
Ata da 160a Reunião da CRSM 

 
1.Data: 12/06/2015 2- Horário: 09 horas 3- Local: Sala de Reuniões do SIECESC 

4 – Direção: Cléber Gomes 
 

 

5 – Participantes: 

  
 

01. Giovanio Espindola 
02. Jone Edson Martins 
03. Cleber J. B. Gomes 
04. Roberto Lodetti 
05. Guilherme de Bom Búrigo 
06. Thiago Alexandrino 
07. Félix Michels 
08. Leandro Cardoso 
09. Diógenes Damiani 
10. Gerson Ribeiro de Souza Junior 
11. Pedro Damineli 
12. Amélio Colombo 
13. Erick Gregório 
14. Jefferson Morona 
15. Maycon dos Santos 
16. Lucas Luiz Candido 
 

 
ACATEMI 
DNPM 
SIECESC 
CONSULTOR EM SEGURANÇA 
CARB. CRICIÚMA 
COOPERMINAS 
CARB. BELLUNO 
CARB. METROPOLITANA 
CARB. METROPOLITANA 
CARB. BELLUNO 
CARB. CATARINENSE 
SATC 
SATC 
SATC 
SIND. MINEIROS CRICIÚMA 
SIND. MINEIROS CRICIÚMA 
 

Pauta da reunião: 1) Novo resultado teste comparativo anemômetros Pás/Fio Quente; 2)Dados 
estatísticos de acidentes de 2014 e 1º trimestre de 2015; 3) Proposta de Curso sobre Programa 
de Proteção Respiratória; 4) Informes reuniões do GT Engenheiros de Segurança; 5) Assuntos 
Gerais; 
O Coordenador inicia a reunião com a leitura da Ata da 159ª, sem nenhuma consideração a 
acrescentar a ata é aprovada por todos.  
 
- 1) Novo resultado teste comparativo anemômetro Pás/Fio Quente: o Engenheiro Jeferson faz o 
relato dos testes conforme segue: Dia 10/06, O Jefferson Morona e o Técnico Erick Gregório 
estiveram novamente no laboratório de fenômenos de transportes da Satc para realizar o teste 
definitivo sobre os anemômetros de pás de a fio quente. As analises foram feitas sobre 3 perspectivas. 
A primeira com cada anemômetro sozinho a 1,10 metros do ventilador. Outra com aos anemômetros 
a 2,45 metros do ventilador, e a última com a análise do dois simultaneamente, porém um 
anemômetro estava a 1,10 metros e o outro a 2,45 metros. Conforme visto na tabela de feita, os 
resultados apresentaram sempre uma variação média de aproximadamente 0,1 m/s, mostrando que 
o Anemômetro a fio quente é mais sensível que o Anemômetro de pás. Fica como demanda a 
compilação dos dados, e que seja criado um manual com instruções de uso e forma de medição, bem 
como um curso de capacitação para ser oferecido as empresas, se possível e conjunto com DNPM. 

- 2) Dados estatísticos de acidentes de 2014 e 1º trimestre de 2015: o engenheiro Jefferson faz a 
apresentação dos resultados recebidos.  As sugestões são: padronização da tabela de dados 
com a tabela do INSS, introduzir o percentual de acidentes, coeficiente de gravidade do 



acidente, retroceder os dados em alguns anos e colocar a produção para obter-se um 
comparativo. Fica como demanda, incluir dentro do possível, as sugestões recebidas. 
 
- 3) Proposta de Curso sobre Programa de Proteção Respiratória: O Engenheiro Jefferson traz como 
sugestão o curso sobre Programa de Proteção Respiratória ministrado pelo Sr. Mauricio Torloni Filho, 
que oferece duas modalidades, de 16 e 24 horas, e que os valores seriam diferenciados para 
funcionários das carboníferas e não funcionários, são necessários no mínimo 15 alunos. Diante do 
interesse dos presentes, o Engenheiro Jefferson fará a cotação dos valores das modalidades do curso e 
passará aos demais a proposta. Verificar também os valores do curso de PPR oferecido pela 
Fundacentro. 
 
