
Ata da 101a Reunião da CRSM 
 

1- Data: 05.02.2010 2- Horário: 09h00 3- Local: Sala de Reuniões do SIECESC 

4 – Direção: Roberto Cláudio Lodetti. 
 

 

5 – Participantes: 

Nome: 
 

Empresas: 

Roberto Lodetti 
Patrick Schaldach 
Nereu Heidrich 
Gilvanio Espindola 
Daniel Wasnievski da Silva 
Guilherme de Bom Búrigo 
Félix Sávio Michels 
Genoir José dos Santos 
Antônio Stairk 
Francisco Vilmar Ramos 
Ronaldo Gomes Silveira 
Cléber José Baldoni Gomes 
Gerson Ribeiro de Souza Junior 
Jauricio Geizafis 
Valdemar Marioti 
Ivair Maffioletti 
Arilto Alves Valente 
Jussara Gonçalves da Silveira 

DRT/SC 
DNPM 
DNPM 
ACATEMI 
Carbonífera Metropolitana 
Carbonífera Criciúma 
Carbonífera Belluno 
FITIESC 
Sindicato dos Mineiros de Siderópolis 
Sindicato dos Mineiros de Siderópolis 
Indústria Carbonífera Rio Deserto 
SIECESC 
Carbonífera Catarinense 
Carbonífera Catarinense 
Sindicato dos Mineiros de Lauro Müller 
Sindicato dos Mineiros de Lauro Müller 
Cooperminas 
SATC/CTCL 

Pauta da reunião: 1) Avaliação das atuais condições nas minas; 2) Reorganização dos Grupos 
de Trabalho. 

 
01. O Sr. Roberto Lodetti, Coordenador desta comissão, abre a reunião dando boas vindas a 
todos.  
 
02. Instantes seguintes faz a leitura da ata da 100ª reunião da CRSM. Não havendo sugestões, 
a ata foi aprovada. 
 
03. Em seguida, o Sr. Roberto Lodetti prossegue a reunião iniciando o primeiro item da pauta: 
Avaliação das condições nas minas. Propõe que os técnicos façam um relato da atual 
situação em suas empresas, destacando os problemas observados com relação à segurança e 
as ações tomadas para a solução dos mesmos, pois já faz aproximadamente quatro meses 
desde a última vistoria realizada pelo Ministério Público do Trabalho e DNPM. Menciona que 
está preocupado com relatos de trabalhadores sobre a grande quantidade de poeira e altas 
temperaturas em algumas minas. Logo, é concedida a palavra para o Sr. Cléber José Baldoni 
Gomes, que informa sobre a realização de visitas em todas as minas, feitas por ele e pelo Sr. 
Luiz Antônio Preto Menezes, referentes à análise da quantidade e qualidade da poeira. Quanto 
à grande concentração de poeira, falou que a utilização do minerador contínuo é um agravante 
para este problema, mas também representa uma evolução para mineração e que os sistemas 
de ventilação devem que acompanhar esta evolução. Também informou que no mês de 
abril/2010, um grupo formado por engenheiros de segurança das carboníferas Metropolitana, 
Rio Deserto, Belluno, Criciúma e Cooperminas farão uma viagem aos Estados Unidos para 
treinamento e aperfeiçoamento das técnicas de segurança, onde se espera que os mesmos 
tragam boas experiências para repassarem ao setor. O Sr. Roberto Lodetti destacou que em 
algumas minas a quantidade de ar que está entrando é razoável, mas a preocupação maior é 
com a qualidade com que ele chega às frentes de trabalho. Após, é concedida a palavra para o 
Sr. Francisco Vilmar Ramos, que relata que algumas minas estão trabalhando com pessoas 
menores de 21 anos, o que não é permitido, através da terceirização de profissionais que 
muitas vezes excedem o horário de trabalho permitido, e que também há casos de minas que 
estão trabalhando a seco. Destacou ainda, a falta conscientização dos trabalhadores sobre as 
questões de saúde e segurança, principalmente com relação aos encarregados. O Sr. Cléber 



