
 
ATA da 42ª Reunião Ordinária da Comissão Técnica do 

Meio Ambiente do Setor Carbonífero - CTMASC  

Data: 27 de setembro de 2007 1 
Hora: 16 h 2 
Local: SIECESC 3 
Presentes:

 
4 

 
NOME E-MAIL EMPRESA 

1 André Luiz A. Smanioto meioambiente@riodeserto.com.br   Rio Deserto 
2 Carlos Henrique Schneider schneider@carbocri.com.br

 

Criciuma 
3 Clovis Savi minageo@cyber.com.br

 

Minageo 
4 Claudionir Agenor da Silva Qualidade@riodeserto.com.br

 

IC Rio Deserto 
5 Damião Maciel Guedes damiao.guedes@satc.edu.br

 

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

  

Catarinense 
7 Giovano Izidoro giovano@carboniferametropolitana.com.br

  

Metropolitina 
8 Hilton A Geviski hagcsn@engeplus.com.br

  

CSN 
9 Jose Luiz dos Santos coopambiental@terra.com.br

  

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

 

SIECESC 
11 Márcia R. Ronconi de Sousa marciaraquel@carbocri.com.br

  

CCSA 
12 Valmir G. de Souza valmir@carbocri.com.br

  

CCSA 
Pauta: 5 

1 Abertura e aprovação da pauta 6 
2 Aprovação da ata da 41ª Reunião Ordinária 7 
3 Atualização da legislação ambiental do setor carbonífero 8 
4 Apresentação do sistema de tratamento de DAM pelas empresas Rio Deserto, 9 

Minageo, Belluno, Catarinense, Gabriela e Metropolitana 10 
5 Informes sobre:  11 

5.1 Planos Diretores 12 
5.2 Código Ambiental 13 
5.3 Criação da Câmara de meio ambiente do sul catarinense 14 
5.4 Implantação da bolsa de resíduos do sul do estado 15 

6 Definição do tema para a próxima reunião 16 
7 Outros assuntos 17 

Ausências não justificadas: 18 
Antônio Dalmolin – Carb. Gabriela 19 
Arthur Sulivan – Carbonífera Belluno 20 
Carbonífera Comin 21 

1. Abertura e aprovação da pauta 22 
O Sr. Damião abriu a reunião, dando boas vindas a todos, procedeu a leitura da pauta, 23 
que foi aprovada pelos presentes. O Sr. Hilton solicitou incluir um informe sobre o 24 
workshop de recuperação de áreas degradadas da biologia da UNESC e sobre o a 25 
concessão do Prêmio Fritz Muller ao SIECESC e ao Procurador da Republica, Darlan 26 
Dias. 27 

2. Aprovação da Ata da 40ª Reunião Ordinária 28 
Sr. Damião lembrou que a Ata já havia sido enviada por correio eletrônico 29 
anteriormente, procedeu a leitura do sumário da reunião e consultou o plenário sobre 30 
sua aprovação, como todos estavam de acordo, a ata foi aprovada. O Sr Hilton 31 
esclareceu que a CSN não faz parte do Comitê de Acompanhamento da Mina do 32 
Morozine, da Carbonífera Belluno, conforme o Sr. Arthur havia informado na ata. O Sr. 33 
Schneider destacou que a consolidação das informações sobre tratamento de efluentes 34 
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de cada empresa na tabela ao final da ata foi bastante oportuna, permitindo visualizar os 35 
diferentes sistemas. 36 

3. Atualização da legislação ambiental do setor carbonífero 37 
O Sr. Damião informou que a atualização da legislação ambiental seria repassada às 38 
empresas por e-mail, com o relatório de atualização mensal, a matriz atualizada e a 39 
legislação para ser adicionada ao banco de dados. Foram projetados os modelos de 40 
relatório e a matriz de legislação 41 