-4) Informes reuniões do GT Engenheiros Segurança: Foram realizados duas reuniões do GT Engenheiros 
de Segurança, nas datas de 22/05/2015 e 03/06/2015, para debate sobre alterações na NRM 4, especificamente 
dos subitens “4.5.3.1.c” e “4.5.3.3” da citada norma, que especificam, respectivamente, sobre sensor de gás 
metano com desligamento automático do minerador contínuo e sobre mecanismo de desligamento automático 
de equipamentos controlados por controle remoto quando houver risco de impacto contra o trabalhador. 

As empresas Carbonífera Criciúma, Metropolitana e Rio Deserto possuem minerador contínuo equipado como 
sensor de gás metano com desligamento automático do equipamento. A compra/instalação do sistema igual ao 
utilizado no minerador da Carbonífera Criciúma custa cerca de R$ 100.000,00 (cem mil reais), considerando o 
dólar de dezembro de 2014. A Carbonífera Rio Deserto possui um sistema da MSA cujo valor aproximado para 
compra/instalação é de cerca de R$ 10.000,00 (dez mil reais). O sistema utilizado no minerador da Carbonifera 
Metropolitana foi adquirido da Joy com custo aproximado de R$20.000,00 (Vinte mil reais). É desconhecido o 
sistema utilizado no minerador da Carbonífera Metropolitana. O Engº Gerson da Carbonífera Belluno 
apresentou um esquema para ser utilizado no desenvolvimento de um projeto para instalação de um sistema 
com um cooler para sucção de ar a ser instalado próximo à cabeça de corte do minerador contínuo ligado por 
uma mangueira a um equipamento portátil de leitura de gases que alertaria o operador da máquina caso ocorra 
à detecção da concentração de algum gás. Foi discutido o esquema e concluiu-se que pode ser desenvolvido 
desta forma, porém o sinal do leitor de gás deve desligar o minerador de forma automática para atendimento 
da norma do DNPM. As empresas Delupo e MSA estão organizando um evento para a apresentação de um 
sistema fixo de detecção de gases que poderá ser utilizado para atendimento da NRM 4. O evento deverá ser 
realizado no final do mês de junho. Foi comentado que no estado de Sergipe há mina de sal com atmosfera 
explosiva e que usa minerador contínuo. 

Já o mecanismo para proteção do trabalhador contra impacto de equipamentos controlados remotamente, é 
utilizado/testado pelas empresas Carbonífera Metropolitana e Rio Deserto. O Sistema utilizado na Carbonífera 
Rio Deserto funciona, porém como depende da bateria da lanterna utilizada pelo trabalhador a ser protegido, 
apresenta falha quando a carga da bateria está baixa, ou seja, quanto menor a carga da bateria, mais próximo 
o operador consegue chegar do equipamento para que ele desligue de forma automática. É uma questão técnica 
que precisa ser resolvida. Existe sistema completo de proteção para ser adquirido de forma importada e que 
custa cerca de U$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil dólares). 

 
 
 
 
 
 



- 5) Assuntos Gerais: O Sr. Amélio Colombo questiona se as empresas estão seguindo o manual 
do minerador continuo elaborado e formalizado pela Comissão no ano de 2014, e que o mesmo 
deveria ser revisto. 
- O Engenheiro Cléber levanta um questionamento sobre notificação de detonação em subsolo 
e informa que muitas empresas já foram multadas, surgindo a necessidade de rever o assunto 
de procedimento de explosivo, que será pauta para próxima reunião. 
- Engenheiro Cléber informa que no dia 17/06 as 19h30min ocorrerá a segunda Audiência 
Pública da Mina C do Consórcio Maracajá na localidade de Sangão Madalena , e convida a todos 
para participarem. 
 
      Sem mais assuntos a serem discutidos a reunião encerrou as 11h25min. 
 

 
 