Gomes disse que este tipo de problema tem que ser denunciado, seja para o DNPM, DRT ou 
SIECESC. Nesta ocasião foi informado que a direção do SIECESC já foi comunicada sobre esta 
questão. Instantes seguintes, o Sr. Roberto Lodetti solicita que o primeiro item de pauta fosse 
retomado e que outros assuntos fossem debatidos após. Passa a palavra para os técnicos das 
empresas. a. Carbonífera Metropolitana: O Sr. Daniel Wasnievski informa sobre a 
preocupação com as altas temperaturas na mina Fontanella e que estão fazendo medições 
contínuas para a verificação desta questão. Foram trocados todos os exaustores de frente para 
mais potentes, isso tudo orientado pela UFRGS, que está fazendo um trabalho na mina. 
Acredita que a ventilação melhorou, mas que a temperatura ainda é um grande agravante, 
para o qual estão procurando uma solução. Disse que no dia 17/02/2010 apresentarão ao 
MPT as medições de temperatura após as modificações feitas, além das medições de limites de 
explosividade, CO e Oxigênio. Foram adquiridos equipamentos novos para monitoramento de 
temperatura e contratados três técnicos de segurança para trabalhar especificamente com a 
ventilação. A empresa contratou um estudo para o diagnóstico de sua situação atual com 
relação ao seu comportamento perante a saúde e segurança no trabalho, segundo 
recomendações da Sra. Cláudia Pellegrinelli, do IBRAM. Este diagnóstico já foi entregue à 
empresa, sendo que o plano de ação é a próxima etapa. Informou que parte das máscaras já 
chegou, mas que os treinamentos ainda não foram realizados, pois serão acompanhados e 
orientados por um técnico da MSA. Também foi cogitada a possibilidade de levar de três a 
quatro técnicos da Metropolitana para fazerem um treinamento específico na MSA de São 
Paulo. Relatou ainda, que está verificando a possibilidade de treinamento de utilização das 
máscaras de fuga para os Engenheiros de Segurança na fábrica da MSA durante a viagem aos 
Estados Unidos. No que diz respeito à implantação das câmaras de refúgio, isto dependerá da 
referida viagem para um melhor planejamento. Em seguida, questionou sobre os treinamentos 
propostos pela NR-22 e sua relação com participação mais efetiva da CIPA quanto segurança 
na mineração. Nesta ocasião o Sr. Roberto Lodetti sugeriu a criação de um grupo de trabalho 
para o estudo da NR-22, que deverá elaborar uma redação que proponha sugestões para o 
aprimoramento da norma. b. Carbonífera Criciúma: O Sr. Guilherme Búrigo informa que a 
empresa está fazendo o monitoramento de temperatura com nas máquinas de operação, e que 
quando o resultado é próximo ao limite exigido é feita alteração na máquina para diminuição 
do calor. Mencionou estar cobrando dos encarregados e demais trabalhadores o uso de 
exaustores móveis para fundos de saco. No que diz respeito ao monitoramento de gases, todos 
os encarregados e técnicos de segurança têm equipamentos de monitoramento. Os resultados 
estão sendo compilados para a entrega ao MPT. Informou também, que o Sr. Pedro Bosse foi 
contratado para a análise da quantificação da poeira, onde foi observado que os níveis estão 
abaixo do limite de tolerância. Com relação às máscaras de fuga, não tem conhecimento sobre 
a aquisição. c. Carbonífera Belluno: O Sr. Félix Michels informa que na mina Cantão e 
Morozini não foram constatados problemas de ventilação. Houve um problema de ventilação na 
mina Lauro Müller esta semana. A partir desta verificação foram iniciadas as medições da 
ventilação e será instalado um exaustor de 200 CV. Não tem conhecimento sobre a aquisição 
de máscaras de fuga. Disse que para a solução do problema referente à poeira gerada pelos 
mineradores contínuos foi providenciado uma melhoria na canalização para aumentar o fluxo 
de água e que foi adquirido mais um exaustor, porém outras atitudes precisam ser tomadas 
para a melhora destas condições. d. Indústria Carbonífera Rio Deserto: O Sr. Ronaldo Gomes 
Silveira relatou que a mina Novo Horizonte tem um problema muito grande com relação à 
ventilação, pois é muito baixa, sendo que sua temperatura gira em torno de 26°C a 28°C. Disse 
que as detonações estão sendo feitas mais tarde, durante o turno de manutenção, com o 
objetivo de diminuição da exposição dos trabalhadores a poeira. Acredita que soluções para as 
questões de ventilação e temperatura serão encontradas quando o poço de ventilação for 
concluído. O problema de geração de poeira não é tão grande porque a mina é muito úmida. 
Para resolver a os problemas de ergonomia dos trabalhadores estão sendo feitos trabalhos de 
ginástica laboral. Falou também que a mina Cruz de Malta apresenta grande quantidade de 
poeira e que para a minimização deste problema será colocada uma bomba com maior pressão 
de água no minerador continuo. Ressaltou que é feito um monitoramento contínuo de gases 
nas minas e que é enviando um relatório mensal deste monitoramento ao DNPM. Disse que as 
condições de ventilação estão dentro da norma. Relatou que estão sendo realizados 
treinamentos referentes à segurança para os operadores de minerador, que assinam um 
documento individual, onde relatam ter conhecimento sobre os assuntos abordados durante o 
curso. Informou também, sobre a realização de um simulado em março/2010 para a utilização 
das máscaras de fuga. Por fim, falou que existe uma empresa chamada Metalúrgica Rio 



