
 

ESTADO DO PARANÁ 

COMISSÃO ESTADUAL P2R2 
 

20ª Reunião Ordinária da Comissão Estadual P2R2 

Data: 19 de maio de 2016 

Horário Previsto 09h00min início 09h20min 

Pauta:  Discussão dos grupos específicos de discussão. 
 Discussão das diretrizes de fiscalização. 

Participantes: Thiago Fernando Bonetti, ANTAQ; Tiago de Souza Godoi Junior, CREA-PR; Ten. 
Marcos Vidal da Silva Junior, CEPDEC; Walter Kugler, CRQ-IX; Elisa Beatriz T. Ribas, 
DER; Miriam de Oliveira, DER; Rosana Scaramella, DER; Rafael Cabral Gonçalves, 
SANEPAR; Jéssica J. Bento, EB; Rodrigo Battiston, SEST SENAT; Alysson Miranda 
Prezibella, ANTT. 

ASSUNTOS ABORDADOS 

Representante Assunto 

Ten. Vidal Seguindo a pauta, apresentou a proposição da definição de grupos de discussão, a 
partir do que foi referenciado como importante no marco lógico, de maneira a 
incentivar uma maior produtividade da Comissão.  
Os grupos propostos foram: Estatísticas, infraestrutura viária, estratégia de ensino e 
treinamento, legislações, saúde do profissional, padrões e materiais de segurança, 
plano de contingência, fiscalização. 
Foram discutidos os possíveis participantes de cada grupo, bem como alguns 
possíveis objetivos. Este arquivo será enviado aos representantes para que revejam 
e se posicionem a respeito de melhorias.  
Alguns grupos deverão ser implementados antes que outros, por exemplo o de 
estatística, por ter relevância para o trabalho dos demais grupos. Além disto, há 
outros que, por seu caráter geral, terão organização relativa, isto é, dependerão do 
assunto em pauta, como o de fiscalização ou legislação, que tem aplicação 
abrangente e deverão analisar as demandas conforme seja definido pela Comissão. 

Batistton Explicou a proposta do SEST/SENAT sobre os cursos de Procedimentos Emergenciais 
com Produtos Perigosos, orientações sobre fiscalização rodoviária de produtos 
perigosos, e de fiscalização em empresas de manuseio, produção ou 
armazenamento de produtos perigosos. A proposta dos cursos é possibilitar uma 
maior abrangência dos conhecimentos relacionados à segurança necessária nas 
atividades que envolvem os referidos produtos, sendo que os cursos serão 
oferecidos gratuitamente nos postos do SEST/SENAT.  
A proposta é para que, durante as próprias fiscalizações, uma vez que o curso é 
gratuito, as autoridades informem sobre a existência do curso, que pode procurar o 
SEST/SENAT se houver interesse. 
Com isto, a entidade visa à diminuição dos acidentes a partir da prática defensiva 
dos envolvidos.  

Ten. Vidal Passou para a abordagem dos planos de fiscalização ferroviária e aquaviária, de 
maneira a coletar informações a respeito dos planos, indagando os possíveis 
envolvidos sobre as atividades.  

Alysson Informou que pode trazer informações mais detalhadas na próxima reunião sobre as 
legislações e procedimentos da ANTT com relação ao transporte ferroviário de 
produtos perigosos. Informou que há, principalmente, atividades relacionadas com 



as instalações ferroviárias de maneira geral, havendo pouca fiscalização específica na 
área de produtos perigosos.  
Foram levantadas questões sobre a legislação e sobre as estruturas que são 
cobradas como: legislações vigentes, estrutura de atendimento, pessoal treinado da 
rodovia para atendimento a emergências, local apropriado e específico para os 
vagões que transportam produtos perigosos, responsabilidades referentes à 
ferrovia, ao expedidor, transportador e recebedor. Estas questões serão tratadas na 
apresentação da próxima reunião. 

Thiago Bonetti Informou que a ANTAQ realiza a fiscalização nas áreas de portos, sendo que a carga 
ainda em mar é responsabilidade da Marinha. Após o atracamento, as operações de 
carga e descarga passam a ser supervisionadas pela autoridade portuária. Seria 
interessante convidar a Marinha para participar da discussão do assunto. 
Atualmente não há integração específica da área de produtos perigosos na 
fiscalização. Há diversos procedimentos rotineiros de fiscalização das situações das 
empresas do porto, porém a legislação também é insuficiente com relação aos 
produtos perigosos. 
A administração do porto também é corresponsável pelas ações de atendimento, 
auxiliando as empresas arrendatárias nas questões referentes à resposta a 
emergências. 
Há empresas especializadas no atendimento a emergência que atendem as 
empresas arrendatárias nos portos, a exemplo da Alpina Briggs. 
Após a explosão do navio Vicuña, muitas situações foram revistas com relação à 
organização do atendimento a emergências. 
Será feita uma apresentação nas próximas reuniões com informações mais 
específicas sobre a atuação da ANTAQ nas fiscalizações referentes aos produtos 
perigosos. 

Ten. EB Quanto à fiscalização de explosivos, no caso de navios, cabe à Marinha fiscalizar. O 
Exército faz a liberação da compra de explosivos, bem como a liberação da Guia de 
Tráfego. Ressalta que a legislação, o R-05, está sendo revista, mas os procedimentos 
de liberação e fiscalização continuarão os mesmos, basicamente. Não há grande 
quantidade de transporte de explosivos por ferrovias, este transporte se concentra 
mais em rodovias. 

Tiago de Souza Com relação à existência de profissionais de segurança, existe o técnico de 
segurança, que deve ter formação específica. Durante a formação ele recebe 
treinamento e informações gerais, assim tem conhecimentos gerais, e por vezes 
superficiais, sobre os assuntos de segurança. Não há, no entanto, especialização 
específica em produtos perigosos para estes técnicos.  

Ten. Vidal Às 10h40min foi encerrada a reunião. 

DELIBERAÇÕES 

 Ten. Vidal enviará os documentos dos grupos de discussão e os representantes responderão 
com as sugestões. 

  Alysson preparará apresentação sobre as ações da ANTT. 
 Ten. Vidal fará contato com Ferroeste para participação na próxima reunião. 

PAUTA DA PRÓXIMA REUNIÃO 

 Discussão dos grupos específicos de discussão. 
 Discussão das diretrizes de fiscalização.  

DATA E LOCAL DA PRÓXIMA REUNIÃO 

Data: 5 de julho de 2016. 
Horário: a 09h00min. 
Local: Local: a definir. 
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