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Antes de iniciar a reunião, Sr. Damião sugere alteração na ordem da pauta enviada 
por correio eletrônico, antecipando a apresentação prevista no item 5, seguindo os 
demais temas na ordem originalmente proposta: 

1. Aprovação da pauta da reunião  

2. Aprovação da ata da 21ª Reunião  

3. Discussão da implantação de um horto único  

4. Discussão da gestão integrada de resíduos sólidos  

5. Apresentação da empresa Conspizza (sobre projetos de semeadura)  

6. Relatos sobre a reunião com o Ministério Público  

7. Estudos do Manganês  

8. Estudos sobre compactação de rejeitos  



1 Apresentação da empresa Conspizza sobre projetos de hidrossemeadura  

Estiveram presentes os Srs. Galvão e Amilton, representantes da empresa 
Conspizza, de Curitiba/PR. Fizeram uma apresentação da empresa e também de 
alguns dos projetos de hidrossemeadura executados por eles. Após a 
apresentação, responderam a diversas perguntas dos presentes. Sr. Cléber propôs 
que a empresa fizesse algum tipo de acordo com o SIECESC para fornecimento de 
know-how, uma vez que já existe aqui uma estrutura de mão-de-obra. Os 
representantes da empresa distribuíram material de divulgação e não 
acompanharam o restante da reunião.  

2 Aprovação da Ata da 21ª Reunião Ordinária e Aprovação da Pauta da 22ª 
CTMASC  

A minuta da ata da 21ª Reunião da CTMASC foi enviada por correio eletrônico e, 
após observado pelo Sr. Damião de que o assunto bocas de minas abandonadas 
seria tratado em assuntos gerais, a ata da última reunião e a pauta da presente 
foram aprovadas. 

Nova pauta: 

1. Apresentação da empresa Conspizza (sobre projetos de semeadura) 

2. Aprovação da pauta da reunião  

3. Aprovação da ata da 21ª Reunião  

4. Discussão da implantação de um horto único  

5. Discussão da gestão integrada de resíduos sólidos  

6. Relatos sobre a reunião com o Ministério Público  

7. Estudos do Manganês  

8. Estudos sobre compactação de rejeitos 

9. Outros Assuntos  

3 Discussão da Implantação de um Horto Único  

Sr. André apresentou uma proposta de aproveitamento da estrutura da SATC para 
a instalação de um horto-florestal unificado das empresas do setor carbonífero. 
Destacou as vantagens disso como o prévio conhecimento do assunto por parte do 
pessoal da SATC, racionalização dos custos de implantação e manutenção de uma 
estrutura deste tipo. Perguntou, então, se as empresas estão de acordo. Sra. 
Rosimeri acha que isto serviria de marketing para a imagem do setor carbonífero. 
Sr. Schneider diz que assim há condições de desenvolver um diferencial para o 
setor. Sr. Damião esclarece que é necessária uma estrutura mínima e Sr. Cléber 



esclarece que a definição de projetos extra-orçamentários devem ser aprovados e 
financiados pelo consórcio de empresas. Sr. Damião diz que, para um melhor 
planejamento desta proposta ele precisa saber qual a demanda de cada empresa.  
O Sr. José Luiz concorda, pois, do contrário, cada empresa precisará fazer um 
horto próprio. A idéia foi aprovada pelos presentes. O Sr. Damião informou que 
foram pleiteados 100 mil reais junto ao Ministério do Meio Ambiente para custeio de 
projetos de consolidação da gestão ambiental.  

