
ATA da 15ª Reunião da Comissão Técnica do Meio Ambiente do Setor 
Carbonífero  

Data: 02 de setembro de 2005 
Hora: 15:00 h. 
Local: SIECESC  
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Antônio C. R. Wasniewski tonynox@zipmail.com.br

  

           Metropolitana 
Antônio Dal Molin  acmdalmolin@yahoo.com.br
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Rosimeri V. Redivo  rosimeri@riodeserto.com.br

  

ICRD 
Sullivan Arthur Citadin arthur@cbelluno.com.br

   

Belluno 
Luiz Carlos G. França msd@cyber.com.br

    

S. Domingos 
James A. Polz  jpolz@engeplus.com.br

   

CSN  

O Sr. Damião abriu a reunião, confirmando a pauta apresentada abaixo, que foi 
aprovada por todos.  

1. Abertura e aprovação da Ata 
2. Informes 
3. Termo de Ajuste de Conduta 

3.1. Cronograma do TAC 
3.2. Seguro ambiental 
3.3. Compensação 
3.4. Estudo do efluente (pH e Manganês) 
3.5. Compactação de rejeitos 

4. SGA 
4.1. Levantamento da legislação 
4.2. Aplicação de indicadores de desempenho  

1. Abertura e aprovação da Ata 
1.1. Foi apresentada a ATA da 14a reunião, que foi aprovada por 

unanimidade pelos presentes, lembrando que a mesma já havia sido 
encaminhada e revisada por email.  

2. Informes 
2.1. O Sr. Fernando Zancan informou que será realizada nos dias 16 e 
17/09/2005 a reunião sobre planejamento da gestão ambiental de empresas 
mineradoras de carvão do estado de Santa Catarina, solicitando o 



comparecimento dos representantes das empresa, sendo distribuída a 
agenda do encontro. Informou também que agendou reunião com 
representante do Ministério Público Estadual para discutir a situação das 
carboníferas e que está sendo agendada reunião entre o SIECESC e a Casa 
civil da Presidência da República, para discutir o assunto. Informou que o 
MMA agendou reunião com sua ministra para discutir a situação do comitê 
gestor da bacia carbonífera e que a próxima reunião do comitê será realizada 
em Criciúma, ainda este mês de setembro  

2.2. Por fim, o Sr. Fernando informou que a Tractebel afirmou que irá exigir 
que as empresas carboníferas estejam certificadas em dois anos. Informou 
também que a Tractebel solicitou que as carboníferas não tratem com a 
FATMA sobre o teor de enxofre no carvão,devendo este assunto ser tratado 
pela Tractebel.  

2.2. A Sra Rosimeri informou que, para a implementação do SGA, estão 
sendo gastos de 28 a 36 horas de treinamento por ano por colaborador, e 
que a média mundial para mineradoras é de 36 horas. Sugeriu que a SATC 
coordene esse trabalho de treinamento para as empresas, sendo que as 
mesmas informariam sobre suas necessidades. Sugeriu ainda que as 
auditorias internas em cada empresa sejam feitas por auditores de outra 
empresa, de forma a otimizar o processo.  

3. Termo de Ajuste de Conduta  

3.1. Cronograma do TAC 
3.1.1. A Sra Rosimeri informou que o TAC foi publicado e em 02/09/2005, 
sendo que o prazo para a apresentação do cronograma do SGA para a 
FATMA é a data de 17/09/2005.  

3.2. Seguro ambiental 
3.2.1. Foi informado que, em vez de se adotar um seguro ambiental para 
cumprir o TAC, seria feito pelas empresas uma espécie de fiança, onde 
seriam apresentados os valores de bens para serem utilizados no caso de 
não ser realizada a recuperação ambiental. Os valores adotados serão de 
1,5 a 2 milhões de Reais.  

3.3. Compensação 
3.3.1. Sobre a compensação ambiental, ficou decidido que será utilizado o 
valor de 0,6% do investimento das empresas, que será pago para 
implantação/manutenção de Unidade de Conservação na região, a critério da 
FATMA.  

