
Ata da 136a Reunião da CRSM 

 

1.Data: 05/04/2013 2- Horário: 09 horas 3- Local: Sala de Reuniões - SIECESC 

4 – Direção: Cleber José Baldoni Gomes. 
 

 

5 – Participantes: 

  

01. Fabiano Feuser 
02. Amélio Colombo 
03. Jonathan N. Hoffmann 
04. Valdir dos Santos 
05. Valdemar Mariot  
06. Cleber José Baldoni Gomes 
07. Renata de Medeiros Dias 
08. Otaviano Clarindo da Silva 
09. Daniel Wasniewski da Silva 
10. Aldrin Silva Souza 
11. José Roberto Savi 
12. Susana Apollo 
13. Anderson Heleodoro 
14. Gerson Ribeiro  
15. Lázaro Santin 
16. Janaína Quarti 
17. Samuel Ambroso 
18. Juan Fernandes 
19. Karin Corric 
20. Guilherme de Bom Búrigo 
21. Ivair Maffioletti 

Carbonífera Catarinense 
SATC 
Rio Deserto 
Carbonífera Belluno 
Sindicato Lauro Muller 
SIECESC 
SATC 
Carbonífera Belluno 
Carbonífera Metropolitana 
CBMSC 
SATC 
JGB Equipamentos de segurança 
Cooperminas 
Carbonífera Catarinense 
CBMSC 
Carbonífera Catarinense 
CBMSC 
CBMSC 
Fitintas 
Carbonífera Criciúma S.A 
Federação dos Mineiros 

Pauta da reunião: 1) Relato do acidente ocorrido com eletricidade na Carbonífera Catarinense; 2) 

Estatísticas 2012; 3)Inauguração do CTCL; 4)Assuntos Gerais; 5) ACP 22/2010; 6) Notícias sobre o 

aumento do consumo de carvão; 7) Leilão de térmicas e 8) Continuidade da CRSM. 

O Engº. Cleber Gomes inicia os trabalhos com a leitura da ATA da reunião de nº. 135 da CRSM. Após a 
leitura, a ata foi aprovada por todos. Com a palavra o Sr. Francisco Manoel Pacífico Moreira Mota comenta 
que em conversa o novo superintende do MTE Luis Miguel Vaz Viegas informa que irá tomar providências 
com relação ao ocorrido com o Sr. Lodetti, e ressalta que em breve será indicado novo representante do MTE  
para a CRSM.  
Em seguida o Engº. Cleber passa a palavra para o capitão Santin que comenta sobre o objetivo de sua 
participação na reunião, que é de querer conhecer a Comissão e poder abrir discussões na área de 
segurança e prevenção de sinistros na mineração. Informa ainda, que existe uma previsão normativa para 
regularizar os sistemas de hidrantes das empresas, os quais foram verificados algumas falhas, para que 
posteriormente possam ser fiscalizados, comenta que foram encontradas falhas nos EPIs e EPRs. Em 
seguida, enfatizou também a intenção do Corpo de Bombeiros em criar um espaço para realizar 
treinamentos, militar e civil, para formar brigadistas nas minas, porém para que isso ocorra, será necessário o 
auxilio dos empresários e das instituições que tem interesse desse serviço, porém tudo será criado de acordo 
com as instruções normativas. Em seguida o Engº. Cleber agradece a presença e atenção dispensada pelo 
Capitão Santin e também a iniciativa do Corpo de Bombeiros. Na oportunidade informa que a Comissão irá 
estreitar as relações das empresas mineradoras com o Corpo de Bombeiros para manter pessoas treinadas e 
equipadas para desenvolverem estas atividades. Em seguida o Capitão Santin comenta que repassará essas 
informações ao comando para que se possa começar a compor ações efetivas, sendo uma delas, reconhecer 
todos os ambientes da mineração. O Capitão Santin ressalta ainda que como existem muitas normas é 
interessante os engenheiros de segurança trabalharem em parceria com o Corpo de Bombeiros, uma vez que 
é função destes fiscalizar. 
Engº. Cleber ressalva que é importante a participação do Corpo de Bombeiros, pois as empresas 
mineradoras sabem da importância da segurança, porém precisam do auxílio de fiscalizadores para saber 
como aplicar as normas de segurança e padronizar entre todas as carboníferas. Em seguida o Capitão 
Santini informa que é de interesse de muitos colaboradores do Corpo de Bombeiros em fazer mestrado 
profissional em Carvão na SATC para aperfeiçoarem seus conhecimentos na área. Em seguida a Sra. 
Susana Apolo comenta a importância de criação de um selo das boas práticas da mineração para ser 
implantado nas carboníferas, que pode ser controlado pela própria CRSM ou SATC. Em seguida, o Engº. 