4. Apresentação do sistema de tratamento de DAM pelas empresas 42 
O Sr. Damião informou que daria continuidade às apresentações dos sistemas de 43 
tratamento de DAM das empresas, iniciando pela Carbonífera Rio Deserto. O Sr. André 44 
procedeu a apresentação dos sistemas de tratamento de efluentes da mina Barro 45 
Branco. Destacou a existência de dois sistemas, o primeiro de neutralização dos 46 
efluentes da mina e pátio, que bombeia 125m3/h, que são encaminhados ao primeiro 47 
tanque de aeração, que recebe leite de cal, em seguida segue para decantação e 48 
depois encaminhado às bacias para reutilização. Há também uma bacia que recebe o 49 
lodo. O consumo de cal é de 80mg/l, o pH de entrada 3 e de saída 9. O Outro sistema é 50 
o espessador de lamelas, que o é um sistema que substitui a bacia de decantação a um 51 
custo mais baixo e menor área ocupada. O sistema funciona para decantação do 52 
efluente do lavador, que possui pH alto devido aos minerais que são lavados junto do 53 
carvão e aeração do sistema. O sistema exige um controle de vazão de entrada e 54 
descarga e da carga do polímero, dependendo do tipo de operação. Recebe uma vazão 55 
de entrada de 50m3/h, sendo que o lavador tem vazão de 250m3/h e a capacidade da 56 
bacia de 300 m3/h. O Sr Schneider perguntou se a RD dispõe de avaliação do potencial 57 
de geração de acidez e de alcalinidade do minério da camada Bonito da Mina Barro 58 
Branco. O Sr. Hilton informou que no beneficiamento da Mina A havia instalado um 59 
sistema de injeção de leite de cal na água de processo do lavador; destacou também 60 
que a Próspera foi a primeira empresa a adotar espessador de lamela, utilizado no 61 
beneficiamento da Mina B, adquirido da ICON, com tecnologia KOPEX (polonesa), em 62 
1986. Os equipamentos foram adquiridos da ICON, mas não foram instalados em 63 
função da crise que o mercado passou a viver a partir de 1985. O Sr. José Luiz 64 
perguntou o preço do espessador, no que o Sr. André respondeu que o custo da 65 
implantação foi em torno de R$400 mil e que a operação custa R$15.000 mensais em 66 
polímero em dois turnos de operação (14 horas). Em seguida o Sr. Clóvis iniciou a 67 
apresentação da ETE em operação na Minageo, destacando que a mina subterrânea na 68 
camada Irapuá, com 250m de comprimento e 150 de largura, não possui lavador, 69 
apenas britador e peneira. O sistema é o de neutralização, com vazão de 300 m3 por 70 
dia, em 12 horas de bombeamento por dia. O sistema possui 3 tanques de 20m x  15m 71 
cada, utilizando como insumos um floculante e cal, cerca de 2Kg por m3 de efluente. O 72 
lodo gerado é depositado na mina, o que está fazendo com que o afluente da ETE 73 
passasse a ter um pH mais alto. Destacou que o terceiro tanque passou a ser um 74 
tanque de manutenção, tendo em vista que o efluente, ao passar por ele estava tendo o 75 
pH reduzido. O Sr. Schneider informou que a precipitação dos metais hidrolizados 76 
acarreta na redução do pH. O Sr. Giovano destacou que o consumo de cal é muito alto, 77 
sendo sugerida a utilização de insumo na forma líquida, como soda ou leite de cal. Por 78 
fim o Sr. Giovano informou que fará a apresentação da ETE da Metropolitana na 79 
próxima reunião e o Sr. Eduardo solicitou que a apresentação da Catarinense seja feita 80 
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até o final deste ano. Ficou então decidido que as apresentações das ETES empresas 81 
restantes serão feitas nas próximas reuniões. 82 

