
 
ATA da 33ª Reunião Ordinária da Comissão Técnica do 

Meio Ambiente do Setor Carbonífero - CTMASC  

Data: 14 de dezembro de 2006 1 
Hora: 15 h 2 
Local: SIECESC 3  

4  
5 

Presentes:

 
6  
7  
8 

 

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

 

São Domingos 
2 André Smaniotto meioambiente@riodeserto.com.br

 

ICRD 
3 Cléber Gomes cleber.gomes@satc.edu.br

 

SIECESC 
4 Damião Maciel Guedes damiao.guedes@satc.edu.br

 

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

 

Comin 
6 Gilberto Andrade mambiente@carboniferacatarinense.com.br

 

Catarinense 
7 Giovano Izidoro giovano@carboniferametropolitana.com.br

 

Metropolitana 
8 Hilton Gevieski hagcsn@engeplus.com.br

 

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

 

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

 

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

 

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

 

SIECESC 
13 Mirlene Meis Amboni mirlene.amboni@satc.edu.br

 

SIECESC 
14 Paulo F. Mello al24103@unesc.net

 

Catarinense 
15 Renato Deiscano?? meioambiente@carbocri.com.br

 

Criciúma 
16 Roberto Romano roberto.romano@satc.edu.br

 

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

 

Belluno  
9  

10  
11 

Pauta: 12 
1. Abertura e aprovação da pauta; 13 
2. Aprovação da ata da 32ª Reunião Ordinária; 14 
3. Planejamento estratégico para 2007 15 

a. Visitas técnicas nas empresas 16 
b. Eventos e atividades 17 

4. Outros assuntos 18 
5. Follow up 19  

20 
1 Abertura e aprovação da pauta 21  

22 
Em função de haver uma reunião concomitante a esta, cujas presenças do coordenador 23 
e secretário executivo da CTMASC terem sido requeridas, esta reunião foi aberta pelo 24 
Sr. Márcio Zanuz, que explicou a situação, transmitindo o recado destes de que logo se 25 
fariam presentes. Sr. Márcio procedeu então a leitura da pauta, que foi aprovada pelos 26 
presentes. 27  

28 
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29 
2 Aprovação da Ata da 32ª Reunião Ordinária 30  

31 
Sr. Márcio lembrou que a Ata já havia sido enviada por correio eletrônico 32 
antecipadamente, e perguntou se havia mais alguma alteração a ser feita além daquelas 33 
já propostas no grupo de discussão. A ata foi aprovada pelos presentes. 34  

35 
3 Planejamento estratégico para 2007 36  

37 
(a) Visitas técnicas nas empresas: Sr. Márcio lembrou que havia sido levantada na 38 

última reunião a demanda para visitas técnicas nas empresas, e perguntou aos 39 
presentes de que maneira gostariam de fossem realizadas tais visitas e propôs a 40 
confecção de um calendário de visitas para 2007. Sr. Giovano sugere que seja 41 
enviado um e-mail ao grupo de discussão perguntando da conveniência de ser 42 
feita uma visita na empresa e solicitando uma data adequada para tal. Sr. Hilton 43 
lembrou que deveria ser ressaltado no e-mail que o objetivo dessas visitas é a 44 
integração na área ambiental entre os técnicos. Sr. José Luiz ofereceu a segunda 45 
quinzena de fevereiro para que a visita fosse na Cooperminas. Sr. Giovano 46 
indicou o mês de abril para que a visita fosse na Metropolitana e o Sr. Paulo 47 
pediu que na Catarinense essa visita fosse no segundo semestre. Sr. José Luiz 48 
também sugeriu que houvesse uma espécie de padronização, como as que são 49 
feitas pela Comissão Regional do Setor Mineral, definido-se grande temas como 50 
escopo para guiar as visitas. 51 

(b) Eventos e atividades: como esse tema necessita de comentários do Sr. Cléber, 52 
decidiu-se tratá-lo após o outro assunto de pauta. 53  