Cleber ressalta a importância da CRSM, pois esta parceira entre o SIECESC, SATC, Sindicatos e Federação 
dos Trabalhadores e instituições governamentais tem feito com que ocorra a diminuição da frequência e a 
gravidade dos acidentes nas minas, e ressalta a importância de retomar as vistorias conjuntas. Por fim o 
Engº. Cleber agradece a presença do Corpo de Bombeiros. 
 
1) O Engº. Cleber solicita que o engº Gerson e eng Janaina que iniciem a apresentação do relato do acidente 
ocorrido na mina 3G da Carbonífera Catarinense. O Engº. Gerson informa que o acidente ocorreu no dia 22, 
quinta-feira, no turno das 11h às 18h, no mesmo dia em que houve a vistoria do Sr. Roberto Lodeti do MTE; o 
acidente ocorreu próximo ao painel de uma bomba de drenagem, mais exatamente a 43 metros da mesma. 
Comenta que o servente foi designado para limpar a cauda da correia, porém o mesmo informou que não 
conseguiu chegar até local, pois havia muita água, desta forma o mesmo comunicou ao supervisor, que por 
sua vez chamou o bombeiro para secar o local; em seguida, o bombeiro foi até o local informado para 
executar a limpeza da bomba. Porém ao chegar ao local da bomba, o bombeiro percebeu que a mesma não 
estava puxando a água, desta forma, ele solicitou ao operador que desligasse a correia CT 04 a fim de 
chegar à bomba. Em seguida puxou a borracha da bomba para verificar porque não estava puxando, e neste 
momento levou um choque. Porém o bombeiro não sabe dizer se encostou a perna na carcaça da bomba ou 
não. Em seguida o mesmo foi atendido e transportado para a superfície e de lá encaminhado ao hospital de 
Lauro Muller. O Engº. Gerson informou que esta foi a narrativa do bombeiro. Em seguida o engenheiro 
Gerson apresentou a narrativa do servente e apresentou as considerações do ocorrido que, de acordo com o 
Engº. Gerson, o bombeiro não desligou a bomba, mesmo percebendo que a água estava acima da altura da 
bota, e trabalhou em condições perigosas, mesmo sabendo que não podia manusear a bomba ligada. O 
Engº. Gerson comentou ainda que no momento em que o choque que ocorreu com o bombeiro o sistema DR 
desligou a bomba. Ressaltou ainda, que o departamento elétrico da empresa esteve no local investigando o 
acidente ocorrido e encontrou uma falha no isolamento do cabo elétrico do motor da bomba, mas ressaltou 
que essa falha só ocasionou problema no momento em que a bomba foi movimentada, quando então o 
sistema DR detectou o problema e atuou. Após o ocorrido, as medidas tomadas pela empresa foram: divulgar 
o ocorrido a todos os turnos da empresa; bem como comunicar ao DNPM e ao Ministério do Trabalho; 
informaram nos DDS (Diálogos Diários de Segurança) de todos os turnos e ao setor de RH. Em seguida foi 
dado um novo treinamento aos bombeiros da empresa. O Engº. Cleber solicitou aos presentes que dessem 
sugestões de melhoria para a empresa, uma vez que o relato do acidente já foi apresentado. Diante do 
exposto o Engº. Otaviano sugere que o cabo desencapado seja muito bem isolado e que seja colocado o 
cabo elétrico dentro de um mangote para sua proteção mecânica; sugere também que seja colocada uma 
placa de informação que conste: “Desligue antes da manutenção”; e que não seja permitida a entrada dos 
colaboradores com água acima da bota; que seja feito uma estaleiro ou uma escada, para que os 
trabalhadores tenham acesso a bomba num ambiente seco; e que o painel de controle elétrico seja mais 
próximo da bomba. Sem mais considerações, o Engº. Cleber agradece ao Engº. Gerson e a Engª. Janaina 
pela participação e agradece as considerações da Comissão. 
2) O Engº. Cleber questiona ao Engº. Colombo se recebeu os dados estatísticos. O eng. Colombo informa 
que até o momento a Carbonífera Catarinense não enviou os dados pertinentes ao ano de 2011; e com 
relação ao ano de 2012, somente a empresa Rio Deserto repassou as informações. Desta forma o Engº. 
Cleber solicita que todos atualizem estes dados para o Engº. Colombo repassando os dados estatísticos para  
Renata Dias via e-mail. 
 
