoramento de indicadores de qualidade ambiental 
para avaliação da eficácia das medidas de recuperação que foram e estão sendo 
implantadas pelas empresas do setor carbonífero. Explicou que já foi feita uma 
apresentação de quais os indicadores haviam sido escolhidos para 
acompanhamento da qualidade dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos 
para o Ministério Público Federal, Comissão Técnica de Assessoramento do MPF e 
Juiz Federal responsável pela nova sentença. Explicou que também já foram 
abordados pelo GT a questão de metodologia e indicadores biológicos, além da 
intenção de se fazer o acompanhamento da recuperação das áreas por meio de 
imagens de satélite Quick Bird, a exemplo do que já foi feito no norte da bacia 
carbonífera recentemente. Disse aos presentes que fora combinada a apresentação 
de uma minuta de metodologia e indicadores para o dia 04/08/2006. Sr. José Luiz 
perguntou se o MPF aceitou, tendo respondido o Sr. Roberto que para sua 
surpresa, houve certa discordância do Sr. Jorge Cravo com relação aos parâmetros 
apresentados, pois achou que havia parâmetros em excesso para água subterrânea 
e poucos para água superficial. Sr. Roberto então relatou que foi explicado ao Sr. 
Jorge Cravo que esses são os parâmetros iniciais e que, a exemplo dos pontos 
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escolhidos para amostragem, bem como qualquer metodologia, serão avaliadas ao 
final de cada campanha, podendo ser alterados para obtenção de um melhor 
resultado. Finalizou dizendo que a CPRM emitirá uma nota técnica sobre 
construção de piezômetros, baseada na NBR que trata deste assunto, para orientar 
as empresas na instalação de novos poços de monitoramento. Sr. Damião disse 
que a definição de indicadores será fundamental e que o MPF está interessado 
nesta questão. Sr. Roberto lembrou da manifestação do juiz federal na última 
reunião do GT, que pediu que ambas as partes continuassem agindo com lealdade 
e sinceridade, pois isso será fundamental para o pleno cumprimento da sentença.  

5 Apresentação do Projeto de Recuperação Ambiental da Bacia Carbonífera do 
Sul de Santa Catarina  

Tema retirado da pauta.  

