
 
ATA da 31ª Reunião Ordinária da Comissão Técnica do 

Meio Ambiente do Setor Carbonífero - CTMASC  

Data: 26 de outubro de 2006 1 
Hora: 15 h 2 
Local: SIECESC 3  

4 
Presentes:

 
5  
6  

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

 

São Domingos 
2 Antônio Dalmolin acmdalmolin@yahoo.com.br Gabriela 
3 Camila Demo camila.medeiros@satc.edu.br

 

SATC 
4 Carlos Henrique Schneider schneider@carbocri.com.br

 

CCSA 
5 Damião Maciel Guedes damiao.guedes@satc.edu.br

 

SATC 
6 Deise Fabiane Fontanella deise_fontanella@yahoo.com.br

 

Comin 
7 Edy Wilson Bicu biava@carbocri.com.br CCSA 

8 Gerson Garcia comcia@terra.com.br 
Comim/Cooper
minas 

9 Giovano Izidoro giovano@carboniferametropolitana.com.br

 

Metropolitana 
10 Hilton A. Gevieski hagcsn@engeplus.com.br

 

CSN 
11 James A. Polz jpolz@engeplus.com.br

  

CSN 
12 José Luiz dos Santos coopambiental@terra.com.br

 

Cooperminas 
13 Márcio Zanuz marcio.zanuz@satc.edu.br

 

SIECESC 
14 Roberto Romano Neto roberto.romano@satc.edu.br

 

SIECESC 
15 Rosimeri Venâncio rosimeri@riodeserto.com.br

 

ICRDL 
16 Sergio Clemes sergio@spader.com.br

  

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

 

Belluno 
18 Valmir G. de Souza valmir@carbocri.com.br

  

CCSA  
7 

Pauta: 8 
1. Abertura e aprovação da pauta; 9 
2. Aprovação da ata da 29ª Reunião Ordinária; 10 
3. Entrega do CD de atualização da legislação ambiental do setor carbonífero; 11 
4. Apresentação sobre seguro ambiental pela Ameniza Seguros; 12 
5. Situação do estudo sobre o Manganês; 13 
6. Andamento do monitoramento ambiental; 14 
7. Andamento do cumprimento dos TACs; 15 
8. Programação do seminário de recuperação ambiental do setor; 16 
9. Andamento do grupo de Estudos do Back fill; 17 
10. Outros assuntos 18 

a. Vila Miguel 19  
20 

1 Abertura e aprovação da pauta 21  
22 

O coordenador da CTMASC, Sr.Damião, procedeu a leitura da pauta desta reunião e 23 
perguntou aos presentes se haveria mais algum assunto a ser acrescentado à mesma, 24 
tendo o Sr. Schneider solicitado a inclusão do assunto da Vila Miguel, em seguida, todos 25 
aprovaram a pauta. 26  

27  
28 
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2 Aprovação da Ata da 29ª Reunião Ordinária 29  
30 

Sr. Damião lembrou que a Ata já havia sido enviada por correio eletrônico 31 
antecipadamente e que não foram feitas alterações à mesma. A Ata foi aprovada pelos 32 
presentes. 33  

34 
3 Entrega do CD de atualização da legislação ambiental do setor 35 

carbonífero 36  
37 

Sr. Damião apresentou o CD com a legislação atualizada do mês de outubro e 38 
apresentou em projeção a base de dados e a matriz, explicando sobre a sua utilização 39 
nas empresas. O Sr. Artur questionou sobre as normas que deveriam ser adquiridas 40 
pelas empresas, no que foi esclarecido pela Sr. Rosimeri e Sr. Schneider sobre a 41 
necessidade da empresa sempre adquirir a versão original das normas. 42  

43 
4 Apresentação sobre seguro ambiental pela Ameniza Seguros 44  

45 
Sr. Damião apresentou o Sr. Orlando Conti, da Ameniza Seguros, que procedeu a 46 
apresentação das modalidades de seguro que a empresa disponibiliza. Destacou duas 47 
modalidades, o seguro garantia e o seguro garantia para TAC, bem como as vantagens 48 
de cobertura de garantia do concorrente e das ações assumidas pelo tomador do 49 
seguro, incluindo ações de terceiros incapazes. A partir de questionamento da vantagem 50 
do seguro ambiental feito pelo Sr. Gerson, de que a caução seria mais vantajosa para 51 
as carboníferas, o Sr. Schneider esclareceu que a utilização do seguro permite evitar 52 
que uma empresa faça cauções seguidas dos mesmos bens. Por fim, o Sr. Orlando se 53 
comprometeu a fazer um contato por meio eletrônico com as empresas para detalhar e 54 
tirar dúvidas. 55  