54 
4 Outros assuntos 55  

56 
(a) Tratamento biológico: Sr. Giovano solicitou este assunto na pauta em função de 57 

haver alguma citação no TAC com relação a necessidade de implantação de 58 
tratamento biológico dos efluentes. Perguntou se todos estavam de acordo em 59 
discutir conjuntamente esta questão, o que todos concordaram. Sr. Roberto 60 
comentou que a Carbonífera Criciúma é a empresa onde esse procedimento é 61 
mais avançado e que certamente alguém dessa empresa poderia dar maiores 62 
esclarecimentos. Sr. Renato disse estar ali mais como um ouvinte, mas que todas 63 
as demandas ou esclarecimentos sobre este assunto seriam feitos 64 
posteriormente pelo Sr. Carlos Schneider, responsável pelo meio ambiente da 65 
empresa. Sr. Hilton pergunta o que é tratamento biológico. Sr. Giovano 66 
respondeu que esse tratamento é aquele feito após o tratamento químico do 67 
efluente, onde a ação de bactérias e vegetais reduzem a carga poluente residual 68 
que porventura ainda remanesça na água. Sr. Roberto complementou dizendo 69 
tratar-se de um “polimento” ao tratamento químico. Sr. André acredita que esse 70 
tratamento se refere ao dos dejetos de esgoto das empresas. Sr. Giovano disse 71 
que se for assim está ótimo, mas que surgiu a dúvida em função do 72 
questionamento feito pelos auditores, e que como seria um compromisso firmado 73 
no TAC, seria importante iniciar essa discussão. 74 
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(b) Eventos e atividades: em continuidade ao assunto interrompido anteriormente, Sr. 75 
José Luiz pediu que fossem promovidos treinamentos e o Sr. André lembrou 76 
aqueles que eram promovidos pelo CETEM e CANMET, destacando este modelo 77 
como algo a ser retomado, e não somente na área técnica. Outra solicitação feita 78 
pelo Sr. José Luiz é de que houvesse um retorno dos eventos dos quais o 79 
SIECESC participa, sendo feita uma apresentação detalhada do que foi visto. 80 

(c) Compensação ambiental: Sr. Giovano perguntou como estava sendo tratada esta 81 
questão, de que os recursos angariados na compensação ambiental do TAC 82 
fossem aplicados aqui na região, assunto este que seria tratado pelo SIECESC 83 
com a Procuradoria Federal. Sr. Roberto explica que não foi possível haver esta 84 
reunião, pois em função de um desencontro de informações por parte da 85 
assessoria da Procuradoria, não houve comunicação em tempo hábil ao 86 
SIECESC para que este se fizesse presente em uma reunião que houve no dia 87 
11/12/2006 para tratar desse assunto, sendo que o mesmo seria então retomado 88 
oportunamente. 89 

(d) Depósitos de rejeitos: Sr. André pergunta se alguma empresa está com a 90 
intenção de abandonar seu depósito de rejeitos atual para iniciar um novo. Sr. 91 
Sullivan respondeu que a Belluno vai iniciar um depósito novo. Sr. Paulo, da 92 
Catarinense, também informou que a empresa está iniciando o projeto de um 93 
novo depósito de rejeitos. Sr. André esclareceu que está com esta dúvida porque 94 
teme que as empresas sejam obrigadas a abandonarem seus depósitos atuais 95 
para iniciarem outros, projetados dentro de outra concepção. 96 

(e) Planejamento estratégico do SIECESC: Sr. Cléber passou a integrar a reunião da 97 
CTMASC oriundo da outra reunião que tratava do planejamento estratégico do 98 
setor para 2007. Explicou então, que a atuação do setor deverá estar centrada 99 
nos seguintes temas: assessoria na recuperação ambiental interação entre 100 
mineração e agricultura, impermeabilização de bacias e depósitos de rejeitos, 101 
geração de drenagem ácida e vida útil de pilares. Em seguida, comentou que em 102 
breve deverá ser fechado o convênio com a UFRGS para estudo do backfill e que 103 
no dia 13/12/2006 esteve na SATC a empresa que faz injeção de polímero em 104 
fraturas para conter infiltração de água no subsolo. 105 