5. Informes 83 
5.1. Planos Diretores 84 

O Sr. Giovano informou que nas discussões do Plano diretor de Lauro Muller foi 85 
decidido que as jazidas a montante da captação d´água do município não serão 86 
exploradas e a empresa teve que abrir mão dessas reservas na negociação. O Sr. 87 
Schneider expôs que, na sua opinião, as reservas das empresas de mineração são a 88 
razão de ser das mineradoras, razão pela qual não deveriam abrir mão de suas reservas 89 
e destacou que a função de um plano diretor é a de organizar o município para o seu 90 
desenvolvimento, o que está dentro da política de Estado elaborada pelo Ministério das 91 
Cidades. O escopo básico dos planos diretores já está definido em lei, e os trabalhos 92 
podem dar maior destaque para alguns aspectos em relação a outros, mas jamais 93 
deixar de analisar com a profundidade necessária aquilo que cabe ao plano diretor que 94 
é, em síntese, o planejamento do uso e ocupação do solo (que é parte distinta do 95 
subsolo). Por isso devem ser discutidos e organizados aspectos relevantes como formas 96 
de melhorar o saneamento básico, infra-estruturas etc. O trabalho que está sendo feito 97 
pela FINATEC é, no seu entendimento, muito ruim, ,

 

porque pôs foco na mineração de 98 
carvão de forma negativa, deixando de aprofundar no mesmo nível que mereceria um 99 
estudo destes aspectos relevantes que definem o IDH de um município, tais como: 100 
acessibilidade, transporte, saneamento básico, educação, saúde, entre outros 101 
parâmetros.. Em Lauro Muller, não foi avaliado o IDH do município e não trataram com o 102 
detalhe necessário aspectos como do

 

transporte, saneamento básico e saúde, que são 103 
questões relevantes em um município, concluindo que a avaliação da qualidade de um 104 
projeto está na sua viabilidade e nas possibilidades de atingir os objetivos propostos, o 105 
que não é o caso do plano diretor de Lauro Muller.. Se o processo de elaboração 106 
começou inadequado, vai continuar assim. O Sr. Giovano informou que aceitaram 107 
negociar as jazidas para depois negociar na elaboração do plano diretor de mineração 108 
do município. O Sr. André informou que tem que prestar muita atenção com a 109 
coordenação dos planos diretores, que têm adotado uma postura de que todos os 110 
problemas ambientais são causados pelo carvão. O Sr. Damião afirmou que a 111 
coordenação parece desconhecer o que é um plano diretor, que deve regulamentar o 112 
desenvolvimento e não bloquear. 113 

5.2. Código Ambiental 114 
O Sr Damião informou que a proposta de alteração da minuta do Código Ambiental 115 
elaborada pelo SIECESC foi discutida também por outros setores produtivos em reunião 116 
promovida pelo SINDCERAM e que foi estabelecida uma proposta única do setor 117 
produtivo do sul do estado. 118 

5.3. Criação da Câmara de meio ambiente do sul catarinense 119 
O Sr Damião informou que no próximo dia 4/10/2007 será realizada a primeira reunião 120 
da Câmara de Meio ambiente do sul do estado, às 16 horas na sala da ACIC. 121 

5.4. Implantação da bolsa de resíduos do sul do estado 122 
O Sr Damião informou que, em vez de ser criada uma bolsa de resíduos do sul do 123 
estado, conforme havia sido informado na última reunião, será mais adequado que as 124 
empresas se cadastrem na bolsa de resíduos da FIESC, no endereço 125 
www.brfiesc.com.br. 126 

http://www.brfiesc.com.br
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6. Definição do tema para a próxima reunião 127 
O Sr. Damião apresentou ao plenário a proposta de que o próximo tema a ser discutido 128 
na comissão seja o referente ao estudo do solo no processo da recuperação, tendo em 129 
vista que este é um tema que precisa ser melhor discutido para que se conheça e 130 
conduza melhor a sustentabilidade ambiental do processo natural de recuperação 131 
ambiental e, para isso, convidaria especialistas da UDESC de Lages para fazer uma 132 
apresentação do tema e de seus trabalhos na próxima reunião. A proposição foi 133 
aprovada por todos. 134 