3.4. Estudo do efluente (pH e Manganês) 
3.4.1. Foi informado que o IPH ainda não se manifestou sobre a realização 
do estudo dos efluentes das mineradoras, para o qual foi indicado pelo 



Ministério Público. Por isso, ficou decidido que será encaminhado novo 
expediente ao IPH para manifestação de interesse, se não for respondido, o 
fato será informado a FATMA.  

3.5. Compactação de rejeitos 
3.5.1. Após discussão sobre a compactação de rejeitos, concluiu-se que é 
necessário realizar um estudo sobre a compactação realizada com rolo 
compactador e com caminhão, avaliando a eficiência dos métodos. Este 
estudo deve embasar uma proposta de realização da compactação de 
rejeitos a ser apresentada a FATMA.  

3.5.2. O Sr. James sugeriu que o estudo seja feito por entidade de pesquisa 
e a Sra Rosimeri sugeriu que fosse a UFSC ou o IPAT, ficando responsável 
por fazer contato com essas entidades. O Sr Giovano ficou responsável por 
definir os custos de aluguel do compactador e dos serviços. Com isso, 
poderia ser definida uma proposta de estudo e realização de teste, a ser 
financiado pelas empresas, sendo as propostas enviadas à coordenação e 
secretaria executiva da comissão (SATC e SIECESC).  

3.5.3. A Sra Rosimeri sugeriu que a realização desse estudo seja inserida no 
cronograma do SGA das empresas a ser apresentado à FATMA.  

4. Sistema de Gestão Ambiental das Empresas  

4.1. Levantamento da legislação 
4.1.1. O Sr. Damião lembrou que as empresas têm que realizar o 
levantamento e atualização da legislação ambiental como requisito do SGA. 
Esse levantamento já vem sendo feito por algumas empresas, mas é 
necessário efetuar a atualização constantemente, por isso, sugeriu que a 
SATC concentre esse levantamento, contratando um profissional e 
disponibilizando em um portal para cada empresa. A Sra. Rosimeri ofereceu 
o levantamento da empresa Rio Deserto para servir de base, a partir da qual 
será realizada a atualização. A proposta foi aprovada por todos, ficando a 
SATC responsável por apresentar os custos desse serviço.  

4.2. Aplicação de indicadores de desempenho 
4.2.1. O Sr. Damião distribuiu uma relação com indicadores de desempenho 
ambiental, definidos com base na ISO 14.031, que poderiam ser aplicados 
para acompanhar e comparar o desempenho ambiental das empresas 
carboníferas. Os representantes das empresas ficaram responsáveis pela 
análise e aplicação dos indicadores.  

4.3.2. O Sr Luiz Carlos sugeriu que, tendo em vista que as empresas 
possuem um prazo de dois anos para certificar o seu SGA, seria necessária 
a realização de reuniões da CTMASC especificamente para a discussão da 



implantação do SGA. A Sra Rosimeri sugeriu que em cada reunião da 
Comissão se discuta um requisito da NBR ISO 14.001.   

Tendo em vista a publicação do TAC e o prazo para apresentação do 
cronograma do SGA das empresas a FATMA, foi marcada uma reunião para a 
próxima semana, no dia 08/09/2005, às 15 horas na sede do SIECESC, com o 
objetivo de discutir o cronograma a ser apresentado.   

Sem mais para tratar, a reunião foi encerrada as 18:00 h.  

Biol. Damião Maciel Guedes 
Coordenador da CTMASC   

Follow up:  

1. As empresas definirão suas necessidades de treinamento no SGA e 
apresentarão à Coordenação da comissão 

2. A coordenação e Secretaria executiva da Comissão ira enviar 
expediente solicitando apresentação de proposta ao IPH para 
realização de estudo. 

3. O Sr. Giovano irá definir proposta de estudo de compactação de 
rejeitos e a Sra Rosimeri irá fazer contato com a UFSC e IPAT para 
realização de estudo, a ser financiado pelas empresas. As 
informações serão encaminhadas à coordenação da comissão. 

4. O Centro SATC de meio ambiente irá definir proposta para 
atualização da legislação e disponibilização da legislação ambiental 
às empresas. 

5. Os representantes das empresas irão avaliar a aplicabilidade dos 
indicadores de desempenho ambiental propostos pela coordenação 
de comissão. 

6. Realização da próxima reunião em 08/09/2005.  
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