56 
5 Situação do estudo sobre o Manganês 57  

58 
O Sr. Roberto informou que a empresa Golder encaminhou expediente informando que 59 
está em fase de conclusão do estudo que, por isso, solicitou prorrogação de 30 dias 60 
para apresentação do documento final. A Sra Rosimeri destacou que os estudos de 61 
toxicidade do manganês que vem desenvolvendo em seu projeto de tese de doutorado 62 
vem indicando que o pH e a dureza da água são parâmetros que interferem diretamente 63 
na toxicidade do manganês, que se manifesta em pH abaixo de 4. Destacou que, ao 64 
atender os demais parâmetros de qualidade da água o Manganês não é tóxico até a 65 
concentração de 500 ppm. Por isso, deve-se avaliar sempre as características do 66 
efluente e onde ele é lanç 67  

68 
6 Seguro ambiental 69  

70 
O Sr. Márcio expõe que houve um contato da empresa Ameniza Seguros e que seu 71 
representante estaria disposto a fazer uma explanação na reunião sobre uma nova 72 
modalidade de seguro que desenvolveram específico para TAC. Perguntou aos 73 
presentes, então, se havia o interesse das empresas em o interesse na apresentação do 74 
produto ou se as mesmas já teriam isso equacionado. Ficou decidido, então, que seria 75 
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aberto um espaço na próxima reunião para a apresentação do seguro para TAC, e que 76 
o convite para as empresas seria acompanhado de uma solicitação para que o seu 77 
departamento jurídico se fizesse representar. 78  

79 
7 Informes sobre o plano de monitoramento e PRADs 80  

81 
O Sr. Cléber informou que no dia 11 de setembro foi entregue a petição com a proposta 82 
de monitoramento no Ministério Público Federal. Perguntou em seguida se todos haviam 83 
recebido a solicitação para que fosse encaminhada ao SIECESC uma lista, de cada 84 
empresa, dos documentos que foram entregues em complementação à sentença. Como 85 
muitos ainda desconheciam tal pedido, fez o reforço para que as empresas 86 
encaminhassem esta lista. Informou que a União não entregou nada e que 87 
recentemente houve uma reunião em Brasília entre Ministério do Meio Ambiente, 88 
Ministério das Minas e energia e representantes da Casa Civil, que definiu a criação de 89 
um grupo que irá se envolver especificamente na sentença, e que o Comitê Gestor, que 90 
está retomando suas atividades, encarregar-se-á de acompanhar o cumprimento do 91 
plano global de recuperação ambiental da região. Informou também que, tão logo o juiz 92 
homologue a proposta de monitoramento encaminhada, o Ministério Público Federal irá 93 
criar o Grupo Técnico de Acompanhamento da Sentença, onde União federal, CPRM, 94 
DNPM, SIECESC, FATMA e mineradoras serão oficiadas a indicar representantes para 95 
compô-lo. Após isso, seguiu-se discussão sobre a documentação que foi apresentada, 96 
os prazos e as peculiaridades de um processo como esse. Em seguida, Sr. Cléber 97 
explanou que, durante o evento de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação do Setor 98 
Carbonífero, ocorrido no dia 26 de setembro, em função de ter comentado que em uma 99 
reunião do Grupo Gestor do Plano Diretor de Criciúma havia citado a área da Boa Vista 100 
como tendo sido “recuperada”, foi cobrado por ter “atestado” a área como plenamente 101 
recuperada. Então, solicitou o registro de que, quando mencionar o termo “foi 102 
recuperada” para uma área, estará dizendo que a área sofreu algum tipo de intervenção 103 
com o objetivo de fazê-la chegar a um estágio de plenamente recuperada. Em seguida, 104 
foi decidida a inversão de pauta, sendo tratado antes a questão do TAC para depois se 105 
conversar sobre o caso da Vila Miguel. 106  

