
 

ESTADO DO PARANÁ 

COMISSÃO ESTADUAL P2R2 
 

21ª Reunião Ordinária da Comissão Estadual P2R2 

Data: 7 de julho de 2016 

Horário Previsto 09h00min início 09h20min 

Pauta:  Tarefas dos Grupos de Discussão 
 Legislações da ANTT. 
 Plano de Fiscalização Ferroviária e Plano de Contingência Ferroviário. 

Participantes: Thiago Fernando Bonetti, ANTAQ; Tiago de Souza Godoi Junior, CREA-PR;  Ten. 
Marcos Vidal da Silva Junior, CEPDEC; Elisa Beatriz T. Ribas, DER; Rosana Scaramella, 
DER;  Jéssica J. Bento, EB; Rodrigo Battiston, SEST SENAT; Alysson Miranda Prezibella, 
ANTT; Lutero Eduardo Lúcio, SANEPAR; Tiago M. Sucek, SANEPAR; Paula Broering 
Gomes Pinheiro, MPPR; Roberto Tamari, IPEM; Narayana Rohn Cardozo, DER; Mirian 
Marques Woiski, SESA; Giselle O. Veiga, SESA; Celso Luiz Rúbio, SESA; 1º Ten. Marcos 
César Paluch, BPMA; Maj. QOBM Jonas Emmanuel B. P., Corpo de Bombeiros; Cap. 
André Lopes; Corpo de Bombeiros. 

ASSUNTOS ABORDADOS 

Representante Assunto 

Ten. Vidal Iniciou a reunião informando que houve alteração na pauta prevista devido a 
incompatibilidade de agende dos órgãos que fariam a apresentação sobre o modal 
ferroviário.  
Fez uma apresentação sucinta das principais legislações no transporte ferroviário 
(Dec. Fed. nº 1.853/96; Dec. Fed. nº 98.973/90, Res. ANTT nº 2.748/08 e Res. ANTT 
nº 1.572/06), e apresentou o Plano de Gerenciamento da Ferroeste para 
conhecimento da estruturação do plano que é previsto em legislação.  
Deverá ser levantada a legislação específica sobre cada aspecto envolvendo a 
fiscalização. 
Pontuou alguns dos pontos onde havia dúvidas sobre a normativa específica para 
utilização. 

Alysson Foi realizado contato com os responsáveis de Brasília que cuidam da parte específica 
da fiscalização no modal rodoviário.  

Maj. 
Emmanuel 

É necessário conhecer melhor o funcionamento do transporte ferroviário, isto é, 
fazer uma radiografia do modal, para poder pontuar de maneira mais pertinente as 
obrigações e as prioridades em fiscalizações.  

Rosana Sugeriu o convite da ALL, fazendo a apresentação das suas ações também, porém 
em data diferente da ferroeste. 

Roberto 
Tamari 

Informou que o IPEM e INMETRO não realizam a fiscalização dos vagões. Há 
parâmetros para testes, mas a fiscalização não é feita por estes órgãos. 

Ten. Vidal Será necessária a acumulação das informações de legislações de cada órgão, 
indicando a pertinência de utilização no modal ferroviário. No documento de 
fiscalização estão elencadas várias legislações, sendo que as marcadas em preto têm 
confirmação de sua utilização no modal, e as em vermelho ainda não têm 
confirmação. 

Cap. André 
Lopes 

Comentou sobre acidente ocorrido com a ALL em Ponta Grossa em que houve 
grande demora para o deslocamento de recursos de atendimento a emergência em 
virtude de erros de comunicação.  



Ten. Vidal Sugeriu a implementação do grupo para discussão das estatísticas, de maneira a 
juntar as estatísticas de cada órgão envolvido com o atendimento a emergências 
para condensar informações.  

Maj. 
Emmanuel 

Comentou sobre a ocorrência na BR 277, comentando as informações gerais da 
ocorrência. 

Rodrigo Informou que grande parte dos motoristas que faz cursos com o SEST/SENAT mostra 
desconhecimento sobre os recursos tecnológicos existentes nos caminhões mais 
novos. 
Estes caminhões são extremamente seguros, por exemplo, se o caminhão tem 
capacidade para 400 cavalos, o freio motor tem para 420 cavalos, porém os 
motoristas não sabem utilizá-lo e acabam se colocando em situações de risco.  

Maj. 
Emmanuel  

Comentou sobre a ação que ocorreria em São Paulo sobre a composição de 
comboios pela PRF para escoltar caminhões na serra, de maneira permitir o 
transporte em horários específicos, sem colocar em risco os demais motoristas. 

Rosana Propôs uma discussão ocorrência na BR 277, uma vez que os órgãos e a comissão 
não devem se omitir sobre a situação.  

Maj. 
Emmanuel 

Propôs que seja feita a discussão com a participação das instituições envolvidas. 
Sugere a abordagem tanto da situação da BR 277 como da BR 376, onde 
corriqueiramente acontecem acidentes envolvendo produtos perigosos. 

Ten. Vidal Ficou acordada a realização de uma reunião extraordinária no dia 28 de julho para 
discutir a ocorrência na BR 277 e BR 376. 
Convidará os órgãos envolvidos nas situações de produtos perigosos para a reunião 
do dia 28. 

Celso Questionou sobre a utilização do modal rodoviário quando há outros modais, como 
o dutoviário, para realizar o transporte de materiais. 

Maj. 
Emmanuel 

Esclareceu que o duto existente pertence à empresa Transpetro, ficando sob seu 
controle. Além disto, para a quantidade de produtos que transitam atualmente na 
rodovia o duto único ficaria subdimensionado. 
Houve discussões há certo tempo sobre a construção de um duto para álcool que 
acabou não acontecendo.  

Maj 
Emmanuel 

Comentou sobre a necessidade de serem utilizados mais meios tecnológicos que 
facilitem o desenvolvimento de  

Ten. Vidal Restou decidido que serão convidados os participantes de atendimento a 
emergências e outros envolvidos para discutir as possíveis ações a serem tomadas 
para reduzir o risco destes acidentes.  
Alguns dos órgãos que serão convidados serão: Corpo de Bombeiros, Ecovia, 
Fetranspar, PRF, ABCR (Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovia), BPRv, 
DER concessão, AGEPAR, IAP, IBAMA, Concessionária Litoral Sul, além dos membros 
da CEP2R2. 
A reunião será realizada no dia 28 de julho no auditório do SEST/SENAT. 

Ten. Vidal Encerrou a reunião às 10h50min. 

DELIBERAÇÕES 

 Serão revistas e confirmadas as legislações referentes ao transporte ferroviário. 
 Serão feitos levantamentos de informações sobre os acidentes rodoviários de maneira a 

subsidiar a discussão do dia 28. 
 Discussão sobre os acidentes na serra, na BR 277 e BR 376 de modo a possibilitar a indicação 

de medidas de controle e segurança mais adequadas ao transporte rodoviário. 

PAUTA DA PRÓXIMA REUNIÃO 

 Apresentação DER sobre manutenção de rodovias. 
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 Apresentação e discussão das questões referentes aos acidentes ocorridos nas rodovias da 
serra do mar.  

DATA E LOCAL DA PRÓXIMA REUNIÃO 

Data: 28 de julho de 2016. 
Horário: 09h00min. 
Local: Local: auditório do Sest Senat. 
Endereço: Rua Salvador Ferrante, nº 1.440, Boqueirão, Curitiba - PR. 


