
 

ESTADO DO PARANÁ 

COMISSÃO ESTADUAL P2R2 
 

2ª Reunião: GT – Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos (TRPP) 

Data: 21 de outubro de 2016 

Horário Previsto 09h00min Início 09h20min 

Pauta:  Avaliação dos encaminhamentos da 1ª reunião do GT de transporte 
rodoviário de produtos perigosos. 

Participantes: Raul Boff, ECOVIA; Andrei Gobi, ECOVIA; Patrícia Oliveira Pereira, DER; Ten. Marcos 
Vidal da Silva Junior, CEPDEC; Rosana Scaramella, DER; Narayana Rohn Cardozo, DER; 
Eduardo Henrique  Ogliari , DER. 

ASSUNTOS ABORDADOS 

Representante Assunto 

Ten. Vidal Foram verificados os encaminhamentos da última reunião e reforçadas as ações para 
os novos encaminhamentos. 

Raul Informou que já fizeram a instalação de novas placas no trecho para reforçar a 
sinalização local. 
Também fizeram os estudos de levantamento de dados sobre os acidentes ocorridos 
na rodovia. Trouxeram os dados referentes não apenas aos últimos cinco anos como 
havia sido proposto na reunião, mas também os dados desde o início.  
Informou que seria necessária uma operação com a PRF na lombada eletrônica, de 
maneira a dar maior credibilidade para o equipamento. Já fez contato, porém não 
recebeu retorno. Seria interessante se houvesse contato para auxiliar esta ação. 

Ten. Vidal Em consenso na reunião, Ten. Vidal enviará ofício ao DER para que solicite às 
concessionárias os dados referentes aos últimos 5 anos como relação aos acidentes 
e tráfegos, bem como medidas tomadas durante este tempo para reduzir estes 
acidentes e suas consequências. 
Fará contato com a PRF também para verificar a questão da operação.  

Raul Informou que a Concessão na Anchieta em São Paulo fez um estudo sobre a 
eficiência dos radares de média em um túnel, mostrando que reduziu drasticamente 
a velocidade dos veículos na pista.  

Raul Com relação ao pedido da implantação da área de escape, foram encaminhados 
todos os documentos necessários, agora, no entanto estão aguardando os trâmites 
para autorização. O processo será apresentado para o COLIT para aprovação. Com 
isso poderá haver continuidade do processo de Licença de Operação. 

Eduardo Verificará os contatos do COLIT e a nova Resolução da SEMA sobre o licenciamento 
(Res. Nº 46/2015). 

Ten. Vidal Marcará reunião com ANTT e BPRv. Fará contato com IAP, devido ao licenciamento. 
Fará contato com Setran sobre estudo sobre radares de média de velocidade. 
As legislações serão abordadas na próxima reunião, com presença dos demais 
membros. Por hora, serão dados os encaminhamentos para resolução das metas já 
definidas.   
Confirmou a operação que haverá no dia 10 de novembro de 2016 sobre fiscalização 
de produtos perigosos, com os diversos órgãos.  

Ten. Vidal Encerrou a reunião às 10h40min. 
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 Raul enviará dados da ECOVIA ao DER. 
 Eduardo verificará o contato do COLIT e enviará a Res. 46/2015 da SEMA. 
 Ten. Vidal finalizará o Comunicado Técnico para aprovação em reunião e encaminhamento 

ao COLIT para reforçar a necessidade de aprovação da medida. 
 Ten. Vidal fará contatos com ANTT, BPRv, Setran e IAP para alinhamento dos assuntos da 

reunião e para participação dos órgãos na reunião do GT. 
 Ten. Vidal fará contato com Setran sobre o estudo dos radares por média de velocidade. 

PAUTA DA PRÓXIMA REUNIÃO 

  Discussão das alternativas a médio prazo: 
 Mudança de legislação sobre: multa por média de velocidade, multa por tacógrafo, 

obrigatoriedade de exame toxicológico, mudança no modelo de curso do MOPP,  

DATA E LOCAL DA PRÓXIMA REUNIÃO 

Data: a definir 
Horário: 09h00min. 
Local: Local: a definir. 
Endereço: a definir. 