107 
8 Andamento do cumprimento dos TACs 108  

109 
Sr. Cléber perguntou aos presentes se alguma empresa ainda não havia sido auditada 110 
em função dos TACs. Todas as empresas presentes responderam que já sofreram 111 
auditoria. Sr. Cléber perguntou então como a FATMA estava procedendo, uma vez que 112 
no dia nove de setembro havia vencido o prazo. Sobre este assunto, Sr. André disse 113 
que, durante a reunião do Condema de Criciúma, o representante da FATMA havia sido 114 
questionado sobre isso e que, em resposta, explicou que as empresas de auditoria 115 
estavam apresentando o resultado das auditorias. Sr. José Luís pediu que ficasse clara 116 
a questão do prazo, se havia ou vencido não. Sr. Cléber informou que, a rigor, contaria o 117 
prazo a partir da sua publicação, o que ocorreu em nove de setembro de 2005 e que, 118 
portanto, teria vencido o prazo um ano depois. Porém, durante a audiência pública em 119 
da Mina Barro Branco em Lauro Muller, em conversa com o procurador, este teria dito 120 
que, dependendo do andamento dos trabalhos de cada empresa, individualmente 121 
poderia ser feito um ajuste desse prazo. Porém, as que não estão adequadas, terão um 122 
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tratamento diferente. Sobre a próxima auditoria, prevista para meados de março de 123 
2007, Sr. Cléber disse que é intenção do SIECESC manifestar-se junto ao Ministério 124 
Público Federal pedindo que esta não ocorra, pelo menos não nos moldes em que foi 125 
realizado anteriormente, uma vez ser extremamente dispendioso. Acredita que haveria 126 
um maior retorno ambiental se o total gasto pelas empresas nas auditorias fosse 127 
utilizado para manter o escritório do DNPM ou viabilizar mais técnicos na FATMA, 128 
mesmo que por algum tempo somente. Acredita que o Grupo Técnico de 129 
Acompanhamento da Sentença poderia se encarregar do acompanhamento, daqui por 130 
diante, da implantação das medidas previstas no TAC, uma vez que possui credibilidade 131 
junto ao MPF. Sobre o estudo do manganês, Sr. Cléber acredita que no máximo em 20 132 
dias será entregue o relatório preliminar da Golder, uma vez que todas as informações 133 
solicitadas já foram enviadas. Sobre o ensaio de compactação, comentou que foram 134 
realizados alguns testes em algumas pilhas de rejeitos, enviado o relatório preliminar 135 
para análise e comentário dos técnicos, foram implantadas seis células para medição 136 
indireta de infiltração na Carbonífera Criciúma: duas em área vegetada, duas em área 137 
com argila e duas diretamente sobre rejeito. Com isso, poderá ser feita uma 138 
comparação entre métodos de análise de infiltração e validação do modelo. 139  

140 
9 Área da Vila São Miguel 141  

142 
Sr. Cléber iniciou este tema mostrando uma mapa de concessões do DNPM 143 
abrangendo a área da Mina São Marcos e Mina 6, em Criciúma. Destacou uma pequena 144 
área entre essas minas que não possui nenhuma concessão e mostrou que exatamente 145 
ali fica uma residência cujo morador encontrou uma boca de mina. Sr. Márcio então 146 
relatou que no dia 18 de agosto o SIECESC recebeu uma ligação do Sr. Maicon 147 
relatando que ele havia encontrado uma boca de mina durante a operação de 148 
terraplanagem que executava nos fundos de seu terreno, uma vez que pretendia fazer 149 
ali uma ampliação de sua residência. Como esta ampliação seria para abrigar um 150 
estúdio de edição de imagens, ele estava filmando a operação, e flagrou o exato 151 
momento em que a lança da retro-escavadeira acessou o que parecia ser uma galeria 152 
de mina abandonada, a poucos metros de profundidade da superfície. No mesmo dia, 153 
foi feita uma visita no local para cadastramento, aquisição de coordenada em GPS para 154 
que fosse pesquisada a responsabilidade. Posteriormente, o vídeo foi fornecido pelo Sr. 155 
Maicon para uma melhor análise da situação. Entretanto, dias depois, esse caso teve 156 
repercussão na imprensa, que por duas vezes vinculou uma matéria na televisão. O 157 
proprietário declarou desconhecer ser aquela uma área minerada e não executou 158 
estudo geotécnico antes de construir. Mesmo após a verificação de que a área estava 159 
em um local sem concessão, foi entrado em contato com a Carbonífera Metropolitana e 160 
com a Carbonífera Criciúma, em função da proximidade com minas exploradas por 161 
essas empresas. Essas empresas também fizeram sua verificação e também chegaram 162 
à conclusão que a área não estava em nenhuma concessão. Com isso, criou-se um 163 
impasse. Sr. Dario complementou dizendo que já há um indicativo de uma solução em 164 
acordo entre as duas empresas, e já aproveitaria esta oportunidade até para pedir uma 165 
solução para as demais aberturas que existem no entorno. Sr. Giovano informou que já 166 
conversou com um dos diretores da Carbonífera Metropolitana e que a empresa está 167 
disposta a encontrar uma solução em acordo com a Carbonífera Criciúma. Sr. 168 
Schneider, por sua vez, esclareceu que após o encaminhamento de praxe dentro da 169 
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empresa, ante o fato da área estar em um ponto branco, redigiu um relatório explicando 170 
que não era interessante a repercussão que o fato vinha tendo para o setor carbonífero 171 
como um todo e que, por isso, a Carbonífera Criciúma também estava disposta a atuar 172 
em uma solução de consenso com a outra empresa. Sr. Cléber então conclui 173 
informando que está para ser encaminhado ao Secretário de Minas do Ministério das 174 
Minas e Energia, Sr. Cláudio Scliar, o projeto de fechamento de bocas de minas, e 175 
talvez fosse o caso de contemplar esta área, por apresentar uma grande concentração 176 
de aberturas. 177  

