
 
ATA da 35ª Reunião Ordinária da Comissão Técnica do 

Meio Ambiente do Setor Carbonífero - CTMASC  

Data: 01 de março 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 Camila Demo Medeiros Camila.medeiros@satc.edu.br

 

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

 

CCSA 
5 Cláudia Ravazzoli Claudia.ravazzoli@dnpm.gov.br

 

DNPM 
6 Cleber Gomes Clebar.gomes@satc.edu.br

 

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

 

SATC 
8 Dario Vailati dvaliati@terra.com.br

  

MPF 
9 Eduardo G. Rabello mambiente@carboniferacatarinense.com.br

  

Catarinense 
10 Gilberto Leal Partes gilbeto@lealengenharia.com.br

  

Leal Engenharia 
11 Giovano Izidoro giovano@carboniferametropolitana.com.br

  

Metropolitana 
12 Jonathan J. Campos Jonathan.campos@satc.edu.br

  

SIECESC 
13 Jose Luiz dos Santos coopambiental@terra.com.br

  

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

 

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

 

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

 

SIECESC 
17 Roberto Romano Roberto.romano@satc.edu.br

  

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

  

SATC 
19 Sullivan Arthur Citadin arthur@cbelluno.com.br

 

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

  

CCSA 
Pauta: 6 
1. Abertura e aprovação da pauta; 7 
2. Aprovação da ata da 34ª Reunião Ordinária; 8 
3. Apresentação da empresa Leal Engenharia – equipamento para tratamento de 9 

efluentes; 10 
4. Entrega do CD com legislação ambiental do setor carbonífero; 11 
5. Consolidação do cronograma de visitas técnicas; 12 
6. Agendamento para apresentação dos eventos nos quais o SIECESC esteve 13 

presente em 2006: 14 
i. Saint Louis; 15 
ii. Belo Horizonte; 16 
iii. Curitiba; 17 

7. Sentença: 18 
a. Situação do monitoramento do Centro SATC de Meio Ambiente; 19 

8. Andamento do TAC: 20 
9. Resíduos de explosivos; 21 
10. Outros assuntos 22 
11. Follow up 23  

24 
1 Abertura e aprovação da pauta 25 

O Sr. Damião abriu a reunião, dando boas vindas a todos, procedendo a leitura da 26 
pauta, que foi aprovada pelos presentes, destacando a necessidade de inversão do item 27 
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7, referente a discussão do TAC, que será discutido logo após a apresentação do CD de 28 
legislação ambiental (item 4 da pauta). O Sr. Artur solicitou a inclusão do tema referente 29 
a segurança no transporte de produtos perigosos, que foi incluído no item outros 30 
assuntos”. 31  

32 
2 Aprovação da Ata da 33ª Reunião Ordinária 33 

Sr. Damião lembrou que a Ata já havia sido enviada por correio eletrônico 34 
anteriormente, e consultou o plenário se a mesma poderia ser aprovada com as 35 
sugestões feitas pelo Sr. Schneider, como todos estavam de acordo, a ata foi aprovada. 36  

37 
3 Apresentação da Empresa Leal Engenharia 38 

Foi feita apresentação da empresa sobre estações de tratamento de águas, com 39 
enfoque na possibilidade da utilização do sistema no tratamento de DAM. O Sr. Sullivan 40 
perguntou no que poderia ser aplicado para as carboníferas e o Sr. André destacou que 41 
a DAM possui características específicas, com acidez alta e concentração elevada de 42 
Fe, Al, Mg e Sulfato. Isto faz com que todo tratamento adotado gere um lodo. Informou 43 
também que uma ETE da empresa gera um efluente dentro dos padrões legais, mas 44 
que não pode ser utilizado em máquinas devido ao alto teor de sulfatos.  O Sr. Gilberto 45 
informou que o sistema da empresa também trata de efluentes ácidos, como de 46 
empresas de reciclagem de baterias e que seria interessante realizar alguns testes com 47 
os efluentes da DAM, utilizando, inclusive, a centrifugação do lodo, que pode ser uma 48 
alternativa para o tratamento. O Sr. Giovano informou que já realizou testes com 49 
centrifuga, mas não funcionou porque o colóide e muito fino. Por fim, decidiu-se que 50 
serão realizados testes para avaliar a eficiência e aplicabilidade do sistema proposto, 51 
sendo que a empresa irá colaborar com as pesquisas realizadas pelo Laboratório de 52 
Tecnologia Mineral (LTM), da UFRGS, em convênio com o Núcleo de Meio Ambiente do 53 
Siecesc. 54  

