
Ata da 141a Reunião da CRSM 

 

1.Data: 06/09/2013 2- Horário: 09 horas 3- Local: Sala de Reuniões - SIECESC 

4 – Direção: Cleber José Baldoni Gomes. 
 

 

5 – Participantes: 

  

01. Amélio Colombo 
02. Valmir G. de Souza 
03. Ramon Canto de Souza 
04. Marcelo Spiller Scotti 
05. Cleber José Baldoni Gomes 
07. Fabiano Feuser Armando 
08. Genoir José dos Santos 
09. Jonathan N. Hoffmann 
10. Valdemar Mariot 
11. Jerro Adriano Elias 
12. Diógenes Damiani  
13. Anderson Heleodoro 
14. Jone Edson Martins 
15. Otaviano Clarindo da Silva 
16. Ivair Maffioleti 
17. Fabiano Feuser Armando 
 

SATC 
COOPERMINAS 
Carbonifera Metropolitana 
Delupo 
SIECESC 
Carbonifera Catarinense 
FITIEC 
Rio Deserto 
Sind. Lauro Muller 
Sindicato dos Mineiros 
Carbonífera Metropolitana 
Carbonífera Catarinense 
DNPM 
Carbonifera Metropolitana 
FITIEC 
Carbonifera Catarinense 
 

Pauta da reunião: 1) Feedback GT-Segurança 2) Relato de Reunião Comissão Nacional 

Permanente da mineração 3) Relato de participação no curso IBRAM; 4) Comportamento 

Seguro; 5) Assuntos Gerais; 

 O eng. Cléber inicia a 141ª reunião da CRSM, com a leitura da ata da 140ª de reunião. Em 
seguida informa que terá de seu ausentar devido a uma reunião agendada com o MPF e as 
empresas associadas para discussão de recuperação ambiental a partir das 11h00min. 
Posterior a leitura da ata solicita a senhora Jéssica que encaminhe para o Coronel Santin 
e Capitão Aldrin para suas considerações antes de dar a ata por aprovada, para que seja 
relida na próxima reunião da CRSM. 
 
1. Feedback GT – Segurança: o eng. Guilherme inicia o relato das duas reuniões 

realizadas pelo GT Segurança. Destaca apresentação realizada pelo engenheiro Daniel 
sobre câmara de refúgio, e sobre a participação do eng. Jonathan no curso 
Gerenciamento e Controle de Emergência na Mineração realizado no IBRAM onde 
discutiu-se sistemas de resgate e outros aspectos que podem ser explorados e utilizados. 
Comenta que foi discutida a instrução normativa do corpo de bombeiros e debateram 
aspectos que poderiam ser viáveis ou não para mineração. É levantado pelo eng. Jone a 
questão dos extintores, e a vida útil do casco devido sua exposição no subsolo, questiona 
se há algum acompanhamento, e se vem ocorrendo problemas em testes hidrostáticos 
nas minas. O Eng. Jonathan relata que não tem tido problema na Rio Deserto. O eng. 
Guilherme informa que na Criciuma o fornecedor leva o cilindro faz a recarga e não 

necessariamente retorna o mesmo casco. O Eng. Anderson relembra discussão realizada 
com o corpo de bombeiros no ultimo seminário CIPAMIN sobre teste hidrostático, onde 
a etiqueta azul é uma garantia do fornecedor e não a validade da recarga em si, e que o 
corpo de bombeiros fiscalizam somente pelo teste hidrostático.  O eng. Jone comenta 
que pelo DNPM é utilizado um padrão que é verificado a validade da recarga e verificado 
a validade da etiqueta. O eng. Colombo informa que o Corpo de bombeiros não 
estabelece a validade de carga, que quem estabelece é o fabricante. O eng. Jone sugere 
que com base na visão dada pelo corpo de bombeiros, que cada empresa tenha um 
responsável técnico para acompanhar este trabalho. Que não se leve em conta a validade 
de etiqueta e seja emitido uma ART do responsável técnico da empresa. Em seguida, é 



estabelecido em consenso entre os participantes, já que existe uma orientação do corpo 
de bombeiros e, havendo alguém na empresa que se responsabilize tecnicamente pela 
avaliação e manutenção dos extintores em condições, o uso é aceito. O eng. Guilherme 
informa que será sugerido na instrução normativa do corpo de bombeiros que os 
extintores devem ser colocados considerando sempre o sentido da ventilação, que sejam 
colocados nas maquinas e nas bancas. Em seguida comenta que foram levantados 
aspectos da instrução normativa que são necessários ser discutidos como: Sistema 
hidráulico, corrimão, sistema de alarme, sirene, sinalização de abandono de local, 
brigada de emergência, câmara de refúgio entre outros. O eng. Valmir complementa que 
serão discutidos os demais itens da norma na próxima reunião do GT – Segurança. Em 
seguida apresenta o eng. Daminani aos participantes, que atualmente está ocupando o 
cargo do engenheiro Daniel na Carbonífera Metropolitana.  O eng. Colombo faz uma 
ressalva sobre as câmeras de refúgio, e comenta que o objetivo é criar critérios técnicos 
para construção para que não se faça câmaras de refúgio aleatoriamente sem critério 
algum.  O eng. Guilherme conclui que o grupo de trabalho reconhece que o ideal é 
estabelecer furo de sonda nas câmaras de refúgio. E que a ideia é padronizar. O eng. 
Jone sugere ainda mostrar a curva de questão econômica e custos. 
 