Deserto, e que a carbonífera terceiriza os serviços da metalúrgica na manutenção dos 
equipamentos, mas não tem conhecimento sobre a contratação de pessoas com idade inferior a 
21 anos e nem de trabalhadores que excedem a carga horária permitida trabalhando nas 
minas de sua empresa e. Carbonífera Catarinense: O Sr. Gerson de Souza Junior disse que 
quanto à ventilação na mina 3G, está sendo feito um trabalho de desobstrução de alguns 
pontos no canal de saída da ventilação principal, precisamente sobre o ponto entre as correias 
transportadoras CT-04 e CT-05, cujos trabalhos estão quase concluídos, e que já foram 
observadas melhoras significativas no fluxo de ventilação (acréscimo de vazão de ar puro no 
canal principal). Após a solução deste ponto, partirão para a CT-6 e CT-7, dando continuidade 
aos trabalhos de limpeza do canal de ventilação principal. Simultaneamente a este trabalho, 
estão sendo feitos reparos em alguns tapumes, outrora, rachados e com pequenos vazamentos. 
Destacou também sobre o trabalho conscientização dos funcionários. Quanto à temperatura, 
informou que a mesma oscila na faixa entre 26 e 28ºC, aproximadamente. No que diz respeito 
às máscaras fuga, solicitou maiores informações sobre o processo de aquisição, uma vez que 
não participou das reuniões da CRSM onde este assunto foi tratado, sendo que a Carbonífera 
Catarinense foi representada pelo engenheiro Gustavo Luciano. Quanto à aquisição das 
câmaras de refúgio, estão aguardando a viagem dos engenheiros de segurança ao exterior para 
dar continuidade ao planejamento de instalação deste equipamento. O Sr. Cleber Gomes 
informa que com relação à aquisição das máscaras somente tem conhecimento da 
manifestação da Metropolitana e sugere que representantes do DNPM e DRT acompanhem os 
engenheiros de segurança na visita a minas nos Estados Unidos. f. Cooperminas: O Sr. Arilto 
Valente mencionou que a mina apresentava um problema grave com relação aos níveis de 
oxigênio, mas que já foi solucionado através da abertura do novo poço e a instalação de novos  
exaustores. A temperatura ainda é bem alta, já foi reduzida em 3°C nas frentes de trabalho, 
mas ela se mantém entre 27°C e 28°C. Para a solução desta questão foram modificados os 
layouts da frente, trabalhando com menos galerias em quatro painéis estreitos, isto melhorou o 
problema. Informa que também foi contratado um técnico para trabalhar especificamente com 
a questão da ventilação. Relatou ter dificuldades com os tapumes das frentes, pois não se 
consegue trabalhar com alvenaria pois são danificados nas detonações. Sendo assim, estão 
buscando outros materiais para estes tapumes. Os níveis de monóxido de carbono variam 
entre 5ppm e 9ppm. Disse ainda, que o procedimento de molhar as frentes foi incorporado 
para a diminuição da poeira. Informa que tinham muitos problemas com escoramento o que 
obrigava o uso de escoramento complementar com madeira. Informa que foram mapeados e 
analisados mais de 50 caimentos o que embasou uma modificação no sistema de escoramento, 
que resolveu o problema. Falou que a empresa tem duas mascaras autônomas, e que não tem 
conhecimento da aquisição das máscaras de fuga. Os geradores foram instalados há dois 
meses, e estão aguardando o técnico do fornecedor para os procedimentos finais. Por fim, disse 
que há uma pessoa que recebe treinamento especial para cuidar unicamente do exaustor, 
sendo que a chave do mesmo fica na superfície. 
 
03. Feitas as considerações do Sr. Arilto Valente, é concedida a palavra para o Sr. Genoir José 
dos Santos, que levantou questões pertinentes a má imagem do setor carbonífero ressaltada na 
tentativa de implantação da mineração no município de Araranguá, sobre a alta temperatura 
nas minas Fontanella e Cooperminas, sobre a questão da ergonomia na mina Novo Horizonte e 
ventilação na mina Cruz de Malta. Diante do exposto, sugeriu que fossem realizadas visitas 
especificas nestas minas, onde foi definido que na próxima reunião do GT Engenheiros de 
Segurança, que será realizada no dia 09/02/2010, será feita a programação das visitas, que 
serão acompanhadas pelo grupo de vistorias internas da CRSM.  No que diz respeito à 
atividade mineradora no município de Araranguá, o Sr. Cléber Gomes informou que no dia 
20/01/2010, foi juntamente com o Dr. Ruy Hülse à Araranguá para conversar com o Prefeito 
sobre este assunto, e que o Dr. Ruy concedeu uma entrevista na rádio sobre a implementação 
desta lei. Durante a entrevista o mesmo foi convidado (no ar) pelo presidente da câmara de 
vereadores para que fosse à Câmara para prestar esclarecimentos sobre como é feita a 
mineração de carvão atualmente. Disse que o SIECESC aguardava a definição da data pela 
Câmara e a formalização do convite antes que ocorresse a votação, o que infelizmente não 
ocorreu.  
 
