
 
ATA da 28ª Reunião Ordinária da Comissão Técnica do 

Meio Ambiente do Setor Carbonífero - CTMASC  

Data: 27 de julho de 2006 
Hora: 15 h 30 min 
Local: SIECESC  

Presentes:

   

NOME E-MAIL EMPRESA 
1 Ademar Savi Filho savifilho@yahoo.com.br

 

S. Domingos 
2 Antonio Dalmolin acdalmolin@yahoo.com.br

 

COCALIT/Gabriella 
3 Carmen Neves carmenneves@carbocri.com.br

 

CCSA 
4 Cláudia Ravazzoli claudia.ravazzoli@dnpm.gov.br

 

DNPM 
5 Cléber Gomes cleber.gomes@satc.edu.br

 

SIECESC 
6 Damião Maciel Guedes damiao@satc.edu.br

 

SATC 
7 Deise F. Fontanella deise_fontanella@yahoo.com.br

 

COMIN 
8 Eduardo G. Rabello mambiente@carboniferacatarinense.com.br

 

Catarinense 
9 Gerson Garcia comcia@terra.com.br

 

Cooperminas/Comin 
10 Ivar Kohmann ivar@prsc.mpf.gov.br

 

MPF 
11 Márcio Zanuz marcio.zanuz@satc.edu.br

 

SIECESC 
12 Mariane B. Pazzetto mariane.pazzetto@satc.edu.br

 

SIECESC 
13 Marlúcio D. de Souza marlucio.souza@dnpm.gov.br

 

DNPM 
14 Mirlene Meis Amboni mirlene.amboni@satc.edu.br

 

SIECESC 
15 Paulo Felipe de Mello mambiente@carboniferacatarinense.com.br

 

Catarinense 
16 Roberto Romano Neto roberto.romano@satc.edu.br

 

SIECESC 
17 Sullivan Arthur Citadin arthur@cbelluno.com.br

 

Belluno  

A CSN não participou da reunião porque estava em reunião paralela sobre 
apresentação, pelo IPH, do Estudo Hidrogeológico do Campo Vila Funil.  

Inicia a reunião e o Sr. Damião agradece a presença e destaca que esta reunião iniciou 
com a visita na Estação de Tratamento de Efluente (ETE-DAM) SS-16, que começou a 
operar esta semana. Em seguida, iniciou a apresentação da CTMASC aos representantes 
do DNPM que participavam pela primeira vez da comissão. Em seguida, apresentou a 
seguinte pauta:  

1 Visita a ETE-DAM SS16 (já realizada) 

2 Aprovação da pauta da reunião 

3 Aprovação da ata da 27ª Reunião Ordinária 

4 Entrega do novo banco de dados sobre legislação ambiental 

5 Apresentação das conclusões sobre os ensaios de infiltração em rejeitos 

6 Definição do cronograma de execução dos ensaios nos depósitos de rejeitos das 
empresas 
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7 Relato do estágio de acompanhamento de recuperação ambiental com cinzas 

8 Relato sobre estudo de drenagem superficial 

9 Estágio atual do estudo sobre manganês 

10 Apresentação do documento sobre indicadores de recuperação ambiental 

11 Relato das empresas sobre a situação dos PRADs exigidos pela sentença 

12 Outros assuntos  

1 Visita a ETE-DAM SS16  

A visita à estação foi realizada a partir das 14 h, tendo havido no local a posta em 
marcha da planta piloto, com explicações sobre a proposta e da técnica empregada.  

2 Aprovação da Pauta desta Reunião  

O Sr. Damião fez a leitura da pauta. O Sr. Cléber solicitou que, em função das Srtas. 
Mirlene e Mariane estarem acompanhando uma defesa de mestrado na UNESC (aluno 
Sérgio Galatto), a pauta fosse alterada, de modo que os itens 5, 6, 7 e 8 fossem 
abordados somente após a chegada delas. A pauta foi aprovada com esta observação.  

3 Aprovação da Ata da 27ª Reunião Ordinária  

A minuta da ata da 27ª CTMASC foi enviada por correio eletrônico para apreciação 
antecipada, tendo a mesma sido aprovada pelos presentes com as alterações sugeridas 
no Grupo de Discussão da CTMASC.  

