
ATA da 17ª Reunião da Comissão Técnica do Meio Ambiente do Setor 
Carbonífero  

Data: 14 de setembro de 2005 
Hora: 15:00 h. 
Local: SIECESC  

Presentes:

  

Cleber J. B. Gomes  Cleber@satc.edu.br

    

SIECESC 
Luiz Pablo Carlin Diaz minageo@cyber.com.br

   

Minageo 
Giovano Izidoro giovano@carboniferametropolitana.com.br       Metropolitana 
Antônio C. R. Wasniewski  tonynox@zipmail.com.br

  

          Metropolitana 
Rosimeri V. Redivo  rosimeri@riodeserto.com.br

  

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

    

S. Domingos 
Ademar Savi Filho  savifilho@yahoo.com.br

    

S. Domingos 
Carlos H. Schneider  Schneider@carbocri.com.br

  

C. Criciúma 
José Luiz A. dos Santos cooperminas@terra.com.br

  

Cooperminas  

1. Informes:  

O Sr. Cleber relata contato telefônico com o Sr. Amilton Guidi 

 

Coordenador 
Regional da FATMA, que afirma que os cronogramas, cujo prazo de entrega 
vencem no sábado dia 17/09/05 podem ser entregues na 2º feira, dia 19/09/05. 
Os presentes afirmam que existe jurisprudência para isto.  

Cada representante das empresas apresentou rapidamente sua posição a 
respeito do assunto.  

Foi feito o comentário sobre o Seminário de Planejamento da Gestão Ambiental 
das de Empresas Mineradoras de Carvão do Estado de Santa Catarina que será 
realizado nos dias 16 e 17/09/05 na Vinícola Mazon em Urussanga.  

O representante da Carbonífera Criciúma informou que ainda não enviou o 
questionário solicitado para o evento.  

2. Leitura e Aprovação da Ata  

O Sr. Cleber procedeu a leitura da Ata da 16ª Reunião que foi aprovada pelos 
presentes com a alterações e correções.   

3. Pontos de Pauta  

3.1 Discussão e uniformização de aspectos do cronograma de ações para 
cumprimento do TAC. Foi deliberado pelos presentes que preferencialmente os 



cronogramas não contenham custos de implantação das ações propostas. Foi 
salientada a tendência da FATMA em tratar empresas de forma diferenciada. Foi 
enfatizado que a forma de contrapor a tal tendência é justamente encaminhar os 
assuntos de forma unificada através desta Comissão.    

3.2  Foram apresentadas e discutidas duas propostas para a realização de 
ensaios de compactação em rejeitos, uma apresentada pelo Departamento de 
Engenharia Civil da Universidade Federal de Santa Catarina a pedido da Sra. 
Rosemeri e outro apresentado pela UNESC/IPAT a pedido do Sr. Giovano. Após 
a discussão das propostas, tendo em vista a diferença entre os objetivos 
propostos, foi definido que será realizada uma conciliação das propostas para a 
elaboração de uma Minuta de Termo de Referência que será submetido à 
apreciação dos membros. Uma vez definido o consenso sobre o termo de 
referência e as etapas do trabalho serão realizados novos orçamentos.  

A Sra. Rosemeri informa que já realizou ensaios de caracterização sobre 
rejeitos das seguintes empresas:  

 

Criciúma 

 

Belluno 

 

São Domingos 

 

Cooperminas 

 

Rio Deserto  

 

Metropolitana 

 

Cocalit  

Foi autorizado pelas empresas presentes o envio dos resultados obtidos para 
a CTMASC.  

Foi acordado entre os presentes que os cronogramas apresentados 
proponham um prazo de 11 meses para a conclusão dos estudos de 
compactação. Foi sugerido a todos que até a conclusão dos estudos sejam 
adotadas as práticas de compactação preconizadas no projeto ZETA/IESA.  

3.3 Foi discutida a proposta do IPH para a realização do estudo dos padrões 
de emissão de efluentes líquidos com ênfase no pH e no teor de manganês. 
Ficou a cargo da secretaria executiva solicitar esclarecimentos e o detalhamento 
da proposta por parte do IPH, sobretudo no que se refere a realização e no 
custo de ensaios toxicológicos e se o custo dos mesmos está contemplado no 
valor da proposta .  

Sem mais para tratar, a reunião foi encerrada as 17:00 h.  

Engº Cleber Gomes 
Secretário Executivo da CTMASC 



Follow up: 
(os assuntos tratados neste item somente serão retirados da pauta quando 
forem executados e finalizados).  

1. O SIECESC irá ampliar a estrutura para dar apoio às empresas para 
atender as novas demandas. 

2. Realização de reunião da CTMASC antes da reunião dos réus da 
sentença, a ser realizada em 30/09/2005. 

3. As empresas definirão suas necessidades de treinamento no SGA e 
apresentarão 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. O Sr. Cleber irá encaminhar para avaliação dos membros uma 
proposta de termo de referência para os estudos de compactação 
tomando por base as propostas encaminhadas pela UFSC e 
UNESC/IPAT. 

7. O Sr. Cleber solicitará ao IPH esclarecimentos e detalhamento da 
proposta encaminhada para o estudo do manganês.  
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