
Ata da 134a Reunião da CRSM 

 

1.Data: 08/02/2013 2- Horário: 15 horas 3- Local: Sala de Reuniões - 
SIECESC 

4 – Direção: Roberto Cláudio Lodetti 
 

 

5 – Participantes: 

  

01. Fabiano Feuser 
02. Amélio Colombo 
03. Rafael Bortolotto 
04. Valdir dos Santos 
05. Antonio Cezar Stairk 
06. Gilvano Armando 
07. Valmir G. de Souza  
08. Genoir José dos Santos 
09. Cléber José Baldoni Gomes 
10. Jéssica Fernandes da Luz 
11. Otaviano Clarindo da Silva 
12. Karin Correa 
13. Ari Azambuja 
14. Roberto Lodetti 
15. Marcelo Spillere 

Carb. Catarinense 
SATC 
Rio Deserto 

Carb. Belluno 

ACATEMI 
Cooperminas 

SIECESC 

Carb. Belluno 

SATC 

DELUPO 

Pauta da reunião:  1) Mina de Visitação; Assuntos Gerais; 2) Mascara Facial 

Individual: 3) Relato de Acidente - Carb. Belluno: 4) Assuntos Gerais: 

O coordenador Roberto Cláudio Lodetti abre a 134ª reunião da CRSM com a leitura da 

ata 133ª de reunião. Após a leitura, a ata é aprovada por todos. 
 
1.Mina de Visitação: O sr. Colombo comenta sobre a vistoria ocorrida no dia 07 de 

fevereiro na Mina de  Visitação acompanhado do sr. Genoir e o Sr. Fabiano. O eng. 

Colombo faz observações sobre o relatório da vistoria realizada pelo Geólogo José 

Eduardo do Amaral do CTCL na mina de visitação no dia 08 de janeiro de 2013. São 

discutidos entre os participantes aspectos sobre o redimensionamento, colocação do 

tirante, sugestão de um adensamento no atirantamento, que a SATC já providenciou 
assim como outras melhorias apontadas no relatório. O eng. Colombo comenta que a 

mina atualmente não tem responsável técnico. Na oportunidade, o Sr. Ari comenta 

sobre a rede elétrica que também será refeita. Ainda, o Eng. Colombo comenta que 

está em andamento a criação dos procedimentos operacionais desde o atendimento do 

visitante até a operação na mina. O eng. Cléber comenta a importância do treinamento 
dos guias para que sejam incumbidos diariamente de fazer a vistoria no escoramento 

de teto. O Sr. Ari informa que este procedimento já vem ocorrendo na Mina. Com 

relação ao turismo de aventura, o eng. Cléber salienta que envolve riscos e altos 

custos, e que, portanto esta atividade não deve ser realizada na mina. O eng. Cléber 

comenta ainda, sobre o interesse do SIECESC e da SATC em utilizar uma parte da 

mina para fins de treinamento, pesquisa e simulação.  O sr.  Otaviano comenta sobre 
os equipamentos que se encontram na mina modelo no Pio Correa como locomotiva, 

gaiola, centro de força, peças de longwall entre outros equipamentos que poderiam ser 

restaurados afim de exposição. O Sr. Ari comenta que solicitou estes equipamentos à 

prefeitura de Criciuma, e que em resposta, disseram que não estão autorizados a 

retirar os equipamentos da Mina. O eng. Cléber sugere que seja feito uma visita a 
Mina Modelo e fotografem os equipamentos, para que seja feito uma solicitação de 

doação junto à prefeitura.  Em seguida, o sr. Fabiano se prontifica a ir a mina modelo 

para fazer este trabalho. Posteriormente, o coordenador Lodetti agradece a presença 

do Sr. Ari, e ressalta que a CRSM esta a disposição para auxiliar nas atividades que 

envolvem a Mina de Visitação. 

 
2. Mascara Facial Individual: O sr. Genoir levanta a questão sobre o uso da mascara 

facial individual utilizada pelos operadores de Shuttlel Car e Minerador Continuo de 

forma coletiva. O coordenador Lodetti ressalta que para reutilização da máscara facial 



individual, deverá ocorrer quando houver a substituição do trabalhador após 
higienização e esterilização do equipamento acompanhado do laudo. O sr. Antonio 

informa que na Metropolitana está ocorrendo higienização somente com álcool, e que 

este item, será assunto de pauta na reunião da CIPA na Carbonífera Metropolitana. O 

Sr. Marcelo Spillere representante da Delupo, destaca que somente o motor e a 

traquéia podem ser utilizado por mais de um trabalhador, pois os mesmos não tem 
contato direto com o trabalhador e sua respiração não havendo risco de contaminação 

do equipamento e eventual transmissão de doenças entre os usuários. A representante 

da Karin Correa informa que a empresa FITINTAS faz a esterilização de mascaras 

faciais individuais. O coordenador reforça que equipamento de proteção individual não 

pode ser de uso coletivo a transferência só pode ocorrer mediante a higienização e 

esterilização. O sr. Fabiano ressalta que a assepsia também é utilizada afim de 
desinfecção do equipamento. O coordenador Lodetti comenta que quem pode dizer se 

deve ocorrer esse procedimento ou não é o fornecedor de cada empresa. A 

representante Karin comenta que ira repassar os procedimentos que são realizados 

para a higienização e esterilização dos respiradores motorizados. Em seguida o 

coordenador Lodetti abre espaço para que o eng. Rafael da Rio Deserto, apresente as 

fotos do treinamento realizado no Chile no período de 09 a 11 de novembro de 2012. 