4 Entrega do Novo Banco de Dados sobre Legislação Ambiental do Setor 
Carbonífero  

O Sr. Damião entrega aos presentes a nova versão da matriz de legislação, que foi 
revisada e adequada para a necessidade das empresas. Pediu orientação para o 
trabalho de atualização que é realizado pela estagiária. Em seguida, perguntou aos 
presentes se estão satisfeitos com a metodologia adotada para manutenção e 
atualização dessa matriz de legislação ou se preferem fazer a contratação de um 
escritório especializado. O Sr. Sullivan perguntou se, do modo como está sendo 
conduzido, está sendo atendida à necessidade das empresas. O Sr. Damião 
respondeu que sim, plenamente. O Sr. Sullivan, então, sugere a manutenção da 
estagiária, considerando desnecessária a contratação de um escritório para realizar um 
trabalho que está sendo satisfatório, no que foi apoiado pelos demais.  
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5 Estágio Atual do Estudo sobre o Manganês  

O Sr. Roberto faz uma explanação sobre quais os motivos que demandaram o estudo 
que está sendo realizado pela Golder Associates sobre a toxidade do manganês. O Sr. 
Cléber destacou que, em função desta demanda, este estudo foi solicitado no Termo de 
Ajustamento de Conduta. Em seguida, o Sr. Roberto relatou os trabalhos de coleta e 
envio de amostras de rocha, sedimento e água realizados pela Golder para subsidiar 
seu estudo. O SIECESC está aguardando os resultados das análises e o relatório 
preliminar, que deverá ser enviado em breve.  

6 Apresentação do Documento sobre Indicadores de Recuperação Ambiental  

O Sr. Roberto faz uma explanação sobre como surgiu o grupo de trabalho para 
elaboração de uma proposta de monitoramento e 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 a minuta da proposta 
será entregue ao Ministério Público para apreciação deste no dia 04 de agosto de 2006, 
tendo já sido definidos os parâmetros a serem analisados nos recursos hídricos 
superficiais e subterrâneos, a metodologia e freqüência de coleta das amostras, a 
quantidade e localização aproximada dos poços de monitoramento que precisam ser 
implantados, a periodicidade de aquisição de imagens de satélite para monitoramento 
da cobertura do solo e os custos para execução. Em seguida, o Sr. Damião abordou a 
metodologia a ser aplicada para a definição dos indicadores relacionados à biota, 
destacando que, neste caso, estará intimamente ligado às proposições dos PRADs. Em 
seguida, foi projetado o mapa das bacias hidrográficas nas quais se insere a bacia 
carbonífera para melhor visualização da localização dos poços de monitoramento.  

7 Apresentação das Conclusões sobre os Ensaios de Infiltração  

A Srta. Mariane, através de projeção, apresenta os resultados obtidos no estudo sobre 
infiltração em rejeitos que realizou no depósito da Carbonífera Criciúma durante seu 
estágio supervisionado. Em seguida, listou suas recomendações com relação ao 
assunto. O Sr. Sullivan perguntou se existe um parâmetro mínimo a ser atingido com 
relação a índices de permeabilidade. Srta. Mariane disse desconhecer tal índice para o 
caso de depósitos de rejeitos. O Sr. Ivar disse que, em obras de estradas, o mínimo é a 
compactação com oito passadas. Srta. Mariane disse que o Projeto Zeta-IESA faz 
referência com relação a este padrão. O Sr. Dario pergunta como é feito no caso da 
Carbonífera Criciúma, ao que a Srta. Mariane responde que a compactação se dá 
através de passadas de caminhões. O Sr. Cléber destaca ser necessário uma melhor 
gestão do depósito, uma vez que as conclusões do estágio apontaram para uma 
heterogeneidade no depósito com relação à compactação. O Sr. Dario cita a 
recomendação relativa a altura com que cada patamar deva ser impermeabilizado no 
depósito de rejeito, segundo as recomendações do Zeta-IESA. A Srta Mariane informa 
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que o estudo não se restringiu a borda, houve mais ênfase na borda, pois era o local 
onde a empresa estava compactando, sendo assim foi possível observar que o tempo 
de disposição dos rejeitos tem grande influência na taxa de infiltração. O Sr. Cléber 
opina que certamente as proposições do Zeta-IESA melhorariam o desempenho do 
depósito de rejeito. Em seguida, a Srta. Mariane apresenta, através de projeção, o tema 
do seu TCC: “Relações Hidrológicas em Depósito de Rejeito”.  

8 Definição do Cronograma de Execução dos Ensaios nos Depósitos de Rejeitos 
das Empresas  

A Srta. Mariane informou que as empresas Carboníferas Criciúma e Carbonífera 
Metropolitana já manifestaram interesse em fazer os testes de impermeabilização. 
Perguntou se mais alguma empresa estaria interessada, ao que se manifestaram a 
Carbonífera Belluno, São Domingos e Cooperminas. O Sr. Gerson sugere um melhor 
estudo com relação à utilização do material fino das bacias de sedimentação. O Sr. 
Cléber responde que já há uma utilização deste material na Carbonífera Criciúma em 
mistura com rejeitos grosseiros e que será interessante a realização dos testes sobre a 
camada de finos pura, conforme utilizado na Carbonífera Metropolitana.  

