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Data: 29 de maio de 2008 1 
Hora: 16 h 2 
Local: SIECESC 3  

4 
Presentes:

 
5 

  

NOME E-MAIL EMPRESA 
1 Arilto Alves Valente arilto.valente@satc.edu.br

 

Cooperminas 
2 Carlos H. Schneider schneider@carbocri.com.br

 

Carb. Criciúma 

3 Claudionir Agenor da Silva passivo@riodeserto.com.br

 

Rio Deserto 

4 Cleber Jose Baldoni Gomes Cleber.gomes@satc.edu.br

 

SIECESC 

5 Daiana Bendoraits daianapopb@hotmail.com

 

Vale 
6 Damião Maciel Guedes Damiao.guedes@satc.edu.br

 

SATC 
7 Eduardo Gaidzinski Rabello mambiente@carboniferacatarinense.com.br

 

Carb. Catarinense 

8 Eduardo Vitor Pozza Eduardo@carboniferametropolitana.com.br

 

Metropolitana 

9 Giovano Izidoro giovano@carboniferametropolitana.com.br

 

Metropolitana 

10 Graziela Torres Rodrigues  Graziela.rodrigues@satc.edu.br

 

SIECESC  

11 Jonathan J. Campos Jonathan.campos@satc.edu.br

 

SIECESC 
12 Jucele Martins da Silva Jucele.silva@satc.edu.br

 

SATC 

13 Luciane Garavaglia Luciane.garavaglia@satc.edu.br

 

SIECESC 

14 Marcia Raquel Ronconi de Souza marciaraquel@carbocri.com.br 

 

Carbonífera Criciúma 

15 Marcio Zanuz Marcio.zanuz@satc.edu.br

 

SIECESC 

16 Maria Gisele Ronconi de Souza  maria.souza@satc.edu.br

 

SIECESC  

17 Mariane Brogni Pazzetto  Mariane.pazzetto@satc.edu.br

 

SIECESC  

18 Mirlene Meis Amboni  Mirlene.amboni@satc.edu.br

 

SIECESC  

19 Morgane Brogni Pazzetto  Morgane.pazzeto@satc.edu.br

 

SIECESC  

20 Stefano D. Burigo tefoburigo@yahoo.com.br

 

Criciuma 
21 Tiago Meis Amboni tiago.amboni@satc.edu.br

 

SIECESC  

22 Valmir G. de Souza valmir@carbocri.com.br 

 

Carbonífera Criciúma 

 

6 
Pauta: 7 

1. Abertura e aprovação da pauta; 8 

2. Leitura e aprovação da ata da 47ª Reunião Ordinária e 4ª Reunião Extraordinária; 9 

3. Entrega do CD de atualização da legislação do setor mineral; 10 

4. Discussão da nota técnica sobre compactação; 11 

5. Programação da semana do meio ambiente; 12 

6. Retomada das discussões sobre dimensionamento de pilares, especialmente para 13 

a camada Bonito; 14 

7. Retomada do estudo sobre backfill, como alternativa de disposição de rejeitos, 15 

viabilização de maior recuperação das jazidas e aumento da segurança dos 16 

pilares; 17 
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8. Exigência de sondagem horizontal prévia ao desenvolvimento da lavra e possíveis 18 

alternativas a isso 19 

9. Informes: 20 

a. Criação do CTCL e migração do NMA; 21 

b. Encerramento do prazo para sugestões 2º relatório do GTA; 22 

c. Planos diretores Lauro Muller e Criciúma; 23 

d. Andamento do TAC; 24 

10. Outros assuntos; 25 

11. Encerramento. 26  

27 
1. Abertura e aprovação da pauta 28 

Deu-se início a 48° reunião da CTMASC, com a leitura da pauta sugerida pelo 29 
coordenador da Comissão, o Sr. Damião, que abriu a pauta para que os demais 30 
participantes da reunião sugerissem outros assuntos a serem discutidos, não havendo 31 
sugestões, a pauta foi aprovada. 32  

33 
2. Aprovação da ata da 47ª Reunião Ordinária e 4ª Reunião Extraordinária 34 

O Sr. Damião informou que a ata da 45ª reunião ainda não havia sido elaborada, ficando 35 
a cargo do Sr. Márcio e tão logo seja elaborada, será encaminhada aos membros para 36 
aprovação. 37  

38 
3. Atualização da legislação ambiental do setor carbonífero 39 

Após, o Sr. Damião apresentou a Atualização da legislação ambiental do setor 40 
carbonífero, entregando um CD com a mesma para cada empresa presente na reunião. 41 
O Sr. Damião informou que no CD consta a matriz de legislação ambiental, o relatório 42 
mensal de atualização e o banco de dados atualizado. 43  

