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 1 – Data: 07/05/2017  2 – Horário: 09 h  3 – Local: Sala de Reuniões nº 20 do SIECESC 

 4 – Coordenação: Marcio Cabral  

 5 – Participantes: 
  

01. AMÉLIO COLOMBO 
02. PEDRO DAMINELLI 
03. ALDRIN SILVA DE SOUZA 
04. GENOIR JOSÉ DOS SANTOS 
05. ROBERTO LODETTI 
06. CLEUSA CREPALDI 
07. VALDEMAR MARIOT 
08. DIÓGENES DAMIANI 
09. RAFAEL BORTOLOTTO 
10. JONATHANN HOFFMANN 
11. JEFFERSON MORONA 
12. GUILHERME DE BOM BÚRIGO 
13. MÁRCIO JOSÉ CABRAL 

SATC 
CARB. CATARINENSE 
CBMSC 
FITIEC 
NÚCLEO SST – ACIC 
ACEST 
FITIEC 
CARB. METROPOLITANA 
CARB. RIO DESERTO 
CARB. RIO DESERTO 
SATC 
CARB. BELLUNO 
SIECESC 

Pauta da reunião: 1) Leitura da ata da 178ª reunião da CRSM; 2) Apresentação da viagem dos Engenheiros de 
Segurança; 3) Informes do CIPAMIN; 4) Apresentação do sinistro Mina Cruz de Malta; 5) Assuntos Gerais. 

 

1 – O coordenador inicia a reunião com a leitura da ata da 178ª reunião que, sem 
nenhuma alteração, foi aprovada.  
 
2 – Apresentação sobre incêndio na Mina Cruz de Malta: Engenheiro Jonathann 
apresenta o fato ocorrido na Mina Cruz de Malta, no segundo turno de produção do dia 
18 de abril deste ano, às 12h10min. O mecânico de manutenção automotivo Jonata 
Ugioni Villain realizava a montagem do eixo traseiro da LHD 02, tendo sido necessário a 
usinagem de uma peça metálica. A peça foi fixada na morsa da banca de lavação de 
peças e, ao utilizar a esmerilhadeira para realizar a atividade, uma centelha entrou em 
contato com o material combustível no piso (cepilho), deflagrando um princípio de 
incêndio. O funcionário tentou combater o incêndio e, com a ajuda de alguns colegas, 
utilizou quatro extintores, sendo três do tipo PQS e um CO2. O primeiro combate ao 
incêndio não foi bem-sucedido e as chamas alcançaram o óleo de demais materiais 
contidos no local. Foi iniciado o plano de emergência.  Após os procedimentos de 
emergência e evacuação da mina, o incêndio foi controlado às 14h20min, incluindo o 
rescaldo e isolamento da área. As 16h foi reestabelecida as condições de trabalho e os 
trabalhadores retornaram aos seus postos. Não houve lesões, somente danos materiais. 
Pontos fortes destacados nas entrevistas com funcionários: pré-disposição e 
procedimentos adotados pela brigada de emergência, rapidez na evacuação da frente 
de serviço, dispositivos de emergência utilizados entre outros. Falhas identificadas: 
máscara de fuga com princípio de iniciação modificado, sem informação do fornecedor, 
cepilho em subsolo, falta de tapumes móveis e dispositivos para fixação de tapumes, 
sistema de câmeras perdeu comunicação após o desligamento da energia, demora no 
acionamento da câmara de refúgio, entre outras.  Ações: foram 31 ações imediatas ou 
temporárias, de nível prioridade 1 e 2, com designação de seus responsáveis, entre elas: 
retirar todos os recipientes de cepilho das instalações de subsolo, revisar padrão de 
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tapumes e portão corta-circuito e realizar reciclagem de treinamento de uso da máscara 
de fuga rápida. Ao final de sua apresentação, o Engenheiro Jonathan foi muito elogiado 
pelo excelente trabalho realizado no ocorrido, e pela aprsentação na reunião, com 
riqueza de detalhes e, em função disso, lhe foi sugerido que apresentasse o caso no 
CIPAMIN.  
 
3 – São repassadas informações atualizadas do andamento da organização do 
Seminário. 
 
4 – Engenheiro Guilherme faz apresentação com fotos e narrativa da viagem, 
dispensando relatório.  

5 – A visita na Carbonífera Catarinense - Mina Bonito, fica agendada para o dia 01/06 as 
8:30h. Grupo: Pedro Daminelli (CAT), Márcio Cabral (SIECESC), Valdemar Mariot (FITIEC), 
Amélio Colombo (SATC), Guilherme Búrigo (BEL), Luiz Fernando Castagnetti (filmagem) 
e um representante do Corpo de Bombeiros. Relatório: Amélio Colombo. 

- Referente aos coletes para visitas técnicas, o colete escolhido foi de cor azul, com faixas 
reflexivas e logo da CRSM nas costas. 

Sem mais, a reunião encerrou-se as 11h. 


