
 
ATA da 44ª Reunião Ordinária da Comissão Técnica do 

Meio Ambiente do Setor Carbonífero - CTMASC  

Data: 29 de novembro 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 Cleber José Baldoni Gomes Cleber.gomes@satc.edu.br

 

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

 

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

  

Catarinense 
6 Giovano Izidoro giovano@carboniferametropolitana.com.br

  

Metropolitana 
7 James Varela jvarela@haverbrasil.com.br

  

Haver 
8 Jonatan  Siecesc 
9 José Luiz dos Santos coopambiental@terra.com.br

  

Cooperminas 
10 Marcio 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 Valmir G. de Souza valmir@carbocri.com.br

  

Criciúma 
Pauta: 5  

6 
1. Abertura e aprovação da pauta 7 
2. Aprovação da ata da 43ª Reunião Ordinária 8 
3. Atualização da legislação ambiental do setor carbonífero 9 
4. Apresentação da empresa Haver & Boecker Latinoamericana Ltda sobre 10 

beneficiamento de carvão: 11 

 

Soluções para o peneiramento de minérios (ênfase em peneiras de 12 
alta capacidade) 13 

 

Lavagem intensiva de minérios (equipamento HAVER Hydro-Clean) 14 

 

Armazenagem (silos) e transporte pneumático para finos de carvão 15 
seco. 16 

5. Apresentação dos bolsistas da UNESC 17 
6. Avaliação das ações no ano e planos para 2008. 18 
7. Outros assuntos 19  

20 
1. Abertura e aprovação da pauta 21 

O Sr. Damião abriu a reunião, dando boas vindas a todos, procedeu a leitura da pauta. 22 
O Sr.Jonatan solicitou que fosse incluída a discussão da necesidade da apresentação 23 
das áreas dos PRADs até o dia 04/12/2007. O Sr. Giovano solicitou a inclusão da 24 
discussão dos TACs e o Sr. Márcio solicitou a inclusão de relato sobre os planos 25 
diretores. Por fim, a pauta foi aprovada com as alterações propostas. Passou-se então a 26 
discutir a apresentação das áreas dos PRADs. O Sr. Jonatan destacou que é necessário 27 
saber quais áreas degradadas são objetos de PRADs, para que se possa organizar em 28 
arquivo digital, que será discutido na reunião do GTA. O Sr. Schneider reclamou que o 29 
prazo está curto. O Sr. Cleber informou que o Siecesc já possui acompanhamento das 30 
responsabilidades das empresas em termos de recuperação de áreas degradadas e que 31 
no relatório do GTA foram apresentadas 150 áreas, sendo que o MP solicitou que 32 
fossem plotadas as áreas de cada PRAD com as responsabilidades de cada empresa e 33 
só se pode realizar esse trabalho se receber os PRADs. 34 
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2. Aprovação da Ata da 42ª Reunião Ordinária 35 
O Sr. Damião retornou a pauta da reunião, perguntando se ata da 43° reunião ordinária 36 
poderia ser aprovada. Lembrou que a Ata já havia sido enviada por correio eletrônico 37 
anteriormente, procedeu a leitura do sumário da reunião e consultou o plenário sobre 38 
sua aprovação, como todos estavam de acordo, a ata foi aprovada. 39 

3. Atualização da legislação ambiental do setor carbonífero 40 
O Sr. Damião informou que a atualização da legislação ambiental seria repassada às 41 
empresas por e-mail, com o relatório de atualização mensal, a matriz atualizada e a 42 
legislação para ser adicionada ao banco de dados. Foram projetados os modelos de 43 
relatório e a matriz de legislação 44 

4. Apresentação da empresa Haver 45 
O Sr. Damião, passou a palavra para o Sr. James, da empresa Haver, que iniciou a 46 
apresentação do grupo e das empresas do grupo, produtos e serviços. Foram 47 
apresentados os produtos referentes a peneiras, lavagem/centrifugação e armazenagem 48 
e transporte de minérios em silos. Foram feitas algumas perguntas pelos Srs Schneider 49 
e Giovano, sobre malha das peneiras, os tipos de matérias britados, peneirados e 50 
lavados, tendo sido destacado que não possui aparelho hidroclen aplicado ao 51 
beneficiamento do carvão, para separar a pririta do minério. O Sr. André destacou que o 52 
aparelho é para retirar a lama e se aplicaria para remoção de argila. O Sr. Schneider 53 
destacou que quem tem JIG tem muita lama no fino que tem que ser retirada para deixar 54 
o carvão com menor teor de cinzas. O Sr. Cleber sugeriu que fosse feito contato com a 55 
TRACTEBEL para a questão do transporte e armazenamento de cinzas. O Sr. 56 
Schneider lembrou que a Usitesc terá cinzas e necessidades de transporte e 57 
armazenamento de carvão e cinzas envolvendo armazenamentos. 58 