55 
4 Entrega do CD com legislação ambiental do setor carbonífero 56 

O Sr. Damião apresentou o CD e matriz com a legislação ambiental do setor 57 
carbonífero, destacou que estão incluídas todas as legislações municipais, cabendo as 58 
empresas organizarem a matriz a base de dados de acordo com suas atividades. 59  

60 
5 Consolidação do cronograma de visitas técnicas 61 

O Sr. Márcio apresentou o cronograma de visitas, que foi revisado, destacando que a 62 
visita à Cooperminas que estava agendada para fevereiro foi transferida para segunda 63 
quinzena de março. O cronograma foi aprovado por todos. 64  

65 
6 Agendamento para apresentação dos eventos onde o SIECESC esteve 66 

presente em 2006 67 
Ficou decidido que será realizada uma reunião extraordinária em 20/04/07, para 68 
apresentação dos eventos pelo SIECESC. 69  

70 
7 Acompanhamento da Sentença 71 

O Sr Damião informou o andamento dos trabalhos de monitoramento. O Sr. Jose Luiz 72 
questionou o início do monitoramento sem a aprovação dos PRADs. O Sr. Cleber 73 
informou que as empresas realizaram diagnóstico e PRAD e contrataram o 74 
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monitoramento, a critério de cada empresa, destacou que foi seguido o termo de 75 
referência para elaboração do PRAD e que, por isso, a aprovação dos mesmos não 76 
deve incluir alterações significativas. Destacou também que os dados do monitoramento 77 
podem ser aproveitados de uma forma conjunta. O Sr. Dario destacou a questão da 78 
solidariedade para a recuperação de áreas sem PRAD e o Sr. Cleber informou que essa 79 
questão será conduzida no âmbito do grupo de trabalho estabelecido pelo Juiz, para 80 
acompanhamento da recuperação ambiental. O grupo irá levantar as informações e 81 
elaborar relatórios semestrais, que poderão subsidiar decisões sobre as áreas órfãs. 82 
Sobre o grupo Técnico de Acompanhamento da Sentença, o Sr. Roberto informou que 83 
as empresas já foram consultadas pelo MPF e já indicaram representantes. Com a 84 
formação do grupo de acompanhamento, será elaborado o primeiro relatório do  85 
Monitoramento global para em 30 dias, após análise e consenso ser encaminhado ao 86 
juiz, sendo as eventuais divergências decididas pelo juiz. O Sr. Cleber informou que, 87 
para o cumprimento da sentença, a União criou um grupo de trabalho interno (com os 88 
Ministérios do Meio Ambiente e de Minas e Energia), esse grupo será responsável por 89 
relatar o acompanhamento à Casa Civil. Informou também que deverá ser assinado um 90 
convênio com o DNPM para a realização de duas campanhas de monitoramento, porém  91 
que a próxima ainda deverá ser financiada pelo SIECESC. 92  

93 
8 Andamento do TAC 94 

a) Testes de compactação 95 
A Srta. Mariane apresentou os resultados dos ensaios realizados pela consultoria, com 96 
o método de sacos de areia, onde se calcula a densidade do rejeito, como este se 97 
comporta e como pode ser compactado. Destacou que em depósito compactado com 98 
caminhões e selado com rolo compactador os resultados de permeabilidade obtidos são 99 
da ordem de 10-7  m/s. O Sr. Giovano destacou que precisa do relatório com os 100 
resultados atuais dos estudos de compactação para atender à auditoria. Ficou decidido 101 
que os trabalhos serão priorizados nas empresas Metropolitana e Rio Deserto, tendo em 102 
vista a proximidade da realização das auditorias ambientais para cumprimento do TAC. 103 
O Sr. Cleber que o SIECESC poderá realizar os trabalhos de compactação com rolo, 104 
nas empresas interessadas por meio do agendamento. Destacou também que o objetivo 105 
da compactação é utilizar o menor volume, com menor infiltração possível. A Srta. 106 
Mariane destacou por fim que a melhor técnica de compactação é utilização de rolo pé 107 
de carneiro para compactação e rolo liso para selamento. 108  