4 Discussão da Gestão Integrada de Resíduos Sólidos  

O Sr. Damião informou que, ao contrário da proposta do horto unificado, uma 
central integrada para recebimento e segregação de resíduos, na SATC, seria mais 
complexa. A Sra. Rosimeri disse que a idéia é que a SATC administrasse a central 
de triagem de resíduos para a separação de materiais recicláveis. Sr. Sullivan disse 
que as empresas têm condições de faze apenas uma pré-seleção dos materiais. 
Depois, se houver um local onde possa ser feita uma seleção mais elaborada, 
haverá um ganho de capital muito maior. A Sra. Rosimeri acrescenta que esta 
medida também irá contribuir para uma melhor imagem do setor. O Sr. Damião 
lembra que, para certos tipos de materiais, já existe a possibilidade de recolhimento 
juntamente com a SATC, como lâmpadas, por exemplo. O Sr. Giovano manifestou-
se dizendo que outras questões poderiam ser administradas conjuntamente entre 
as empresas, como, por exemplo, a compra de reagentes, o que, a exemplo da 
compra de sementes, poderia trazer vantagens para as empresas. Sr. Schneider 
lembrou que, no caso dos reagentes alcalinos, existe uma diversidade de 
substâncias (sólidas e líquidas), as quais exigem instalações especiais e normas de 
segurança e armazenagem a serem observadas, sem contar o fato de que a própria 
localidade onde é feito o tratamento deve contar com um local para estocagem. O 
Sr. Cléber pediu um detalhamento da idéia da central de resíduos conjunta à Sra. 
Rosimeri e ao Sr. Sullivan. É Preciso saber qual a estrutura necessária para 
quantificar o investimento demandado e propor, alternativamente, um acordo do 
consórcio com alguma cooperativa de catadores de lixo reciclável. O Sr. José Luiz 
relata a experiência que teve em acordo que fez com diversas entidades de 
catadores destacando que essas entidades não recolhem os resíduos 
regularmente. O Sr. Dalmolin sugere que a SATC somente administre o 
fornecimento de material reciclável à empresa especializada. O Sr. André informou 
que está agendada uma reunião sobre coleta seletiva urbana no COMDEMA de 
Criciúma, pois a prefeitura enfrenta problemas com as cooperativas de catadores. 
Sr. Schneider lembrou que, no caso das lâmpadas, uma operação intermediária 
para a transferência do local de coleta (Central de Lâmpadas),

 

acarreta um risco 
adicional decorrente do seu manuseio.  

5 Relatos Sobre a Reunião com o Ministério Público e Estudos do Manganês  

Sr. Cléber falou da reunião que teve com o Ministério Público no dia 31/01/2006, 
comentando, primeiramente, sobre o assunto do estudo sobre a presença de 
manganês nos efluentes originados no beneficiamento do carvão mineral, 



explicando que em uma negociação com o IPH conseguiu a redução da proposta 
original de 58 mil para 48 mil reais, em um projeto que envolverá dois profissionais. 
Já a empresa Golder, fez uma proposta de 28 mil para esse estudo, envolvendo 
sete profissionais, não estando incluído neste valor os custos de deslocamento, 
mas que, mesmo assim, deverá ter um custo menor do que a do IPH. Diante desta 
explanação, o Ministério Público aceitou a substituição do IPH pela Golder. O Sr. 
Cléber informou que já solicitou, à Golder, uma atualização da proposta.  

A Sra. Rosimeri comentou então que já possui alguns resultados prévios do estudo 
que desenvolve sobre a toxidade do manganês e concluiu que em concentrações 
de até 500 ppm, o manganês não tem toxidade. O pH é que dá essa característica 
ao efluente, sendo que concentrações altas de manganês em pH baixo é que 
conferem alto grau de toxidade à água. Segundo ela, se o pH estiver próximo de 6 
não há toxidade.   

O Sr. Cléber continuou relatando a reunião com o Ministério Público, informando 
que os procuradores se mostraram surpresos sobre o fato da FATMA ainda não ter 
aprovado os cronogramas dos TACs. A Sra. Rosimeri disse que, segundo 
informações que dispõem, as medidas previstas no cronograma apresentado para 
cumprimento do TAC não necessitam ser licenciadas. O Sr. Giovano comentou que 
a FATMA está emitindo orientações básicas de licenciamento para os PRAD - 
Projetos de Recuperação de Áreas Degradadas apresentados dentro do TAC. O 
Sr. Cleber comenta que em sua opinião é indispensável a aprovação dos 
cronogramas executivos pela FATMA.  

O Sr. Cléber lembrou que, para cumprimento do item que se refere a implantação 
de projeto de educação ambiental, incluído nos Termos de Referência dos PRAD, 
deve ser apresentado o Projeto que está sendo desenvolvido pelo SIECESC 
através da SATC. A Sra. Rosimeri sugeriu que seja encaminhada uma 
correspondência para a FATMA explicando isso. 