9 Relato do Estágio de Acompanhamento de Recuperação Ambiental com Cinzas  

Através de projeção, a Srta. Mirlene apresentou o seu estágio supervisionado, que 
consistiu no acompanhamento das obras de recuperação ambiental da Carbonífera 
Belluno executadas na localidade de Estiva dos Pregos. Destacou a utilização da cinza 
como material neutralizante e que a técnica foi amplamente utilizada no entorno do 
local. O Sr. Cléber ressaltou também haver uma carência de estudos na questão da 
utilização de cinzas como material de aterro em um ambiente de banhado, onde o nível 
freático é variável. A Srta. Mirlene informou que a utilização de cinzas foi destacada na 
defesa de mestrado que acabara de assistir, sendo que nela o seu autor (Sr. Sérgio 
Galato) não recomendaria a utilização de cinzas como material de aterro, apesar das 
condições de ensaio não recriarem, em escala, a situação de campo. O Sr. Cléber disse 
que o trabalho apresentado não serve come referência para o caso da Estiva dos 
Pregos, pois além de não representar as proporções reais de campo o estudo não 
considera uma condição saturada dos rejeitos como é o caso na Estiva dos Pregos já 
que os depósitos foram criados sobre uma área de banhado. Salienta que deveria ser 
monitorada a situação de flutuação do nível freático como forma de verificar a efetiva 
submersão dos rejeitos e a condição de deposição das cinzas de termelétrica.  

10 Relato sobre Estudo de Drenagem Superficial  

Ao final de sua apresentação, a Srta. Mirlene destacou a carência de estudos sobre o 
sistema de drenagem superficial na área, tendo ela, em função disso, proposto um 
estudo de TCC (trabalho de conclusão de curso) para dimensionamento de uma rede de 
drenagem na área da Estiva dos Pregos. O Sr. Cléber faz uma explanação sobre a 
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situação do aterro realizado na Estiva dos Pregos, destacando que o monitoramento da 
Cocalit já aponta para alguma melhora.  

11 Relato das Empresas sobre a Situação dos PRADs Exigidos pela Sentença  

O Sr. Cléber pede que os técnicos dêem um breve relato sobre a situação dos PRADs 
que as empresas estão elaborando para cumprimento da sentença, pois o prazo para a 
entrega dos mesmos é o dia nove de setembro. Disse que aguardava uma procura 
maior por informações no SIECESC, mas que isso não ocorreu, e que o Núcleo de Meio 
Ambiente continua à disposição para os técnicos, caso necessitem. O Sr. Ademar 
informou que a São Domingos não é ré na sentença e que, por isso, não precisa 
apresentar nenhum PRAD. O Sr. Dario informou que todas as áreas, mesmo que não 
listadas, necessitam de PRADs, desde que se enquadrem no período da sentença entre 
1972 e 1989. O Sr. Gerson disse que nenhuma das duas empresas as quais representa 
são rés na ação, mas que a Cooperminas precisa apresentar 02 PRADs para áreas da 
CBCA e que os mesmos estarão prontos dentro do prazo. O Sr. Paulo disse que há um 
superposição entre áreas cobertas pelo TAC na listagem que imputa áreas para a 
Carbonífera Catarinense e que, depois de separadas estas, providenciarão os PRADs. 
O Sr. Cléber pediu então que o Sr. Ivar esclarecesse a situação das áreas que já tinhas 
PRADs ou que estavam recuperadas, sobre a necessidade de novos PRADs para elas.  
O Sr. Ivar disse que não havia necessidade de novos PRADs, bastando apenas 
informar a situação dessas ao Ministério Público, ou a apresentação do plano de 
monitoramento. O Sr. Sullivan informou que somente um PRAD está sendo elaborado, 
para uma área da Carbonífera Criciúma, na qual a Carbonífera Belluno trabalhou. O Sr. 
Dalmolin informou que a Cocalit possui uma área já sob obrigação de recuperação no 
Campo Vila Funil, no local conhecido como Língua do Dragão e que somente uma área 
no Rio Fiorita necessita de PRAD, o qual será entregue dentro do prazo.  

12 Outros Assuntos  

12.1 Agenda 21  

Sr. Damião informou aos presentes sobre a reunião da Agenda 21 e do projeto do 
Ministério do Meio Ambiente, que elencou a província mineral na qual se insere criciúma 
e região para discussão do plano local de desenvolvimento sustentável. Informou que 
um evento para tratar deste assunto deverá ser organizado e pediu apoio para tal.    

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

Engº Márcio Zanuz 
SIECESC 
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