02. Relato de Reunião Comissão Nacional Permanente da Mineração: o eng. Cléber 

comenta solicitação da Sra. Claudia Peregrinelle do IBRAM em realizar uma consulta 
sobre interesse das empresas, em trazer o curso de Gerenciamento e Controle de 
Emergência na Mineração. Solicita ao eng. Jonathan que fique responsável para verificar 
o interesse das empresas. O eng. Cléber comenta sobre a reunião da Comissão Nacional 
Permanente da Mineração realizada no IBRAM nos dias 03 e 04 de agosto, onde foram 
discutidos 03 principais assuntos. O primeiro deles foi a questão de ventilação de mina 
subterrânea com motores a condução interna, onde existe uma faixa de valor máximo e 
valor mínimo para diluição. Relata que foi instituído uma anexo que menciona o 
seguinte: caso a empresa use motores simultaneamente de nova geração e o combustível 
S10, ela poderá utilizar um valor menor, comenta que seria uma compensação para 
incentivar a empresa a usar motores de melhor performance, simultaneamente 
combustíveis de melhor qualidade. Comenta ainda sobre o anexo que vai substituir um 
quadro que trata da questão da amostragem da poeiras respiráveis no subsolo, onde 
define critérios para fazer avaliação qualitativa e quantitativa. O eng. Cléber informa que 
já obtém uma minuta do documento. Informa que assim que o documento for revisado 
pelo IBRAM repassará aos membros a versão discutida e revisada para conhecimento. 
Comenta que já foi marcada uma nova reunião para novembro, onde se deve definir este 
documento para possivelmente alteração da NR22. Comenta sobre a preocupação do Sr. 
Mario Parreiras devido à falta de profissionais de fiscalização do ministério do trabalho.  
Relata que mencionou sobre a reunião que foi realizada com Ministro de Trabalho 
quando esteve em SC, sobre a criação de um grupo de trabalho para a discussão e a 
intenção de levar este pleito para o Ministério de Trabalho, para que volte em seus 
concursos a contratação de especialistas de fiscalização. Sobre a última questão, relata 
sua conversa com o Sr. Lênio da FUNDACENTRO sobre a definição para análise de 
explosividade de poeiras. Comenta resposta do sr. Lênio, que informou que a 
FUNDACENTRO não faz este tipo de ensaio. Na oportunidade informa que a comissão 
permanente voltou a operar, e questiona aos participantes que, caso haja alguma 
solicitação de alteração da NR22, que os membros informem para que seja encaminhado 
na próxima reunião em novembro. Informa ainda que em conversa com o Sr. Lodetti, a 
reedição da portaria da CRSM será finalizada nas próximas semanas. 
 
03. Relato de participação de Curso IBRAM – O Eng. Jonathan comenta sobre sua 
participação no curso de gerenciamento de emergência em áreas remotas promovido na 
sede do IBRAM em BH. Relata que foram apresentados ferramentas para controle de 
emergência remotas, inclusive mineração subterrânea, foram abordados questões de 
câmara de refúgios, comunicação, identificação de saída de emergência, sondagem 
sinalização, resgate e primeiros socorros. Participaram profissionais de engenharia de 
segurança, médicos do trabalho e coordenadores de brigadas.              
 Destaca ainda a importância de trazer o curso para ser ministrado aos profissionais 
daqui. Em seguida, o eng. Jone solicita que seja delineado os procedimentos para os 



trâmites da realização do curso.  O Sr. Genoir sugere que seja verificado o público o 
alvo, quantidade de pessoas e se há interesse de participar.   O Sr. Genoir sugere 
viabilizar o treinamento para os engenheiros de segurança das minas, médicos do 
trabalho, chefe de brigada incluindo a CRSM direcionados as minas de carvão. O Sr. 
Genoir sugere que o SIECESC viabilize o custeio para a realização do curso, e solicita 
que o eng. Jonathan se responsabilize tratar dos tramites do referido treinamento. 
 
04. Comportamento Seguro: O eng. Colombo comenta a iniciativa de reativar o 
programa de comportamento seguro junto com o Sr. Fabiano. Em seguida faz a leitura 
da proposta do comportamento seguro aos participantes. O Sr. Genoir solicita que seja 
enviado a proposta do comportamento seguro para todas as empresas para 
conhecimento. O Sr. Valmir coloca à disposição a empresa COOPERMINAS para iniciar 
as atividades.  
 
05. Assuntos Gerais: O eng. Genoir comenta a notícia do Jornal da Manhã no dia 03 
de setembro sobre ação do Ministério Público contra a Carbonífera Metropolitana onde 
a Procuradoria do Trabalho pede multa no valor de R$ 5 milhões e adequações ás 
normas de saúde e segurança. Logo, o Sr. Genoir deseja boas-vindas ao eng. Damiani e 
fala do desafio que encontrará na Metropolitana. O eng. Damiani agradece as boas 

vindas e comenta que está tomando conhecimento da estrutura da empresa e sobre o 
desejo de trocar ideias e experiências junto com a CRSM 
 
 

   Sem mais assuntos a serem discutidos a reunião encerrou as 12h00min. 

 

 