04. Em seguida, o Sr. Roberto Lodetti deu continuidade a reunião, mencionando o segundo 
item de pauta: Reorganização dos grupos de trabalho. Nesta ocasião solicitou que os grupos 
atuais fossem mantidos. Logo, o Sr. Cléber Gomes sugeriu que o Grupo de Estudo das normas 



ficasse a cargo do GT Engenheiros de segurança, e que na sua próxima reunião fizessem um 
levantamento dos itens mais relevantes da norma para que os mesmos sejam discutidos na 
próxima reunião da CRSM. O Coordenador da comissão distribuiu aos presentes na reunião 
um modelo de relatório de acidentes graves ou fatais, que é utilizado pelo Ministério do 
Trabalho. Sugeriu que nas ocorrências destes tipos de acidentes a empresa utilize o relatório. 
Logo, o Sr. Cléber Gomes também forneceu aos participantes da reunião um documento sobre 
as condições mínimas de funcionamento de serviço de radiologia para realização de 
radiografias de tórax, visando o uso da classificação internacional de radiografias de 
pneumoconiose da OIT. Aproveitou a oportunidade para informar que o SIECESC está 
aguardando o dossiê individual dos trabalhadores consultados, que está sendo elaborado pelo 
Dr. Albino de Souza Filho. Quanto ao levantamento dos dados estatísticos referentes aos 
acidentes no trabalho, está aguardando o envio das CATs de agosto/2009 até o presente 
momento. Posteriormente, o Sr. Roberto Lodetti fez a leitura do planejamento da CRSM para o 
ano 2010 (1. Elaboração das estatísticas referentes à pneumoconiose e acidentes nas minas; 2. 
Retomada das vistorias internas nas minas; 3. Realização do X Seminário CIPAMIN; 4. 
Realização de palestras voltadas para os supervisores e mineradores; 5. Treinamento referente 
à viagem do GT Engenheiros de Segurança aos Estados Unidos; 6. Treinamento sobre 
segurança com o apoio da SATC; 7. Treinamento de bombeiros para as minas; 8. Retomada 
dos trabalhos do GT Planos de Emergência; 9. Monitoramento da ventilação e das condições de 
higiene, saúde e segurança no trabalho - poeiras e gases; 10. Elaboração de recomendações 
referentes à segurança na mineração; 11. Participação da CRSM nas SIPATMINs e 12. 
Prevenção da pneumoconiose). Disse que é necessário o encaminhamento destas questões para 
o atendimento do referido planejamento. Solicitou que o Sr. Genoir dos Santos fizesse uma 
reunião com o grupo do Seminário CIPAMIN, para dar inicio aos preparativos. O Sr. Cléber 
Gomes disse que entraria em contato com o Dr. Ruy Hülse para reforçar às empresas a 
necessidade de compra das máscaras de fuga. Quanto às fiscalizações nas minas, o Sr. 
Roberto Lodetti disse que as visitas realizadas em 2009 pela DRT e DNPM se mostraram mais 
produtivas do que as realizadas nos anos anteriores pelo grupo definido pela comissão, com 
datas pré-agendadas. Diante disto, pretende-se continuar com a prática atual. Quanto a 
realização de palestras voltadas aos encarregados e supervisores ficou definido que na próxima 
reunião da CRSM serão elaboradas as programações das mesmas para a definição de datas 
(preferivelmente nos meses de maio, julho e setembro) e temas a serem abordados para 
posterior contato com os palestrantes, Sr. Hermano Gomes Machado, Sr, Mário Parreiras e Sra. 
Cláudia Pellegrinelli. Por fim, o Sr. Cléber Gomes informou que a Tractebel está preparando a 
certificação em segurança e certamente estará impondo critérios relativos à segurança no 
trabalho, que irão repercutir nas ações do setor carbonífero no próximo ano. 
  
08. Sem mais assuntos a serem tratados, a presente reunião foi encerrada às 12h27 da data 
corrente. 
 
 

 


