
 

ESTADO DO PARANÁ 

COMISSÃO ESTADUAL P2R2 
 

8ª Reunião do GT Aquaviário 

Data: 24 de outubro de 2019 

Horário Previsto 09hmin Início 09h15min 

Pauta:  Protocolo de atendimento a emergências 

 Plano de Área 

 Contrato de prestação de serviços de emergência da APPA 

 Atuação do Batalhão de Policia Militar Ambiental e apoio ao IAP. 

Participantes: Thiago Fernando Bonetti, ANTAQ; Cap. Murilo Cezar Nascimento, CEDEC; Natanael 

Witt Antunes Cardoso, Corpo de Bombeiros; Marcos Tavares de Ramos, COMPDEC de 

Paranaguá; Paula Paez, COMPDEC de Paranaguá; Altair Vieira, COMPDEC de 

Paranaguá; Alfredo Werner Eiglmeier, Batalhão de Polícia Militar Ambiental; Andréa 

Almeida Lopes de Deus, APPA. 

ASSUNTOS ABORDADOS 

Representante Assunto 

Cap. 

Nascimento 

Realizou a abertura e contextualizou os trabalhos da CEP2R2, a divisão em Grupos de 

Trabalho, e o objetivo de coordenação de esforços do GT Aquaviário para articulação 

e preparação em relação a emergências. Realizou a leitura da Ata da 7a Reunião. 

Apresentou a pauta de assuntos da reunião. 

Cap. 

Nascimento 

Perguntou acerca do Contrato de prestação de serviço da APPA com empresa terceira 

para atuação em caso de emergências. 

Andrea Informou que o novo contrato foi firmado e iniciou vigência em 22 outubro 2019. 

Acrescentou ainda que venceu a licitação a empresa Al Briggs, que os valores para 

serem repassados ficam previamente empenhados, e que há previsão de uma 

embarcação offshore.  

Thiago Questionou se houve mudanças significativas no contrato. 

Andrea Abordou que o contrato é mais voltado a emergências envolvendo óleo, mas que 

mesmo em menor capacidade também tem previsão de atendimento a produtos 

químicos.  Acrescentou que é a fiscal do contrato, e que este contrato passa a 

possibilitar o atendimento a emergência na área de fundeio. 

Cap. 

Nascimento 

Perguntou se o contrato está disponível para consulta. 

Andrea Afirmou que foi assinado a poucos dias, mas que estará disponível no site da APPA. 

Afirmou ainda que foi realizado simulado no mês de agosto – PEI Antonina, e em 

outubro – PEI Paranaguá, simulando mancha órfã. 

Cap. 

Nascimento 

Questionou quais os pontos de problemas principais observados durante o simulado.  



Andrea Apontou os seguintes: trânsito de caminhões no trecho; espera para passagem das 

composições de trem; demora para acesso nas cancelas entrada-balança; radio 

comunicação dificultando contato entre as equipes. 

Vieira Acrescentou que já ocorreu problema/dificuldade anteriormente para acessar a faixa 

portuária, no ano de 2018. 

Thiago Apontou que em relação ao acesso de autoridades há a Portaria 62, de 4 de outubro 

de 2019, da Receita Alfandegaria que prevê o acesso a faixa portuária a servidores 

públicos. 

Cap. 

Nascimento 

Perguntou em relação a disposição de embarcação de combate a incêndios no 

contrato, se há previsão, e ainda em relação a qual o local designado para sediar a Sala 

de Crise/Comando em caso de emergência na faixa portuária. 

Andrea Respondeu que não há previsão contratual para disponibilidade deste tipo de 

embarcação, afirmou porém que a maioria dos rebocadores possuem canhão monitor 

de combate a incêndio, e que a APPA já iniciou contato com as empresas de 

rebocadores, e que pretende convidá-los para compor o PAM. Referente a Sala de 

Crise/Comando a empresa contratada fará a implementação/adequação de uma Sala 

já definida na Base de Prontidão. 

Cap. 

Nascimento 

Perguntou em relação ao Plano de Área, qual a situação atual. 

Andrea Informou que atualmente o Plano de Área encontra-se no IBAMA em análise.  

Cap. 

Nascimento 

Solicitou ao Tenente Werner para abordar a capacitação e o Termo de Cooperação 

firmado entre o IAP e o Batalhão de Polícia Militar Ambiental. 

Ten. Werner Informou que foi firmado Termo de Cooperação entre IAP e BPM. Ambiental, e que 

na semana anterior foram capacitadas 2 turmas por técnicos do IAP para realizar 

coleta no locais de acidente/desastre com potencial de contaminação de cursos 

hídricos, e que estão aguardando o recebimento dos materiais para poder iniciar a 

atuação, que se dará nos horários fora do horário de expediente e finais de semana, 

em que o IAP tem maior dificuldade para atendimento. 

Paula Solicitou envio de documento anterior a realização das reuniões, para viabilizar a 

participação da COMPDEC. 

Cap. 

Nascimento 

Salientou a realização e distribuição no início do ano, do calendário contendo a data 

de todas as reuniões para o ano. Reforçou ainda a importância da Comissão Estadual 

e da reserva de emissão de expedientes administrativos aos casos pontuais, mas que 

será verificado a possibilidade de formatação de convite padrão. 

Andrea Perguntou como está o andamento do cadastro das empresas de produtos perigosos 

e do Plano de Emergência por parte da COMPDEC. 

Paula Informou que o Engenheiro Paulo e o Sr Maia que tem realizado o cadastro e 

atualização das empresas, e que o trabalho continua sendo realizado. 

Cap. 

Nascimento 

Acrescentou a importância dos dados das empresas, seja do Plano de Área, seja fora 

do porto organizado, em que a COMPDEC tem realizado cadastro, serem futuramente 

importados para o sistema SISDC, dentro do GeoDC, viabilizando o  acesso simultâneo 

as informações e consequente tomada de decisão mais rápida. 
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Cap. 

Nascimento 

Solicitou aos presentes para enviar ao e-mail reducaoderiscos@defesacivil.pr.gov.br a 

atuação de suas instituições em caso de emergência para iniciar a minuta de Plano de 

Contingência. 

Cap. 

Nascimento 

Encerrou a reunião às 11h00min. 

DELIBERAÇÕES 

 Todas as instituições participantes, por meio de seus representantes, as respectivas 

responsabilidades na atuação em emergência na área portuária, com vistas a iniciar posterior 

elaboração da minuta do Plano de Contingência; 

 A Defesa Civil Estadual, através do Cap. Nascimento, fará a reunião das informações para 

apresentar na próxima reunião. 

 Definiu-se como metas para o ano de 2020, no GT Aquaviário: 1. Realizar Minuta inicial do Plano 

de Contingência para área Portuária; 2. Acompanhar a aprovação do Plano de Área do Porto; 3. 

Acompanhar realização do simulado da APPA ou realizar Simulado de Mesa; 4. 

Acompanhamento da operacionalização da atuação do BPM Ambiental no Termo de 

Cooperação com IAP.  

PAUTA DA PRÓXIMA REUNIÃO 

 Continuação do desenvolvimento do protocolo de atendimento a emergências. 

 Plano de Área 

 Simulado 

DATA E LOCAL DA PRÓXIMA REUNIÃO 

Data: 27/11/2019 (CE-P2R2) 

Horário: a confirmar 

Local:  a confirmar 

Endereço: 

mailto:reducaoderiscos@defesacivil.pr.gov.br