6 Outros Assuntos  

6.1 Situação dos SGAs das Empresas  

Sr. Damião pediu que os técnicos presentes fizessem um breve relato da situação 
da implantação do Sistema de Gestao Ambiental em sua empresa, para que os 
representantes do Ministério do Meio Ambiente pudessem ter um contexto deste 
tema. Sr. Schneider iniciou dizendo que a Carbonífera Criciúma está com seu SGA 
bastante adiantado, na fase de implementação dos procedimentos, incluindo 
treinamento, comunicação e plano de emergência. Quanto ao TAC, vem 
enfrentando problemas para o cumprimento do cronograma em função de ações 
judiciais contrárias a implantação do canal de desvio das águas de montante.   
Disse ainda que dentro de um ano deverá estar operando a estação de tratamento 
de efluentes de lixívia, e que o piso das oficinas já estão sendo impermeabilizados, 
assim como já foram instaladas as barreiras contra ruídos. Finalizando, a unidade 
mineira conta com extensa rede de poços para monitoramento do freático de leques 
aluviais, assim como o monitoramento das águas superficiais, entre outros. Sr. 
Arthur, da Carbonífera Belluno, disse que já foi feita uma avaliação de cerca de 600 
aspectos ambientais, uma revisão da legislação e está pronto um relatório inicial de 
avaliação. Com relação ao TAC, estão procurando atender o cumprimento das 
ações estabelecidas. Sra. Deise, da Comin & Cia, explicou que a imlantação do 
SGA está ocorrendo nas três unidades da empresa e que está na fase de 
documentação, treinamento de pessoal, implantação de coleta seletiva e 
levantamento de aspectos e impactos, faltando ainda outros treinamentos. Sobre o 
TAC, disse que foram recuperados cerca de 4 ha em duas unidades e que estão 
atuando dentro do cronograma, mas que ainda faltam algumas ações a serem 
desenvolvidas. Sr. Ademar, da Mineração São Domingos, disse que a parte 
documental está pronta, mas ainda faltam os treinamentos, e que alguns 
procedimentos estão implantados. Explicou que o passivo não é da empresa, mas 
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que mesmo assim já recuperaram cerca de 37 ha. Informou que a ETE-DAM está 
em fase de pré-operação, devedo tratar, nessa fase piloto, cerca de 30% do total de 
efluente que gera, e que a expectativa seja que dentro de duas semanas ela esteja 
operando plenamente. Sr. José Luiz, da Cooperminas, fez algumas breves 
considerações sobre a empresa, da particularidade de ser uma cooperativa. 
Explicou que o departamento de meio ambiente foi criado há pouco mais de uma 
ano e que o SGA está com a parte documental praticamente pronta, e que deverão 
ser iniciados os treinamentos em breve, apesar de algumas dificuldades no 
agendamento dos mesmos. Com relação a recuperação, disse que a ênfase está 
sendo dada ao pátio operacional. A ETE-DAM já deveria estar em pleno 
funcionamento, mas em função de alguns problemas técnicos, essa previsão foi 
adiada até o final do ano. Sr. Damião então, retomando a palavra, concluiu que a 
maior dificuldade das empresas está sendo o treinamento e capacitação do 
pessoal, embasando sua solicitação de apoio para essas ações ao MMA. Sr. 
Edmilson manifestou-se, então, satisfeito com as explanações, uma vez que viu 
empresas que antes se mostravam relutantes em implantar o SGA e agora estão 
empenhadas nisso, considerando bom o avanço nesses dois anos, desde que 
manteve o primeiro contato com as empresas da região para tratar desse tema. 
Disse em seguida que a comitiva do Ministério do Meio Ambiente estava na região 
para avaliar a solicitação de apoio do SIECESC, e que deverão dar parecer 
favorável, mas lembrou que ainda faltam alguns detalhes. Sugere que, antes de ser 
findado o prazo para a implementação do SGA estipulado pela Tractebel, o setor 
mostre a evolução neste tema que cada empresa obteve, pois quem exige a 
certificação sabe que a velocidade de implantação para fornecedores não é igual e 
que isso deve ser considerado no processo, se o trabalho que estiver sendo 
executado for bom. Em seguida, perguntou se os passivos estão sendo avaliados 
no processo de certificação, tendo respondido o Sr. Damião que a estratégia das 
empresas é por a recuperação dos seus passivos no planejamento da empresa. 
Depois, Sr. Edmilson alertou que os instrumentos de cessão ou arrendamento 
podem fazer com que as arrendatárias levem consigo os passivos das áreas. Sr. 
Roberto então comentou que o Dr. Darlan, durante as reuniões com as empresas 
sobre a reforma da sentença, disse que, para ele os passivos são de 
responsabilidade de quem os gerou, considerando ineficaz para a sentença 
qualquer termo de cessão, transferência ou arrendamento feito posteriormente. Isso 
gerou alguma dúvida entre os presentes e após breve debate o ficou esclarecida 
entre todos a colocação do Sr. Edmilson.  

6.2 Apresentação do estudo de compactação de depósito de rejeitos (Estágio)  

A Sra. Mariane apresentou uma prévia do seu estágio realizado no SIECESC, tendo 
como tema o estudo de compactação de rejeitos no depósito da UM II da 
Carbonífera Criciúma. Ela fez uma apresentação em slides da metodologia 
empregada para a obtenção dos dados e explicou que os mesmos ainda estavam 
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sendo avaliados e que por isso não poderiam ser tomados como definitivos para, no 
presente momento, qualquer conclusão.  

6.3 Informes  

Sr. Damião informou que está sendo iniciado um trabalho de educação ambiental, 
em parceria com a Carbonífera Metropolitana, na região da INGUSA, com apoio da 
SATC, do curso técnico de meio ambiente, sendo desenvolvido jogos ambientais e 
atividades ligadas ao meio ambiente com alunos de escolas daquela região. Em 
seguida, informou que a SATC estará oferecendo, a partir do próximo semestre, o 
curso técnico de meio ambiente no período da noite.    

Sem mais nada a ser tratado, a reunião foi encerrada às 17 h.  

Engº Márcio Zanuz 
SIECESC 
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