4) Aproveitando a presença do Sr. José Roberto Savi na reunião da Comissão, o Engº Cleber questiona ao 
Sr. Savi sobre os equipamentos necessários para a mina de visitação. Em seguida, o Sr. Savi informa que 
fará os orçamentos de todos os materiais necessários. Em seguida o Sr. Fabiano informa que já entrou em 
contato com o patrimônio da empresa e assim que a SATC se manifestar, poderão ser repassados para a 
mina de visitação os itens que a empresa puder disponibilizar. 
 
3) Posteriormente, o Engº. Cleber informa sobre a inauguração do primeiro prédio do Centro Tecnológico de 
Carvão Limpo - CTCL que ocorreu ontem, dia 04/04/2013, quinta-feira e ressalta que ao mesmo tempo foi 
lançado o primeiro Laboratório, que pretende aumentar o número de equipamentos que serão comprados 
com o dinheiro que foi doado pela Eletrobrás, sendo o valor total de R$ 1.800.000,00. 
 
5) Em seguida o Engº. Cleber comenta que o MPF entrou com uma ação civil pública contra os Mineradores, 
DNPM e FATMA em 2010, no que tange a fiscalização das minas, no uso de minerador contínuo e a 
reparação aos danos superficiais possivelmente causados pela mineração de Carvão. Engº. Cleber relembra 
ainda que em 2010 foi feito uma tentativa de acordo sem sucesso, pois o MPF insistia que as mineradoras 
deveriam assumir, independentemente de comprovação da causa, a responsabilidade por qualquer dano 
estrutural que estivesse no raio de ação das minas. Esta ação continua correndo na Justiça. O Engº. Cleber 
informa ainda que na semana passada houve uma Audiência de Conciliação desta ação. Posteriormente o 
Engº. Valmir informa sobre a audiência que ocorreu com a empresa Cooperminas e comenta que a empresa 
foi autorizada a usar o dinheiro da multa já aplicada, para recuperar a igreja do São Roque; e que nova 
audiência está prevista para o mês de junho com todas as mineradoras. O Engº. Cleber comenta que na 
audiência da última semana houve acordo no que diz respeito a elaboração dos mapas de risco, cujos  
critérios serão definidos em conjunto pelo DNPM, FATMA, Mineradoras e MPF. O consenso prevaleceu nos 



demais itens que tratavam da fiscalização que deverá evoluir para um acordo Judicial. Quando ao tema da 
obrigatoriedade do uso de minerador contínuo, segundo o DNPM, cabe a empresa definir, em função de 
critérios técnicos e econômicos por utilizar ou não. O MPF não concordou com esta posição e o tema deverá 
ser objeto de decisão judicial.  
 
6)O Engº.Cleber informa sobre a compra de carvão, que em dezembro foi de 210 mil toneladas; em Janeiro – 
220 mil tonelada; em Fevereiro – 230 mil; em Março – 240 mil, em Abril – 250 mil, e que a previsão, conforme 
a carta enviada pela TRACTEBEL para a ANEEL, é de que em Maio a compra seja de 260 mil toneladas e 
em Junho – 270 mil. A ANEEL ainda não se manifestou sobre o assunto. Acredita-se que a resposta saia no 
máximo até o dia 20 de abril. O Engº. Cleber ressalta que pelo contrato qualquer aumento ou diminuição de 
compra se dá em patamares 10 mil toneladas. Comenta ainda da possível participação da USITESC no 
próximo leilão de energia, e que as carboníferas, Metropolitana e Criciúma deverão estar preparadas para 
fornecer carvão para a usina. 
 
7) Em seguida o Engº Jonathan informa que ocorreu um acidente com um funcionário da Carbonífera Rio 
Deserto na última quarta-feira. Diante do exposto, o Engº. Cleber solicita ao Engº. Jonathan, que apresente 
de forma detalhada na próxima reunião da Comissão, o fato ocorrido na empresa. 
 
8) Posteriormente o Engº. Cleber ressalta a importância da CRSM nos últimos 12 anos, devidos aos 
trabalhos feitos com o intuito de melhorar a segurança nas minas. Destaca que se não foram alcançados 
melhores resultados, não foi por falta de empenho da Comissão, pois caso não houvesse a Comissão 
certamente teríamos resultados piores. Comenta ainda que ouviu comentários sobre a possível extinção da 
Comissão. Como a mesma foi criada por portaria da DRT e que se a mesma for revogada, automaticamente, 
acaba também a Comissão, o que seria muito para todos, reforçando a importância da Comissão para a 
melhoria da segurança nas minas.  
 
Sem mais comentários, o Engº. Cleber encerra a reunião da Comissão às 12h30min. 

 


