
 
ATA da 34ª Reunião Ordinária da Comissão Técnica do 

Meio Ambiente do Setor Carbonífero - CTMASC  

Data: 25 de janeiro de 2007 1 
Hora: 15 h 2 
Local: SIECESC 3  

4 
Presentes:

 
5 

 
NOME E-MAIL EMPRESA 

1 Ademar Savi Filho savifilho@yahoo.com.br

 

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

 

ICRD 
3 Andressa Fabris andressa@alfacom.jor.br

  

Rio Deserto 
4 Carlos Henrique Schneider schneider@carbocri.com.br

 

CCSA 
5 Dainani A. M. dos Santos Geo@neoplastic.com.br

 

Neoplastic 
6 Damião Maciel Guedes damiao.guedes@satc.edu.br

 

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

 

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

  

Catarinense 
9 Grazi Bez Batti Bublicart.com@email.com

  

Publicart 
10 Gilberto Andrade mambiente@carboniferacatarinense.com.br

 

Catarinense 
11 Ivanir A. Cola Aviserma@TL.com.br

  

Aviserma 
12 Jairton M. Barreto jairton@shoppingdeideias.com.br

  

Shopping de Idéias 
13 James A. Polz jpolz@engeplus.com.br

 

CSN 
15 Joice Quadros Joice.quadros@satc.edu.br

  

SIECESC 
16 Márcio Zanuz marcio.zanuz@satc.edu.br

 

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

 

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

 

SIECESC 
19 Ricardo Vicente Ricardo.vicente@satc.edu.br

  

SATC 
20 Rosimeri Venâncio rosimeri@riodeserto.com.br

  

CVRD 
21 Sullivan Arthur Citadin arthur@cbelluno.com.br

 

Belluno 
22 Telma Sumie M. M. Kamji Geo@neoplastic.com.br

 

Neoplastic 
Pauta: 6 
1. Abertura e aprovação da pauta; 7 
2. Aprovação da ata da 33ª Reunião Ordinária; 8 
3. Apresentação da empresa Avi Serra – representação e instalação de 9 

geomembranas; 10 
4. Agenda de visitas técnicas da Comissão nas empresas para 2007; 11 
5. Cursos, treinamentos e eventos: 12 

a. Arc View (CPRM); 13 
b. Hidrologia/hidrogeologia (CPRM); 14 
c. Representação gráfica (CAD, Surfer, DXF2XYZ) (SIECESC) 15 
d. Agendamento para apresentação dos eventos nos quais o SIECESC 16 

esteve presente em 2006: 17 
i. Saint Louis; 18 
ii. Belo Horizonte; 19 
iii. Curitiba; 20 

6. Monitoramento através do Centro SATC de Meio Ambiente; 21 
7. TAC 22 

a. Compactação 23 
b. Infiltração 24 
c. Audiência pública do dia 30/01 25 

8. Outros assuntos 26 
9. Follow up 27 
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28 
1 Abertura e aprovação da pauta 29 

O Sr. Damião abriu a reunião, dando boas vindas a todos, procedendo a leitura da 30 
pauta, que foi aprovada pelos presentes, destacando a necessidade de inversão do item 31 
7, referente a discussão do TAC, que será discutido logo após a apresentação da 32 
empresa Avi Serra (item 3 da pauta). 33  

34 
2 Aprovação da Ata da 33ª Reunião Ordinária 35 

Sr. Damião lembrou que a Ata já havia sido enviada por correio eletrônico no dia 36 
anterior, e consultou o plenário se a mesma poderia ser aprovada, como todos estavam 37 
de acordo, a ata foi aprovada pelos presentes. 38  

39 
3 Apresentação das Empresas Avi Serra e Neoplastic 40 

Foi feita apresentação de uma empresa especializada em geomembranas, produto 41 
utilizado para impermeabilização em sistemas de controle e desvio de fluxo em obras 42 
geotécnicas ou de proteção ambiental. Estiveram presentes a engª. Thelma Sumie e a 43 
química industrial Daiane Santos, que falaram da importância do material para as 44 
Carboníferas. Em conjunto com a empresa, esteve presente também uma instaladora de 45 
geomembranas, especializada em soluções ambientais. O Sr. André destacou a 46 
necessidade que as carboníferas têm na impermeabilização de bacias e depósitos de 47 
rejeitos, perguntando sobre a resistência da geomembrana para o trabalho com 48 
máquinas e caminhões em cima, sendo destacada a necessidade de manter uma 49 
camada de argila por baixo e outra por cima da membrana. Foi discutida também a 50 
resistência da membrana ao fogo. Por fim, a empresa ficou a disposição para realizar 51 
ensaios de compatibilidade da geomembrana aos líquidos de DAM. 52  