178 
10 Levantamento das necessidades de treinamento em SGA 179  

180 
Sr. Damião informou que existe a possibilidade de se buscar algum recurso junto ao 181 
Ministério do Meio Ambiente, principalmente no que se refere as necessidades de 182 
treinamento para o SGA. Por isso, solicitou às empresas que encaminhem quais seriam 183 
suas necessidades nesse sentido para poder embasar uma solicitação de apoio junto ao 184 
MMA. 185  

186 
11 Outros assuntos 187  

188 
Sr. Damião informou que será realizado mais quatro seminários de educação ambiental 189 
para capacitação às cartilhas de meio ambiente, nos dias 4, 18, 19 e 31 de outubro. Os 190 
professores que já participaram desses seminários serão chamados para avaliar a 191 
aplicação da cartilha nas escolas e o projeto como um todo. Depois, falou sobre o II 192 
Seminário sobre Recuperação Ambiental na Bacia Carbonífera, e que foi obtido apoio 193 
financeiro para a organização do mesmo junto ao Ministério da Ciência e tecnologia. A 194 
princípio, esse seminário seria aberto no dia 20 de novembro, à noite, e os debates 195 
seriam nos dias 21 e 22, o dia inteiro. Depois, Sr. Cléber informou que a Sandvik 196 
agendou visita nos dias 9, 10 e 11 de outubro, para apresentação de seus 197 
equipamentos para soft rock e também para visitar as empresas. Em seguida, informou 198 
que foi recebida a proposta da UFRGS para o estudo do backfill, e que em breve será 199 
marcada uma reunião com o grupo que está estudando o caso para uma melhor 200 
avaliação da mesma. Depois, Sr. Damião apresentou uma publicação do IBRAM com 201 
um estudo comparativo sobre o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), criado pelo 202 
PNUD – Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, em municípios com 203 
mineração e a média estadual. Nesse estudo, aparece o município de Criciúma, com um 204 
índice de 0,823 (de um máximo de 1,000), sendo este o maior entre os municípios 205 
citados, enquanto o estado de Santa Catarina possui uma média de 0,806. 206  

207  
208  
209 

Damião iniciou comentando que cerca de dois meses antes havia sido recebida no 210 
SIECESC uma comitiva da Tractebel e que discutiram sobre prazos de licenciamento, 211 
andamento do TAC e que, como encaminhamento deste encontro, comprometeu-se de 212 
agendar uma reunião entre empresas, Tractebel e a Ferrovia Teresa Cristina para juntos 213 
debaterem os temas de meio ambiente da cadeia produtiva do carvão. Seria uma 214 
reunião extraordinária e, a princípio, teria esse único tema em pauta. Tentará marcar, 215 
então, para a semana dos dias 16 a 21 de outubro, provavelmente o dia 20 216 
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217  
218 

Sem mais para tratar a reunião foi encerrada ás 18 h. 219  
220 

Márcio Zanuz 221 
Engenheiro de Minas - SIECESC 222 
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