
 

ESTADO DO PARANÁ 

COMISSÃO ESTADUAL P2R2 
 

3ª Reunião: GT – Transporte Aquaviário de Produtos Perigosos (TAPP) 

Data: 8 de junho de 2017 

Horário Previsto 09h15min Início 10h15min 

Pauta:  Atualização e prospecto das metas estabelecidas.  

Participantes: Tiago de Souza Godoi Junior, CREA-PR; Thiago Fernando Bonetti, ANTAQ; José 
Roberto Barcellos dos Santos, IPEM-PR; 1º Ten. Marcos Vidal da Silva Junior, CEPDEC, 
Tania Rumi Muraoka, IBAMA. 

ASSUNTOS ABORDADOS 

Representante Assunto 

Bonetti Conversou com Bruno, do setor de meio ambiente da APPA sobre o controle de 
produtos perigosos no Porto. Atualmente, o agendamento prévio no Porto já está 
implantado, diminuindo as filas. Existem cotas para os caminhões do interior, de 
maneira a agilizar o atendimento.  
De maneira geral , acabaram as filas, há apenas nas portas dos terminais.  
A ANTAQ autuou alguns dos transportadores que chegaram lá sem o agendamento 
para que houvesse maior atendimento do que está previsto. Porém, este tipo de 
ação depende da disponibilidade da ANTAQ, já que a  APPA não pode mais autuar.  
Existe uma janela de tempo para chegada dos transportadores.  Pode verificar de 
quanto tempo é esta janela. É utilizado o Aplicativo Carga Online, onde há o cadastro 
dos transportadores.  
Não conseguiu maiores definições sobre visita ao TCP. Estão em período de 
atualização dos processos para ampliação, não conseguiram agendar visita. 

Ten. Vidal Comentou sobre conversa com a promotora Priscila da Mata, que informou que há 
algumas ações de controle das cargas que estão em discussão com a APPA, com 
instrução para a implementação do Sistema Brasil ID. 
Comentou sobre a necessidade de acesso aos Planos de Ação de Emergência do 
Porto. 

Bonetti Mostrou o site da APPA onde é possível verificar os planos de emergência das 
empresas do porto. 

Tania  Verificará a questão da atualização dos planos. 

Ten. Vidal Encerrou a reunião às 10h15min. 

DELIBERAÇÕES 

 Thiago conversará com Bruno da APPA para agendar a visita às empresas do Porto.  
 Ten. Vidal enviará arquivos sobre os PEIs para conhecimento. 
 Ten. Vidal fará contato com ANP para verificar a pessoa que poderia dar maiores 

explanações sobre as atividades de abastecimento no porto e sua regulação.  
 Thiago enviará as legislações pertinente da APPA e ANTAQ.  
 Futuramente, após a visita, será agenda videoconferência com os responsáveis do Porto de 

Santos.  

PAUTA DA PRÓXIMA REUNIÃO 

  Visita ao Porto e suas estruturas.  

DATA E LOCAL DA PRÓXIMA REUNIÃO 

Data: 20 de julho de 2017. 
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Horário: 09h30min. 
Local: Porto de Paranaguá. 
Endereço: Sede APPA. 