44 
4. Discussão da nota técnica sobre compactação 45 

O Sr. Damião informou que foi realizada a reunião técnica para discutir o assunto em 46 
15/04/2008, tendo sido preparada uma minuta de nota técnica para ser encaminhada ao 47 
MPF. Essa minuta foi encaminhada para que os membros da CTMASC avaliem e façam 48 
sugestões ao documento, inserindo suas experiências. O Sr. Cleber informou que o 49 
objetivo é provocar a discussão dos temas que têm validade para o TAC e essa nota 50 
técnica consolida o que foi discutido e esclarecido sobre compactação de depósitos de 51 
rejeitos. Solicitou que todos leiam e opinem, para que sejam estabelecidos critérios mais 52 
adequados. Destacou que o projeto Zeta-Iesa não estabelece um índice de 53 
compactação de 10-7, mas sim que as argilas para cobertura dos depósitos sejam 54 
retiradas de áreas com índice de 10-7, segundo especialistas depósitos desse tipo são 55 
raros na região. Informou que poderia ser realizado um teste com as argilas da região 56 
para demonstrar que não chega ao valor de 10-7. Destacou que a nota técnica trata da 57 
compactação de rejeitos sem cobertura e que algumas camadas ficam impermeáveis. 58 
Por isso, seria importante determinar a compactação média de rejeitos, tendo-se a 59 
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expectativa de que os depósitos de rejeitos bem compactados podem dar compactação 60 
melhor do que o que foi citado no Zeta Iesa. Destacou também que levando-se essas 61 
informações ao MPF, pode-se discutir uma flexibilização dessas exigências de 62 
compactação. O Sr. Valmir perguntou qual o grau de compactação obtido pelos 63 
trabalhos realizados pelo SIECESC em todas as empresas, no que foi respondido em 64 
cerca de 10-5 a 10-6. O Sr. Cleber informou que a camada superficial do rejeito 65 
compactado é impermeável e o teste com anéis concêntricos fura essa camada 66 
compactada, alterando os resultados. Por isso, deve-se buscar outra metodologia. A 67 
Srta Márcia lembrou da dificuldade de se estabelecer camadas intermediárias de argila 68 
nos depósitos. O Sr. Cleber informou que as camadas de rejeito compactado 69 
intermediárias nos depósitos podem estabelecer uma taxa menor de infiltração do que 70 
se colocadas camadas intermediárias de argila, como sugere o Zeta Iesa. Por fim, o Sr 71 
Cleber informou que a Nota técnica será levada para discussão na reunião com o MPF, 72 
que será realizada no dia 02/06/2008. 73  

74 
5. Programação da semana do meio ambiente 75 

O Sr. Damião informou que será realizada a II semana do Meio ambiente, organizada 76 
pela SATC e Secretaria de Meio Ambiente de Criciúma e solicitou que a Sra Jucele 77 
fizesse a apresentação de programação.A Sra Jucele apresentou a programação de 78 
eventos da semana do meio ambiente, que será realizada do dia 3 a 5 de junho de 79 
2008, destacando a realização de uma peça teatral na SATC e no Teatro Elias Angeloni, 80 
nos dias 2 e 3, respectivamente e no dia 5, será realizado evento na Praça Nereu 81 
Ramos, com intervenção de teatro e apresentação das empresas, SATC, SIECESC e 82 
Prefeitura.  83  

84 
6. Retomada das discussões sobre dimensionamento de pilares, especialmente 85 

para a camada Bonito; 86 
7. Retomada do estudo sobre backfill, como alternativa de disposição de 87 

rejeitos, viabilização de maior recuperação das jazidas e aumento da 88 
segurança dos pilares; 89 

