
Ata da 15447a Reunião da CRSM 

 
1.Data: 0314/1003/2014 2- Horário: 09 horas 3- Local: Sala de Reuniões - SIECESC 

4 – Direção: Cléber GomesCleber José Baldoni 
Gomes. 
 

 

5 – Participantes: 
  

01.01.RAFAEL BORTOLOTTO 
02.AMÉLIO COLOMBO 
03.VALMIR G. DE SOUZA 
04.GUILHERME DE BOM BÚRIGO 
05.PEDRO DAMINELI 
06.GENOIR JOSE DOS SANTOS 
07.GERSON RIBEIRO 
08.ALFREDO FEBEL 
09.JEFERSON MORONA 
10.CLÉBER J. B. GOMES 
11.HERCULES DIAS 
12.JONE EDSON MARTINS 
13.SILVIO FERNANDO FERREIRA 
14.ALDRIN SILVA DE SOUZA 
15.RODNEI RODRIGUES 
16.LUCAS VICENTE JORGE 
17.DIÓGENES DAMIANI 
18.MIGLIANE R. MELLO 
19.ALAN BRAIR 
20.MARCIO ZANUZ 
21.PAULO BARAN 
 

Amélio Colombo 
02.Gilvano Espindola 
03.Pedro Bosse Neto                                         
04.Jonathann Hoffmann 
05.Gerson Ribeiro de Souza Jr. 
06. Félix Michels 
07.Rafael Bortolotto 
08. James M. Ventura 
09. Anderson Heleodoro 
10. Diógenes Damiani 
11. Márcio Zanuz 
12. Valmir de Souza 
13. Cléber Jose Baldoni Gomes 
14. Paulo A.G. Baran 
15. Crisleine Colombo 
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Pauta da reunião: 1) Apresentação e Avaliação do XIV Cipamin; 2) Resposta da Regional 
Médica sobre uso do Desfibrilador; 3) Ventilação; 5) Rede SESI de Mineração 5) Assuntos 
Gerais.Curso: gerenciamento de emergência em áreas remotas; 2) Projeto Segurança; 4) GT 
Minerador Contínuo; 5) Comportamento Seguro; 06) Avaliação de Poeiras 07) Substituição 
Jéssica 08) Assuntos Gerais; 
O eng.  CleberCléber inicia 147ª reuniãoa reunião com a leitura das atas da 152º e 153º 
reunião, solicita aos participantes se há alguma consideração a acrescentar, sem nenhum 
comentário as atas são aprovadas por todos.  
 com a leitura 146ª ata de reunião, solicita aos participantes se há alguma consideração a 
acrescentar, sem nenhum comentário a ata é aprovada por todos.  
 



 Curso de Gerenciamento de Emergência em Áreas Remotas:  O engº. Cléber informa aos 
participantes que quem dará suporte para a realização do curso nos dia 19 e 20 de março 
será a Srta. Crisleine. Em seguida, faz a leitura da listagem dos participantes inscritos no 
curso fornecida pelo IBRAM, e informa que três semanas atrás havia apenas 16 inscritos, e 
que neste momento o limite de 22 vagas estipulado pelo IBRAM, está completo. Caso houver 
falta de vaga o eng. Cléber informa que colocará sua vaga a disposição.  
 Projeto Segurança: O eng. Márcio se prontifica a enviar o projeto SAS para o 
conhecimento dos técnicos das empresas para que realizare suas considerações, na próxima 
reunião da CRSM seja apresentado um Plano de Trabalho . O eng. Colombo frisa que possam 
dar início ao projeto dos Bombeiros nas áreas que não envolvam recursos financeiros.foi 
solicitado ajustes no orçamento. Diante disso, os srs. Aldrin e Colombo se dispuseram a 
colaborar neste ajuste, antes  do 
1. Avaliação do XIV CIPAMIN: Como na última reunião já haviam sido discutidos os 

resultados, o Engenheiro Cléber faz uma breve apresentação em power point com a 
tabulação das avaliações do seminário.sãoos realizados 
  

2. Resposta da Regional Médica de Saúde sobre uso do Desfibrilador: A questão do uso 
do desfibrilador para resgates de subsolo foi levantada na última reunião. O Eng.º 
Jeferson relata que por informações do Conselho Nacional e Regional de Medicina, o 
desfibrilador pode ser usado por médicos, ou por estudantes de medicina e usando o 
princípio da preservação da vida, por profissional habilitado na área, devidamente 
treinados e com certificado de capacitação expedido pelo conselho regional. O Capitão 
Aldrin, do Corpo de Bombeiros, ressalta a importância de ter o equipamento, pois nada 
substitui o DEA – Desfibrilador Externo Automático em um procedimento de resgate. 
Não existe legislação específica para o uso do DEA. 

