
 
ATA da 36ª Reunião Ordinária da Comissão Técnica do 

Meio Ambiente do Setor Carbonífero - CTMASC  

Data: 29 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 Cleber Gomes Clebar.gomes@satc.edu.br

 

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

 

SATC 
5 Eduardo G. Rabello mambiente@carboniferacatarinense.com.br

  

Catarinense 
6 Giovano IIzidoro giovano@carboniferametropolitana.com.br

  

Metropolitana 
7 J. Eduardo Amaral jamaral@engeplus.com.br

  

CPRM 
8 Jonathan J. Campos Jonathan.campos@satc.edu.br

  

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

 

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

 

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

 

SIECESC 
12 Paulo Felipe Mello paulofelipemello@gmail.com

  

Catarinense 
13 Ricardo Vicente Ricardo.vicente@satc.edu.br

  

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

 

Belluno 
Pauta: 6 
1. Abertura e aprovação da pauta; 7 
2. Aprovação da ata da 35ª Reunião Ordinária; 8 
3. Atualização da legislação ambiental do setor carbonífero; 9 
4. Evento do dia da água; 10 
5. Consolidação do cronograma de visitas técnicas; 11 
6. Sentença: 12 

a. Relato do grupo de acompanhamento da execução da sentença; 13 
b. Visita técnica na Copesul para ver como é feita a amostragem com bomba 14 

de baixa vazão; 15 
7. Andamento do TAC 16 
8. Outros assuntos 17 
9. Follow up 18 

1 Abertura e aprovação da pauta 19 
O Sr. Damião abriu a reunião, dando boas vindas a todos, procedendo a leitura da 20 
pauta, que foi aprovada pelos presentes. 21 

2 Aprovação da Ata da 35ª Reunião Ordinária 22 
Sr. Damião lembrou que a Ata já havia sido enviada por correio eletrônico 23 
anteriormente, e consultou o plenário, como todos estavam de acordo, a ata foi 24 
aprovada. 25 

3 Atualização da legislação ambiental do setor carbonífero 26 
O Sr. Damião informou que a atualização da legislação ambiental será repassada às 27 
empresas por email e não por CD, será enviado o relatório de atualização mensal, a 28 
matriz atualizada e a legislação a ser adicionada ao banco de dados. 29 

4 Evento do dia da água  30 
O Sr. Damião relatou sobre o evento que foi realizado no dia da água, com a 31 
inauguração do sistema de uso da água da chuva e exposição de ações de conservação 32 
da água adotadas pelas carboníferas. Destacou que o evento foi um sucesso e 33 
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agradeceu a participação das empresas CSN, Catarinense, Criciúma e Rio Deserto, que 34 
apresentaram os stands. O Sr. Cleber destacou a importância de realizar esse tipo de 35 
evento para a o público em geral. 36 

5 Consolidação do cronograma de visitas técnicas 37 
O Sr. Márcio informou que o cronograma foi revisado em função da não realização da 38 
visita à Cooperminas em março. O Sr Cleber destacou que se deve definir o objetivo das 39 
visitas e as datas, sendo que o primeiro semestre está difícil de realizar as visitas devido 40 
às auditorias do TAC. Pos fim, decidiu-se que serão realizadas as visitas à Cooperminas 41 
em abril e à Rio Deserto em maio, ficando as datas a serem confirmadas com os 42 
representantes das empresas. Nesse momento o Sr. André apresentou o sistema de 43 
tratamento de efluentes de lamelas, instalado na empresa Rio Deserto, que funciona 44 
com a neutralização, floculação e sedimentação em lamelas. Destacou que o tratamento 45 
dos efluentes das mineradoras é o requisito para a continuidade da atividade e que a 46 
questão que se coloca é fazer da melhor forma e com menor custo. O Sr. Cleber 47 
informou que o princípio do tratamento é conhecido, mas a implementação de uma ETE 48 
não é fácil, não é simples e não tem baixo custo e depende das condições existentes e 49 
do tipo de efluente em cada caso. Destacou também que a implantação de uma ETE 50 
pode dar a entender a um leigo no assunto, que se pode poluir a água para tratar 51 
depois. É necessário destacar que sempre se deve evitar a contaminação da água e a 52 
ETE serve para mitigar o que não pôde ser evitado antes, se começa a poluir, os 53 
problemas e os custos vão aumentando. 54 