(f) Eventos e atividades: retomando o assunto interrompido anteriormente, foi 106 
explicada aos Srs. Cléber e Damião a demanda dos técnicos com relação a 107 
cursos e treinamentos, além da sugestão do Sr. José Luís de que quando o 108 
SIECESC fosse participar de algum evento, levasse também um técnico das 109 
empresas, escolhido através de rodízio ou sorteio, pois isso viabilizaria de forma 110 
mais facilitada a participação destes em seminários e congressos. Sr. André 111 
solicitou que os cursos oferecidos tenham certificado e destacada importância 112 
dentro do contexto do setor carbonífero, tanto da parte de engenharia como 113 
ambiental. 114 

(g) Estudo do manganês: Sr. José Luis perguntou aos presentes qual a opinião sobre 115 
o relatório da empresa Golder Associates, que executou um estudo sobre a 116 
toxicidade do manganês presente nos efluentes da mineração de carvão. Sr. 117 
Cléber fez um breve resgate de todo o histórico com relação a este estudo. 118 
Depois, explicou como foi o processo de obtenção de dados, como foi feito o 119 
estudo e quais os resultados. Em sua opinião, o relatório final não foi conclusivo, 120 
e nem poderia ser, pois este estudo precisa ser realizado em uma área mais 121 
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abrangente. Na realidade, o objetivo que se tinha para com este estudo foi 122 
alcançado: iniciou-se um estudo geoquímico na região, foi aberta uma 123 
possibilidade de negociação do limite do manganês e ficou evidenciada a 124 
necessidade de continuidade do estudo. Sr. Roberto também destaca como 125 
ponto positivo a definição da metodologia empregada pela Golder. 126 

(h) Caso da Vila Miguel: Sr. Damião, atendendo ao pedido feito por telefone do Sr. 127 
Carlos Schneider, da Carbonífera Criciúma, pediu que esse assunto fosse tratado 128 
nesta reunião. Sr. Giovano disse que discorda do encaminhamento dado ao caso, 129 
pois o projeto feito para o local serviria, em sua opinião, somente para resolver o 130 
problema criado em função da escavação do terreno, o qual colocou em risco a 131 
casa ao lado, que fica em cota superior e sofreria as conseqüências dessa 132 
escavação à medida que esta começasse a se desestabilizar. Para ele, o projeto 133 
deveria contemplar a sustentação da estrutura da casa, partindo desde a lapa da 134 
cava, caso esta ocorra, até a superfície do terreno, garantindo as condições para 135 
que a residência pudesse ser sustentada. 136  

137 
5 Follow up 138  

139 
(a) O Centro SATC de Meio Ambiente vai atualizar a legislação municipal e repassar 140 

para as empresas; 141 
(b) Quanto à compensação ambiental, cada empresa responderá ao ofício da 142 

FATMA, comprovando a operacionalização do pagamento da compensação; 143 
(c) O SIECESC vai agendar uma reunião com a FATMA e MPF para tratar do 144 

percentual de compensação, dos prazos, datas e locais de aplicação dos 145 
recursos; 146 

(d) O SIECESC e a SATC irão verificar junto ao MPF se as auditorias de certificação 147 
ambiental podem ser utilizadas para também auditarem o cumprimento do TAC; 148 

(e) O SIECESC vai apresentar na reunião com das empresas mineradoras a 149 
sugestão de que o monitoramento biológico seja feito pelo Centro SATC de Meio 150 
Ambiente; 151 

(f) Resíduos de explosivos; 152 
(g) Vila Miguel. 153  

154 
Sem mais para tratar a reunião foi encerrada ás 17h 30min. 155  

156 
Márcio Zanuz 157 
Engenheiro de Minas - SIECESC 158 
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