O Sr. Schneider informou que recebeu expediente do MPF, convidando para reunião 90 
para tratar de assuntos relacionados a segurança e pilares de minas, que será realizada 91 
no dia 02/06/2008. Em seguida o Sr. Cleber relatou um breve histórico sobre vida útil 92 
das minas e dimensionamento de pilares, uma preocupação constante nos 93 
licenciamentos, destacou a importância dos estudos de backfill para tratar das questões 94 
dos resíduos e recuperação de pilares e que há uma discussão em aberto com o MPF 95 
que deve ser retomada. Vai informar que o SIECESC vem conduzindo o assunto, mas 96 
ainda não chegou aos resultados desejados. Solicitou que as empresas encaminhem 97 
informações para compor um quadro de ações e resultados obtidos. Lembrou que os 98 
resultados dos trabalhos realizados pela Carbonífera Catarinense com backfill podem 99 
servir de orientação para os estudos. Há dois meses atrás foi realizada palestra da 100 
Golder sobre backfill utilizando cinzas de carvão e a Rio Deserto se interessou. A 101 
Tractebel está disponibilizando cinzas para estudar a possibilidade de realizar backfill, 102 
tendo em vista que uma das alternativas para cinza é o backfill, na recuperação e no 103 
subsolo. Destacou que se deve juntar as informações e que, para se executar ações 104 
será necessário aplicar recursos. O Sr Schneider informou que há dificuldade de 105 
disponibilizar recursos devido aos valores, por isso, seria importante que se iniciassem 106 
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estudos de caracterização de granulometria, teor de finos, teor de umidade ótima, tipo 107 
de mistura etc, para se ter uma definição do material que será utilizado no backfill. O Sr. 108 
Cleber informou que precisa de espaço no LAEC e bolsistas para caracterização 109 
granulométrica, ensaios de bombeamento, densidade do material. Destacou que os 110 
trabalhos de caracterização podem ser realizados por nós, antes de se contratar 111 
consultoria especializada para desenvolver as soluções, pois é necessário conhecer o 112 
mínimo para poder investir. Por fim, concluiu-se por organizar as informações 113 
existentes, principalmente as da Catarinense, para se estabelecer os próximos passos. 114 
Voltando a discutir sobre o ofício da MPF, o Sr. Schneider informou que o tema será a 115 
discussão de como as empresas, que têm SGA, estão conduzindo o assunto de 116 
resposta a solicitações da comunidade, os registros e encaminhamentos, bem como o 117 
controle operacional das empresas. O Sr Arilto informou que a seu ver, as lavras em 118 
larga escala na camada Bonito só são viáveis se fizerem o backfill dos rejeitos. O Sr. 119 
Cleber destacou que além do backfill, também é importante o desmonte controlado 120 
nessa camada e que o fato de existir cinza de termelétrica disponível é um fator positivo 121 
para o processo do backfill, porque ajuda a formar uma barreira impermeável. O Sr. 122 
Márcio perguntou qual foi o evento em que se proibiu o desmonte dos pilares, no que o 123 
Sr. Schneider respondeu que foi por meio de um telex do DNPM, informando que, a 124 
partir daquela data não seria mais permitido desestabilizar a camada superior a camada 125 
explorada, em função disso se interpretou como obrigação de deixar os pilares. O Sr 126 
Damião lembrou das pesquisas sobre utilização de resíduos de construção civil em 127 
backfill. O Sr. Cleber informou que a UFRGS realizou testes com esses resíduos em 128 
células úmidas e com escória da Gerdau. O Sr. Schneider informou que a quantidade do 129 
resíduo de construção civil é de cerca de 100T/dia, o que é muito pouco para se utilizar 130 
no backfill. Por fim, ficou decidido que na reunião com o MPF deve-se assumir o 131 
compromisso de se iniciar estudos sobre o tema o mais rápido possível, com a 132 
caracterização de rejeitos, usos de materiais como cinzas e outros resíduos etc.  133  

134 
8. Exigência de sondagem horizontal prévia ao desenvolvimento da lavra e 135 

possíveis alternativas a isso 136 
O Sr. Cleber informou que a exigência da sondagem horizontal passou a ser prática na 137 
região desde que o MPF encaminhou ao DNPM a condição de se executar lavra apenas 138 
com a realização de sondagem horizontal. O Sr. Schneider informou que não caba essa 139 
exigência, só foi feita para verificar se há água na frente de lavra. O Sr. Geovano 140 
informou que, no caso de existirem falhas no minério, a sondagem iria permitir identificar 141 
e reduzir o número de galerias para atravessar a falha. O Sr. Arilto informou que a 142 
sondagem ajuda a identificar riscos de bolsões de gás e falhas e o Sr. Cleber informou 143 
que o mapeamento de riscos já exige sondagem horizontal nas áreas mais frágeis. O Sr. 144 
Schneider informou que a sondagem á importante para acompanhar a lavra, mas não 145 
nessa abordagem que está sendo adotada.  146  

147 
9. Informes: 148 

a) Criação do CTCL e migração do NMA – Foi informado aos presentes 149 
sobre o deslocamento do Núcleo de Meio Ambiente do SIECESC para a 150 
SATC, para compor equipe de prestação de serviços em meio ambiente. 151 

b) Encerramento do prazo para sugestões 2º relatório do GTA – O Sr. 152 
Márcio informou que no dia 26/05/08 foi encerrado o prazo para sugestões 153 
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ao relatório, somente a CSN fez comentários. Destacou que o MPF tem 15 154 
dias para revisar e encaminhar ao GTA. 155 

c) Planos diretores Lauro Muller e Criciúma – O Sr. Márcio informou que 156 
para Lauro Muller as sugestões do setor foram encaminhadas a Câmara 157 
de Vereadores. Quanto ao Plano Diretor de Criciúma, informou que a 158 
minuta foi encaminhada e as discussões foram iniciadas nos grupos e os 159 
delegados eleitos irão discutir essa minuta. 160  

161 
10. Encerramento 162 

Sem mais para tratar, a reunião foi encerrada às 18:20 hs. 163  
164  
165 

Damião Maciel Guedes 166 
Biólogo 167  

168 
Folow up 169 

1. Os representantes das empresas irão analisar e encaminhar suas sugestões 170 
sobre a minuta de nota técnica sobre compactação. 171 

2. A SATC e SIECESC irão realizar a semana do meio ambiente, de 02 a 172 
06/06/2008, em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura de 173 
Criciúma. 174 

3. Na reunião com o MPF, a ser realizada em 02/06/2008, deve-se assumir o 175 
compromisso de iniciar estudos sobre backfill, segurança, 176 
dimensionamento e recuperação de pilares. 177 

4. Organizar as informações existentes para se estabelecer os próximos 178 
passos quanto aos estudos de backfill, segurança e recuperação de pilares. 179  

180 
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