 
3. Relato de Acidente - Carb. Belluno: O eng. Valdir dos Santos da Carb. Belluno 

relata sobre acidente ocorrido no dia 17 de janeiro de 2013 com o colaborador 

Aguinaldo Dalazen na Mina Lauro Muller. Relata que o colaborador operava o 

minerador contínuo e enquanto aguardava a limpeza da galeria para movimentar o 
equipamento, quando uma pedra se desprendeu do teto, entre quatro parafusos, 

atingindo a cabeça da vitima e derrubando-o junto ao minerador continuo. O 

colaborador foi socorrido no local e levado para o hospital São José. O eng. Otaviano 

comenta sobre a ausência de ambulância SAMU especializada no município de Lauro 

Muller para o transporte do trabalhador em coma induzido. O sr. Fabiano comenta  

que o município de Lauro Muller não pode ter este tipo de ambulância, e comenta que 
na região existem 19 ambulâncias básicas e somente 4 avançadas que estão no 

município Araranguá, Criciúma, Tubarão e Sombrio e por isso houve a necessidade da 

espera. Em seguida, o eng. Cléber sugere que seja coletado fotos de acidentes típicos 

nas minas, a fim de utilizar como material de estudo e treinamento. O eng. Otaviano 

cita as providenciam tomadas posterior ao acidente: A galeria 6 metros passou para 5 

metros; A maquina foi retirada do local onde ocorreu o acidente; Foi implantado mais  
um parafuso de teto. 

 

4. Assuntos Gerais: O eng. Cléber comenta sobre o incidente ocorrido na Rio Deserto 

na Mina 101 onde caiu o minerador contínuo no poço de entrada da mina. O eng. 

Rafael relata que a empresa possui uma ponte rolante com capacidade suficiente para 
baixar e retirar os equipamentos de mineração do subsolo e neste caso estavam 

descendo um minerador continuo quando houve um tranco no cabo principal 

provocado pelo irregular enrolamento do cabo de aço. Este solavanco provocou a 

ruptura de um dos cabos auxiliares e o consequente desequilíbrio do equipamento 

levando a ruptura de um segundo cabo. O minerador solto de um lado bateu contra a 

parede do poço e em seguida foi ao chão devido ao rompimento dos demais cabos que 
sustentavam o minerador.  Fala ainda que foi imediatamente identificado que o 

problema que levou ao enrolamento irregular do cabo era uma folga no tambor de 

enrolamento, sendo providenciado uma roldana guia para correção do problema e que 

o minerador já foi retirado e enviado para os reparos necessários ao seu 

funcionamento. O eng. Cléber sugere ao coordenador Savi dos cursos de Mineração e 
Segurança da SATC, que seja feito uma compilação dos acidentes ocorridos na 

mineração, para que sirvam de material de treinamento para as empresas. Em 

seguida, comenta que esteve em Florianópolis com o Superintendente Ricardo 

Peçanha em função de alguns Autos de Infrações que foram expedidos para a 

Carbonífera Catarinense. Comenta sobre a Mascara de Fuga Rápida e relembra que foi 

item de discussão em uma das reuniões da CRSM registrado em ata. Nesta discussão 
ficou acordado entre os membros da Comissão que as mascaras deveriam ficar 

próximas à banca de café e quanto a quantidade ficou convencionado  que deveria ser 

suficiente para atender ao numero de trabalhadores no turno de maior presença de 

pessoal, não sendo discutido a questão sobre o superposição de pessoal em vista da 

troca de turno no subsolo. Também não foi discutido o numero de máscara de fuga 
rápida para os visitantes. Comenta que este assunto deve ser rediscutido inclusive se 

os técnicos do DNPM não deveriam ter suas próprias máscaras de fuga rápida. Outro 



ponto abordado foi a pratica local onde boa parte das empresas utilizarem em suas 
subestações algum elemento de madeira. O DNPM lavrou AUTO de infração, pois a 

empresa usa tela e madeira e fez exigência que se substitua a madeira por materiais 

não combustíveis. O terceiro ponto é a exigência de sinal sonoro de ré em uma 

perfuratriz de frente. O eng. Cleber sugere que a exigência de ter ou não o sinal sonoro 

de ré nas PF e PT, a madeira na subestações e o numero de máscaras deveriam ser 
objeto de discussão na reunião da CRSM. O coordenado Lodetti lembra que a mascara 

para visitante não foi discutida na época. Cita o caso da Carbonífera Metropolitana 

que dentro dos procedimentos de segurança da empresa tem mascaras sobressalente 

sendo fornecida ao visitante que deve levar a mascara quando desce ao subsolo 

enquanto nas outras minas nenhuma delas faz exigência de utilizar a mascara. O 

coordenador Lodetti comenta sobre a aplicação da NR22, dizendo que o Auditor Fiscal 
só pode lavrar autos de infração citando medição realizada durante a inspeção 

mostrando que as mesmas se encontram acima dos limites de tolerância e citando os 

equipamentos que foram utilizados, portanto não pode atuar sem medir. O eng. Cléber 

comenta sobre o envio da defesa dos Autos e que o DNPM costuma não mandar o 

relatório da vistoria para empresa, o que daria ciência a empresa das possíveis 

irregularidades encontradas, mas mandam cópia para o Ministério Publico. O 
coordenador Lodetti comenta que, no caso do Ministério do Trabalho, após a defesa 

administrativa é possível entrar com o recurso em Brasília porem é necessário o 

pagamento do valor da multa ou através de ação judicial requerendo a dispensa do 

pagamento da multa para apresentação do recurso. Posteriormente, o sr. Fabiano 

comenta que o Capitão Aldrin fará sua apresentação de monografia em Florianópolis 
que trata de todas as minas da Região na próxima quarta-feira 13 de fevereiro de 

2013.  

Sem mais assuntos a serem discutidos, a reunião encerrou as 12h00. 

 

 