109 
b)  Auditorias 110 

O Sr. Cleber destacou que as auditorias externas foram destacadas na audiência 111 
pública como ponto forte do TAC e informou que foi realizado o sorteio das auditorias do 112 
TAC, definindo as auditoras para cada carbonífera, e que o SIECESC apresentou 113 
expediente ao MPF solicitando que fosse considerado o tamanho das empresas e as 114 
auditorias de certificação ambiental, destacou que as auditorias do TAC têm 115 
apresentado um custo de duas a três vezes maior do que as de certificação. Informou 116 
que uma das empresas auditoras foi excluída e duas empresas carboníferas (cinco 117 
unidades industriais) foram excluídas do TAC. O Sr. José Luiz informou que na reunião 118 
com as empresas o Ministério Público Estadual negou que as auditorias de certificação 119 
servissem para atestar o cumprimento do TAC, mas ficou decidido que a FATMA irá 120 
solicitar redução de custos junto às auditoras. 121 
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122 
c) Compensação ambiental 123 

O Sr. Cleber informou que não foi possível realizar reunião com o MPF sobre o assunto, 124 
mas o Procurador se comprometeu a encaminhar o assunto junto ao estado. 125  

126 
9 Resíduos de explosivos 127 

O Sr. Damião informou que foi feito contato com os fornecedores de explosivos e que os 128 
mesmos estão encaminhando uma solução para o problema os resíduos das caixas de 129 
papelão. Esse procedimento inclui a elaboração de um projeto para descaracterizar o 130 
material, que será cortado, para ser encaminhado à reciclagem, mas o procedimento 131 
deve ser apresentado e aprovado pelo Exército Brasileiro, que possui regulamentação 132 
sobre a matéria. Dessa forma, as caixas de papelão poderão ser recolhidas pelos 133 
fabricantes. Os outros resíduos de embalagens de explosivos envolvem a embalagem 134 
plástica (sacola) e os tubos de material não elétrico dos detonadores. Esses materiais 135 
poderiam ser reciclados se forem lavados e manuseados adequadamente. Após 136 
discussão decidiu-se que os laudos elaborados pela Carbonífera Criciúma serão 137 
encaminhados à coordenação da Comissão para que seja iniciado um contato com o 138 
IBRAM para decidir o encaminhamento que outras empresas do setor têm dado a esses 139 
resíduos. 140  

141 
10 Outros assuntos 142 

O Sr. Damião informou sobre a importância da certificação ambiental da Carbonífera 143 
Criciúma, destacando que esta certificação, a exemplo da Carbonífera Catarinense, 144 
demonstra a grandeza e força do setor carbonífero em atender aos requisitos 145 
normativos, legais e de mercado. O Sr. Sullivan solicitou esclarecimento quanto ao uso 146 
do código nos caminhões que transportam carvão, pois a empresa Belluno foi 147 
questionada quanto ao código de seus caminhões quando da realização da auditoria 148 
ambiental na Carbonífera Rio Deserto, para a qual presta serviços. A questão ficou de 149 
ser estudada. O Sr. Cleber relatou que foi observado um caminhão transportando 150 
carvão, no dia 22/02/2007, às 15hs, na região do Pinheirinho, de placa MKT 4960. O 151 
mesmo estava vazando água e sem identificação para qual empresas estava 152 
trabalhando. O Sr. Cleber relatou a reunião da ACIC de Criciúma, onde foi apresentado 153 
o plano gestor da bacia carbonífera. Por fim, foi solicitado pelo Sr. Dalmolim que a 154 
coordenação elabore uma relação de empresas de gestão e reciclagem de resíduos 155 
sólidos. 156  

157 
11 Follow up 158 

(a) Será iniciado o cronograma de visitas às empresas, iniciando pela Cooperminas; 159 
(b) O SIECESC irá apresentar sua participação nos eventos em 2006 em reunião 160 

extraordinária a ser realizada em 20/04/2007; 161 
(c) A Coordenação da comissão irá convidar empresas (TRACTEBEL, ACESITA e 162 

mais duas mineradoras) para apresentação de estudos de caso de grandes 163 
empresas sobre planos de emergência; 164 

(d) A coordenação irá consultar o IBRAM sobre o que tem sido feito com resíduos de 165 
embalagens de explosivos; 166 

(e) O SIECESC irá apoiar os trabalhos de compactação com rolo, por meio do 167 
agendamento; 168 
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(f) A empresa Leal Engenharia vai colaborar com as pesquisas realizadas pelo 169 
Laboratório de Tecnologia Mineral (LTM), da UFRGS, em convênio com o Núcleo 170 
de Meio Ambiente do Siecesc; 171 

(g) A coordenação irá elaborar uma relação de empresas de gestão e reciclagem de 172 
resíduos sólidos. 173  

174 
Foi agendada a próxima reunião para o dia 29/03/07. 175 
Sem mais para tratar a reunião foi encerrada ás 17h 30min. 176  

177 
Damião Guedes 178 
Biólogo - SATC 179 
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