
 
ATA da 52ª Reunião Ordinária da Comissão Técnica do Meio 

Ambiente do Setor Carbonífero - CTMASC  

Data: 02 de outubro de 2008 1 
Hora: 16 h 2 
Local: SIECESC 3  

4 
Presentes:

 
5 

  
NOME: E - MAIL: EMPRESA: 

1 Damião Maciel Guedes Damião.guedes@satc.edu.br

 

SATC 
2 Rogério Antônio Casagrande contato@sicurezza.com.br

 

Sicurezza 

3 Jussara Gonçalves da Silveira Jussara.silveira@satc.edu.br

 

SATC/CTCL 

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

 

SATC/CTCL 

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

 

SATC/CTCL 
6 Morgane Brogni Pazzetto Morgane.pazzetto@satc.edu.br

 

SATC/CTCL 
7 Graziela Torres Rodrigues Graziela.rodrigues@satc.edu.br

 

SATC/CTCL 

8

 

Maria Gisele Ronconi d Souza

 

Maria.souza@satc.edu.br

 

SATC/CTCL

 

9 Maiara da Conceição Gaspar meioambiente@carbocri.com.br

 

Carbonífera Criciúma 

10

 

Carlos Augusto Silva Provenzano

 

Cprovenzano@terra.com.br

 

Carbonífera Rio Deserto

 

11 Valmir de Souza Valmir.souza@carbocri.com.br

 

Carbonífera Criciúma 

12 Claudionir Agenor da Silva Claudionir1969@hotmail.com

 

Carbonífera Rio Deserto 

13 Carlos Henrique Schneider Schneider@carbocri.com.br

 

Carbonífera Criciúma 

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

 

Carbonífera Criciúma 

15 Valter Dagostin Junior Valter@carboniferametropolitana.com.br

 

Carbonífera Metropolitana 

16 Hilton Antônio Geviéski hah@engeplus.com.br

 

CSN 

17 Valdir Darós daros@thayse.com.br

 

Carbonífera Pallermo 

18 Antônio Formigoni De Luca Antonio.luca@satc.edu.r

 

SATC 

19 José Luiz Azevedo dos Santos Coopambiental@terra.com.br

 

Cooperminas 

20 André Luiz Amorim Smaniotto meioambiente@riodeserto.com.br

 

Carbonífera Rio Deserto 

21 Roberto Romano Neto Roberto.romano@satc.edu.br

 

SATC/CTCL 

22 Helvis Comin helvis@grupocomin.com.br

 

Comin 

23 Antônio Carlos Dalmolin acmdalmolin@yahoo.com.br

 

Cocalit 

 

6 
Pauta: 7 

1. Abertura e aprovação da pauta; 8 
2. Entrega do CD de atualização da legislação do setor mineral; 9 
3. Apresentação de um Sistema de Controle de Títulos Minerários, pelo Sr. Rogério 10 

Casagrande (Empresa Sicurezza). 11 
4. Apresentação do Sistema Natural de tratamento de efluentes - SISNATE; 12 
5. Lançamento do Balcão MDL da FIESC; 13 
6. Informes: 14 

a. Oficina regional de capacitação para aplicação da Res. 362/05; 15 
b. Projeto Abrace seu Rio; 16 
c. Projeto apresentado a PETROBRAS; 17 

7..Outros assuntos; 18 
8. Encerramento. 19  

20 
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1. Abertura e aprovação da pauta e da Ata da 51ª Reunião Ordinária 21 
Deu-se início a 52° reunião da CTMASC, às 16h, do dia 02/10/2008, com a leitura da 22 
pauta feita pelo coordenador desta Comissão, o Sr. Damião Maciel Guedes, sendo a 23 
mesma aprovada pelos presentes, juntamente com a ata da 51ª Reunião Ordinária 24  

25 
2. Entrega do CD de atualização da legislação do setor mineral 26 

Conforme previsto em pauta, foram entregues os CDs condizentes a atualização da 27 
legislação do setor mineral, aos membros da reunião.  28  

