
 

ESTADO DO PARANÁ 

COMISSÃO ESTADUAL P2R2 
 

1ª reunião: GT Ferroviário (TFPP) 

Data: 14 de março de 2017 

Horário Previsto 09h00min Início 09h20min 

Pauta:  Planejamento 2017. 
 Retomada de assuntos apresentados. 
 Direcionamentos para as próximas reuniões.  

Participantes: Juarez Ghelfi Junior, IPEM; Tiago de Souza Godoi Jr, CREA-PR; Ten. Marcos Vidal da 
Silva Jr, CEPDEC. 

ASSUNTOS ABORDADOS 

Representante Assunto 

Ten. Vidal Iniciou reunião comentando sobre os assuntos que já haviam sido tratados 
anteriormente e a proposta de resgatá-los, trazendo as legislações pertinentes e 
analisando-as.  

Juarez O IPEM realiza a inspeção nas balanças ferroviárias, no entanto, após a verificação 
muitos instrumentos são utilizados apresentando erros, que acontecem devido à 
interferência de produto sólido que cai nas nas balanças e inviabiliza a correta 
determinação de massa através destes instrumentos. Assim, até que a divergência 
seja apontada pelo IPEM, a balança se torna imprecisa, ocasionando excesso de peso 
nos vagões onde ocorre o carregamento com o peso maior previsto em nota. Isto 
reflete no aumento da manutenção das vias de circulação ferroviárias. Esta situação 
é muito comum com graneis sólidos, principalmente fertilizantes, pois o produto 
apresenta características singular e se infiltra na parte inferior da balança.  
O IPEM realiza também a certificação dos tanques das empresas que podem fazer o 
transporte de produtos (combustíveis) por vagões (graneis líquidos) onde a validade 
da certificação dos vagões e de 4 anos.  
Quanto a isto, há um problema verificado: um vagão para transporte de materiais 
comuns ao ser adaptado para transporte combustíveis deve receber certificação. No 
entanto, o inverso não é recíproco. Não há esta certificação por questão 
regulamentar. E na prática se verifica que há a utilização de vagão de transporte de 
produtos perigosos que são adaptados para o transporte de outros bens de consumo 
humano ou animal. 

Tiago Esta situação precisa envolver a vigilância sanitária, pois no transporte rodoviário 
isto não é permitido, e a situação de risco ao consumidor é análoga.  

Juarez Outra situação, é a rotatividade de pessoal. Tem se verificado grande rotatividade no 
pessoal da ALL, por exemplo, no atendimento aos técnicos do IPEM. Há mudança 
constante de gerentes, responsáveis, e mesmo das equipes. Desta forma, há 
morosidade na resolução das situações. 
Esta situação foi colocada para a empresa Rumo que adquiriu a antiga ALL, sendo 
colocadas medidas preliminares que precisam ser solucionadas pela empresas para 
que os processos de verificação pelo IPEM possam ser novamente implementados.  
Teria que se envolver o MP, pois as multas são muito baixas se forem relativizadas 
aos impactos financeiros que causam na empresa, desta forma, acabam não sendo 
efetivas as punições.  

Tiago O CREA também tem interesse na verificação do responsável técnico das 
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concessionárias e sua qualificação. 

Juarez  Sugeriu visita à unidade do IPEM que fica anexa a uma central da Rumo para verificar 
como é o processo de verificação realizado pelo órgão e para conhecer a estrutura 
no local.  

Ten. Vidal Fará contato com os órgãos para organizar a vinda dos técnicos que deverão 
acompanhar a visita.  
Solicitou, também, que sejam enviadas a regulamentações referentes aos assuntos 
tratados, bem como a verificação das NBRs que se relacionam com o assunto. 

Ten. Vidal Encerrou a reunião às 10h45min. 

DELIBERAÇÕES 

 Na data da próxima reunião, 20 de abril, será realizada visita às instalações do IPEM em 

Araucária. O agendamento será realizado pelo Sr. Juarez do IPEM.  

 Juarez do IPEM enviará as regulamentações relacionadas. 

 Ten. Vidal enviará a lista das NBRs conhecidas ao Tiago, CREA, para a verificação da validade. 

 Ten. Vidal fará contato com os demais órgãos da Comissão para participar da visita.  

PAUTA DA PRÓXIMA REUNIÃO 

 Visita Técnica ao IPEM Araucária. 

DATA E LOCAL DA PRÓXIMA REUNIÃO 

Data: 20 de abril de 2017. 
Horário: 09h30min no ponto de encontro. 
Local: IPEM Araucária.  
Endereço: Ponto de encontro – Avenida das Araucárias, nº 5.899, Araucária-PR. 


