
 
ATA da 3ª Reunião Extraordinária da Comissão Técnica 

do Meio Ambiente do Setor Carbonífero    

Data: 05 de abril de 2006 
Hora: 14 h 
Local: SIECESC  

Presentes:

  

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

 

S. Domingos 
2 Antonio C. Dalmolin acdalmolin@yahoo.com.br

 

Gabriella 
3 Cleber J. B. Gomes cleber@satc.edu.br

 

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

 

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

 

Comin 
6 Diene Lemos imprensa@carvaomineral.com.br

 

SIECESC 
7 Fernando Luiz Zancan zancan@carvaomineral.com.br

 

SIECESC 
8 Gionavo Izidoro giovano@carboniferametropolitana.com.br

 

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

 

CSN 
10 Márcio Zanuz marcio@satc.edu.br

 

SIECESC 
11 Roberto Romano Neto rromano@satc.edu.br

 

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

 

Belluno  

O Sr. Fernando apresentou a pauta: 
1. Apresentação da empresa Econergy sobre projetos e mercado de crédito de 

carbono 
2. Informes  

1 Apresentação da Empresa Econergy sobre Projetos e Mercado de Créditos de 
Carbono  

Sr. Fernando iniciou a reunião apresentando o Sr. Flávio Cotrim Pinheiro, 
representante da empresa Econergy, responsável pela prospecção de novos 
negócios. Em seguida, o Sr. Fernando explicou rapidamente alguns aspectos 
relacionados com o tema, destacando o metano e as formas com que o mesmo é 
liberado para a atmosfera. Depois, informou que no dia 23 de abril haverá uma 
reunião do Grupo de Carvão na cidade de Washington DC para debate desse tema. 
Explicou que a idéia é a criação no Brasil de um projeto para inventário de metano 
nas minas brasileiras para, posteriormente, ser feita a concentração deste e, 
consequentemente, serem gerados créditos de carbono. Outra possibilidade seria a 
transformação de antigas cavas em aterros sanitários, também com geração de 
créditos. Em seguida, o Sr. Flávio Pinheiro iniciou sua apresentação, destacando os 
seguintes tópicos: 

 

Portfólio da empresa: histórico da empresa, países e áreas de atuação, 
principais clientes; 
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Sr. Roberto perguntou se a fixação de CO2 em virtude da recuperação de áreas 
degradadas por implantação de vegetação arbórea geraria crédito de carbono. Sr. 
Flávio respondeu que ainda não é possível isso, em função da dificuldade de se 
definir uma metodologia para medição, mas que a tendência é que no futuro seja 
definida esta metodologia. Sr. Cléber perguntou se o tratamento de esgotos geraria 
créditos. Sr. Flávio respondeu que sim. Explicou, ainda, que para o carvão a 
metodologia já existe e, inclusive, é consolidada. Em seguida, retomou a 
apresentação: 

 

Etapas para eleger um projeto: explicou passo a passo as etapas 
necessárias para que um projeto seja homologado junto a ONU, os custos de 
cada uma delas e quanto é pago pela tonelada de CO2; 

 

Projetos: apresentou quais projetos para exemplificar os critérios de 
elegibilidade dos mesmos para gerarem créditos de carbono; 

 

Motivações para a captação do metano: segurança nas minas, receita 
adicional e redução da poluição. Forneceu um dado interessante, de que o 
carvão é responsável por 8% do total de metano gerado em função das 
atividades humanas; 

 

Projetos elegíveis: captura, utilização e distribuição de metano em minas em 
operação (CBM e CMM); 

 

Não elegíveis: minas à céu aberto, mina abandonada/fechada, uso de CBM 
antes da mineração e utilização de CO2 ou outro gás para potencializar a 
drenagem de CBM antes da mineração; 

 

Demais esclarecimentos: fronteiras do projeto de MDL, extensão física, linha-
base e cenários alternativos e barreiras. 

Sr. Cléber disse haver possibilidades de projetos no setor carbonífero, com 
possibilidade de participação conjunta com a Econergy, como, por exemplo, dos 
biodigestores. Sr. Flávio fez alguns questionamentos e disse estar disposto a 
trabalhar em conjunto. Sr. Fernando apresenta, então, dados sobre seqüestro e 
estocagem de CO2. Destacou novamente o projeto de implantação de um aterro 
sanitário nos moldes do que foi feito na Copelmi, no Rio Grande do Sul, e sugere 
como oportunidade a seleção de uma área degradada para a implantação de 
uma central de resíduos única. Depois, Sr. Fernando explicou o projeto da 
Usitesc, destacando a produção de sulfato de amônia e de cinza para cimento 
para geração de créditos de carbono. Sr. Flávio mostrou interesse e disse que a 
idéia tem potencial. Sr. Fernando agradeceu a apresentação, destacando as 
oportunidades que se abrem para o setor carbonífero.   

2 Informes  

Sr. Cléber apresentou os ofícios sobre o estudo do manganês, da compactação de 
rejeitos e do grupo de backfill, encaminhados às empresas mineradoras. Sr. 
Fernando solicitou que na próxima reunião seja feito um relato da viagem do Sr. 
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Cléber e do Sr. Roberto aos Estados Unidos, quando estes participaram do 7th 
ICARD - Conferência Internacional sobre Drenagem de Rocha Ácida.  

Sem mais para tratar, a reunião foi encerrada as 16 h.    

Engº Márcio Zanuz e Engº Cleber Gomes 
SIECESC 
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