29 
3. Apresentação de um Controle de Títulos Minerários (Empresa Sicurezza) 30 

O Sr. Rogério Antônio Casagrande iniciou sua apresentação, falando sobre o Sistema 31 
de Controle de Títulos Minerários, que consiste num cadastro de acompanhamento dos 32 
processos e eventos diários da mineração no Brasil. O Sistema contempla as fases de 33 
alvará e pesquisa, relatório de pesquisa, concessão de lavra, licença ambiental e guias 34 
de utilização, gerando vencimentos de forma automática em cada uma dessas fases. 35 
Explicou a forma de utilização do programa, destacando que este pode ser acessado 36 
através da internet. Citou ainda, que o software faz o agendamento e o controle dos 37 
vencimentos de taxas, multas e seus respectivos vencimentos, e apresenta as seguintes 38 
vantagens: 1) A empresa não precisa se preocupar com informática, porque não há 39 
instalação do software e manutenção, pois o usuário acessa o Sistema pela internet, 40 
sendo que, após a compra da licença a empresa adquirirá uma senha de acesso ao 41 
programa e só pagará pelo número de processos gerenciados. 2) Segurança no 42 
arquivamento dos dados em virtude do backup diário efetuado automaticamente, 3) 43 
Proteção contra incêndio e redundância de equipamentos, 4) Disponibilidade de acesso 44 
durante 24h, 5) A base de cada cliente é separada, garantindo a exclusividade dos 45 
dados, 6) A Empresa paga a mensalidade de acordo com o número de processos que 46 
possui, 7) Utilização imediata do software, a partir da contratação dos serviços, 8) 47 
Atualização e manutenção constante sem necessidade de reinstalação de novas 48 
configurações e sem novas aquisições, 9) O sistema emite diversos tipos de relatórios, 49 
gerenciais, controle de eventos, controle das licenças ambientais, relatórios de 50 
pesquisa, encaminhados e aprovados, conceções de lavra e entre outros.Após, fez uma 51 
demonstração de utilização do programa e encerrou a apresentação,colocando-se a 52 
disposição no caso de maiores interesses na aquisição do mesmo. 53  