7. Outros assuntos 135 
O Sr. Hilton informou  que está sendo realizado o Workshop Aletrnativas 136 
Biotecnológicas Sustentáveis para o Manejo de Áreas Degradadas pela Mineração de 137 
Carvão, na UNESC e que é muito importante a participação das empresas do setor. 138 
Também destacou o fato do SIECESC e do Procurador da República Dr. Darlan dias 139 
terem recebido o Prêmio Fritz Muller, sugerindo qe o Plenário rendesse uma 140 
homenagem ao fato e sugeriu que a coordenação encaminhe mensagem aos 141 
agraciados parabenizando-os pelo fato. O Sr. Schneider destacou que esta premiação é 142 
resultado do grande trabalho iniciado em 2000. Destacou também que é necessário que 143 
os trabalhos de execução da recuperação ambiental sejam executados de forma 144 
padronizada, formando uma espécie de consórcio das empresas para contratar uma 145 
entidade sem fins lucrativos que poderia executar toda a recuperação ambiental, 146 
montando uma equipe única de recuperação, promovendo economia de recursos e 147 
otimização de ações. 148 
A reunião foi encerrada às 18:13 149 
Damião Guedes 150 
Biólogo - SATC 151  

152 
8 Sumário 153 

 

A apresentação do sistema de tratamento de efluentes das demais 154 
empresas será realizada no restante do ano, nas próximas reuniões, ficando 155 
a Metropolitana agendada para a próxima reunião., faltando ainda as 156 
empresas: Catarinense, Belluno, Gabriela, Metropolitana, Comim. 157 

 

O tema a ser discutido na próxima reunião será os estudos do solo na 158 
sustentabilidade da recuperação ambiental, contando com a apresentação 159 
dos trabalhos dos pesquisadores da UDESC de Lages. 160  

161 
Quadro dos sistemas de tratamento de efluentes 162 
Empresa Tipo/método Equipamentos / 

Infraestrutura 
Reagentes pH 

final 
Vazão 
m3/h 

Carbonífera 
Criciúma 

Tratamento 
primário por 
neutralização 
concomitante ao 
beneficiamento, 
decantação e 
descarte do 
sobrenadante 
clarificado 

 

Bomba dosadora de 
reagentes, 

 

Usina de 
beneficiamento, 

 

Sistema de captação 
e recirculação de 
drenagens, 

 

Bacias de 
decantação, 

Cal 
comercial, 
Soda 
comercial, 
Cal extinta, 
Soda 
aluminosa 

6,3 12.000 
m³/dia 
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Dreno anóxico de 
calcário 

 
Banhado construído 
(wetland) 

Cooperminas Neutralização e 
decantação 

Tanques, 
decantadores de 
lamelas, leito de 
secagem de lodo 

Cal, 
polímero 

8 180m3/
hora 

Rio Deseerto 
Neutralização 

Neutralização e 
decantação 

 

Bomba dosadora de 
reagentes, 

 

Sistema de captação 
e recirculação de 
drenagens, 

 

Sistema de aeração, 
neutralização e 
decantação 

 

Bacia de lodo 

Leite de cal 
80g/m3 

9,2 125 
m3/h 

Rio Deserto 
Espessador de 
lamelas 

Decantação 

 

Bomba dosadora de 
reagentes, 

 

Usina de 
beneficiamento, 

 

Sistema de captação 
e recirculação de 
drenagens, 

 

Espessador de 
lamelas 

Floculante  250 a 
300 
m3/h 

Rio Deseerto 
Neutralização 

Neutralização e 
decantação 

 

Bomba dosadora de 
reagentes, 

 

Sistema de captação 
e recirculação de 
drenagens, 

 

Bacias de aeração, 
decantação 

 

Bacia de lodo 

Leite de cal 
80g/m3 

9,2 125 
m3/h 

Rio Deserto 
Espessador de 
lamelas 

Decantação 

 

Bomba dosadora de 
reagentes, 

 

Usina de 
beneficiamento, 

 

Sistema de captação 
e recirculação de 
drenagens, 

 

Espessador de 
lamelas 

Floculante  50 m3/h 

Minageo Neutralização e 
decantação 

 

Bomba dosadora de 
reagentes, 

 

3 tanques 

Cal (2kg/m3)  300m3/
dia 
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