5. Apresentação dos bolsistas da UNESC 59 
O Sr. Damião sugeriu que este tema seja discutido em reunião específica, tendo em 60 
vista que envolve a apresentação de três trabalhos. Foi sugerida a realização de reunião 61 
específica sobre o tema, que foi agendado a princípio para o dia 13/12/2007 a ser 62 
confirmada. 63 

6. Avaliação das ações no ano e planos para 2008. 64 
A ser discutido em outra reunião. 65 

7. Outros assuntos 66 
O Sr. Giovano destacou que o prazo de prorrogação do TAC está para vencer e 67 
perguntou aos presentes se as empresas estão cumprindo as determinações expressas 68 
no TAC, informou que não se discutiu mais o tema e que tem itens que não podem ser 69 
cumpridos, como a exigência de os rejeitos sejam dispostos conforme determinado no 70 
projeto ZETA/IESA. O Sr. André informou que a Rio Deserto está de acordo com o TAC 71 
e devem ser utilizados os princípios do projeto e não o projeto em si. O Sr. Schneider 72 
informou que quando o TAC foi assinado, estava determinado que os depósitos 73 
deveriam ser executados segundo o Projeto ZETA/IESA, mas a Criciúma adaptou o 74 
projeto, seguindo os seus conceitos. O Sr. Cleber informou que depende da forma que 75 
as empresas negociaram, destacando que os resultados dos testes de compactação 76 
foram bastante interessantes, com o uso de sucessão de camadas teve uma 77 
permeabilidade muito baixa. Destacou também que o relatório dos testes de 78 
compactação está sendo finalizado e serve de experimento para as empresas utilizarem 79 
na defesa de seus projetos. O importante é que o depósito não gere drenagem e os 80 
métodos utilizados indiquem isso e que temos que convencer o MP de que existem 81 
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alternativas ao projeto ZETA/IESA, utilizando os resultados existentes. Por fim destacou 82 
a necessidade de que no próximo ano sejam realizadas análises comparativas dos 83 
depósitos existentes confrontando com o Projeto ZETA/IESA e justificar tecnicamente., 84 
seguindo o conceito e adotando as práticas desenvolvidas. O Sr. Giovando lembrou que 85 
os auditores exigem os projetos de acordo com o da ZETA/IESA, sendo que o Sr. 86 
Cleber respondeu que deve-se comprovar a eficiências de seus depósitos por meio de 87 
monitoramento das evidências, demonstrando que o seu projeto é tão bom quanto o 88 
outro. Deve-se justificar que não se colocou argila porque a compactação foi suficiente. 89 
O Sr. João Luiz informou que preparou projeto de compactação, apresentou à FATMA e 90 
esta ainda não analisou e o auditor só verificou o que estava no projeto. Sobre o tema, o 91 
Sr. Cleber informou que será discutido à exaustão. Quanto aos planos diretores, o Sr. 92 
Márcio destacou que esta é a hora de discutir o plano diretor de Criciúma, para não 93 
sermos pegos de surpresa. O Sr. Cleber destacou os problemas enfrentados em todos 94 
os municípios e que em Lauro Muller o projeto voltou da Câmara de Vereadores, 95 
rejeitado. Houve consenso de que o setor carbonífero vem recebendo destaque 96 
exacerbado nessas discussões e em outras, como nos comitês de bacias e COMDEMA, 97 
sendo esquecidos outros assuntos relevantes, como as necessidades das populações, o 98 
índice de desenvolvimento humano e infra-estrutura. 99 
A reunião foi encerrada às 18:10. 100 
Damião Guedes 
Biólogo - SATC  

1 Sumário 101 

 

Será agendada reunião para apresentação dos trabalhos dos bolsistas do 102 
SIECESC. 103 

 

A execução dos projetos de compactação de rejeitos devem ser feita 104 
segundo os princípios do Projeto ZETA/IESA, demonstrando os resultados 105 
de infiltração e compactação. 106 

 

Necessidade de participação nas discussões dos planos diretores. 107  
108  
109 
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