54 
4. Apresentação do Sistema de Tratamento de Efluentes – SISNAT 55 

O Sr. Galdino Santana iniciou sua apresentação sobre o Tratamento biológico de 56 
efluentes orgânicos desenvolvido por ele, destacando a possibilidade de utilização para 57 
tratar águas ácidas, com a ação de bactérias, ressaltando que o Sistema poderá ser 58 
uma forma viável na solução do problema relacionado à acidez das águas. Disse ainda, 59 
que foram feitos experimentos em laboratório onde se conseguiu modificar o Ph de 3.4 60 
para 7.2. Segundo ele, a grande vantagem desse sistema é que ele é totalmente natural 61 
e não deixa nenhum resíduo. O Sr. Damião mencionou que a SATC utiliza este método, 62 
e que após três meses de implantação o mesmo já apresenta resultados, principalmente 63 
com relação à diminuição do Ferro. Logo, o Sr. Hilton Geviéski destacou a importância 64 
do acompanhamento dos resultados desse processo. Em resposta ao comentário do Sr. 65 
Hilton, o Sr. Damião disse que iria encaminhar uma tabela para os membros da 66 
CTMASC quanto ao acompanhamento do Sistema implantado na instituição. O Sr. 67 
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Galdino mencionou que com o tempo o desempenho das bactérias no tratamento das 68 
águas torna-se ainda mais eficiente. Logo, o Sr. Schneider argumentou quanto ao 69 
surgimento das bactérias. O Sr. Galdino esclareceu, dizendo que toda planta que é rica 70 
em amido produz este tipo de bactéria e depois ela é desenvolvida em laboratório. Após, 71 
o Sr. Hilton mencionou a forma com que o Sr. Galdino obteve conhecimento da ação de 72 
tais bactérias. Com isso, o Sr. Galdino contou que em meados de 1962, sua família 73 
tinha uma propriedade onde a única fonte de água potável para os animais da fazenda 74 
era contaminada, no entanto começou a perceber que onde era adicionado um 75 
determinado material a água era limpa. Após algum tempo experimentos e de 76 
observação do processo, disse que se conveniou a UNISUL, que se propôs a efetuar o 77 
monitoramento, onde se fez a comprovação científica desse estudo. Logo, o Sr. Hilton 78 
falou que com a obtenção do ISO 14.000 pela SATC, é importante a confirmação da 79 
eficiência do trabalho feito pelo Sr. Galdino, e assim, fazer a divulgação do mesmo e 80 
que seria interessante a utilização deste trabalho por parte do Núcleo de Meio Ambiente 81 
do Centro Tecnológico Carvão Limpo. O Sr. Galdino retomou a palavra, falando que 82 
conseguiu identificar a bactéria com a ajuda de um professor da UFRGS. Logo, o Sr. 83 
Damião ressaltou que o processo é patenteado pelo Sr. Galdino e que bactéria também 84 
foi descoberta por ele. O Sr. Galdino ressaltou, que receberá em novembro/2008 um 85 
prêmio em Dubai, em virtude da descoberta de um processo de diminuição da 86 
salinização da água do mar através da ação das bactérias. O Sr. Schneider mencionou 87 
que a Carbonífera Criciúma já testou a bactéria produtora de Sulfato através do esterco 88 
de suíno, e que a mesma funciona muito bem, no entanto, o problema é que a bactéria 89 
se desenvolve muito rápido, precisando de ferro e matéria orgânica, sendo que, quando 90 
acaba a matéria orgânica, é normal que se coloque pedaços de madeira, mais esterco, 91 
álcool para servirem de fonte para o desenvolvimento desta bactéria. O Sr. Galdino falou 92 
que utiliza o bambu, que é grande fonte de amido, e que tem uma durabilidade de 93 
aproximadamente 50 anos, de modo que quando essas bactérias não encontram mais o 94 
alimento, elas absorvem o próprio bambu, porém, quando há o excesso de bactérias, 95 
elas absolvem a resina do bambu e soltam na água, mas de qualquer forma a 96 
quantidade da substancia lançada na água se encontra dentro dos padrões da 97 
legislação. O Sr. Roberto Romano tomou a palavra, questionando se há como 98 
desenvolver alguma linha de pesquisa voltada para a ação das bactérias nas águas 99 
provenientes das minas inundadas, por favorecerem a infiltração de água, de modo que, 100 
a partir deste ano se deverá encontrar uma solução para tal problema. O Sr. Galdino 101 
esclareceu a dúvida, dizendo que uma experiência já foi feita em laboratório juntamente 102 
com um funcionário da CSN, e que no seu ponto de vista o problema é fácil de ser 103 
solucionado. Após a Sra. Márcia, da Carbonífera Criciúma, questionou se há algum 104 
estudo que comprove o método como solução para os casos de Drenagem Ácida. O Sr. 105 
Galdino disse que foi feito um estudo em laboratório, onde observou que a água da 106 
região é mais fácil de tratar pelo fato de ser rica em Sulfato e por decantar facilmente. O 107 
Sr. Roberto citou que seria interessante estabelecer uma linha de trabalho entre o 108 
estudo do Sr. Galdino e SATC/SIECESC. Por fim, o Sr. Galdino falou que o Sistema 109 
apresentado por ele já foi implantado em várias instituições, sendo os resultados obtidos 110 
extremamente satisfatórios, e que com isso já há comprovações até demasiadas de que 111 
o tratamento de efluentes funciona. A Sra. Márcia Ronconi questionou se há algum 112 
estudo comprobatório sobre a Drenagem ácida em algum local. Sem mais, o Sr. Galdino 113 
encerrou sua apresentação. 114 
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115  
116 