53 
4 Acompanhamento do TAC 54  

55 
(a) Audiência pública do dia 30/01/2007: Inicialmente foi esclarecido pelo Sr. Marcio 56 

e Sra Rosimeri que a audiência pública será realizada no teatro Elias Angeloni, às 57 
17 horas, onde serão apresentadas, pelo MP e FATMA, as ações realizadas para 58 
assinatura e cumprimento do TAC. A participação dos representantes das 59 
empresas será apenas para responder algum questionamento direcionado a 60 
empresa específica. O Sr Jairton destacou a necessidade de se identificar as 61 
implicações e riscos que podem resultar da audiência, para definir uma estratégia 62 
de comunicação junto à sociedade. A Sra Joice questionou qual seria a estratégia 63 
a ser adotada, sugerindo que o setor tem que se fazer representar na audiência, 64 
estando presente para responder a questionamentos, inclusive na imprensa. 65 
Destacou que é importante convidar os sindicatos de mineiros. Após amplo 66 
debate, foi definido como encaminhamento ao assunto, que os responsáveis 67 
pelas empresas estimulem a participação do setor na audiência, incluindo a 68 
participação dos setores técnico, jurídico e administrativo. Além disso, os setores 69 
de comunicação estarão em alerta para identificar qualquer movimentação na 70 
sociedade e na imprensa, para responder a quaisquer questionamentos. 71 

(b) Infiltração e Compactação: A Sra Mariane relatou as visitas e trabalhos 72 
realizados, destacando que os resultados serão apresentados na próxima 73 
semana. A Sra Rosimeri perguntou se o SIECESC realiza ensaios com materiais, 74 
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respondendo que não, esse trabalho tem que ser terceirizado. Foi informado 75 
também que os ensaios de infiltração nas áreas em recuperação estão sendo 76 
incluídos nas propostas de monitoramento da SATC. 77  

78 
5 Agenda de visitas técnicas da Comissão nas empresas para 2007 79 

O Sr. Damião Lembrou aos presentes da decisão da reunião anterior, de estabelecer 80 
uma programação de visitas da comissão em cada empresa, para melhorar a discussão 81 
interna de questões técnicas. Foi apresentado o cronograma de visitas, que foi 82 
aprovado, destacando que a empresa Comim solicitou que realizasse a visita em suas 83 
instalações apenas após a concessão da LAO. O Sr. Márcio sugeriu que seja contratado 84 
um microônibus para transportar o pessoal. A primeira visita disponibilizada será 85 
realizada na segunda quinzena de fevereiro, na empresa Cooperminas. 86  

87 
6 Cursos, treinamentos e eventos 88 

O Sr. Márcio apresentou os cursos programados para este ano, ainda a serem 89 
confirmados: Arc View, pela CPRM; Hidrologia/hidrogeologia, pela CPRM e de 90 
Representação gráfica (CAD, Surfer, DXF2XYZ), pelo SIECESC. Destacou a 91 
necessidade de agendar apresentação dos eventos em que o SIECESC participou em 92 
2006: Saint Louis; Belo Horizonte e Curitiba. A Sra Rosimeri sugeriu que sejam 93 
realizadas apresentação de estudos de caso de grandes empresas sobre planos de 94 
emergência, convidando a TRACTEBEL, ACESITA e mais duas mineradoras. A 95 
sugestão foi acatada por todos. 96  