  
 elaborarrá encarregadaouà 
3. Ventilação: O Engº Cléber apresenta o exemplo da quantidade de ar necessário para a 

frente de serviço, realizado pelo DNPM que resulta num aumento de cerca de 30% na 
vazão de ar habitualmente utilizada nas minas. A adoção desta sistemática de cálculo 
pode trazer grandes dificuldades de adequação para a maioria das as minas da região. 
Relata que foram feitas reuniões, com o Prof. Salvadoretti, e logo após com técnicos do 
DNPM e CRSM. Que foi realizada uma reunião na sede do IBRAM em Belo Horizonte, da 
qual participaram os eng.: Márcio, Arilto e Cleber representando o setor carbonífero, e 
Hermano Machado representando a mineração de metálicos e cinco técnicos do DNPM. 
Nesta reunião chegaram à conclusão de que haviam problemas na interpretação da 
Norma, a ponto de além de se produzir um novo glossário, seriam necessárias alterações 
na própria norma, cujos termos foram discutidos e aceitos pelo DNPM. Ficou entendido 
que a partir destas reuniões as divergências estariam sanadas. A minuta elaborada na 
reunião foi levada a Brasília para análise e redação final. Em seguida foi discutida a 
questão da quantidade mínima de ar fresco a ser computada no cálculo da quantidade 
de ar necessária para cada painel. A norma prevê um volume mínimo de 85m³ por 
minuto para cada frente de serviço (somente onde houver pessoal trabalhando). Foi 
discutida a quantidade de ar a ser computado no fluxo de ar fresco devida ao uso de 
equipamentos a diesel, salientando que 2,5m³/min por cv de potência do motor seria 
suficiente, entretanto a norma fixa o valor de 3,5m³/min por cv de potência do motor o 
que acarreta uma super ventilação. O engº Cleber informa que precisa ser comprovado 
tecnicamente, que a quantidade mínima preconizada pela NRM 06 é suficiente e que não 
haveria, na maioria dos casos a necessidade de calcular o ar fresco necessário na base 
de 15 m3 /m2 de área de seção das galerias em trabalho, conforme exigido pelo DNPM. 

 
 
4. Rede Sesi de Mineração: Engº Cléber apresenta a CRSM para os Senhores Hércules, 

Alan e Migliane. Em seguida o Sr. Hércules faz a apresentação do projeto do SESI que é 
voltado a mineração, neste projeto serão gravados vídeos nas empresas salientando 
experiências positivas em saúde e segurança adotadas no setor. O Sr. Alan faz a 
apresentação dos temas dos vídeos e a Sra. Migliane se compromete a enviar os temas 
a todos, e fica aberta a receber novos temas e contribuições técnicas, se possível até 



sexta feira (10/10/14). Eng.º Jone sugere que seja feito um vídeo especifico sobre 
subsolo. 

  

 
5. Assuntos Gerais: Referente ao assunto da falta de energia na Cooperminas: o Sr. Genoir 

cobra o PGR da mina da Cooperminas que o Engº Valmir se comprometeu a apresentar 
nesta reunião, o mesmo diz que mandará por e-mail pra Cris, pois não trouxe. 
Referente a eleição das CIPAS nas empresas: Sr. Genoir informa que já foi enviado um 
oficio ao Ministério do Trabalhado, tratando deste assunto, porém, não se obteve 
resposta. Fica acordado que será enviado um novo oficio solicitando a unificação das 
eleições das Cipas nas empresas, ao Ministério do Trabalho e para o Sr. Luiz Mário Vaz 
Viegas. Engº Cléber solicita que seja pedido para cada empresa a data de sua eleição da 
Cipa. 
 

2. consideraram  possuem transporte adequado para transportar as vítmias de 
aceidentes, principalmente quendo estes ocorrem em  
 
 
3. Minerador Contínuo: O eng. Cleber questiona se foi recebido pelos presentes, os 

documentos com os procedimentos sugeridos nas reuniões do GT Minerador Contínuo. 
Em resposta positiva, fica decidido que será discutido na próxima reunião onde será 
encerrado o assunto, e que os participantes enviem sugestões sobre o assunto para a 
Srta. Crisleine até o dia 28/03. 

 
4. Avaliação de Poeiras:  O Sr. Lodeti ficou de entrar em contato com a Fundacentro, 

porém nesta reunião ele não pode se fazer presente, então o assunto se dá por aberto 
O eng. Cléber sugere que as minas já se preparem para neutralizar a poeira, como 
medida de prevenção e ressalta que, mesmo que haja um risco mínimo é necessário 
haver precaução.  
O eng. Cléber sugere para que o Sr. Lodeti faça uma visita nas minas para acompanhar 
os procedimentos, e que seja apresentado ao mesmo os procedimentos de amostragem. 
Os engenheiros presentes ressaltam que a diferença de resultados se dá a diversos 
fatores, como distância e umidade. O Eng. Baran sugere que o laudo seja feito na hora 
(mina) e não posteriormente como é feito hoje. 
 

5. Substituição da Jéssica: O eng. Cléber informa o desligamento da Sra. Jéssica da 
CRSM, em substituição assumirá a Srta. Crisleine colaboradora do SIECESC, ficando 
responsável daqui por diante da secretaria da CRSM. 

  
6. Assuntos Gerais: O eng. Cléber ressalta que já está na hora de fazer um novo estudo 

do índice de pneumoconiose. O Eng. Cléber e o eng.º Marcio ficam de contatar o 
LAEC/Gilda sobre análise total de poeira. O eng. Cléber sugere que se faça uma reunião 
preventiva sobre questões trabalhistas e financeiras. O eng.º Cleber ressalta que a 
procuradoria volte a participar das reuniões, que o Dr. Ruy e Genoir levem uma carta 
pessoalmente convidando os procuradores a voltarem a participar da CRSM. O Sr. 
James assumiu as reuniões em substituição ao Comandante Lázaro Santin?? que 
retornará em setembro. O eng.º Rafael comenta que solicitou a inclusão da NR22 como 
pauta, ficando assim pra próxima reunião. O engº Cléber pede agilização da criação do 
Núcleo de Segurança do CTCL. 

 
        Sem mais assuntos a serem discutidos a reunião encerrou as 121h0055min. 
 

 