5. Lançamento do Balcão MDL da FIESC 117 
O Sr. Damião Guedes mencionou que a FIESC está lançando o Balcão MDL, que visa 118 
prestar apoio às Empresas, que deverão buscar a possibilidade da participação em 119 
Projetos e conseqüentemente a aquisição de Créditos de Carbono. Citou ainda, que 120 
encaminhou aos membros da Comissão, os formulários que deverão ser preenchidos 121 
pelos interessados em participar dos referidos projetos e enviados para a FIECESC. 122  

123 
6. Informes: 124 

   a. Oficina regional de capacitação para aplicação da Res. 362/05; 125 
O Sr. Damião mencionou sua participação na oficina Regional de Capacitação para 126 
aplicação da Resolução 362/05 do CONAMA, que fala sobre o recolhimento do óleo e 127 
encaminhamento do mesmo para o refino. Destacou então, que como todas as 128 
Empresas Carboníferas estão certificadas pela ISO 14.000, seria interessante voltar-se 129 
para o cuidado com este tipo de material, e exigir dos fornecedores que recolham o óleo 130 
e também tomem o devido cuidado. O Sr. Valmir relatou os principais pontos da reunião. 131  

132 
   b. Projeto Abrace seu Rio; 133 
O Sr. Damião informou que o Projeto abrace seu Rio está sendo conduzido e que no 134 
mês de novembro será apresentado um plano de ação para a recuperação do Rio 135 
Criciúma junto à Prefeitura. 136  

137 
   c. Projeto apresentado a PETROBRAS; 138 
O Sr. Damião comunicou que na semana anterior saiu um edital da Petrobrás, qual foi 139 
encaminhado um Projeto no mesmo molde do Projeto Abrace seu Rio, porém, 140 
contemplando o rio Criciúma e Sangão. A Srta. Mariane Pazzetto complementou, 141 
dizendo que foi incluso o município de Siderópolis, Forquilhinha e Criciúma. Citou ainda 142 
que foram solicitados R$ 3.100, 000,00, e que a resposta sobre a aprovação ou não do 143 
projeto será divulga em dezembro/2008, sendo o escopo do Projeto: A implantação de 144 
uma idéia de proteção e recuperação de nascentes com ênfase em zonas de recarga e 145 
sistemas aqüíferos através de ações de caracterização, recuperação ambiental e 146 
comunicação. O objetivo é também, enfatizar o processo participativo, criar uma 147 
estrutura de apoio técnico e caracterização do problema, executar o projeto de proteção 148 
ambiental e recuperação de áreas degradadas. Após, conforme solicitação do Sr. Hilton, 149 
a Srta Mariane ficou de encaminhar o Projeto via e-mail para o mesmo. 150  

151 
7. Resgate de orgulho cultural da Mineração, 152 

O Sr. Damião comunicou que a Artista Sra. Rosângela Becker tem interesse em 153 
promover um trabalho que contemple o resgate do orgulho da população da região em 154 
pertencer a uma cidade Mineradora. Neste sentido, pediu o apoio financeiro da SATC e 155 
SIECESC para promover em Dezembro/2008 este trabalho, que consiste em tirar fotos 156 
daqueles que tenham algum vínculo com a Mineração e montar uma árvore 157 
genealógica. A idéia seria que após a montagem da árvore, que a mesma ficasse 158 
exposta em algum local de grande visualização, como em pontos de ônibus ou no 159 
próprio ônibus. A Sra. Rosângela apresentou um custo de aproximadamente R$ 160 
4.450,00 para o Projeto, denominado Identitário. Com isso, os membros da Comissão 161 
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destacaram que não compete aos técnicos decidir pela implantação ou não do Projeto e 162 
que seria necessário levar o assunto para a Diretoria das Empresas. 163  

164 
8. Encerramento. 165 
Sem mais, a 52° reunião da CTMASC, encerrou-se às 17h50min do dia 02/10/2008. 166  

167 
Secretária:

 

Jussara Gonçalves da Silveira 168 