6 Sentença 55 
a) Relato do grupo de acompanhamento da execução da sentença – o Sr Cleber 56 
relatou a primeira reunião do Grupo Técnico de Acompanhamento da sentença – GTA, 57 
que ocorreu nesta data, pela manhã. Lembrou que o GTA foi homologado em Janeiro e 58 
agora foi instalado e com cronograma de atividades definido, destacando que será 59 
elaborado relatório até 30 de abril, sendo que o GTA terá 30 dias para aprová-lo, 60 
remetendo de volta ao SIECESC até o final de maio, quando então será elaborado o 61 
relatório final consolidado para entrega ao juízo até15/06/2007. Informou também que o 62 
trabalho irá custar R$170 mil ao setor e que a questão será discutida em breve na 63 
reunião dos réus e que existe a perspectiva da realização de um convênio com o DNPM 64 
para monitoramento das águas superficiais. Para elaboração do relatório existem os 65 
dados de monitoramento das águas superficiais, das empresas e do SIECESC, sobre 66 
águas subterrâneas os trabalhos ainda não iniciaram, o mapão está atualizado até 2005. 67 
Para o monitoramento biológico, é necessário que as empresas que não contrataram a 68 
SATC encaminhem os relatórios para serem incorporados, que são a CSN, 69 
Cooperminas, Belluno, Gabriela, Siderópolis, Comin e Minageo.  70 
b) Visita técnica na Copesul – O Sr. Márcio informou que no congresso de Curitiba foi 71 
feita uma consulta a respeito do funcionamento da bomba de baixa vazão e que seria 72 
importante a realização de uma demonstração. Como a empresa Copesul adquiriu 73 
recentemente 5 bombas, foi agendada uma visita à empresa na próxima semana apar 74 
essa demonstração. 75 

7 Andamento do TAC 76 
O Sr. Cleber informou sobre a decisão liminar na Justiça Federal proibindo a FATMA de 77 
emitir licenciamento ambiental para as carboníferas, a partir de ação civil pública do MP 78 
de Criciúma. A liminar transfere a prerrogativa do licenciamento para o IBAMA. O 79 
SIECESC agendou reunião com o MP para o dia 02/04/07, tendo em vista que o TAC 80 
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está em andamento e o licenciamento ambiental neste momento faz parte do ajuste de 81 
conduta. O Sr. André informou que a ação do MP foi no sentido de pressionar para que 82 
a FATMA adequasse sua estrutura para ter capacidade de proceder ao licenciamento e 83 
não para que o licenciamento passasse para o IBAMA. O Sr. Cleber solicitou que as 84 
empresas que ainda não foram auditadas poderiam informação a sua situação e 85 
manifestar as suas preocupações. Após discussão, ficou patente que não será possível 86 
executar todas as ações de recuperação previstas no TAC, mas todas as questões 87 
referentes estão sendo encaminhadas e programadas, cada área requer um plano de 88 
ação diferente. O Sr. Giovano informou que na auditoria realizada o objetivo era o de 89 
avaliar o que evoluiu na empresa da última auditoria para hoje. O Sr. Cleber concluiu 90 
então que é necessário focar as atenções na atividade operacional e imprimir um ritmo 91 
de ação para o PRAD, justificando que esse é o ritmo possível para a empresa e que, 92 
comprovando a execução do PRAD, as demais condições poderão fazer parte da 93 
licença. 94 

a) Testes de compactação 95 
A Sra. Mariane informou que realizou os testes de infiltração e falta apenas as empresas 96 
Catarinense, Belluno e Gabriela. Destacou que os testes realizados com compactação 97 
com o caminhão, reduziu em 30% o volume do depósito, baixando a altura do depósito 98 
de 30cm para 10cm. Destacou que a decisão de utilizar caminhão ou rolo passa pela 99 
análise do custo benefício, pois a utilização do caminhão custa menos, mas tem que ter 100 
muitas passadas de ida e volta (cerca de 15 passadas com 26 ton.), o que não tem na 101 
utilização do rolo. No relatório está sendo sugerida uma capacitação do pessoal da 102 
empresa para operar a compactação, com rolo ou com caminhão, como procedimento 103 
de controle. O Sr. André destacou que, nas condições de campo, é necessário deixar o 104 
rejeito exposto o mínimo possível, definindo qual é a melhor condição de compactação. 105 

8 Follow up 106 
(a) Será iniciado o cronograma de visitas às empresas, iniciando pela Cooperminas 107 

em abril e Rio Deserto; 108 
(b) O SIECESC irá apresentar sua participação nos eventos em 2006 em reunião 109 

extraordinária a ser realizada em 20/04/2007; 110 
(c) O SIECESC irá realizar reunião com o MP em 02/04/07 para discutir a questão do 111 

licenciamento ambiental e cumprimento do TAC. 112 
(d) A Coordenação da comissão irá convidar empresas (TRACTEBEL, ACESITA e 113 

mais duas mineradoras) para apresentação de estudos de caso de grandes 114 
empresas sobre planos de emergência; 115 

(e) As empresas que não contrataram a SATC devem encaminhar os relatórios de 116 
monitoramento da biota para serem incorporados nos trabalhos do GTA (são a 117 
CSN, Cooperminas, Belluno, Gabriela, Siderópolis, Comin e Minageo); 118 

(f) A coordenação irá consultar o IBRAM sobre o que tem sido feito com resíduos de 119 
embalagens de explosivos; 120 

(g) A coordenação irá elaborar uma relação de empresas de gestão e reciclagem de 121 
resíduos sólidos. 122 

Foi agendada a próxima reunião para o dia 27/04/07. 123 
Sem mais para tratar a reunião foi encerrada às 17h 30min. 124  

125 
Damião Guedes 126 
Biólogo - SATC 127 
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