 

O Sr. Cléber perguntou se as medidas previstas nos cronogramas estarão prontas 
até setembro, pois está marcada uma reunião, entre Ministério Público e FATMA, 
para a qual foi convidado o SIECESC, para o dia 8/02/2006. Solicitou as empresas 
que se manifestem, e o informem até o dia 07/02/06 sobre qualquer aspecto 
relacionado com o Cronograma Executivo e o TAC em geral para que ele se 
manifeste na referida reunião. Informou também que  na próxima reunião da CTMA 
deverá estar presente o novo assessor técnico do Ministério Público, engenheiro de 
minas Ivar. 

 

O Sr. José Luiz informou que o TAC da Cooperminas vence em um mês e que até 
o momento não houve as audiências públicas. Informou ainda, que neste mesmo 
prazo a COOPERMINAS irá mudar sua razão social, desvinculando-se 
definitivamente da Massa Falida CBCA. O Sr. Schneider disse que, em sua 
opinião, o único argumento para o não cumprimento do prazo é a não aprovação 
dos cronogramas por parte da FATMA. Sobre a reunião do dia 8/02/2006, disse 



que pode relatar uma série de dificuldades que contribuem para o atraso dos 
prazos vigentes no atual cronograma, além da impossibilidade de impermeabilizar 
os depósitos de rejeitos em operação.  

6 Estudos sobre Compactação de Rejeitos  

O Sr. Cléber informou aos presentes que possui propostas da UFSC, UNESC, 
CETEM e que aguarda a proposta do Sr. Jairo, de Tubarão com relação ao 
equipamento e que até o final de fevereiro deverá ter uma resposta para o tema.  

7 Assuntos Gerais  

O Sr. Cléber informou que existe já há muito tempo o interesse do SIECESC em 
iniciar um estudo sobre backfill" (retorno dos rejeitos ao subsolo) e que 
recentemente a Carbonífera Catarinense sugeriu um projeto conjunto entre as 
empresas. Numa próxima reunião deverá ser feita uma apresentação do que já está 
sendo feito pela Catarinense. 

 

Sobre o mapeamento das bocas de mina abandonadas, o Sr. Roberto informou que 
a primeira parte do mapeamento está quase concluída, compreendendo a área da 
bacia carbonífera a sul da mina Ex-Patrimônio. Disse que há a necessidade das 
empresas retomarem o trabalho de fechamento desta bocas de minas e que já 
possui uma listagem e mapa de localização das mais problemáticas. O Sr. Krebs 
disse que existem áreas de grande risco que estão sendo desordenadamente 
ocupadas e que a prefeitura precisa tomar uma atitude com relação a isso. O Sr. 
Cléber informa que haverá uma reunião no dia 10/02/2006 com técnicos da 
CODEPLA sobre a ocupação urbana em áreas de risco, onde o tema será debatido.  

Sem mais nada a ser tratado, a reunião foi encerrada às 18 h.  

Engº Márcio Zanuz e Engº Cleber Gomes 
SIECESC  

Follow up  

1. Os representantes das empresas irão apresentar a demanda por mudas para 
definição do projeto do horto único, a ser preparado pela SATC. 

2. Foi solicitado à Sra. Rosimeri e ao Sr. Sullivan que detalhassem um pouco 
mais a proposta de se estabelecer uma central de resíduos. 

3. O Sr Cleber ficou responsável por entrar em contato com a empresa Golder, 
para detalhar melhor a proposta de realização do estudo do manganês. 

4. A SATC ficou responsável por enviar um expediente apresentando o 
programa de educação ambiental do SIECESC. 

5. O Sr Cleber ficou responsável por avaliar as propostas dos estudos sobre 
compactação de rejeitos. 



6. Na próxima reunião será feita uma apresentação do que já está sendo feito 
pela Catarinense a respeito de backfill" (retorno dos rejeitos ao subsolo). 

7. Há a necessidade das empresas retomarem o trabalho de fechamento das 
bocas de minas, sendo que o SIECESC já possui uma listagem e mapa de 
localização das mais problemáticas. 
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