97 
7 Monitoramento através do Centro SATC de Meio Ambiente 98 

O Sr Damião apresentou o Sr. Ricardo, contratado pela SATC para realizar o 99 
monitoramento biológico, informando também que a equipe de trabalho também é 100 
composta por prestadores de serviços. O Sr Ricardo apresentou brevemente a 101 
metodologia para estudo dos indicadores biológicos de recuperação ambiental. Foi 102 
destacado por todos a necessidade da realização dos projetos de recuperação 103 
ambiental de forma compartilhada, promovendo a recuperação por distritos ou sub-104 
bacias e não por empresa, tendo em vista que os efeitos ambientais resultantes podem 105 
não ser identificados se for feito um acompanhamento por empresa. Além disso, os 106 
custos do trabalho são muito mais altos. O Sr. André destacou que o comitê de 107 
acompanhamento pode conduzir essa gestão compartilhada, homogenizando 108 
procedimentos de recuperação e monitoramento ambiental. O Sr. Jonathan destacou a 109 
necessidade de se trabalhar regionalmente, mesmo em áreas não contempladas com 110 
PRADs, sendo necessário elaborar PRADs para áreas e não por empresa. A Sra Joice 111 
destacou que é improdutivo não trabalhar por área. O Sr. James destacou que as 112 
exigências da FATMA devem ser as mesmas para as empresas. A Sra Rosimeri 113 
destacou que a questão deve ser discutida na reunião das mineradoras, sendo 114 
determinado que o monitoramento seja realizado pela SATC. 115  

116 
8 Outros assuntos 117 

Sobre os resíduos de explosivos, foi discutida a questão e decidido conversar com 118 
fornecedores sobre a possibilidade de recolher e incinerar as embalagens. O Sr Márcio 119 
distribuiu uma cópia do PAC para que os presentes avaliem as implicações da medida 120 
provisória para o setor carbonífero, seguindo solicitação do IBRAM. Quanto ao caso Vila 121 
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Miguel, o Sr Schneider informa que a Criciúma, diante da negativa da Metropolitana em 122 
executar o projeto inicialmente proposto e aceito pelo Sr Maicon, e pela demora na 123 
definição de um projeto alternativo, promoveu um acordo direto com o superficiário, no 124 
qual a empresa doa em caráter humanitário, metade do valor orçado para a obra 125 
inicialmente planejada (R$ 2990,00), fazendo constar a margem da escritura pública (o 126 
que gerará efeitos contra terceiros) tal avença, bem como, a existência de área 127 
minerada e a conseqüente necessidade de realização de obras de engenharia visando a 128 
segurança material e pessoal dos ocupantes daquele terreno. Com o ajuste, o mesmo 129 
isenta a empresa de toda e qualquer responsabilidade, assumindo ainda, o 130 
compromisso de construção do muro de arrimo necessário para garantia da segurança 131 
do imóvel contíguo ao seu. 132  

133 
9 Follow up 134 

(a) Os responsáveis pelas empresas estimulem a participação do setor na audiência, 135 
incluindo a participação dos setores técnico, jurídico e administrativo; 136 

(b) Será iniciado o cronograma de visitas às empresas, iniciando pela Cooperminas, 137 
onde o SIECESC irá providenciar o transporte; 138 

(c) O SIECESC irá apresentar sua participação nos eventos em 2006; 139 
(d) A Coordenação da comissão irá convidar empresas (TRACTEBEL, ACESITA e 140 

mais duas mineradoras) para apresentação de estudos de caso de grandes 141 
empresas sobre planos de emergência; 142 

(e) O SIECESC vai agendar uma reunião com a FATMA e MPF para tratar do 143 
percentual de compensação, dos prazos, datas e locais de aplicação dos 144 
recursos; 145 

(f) O SIECESC e a SATC irão verificar junto ao MPF se as auditorias de certificação 146 
ambiental podem ser utilizadas para também auditarem o cumprimento do TAC; 147 

(g) O SIECESC vai apresentar na reunião com das empresas mineradoras a 148 
sugestão de que o monitoramento biológico seja feito pelo Centro SATC de Meio 149 
Ambiente; 150 

(h) Realizar reunião com fornecedores dos explosivos para negociar o recolhimento 151 
das embalagens; 152  

153 
Foi agendada a próxima reunião para o dia 01/03/07. 154 
Sem mais para tratar a reunião foi encerrada ás 17h 30min. 155  

156 
Damião Guedes 157 
Biólogo - SATC 158 
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