
 

ESTADO DO PARANÁ 

COMISSÃO ESTADUAL P2R2 
 

9ª Reunião do GT Aquaviário 

Data: 11 de fevereiro de 2020 

Horário Previsto 09hmin Início 09h15min 

Pauta:  Continuação do desenvolvimento do protocolo de atendimento a 

emergências. 

 Plano de Área 

 Simulado 

Participantes: Cap. Murilo Cezar Nascimento, CEDEC; Rafael Salles Cabreira. APPA; José Sbravatti, 

APPA; Tiago de Souza Godoi Junior, CREA; José Carlos Salgado, IAT; José Joaquim 

Crachineski, IBAMA; Adinan Soares de Assunção, IBAMA e Lorena Eliz Giacomozzi, 

CEDEC. 

ASSUNTOS ABORDADOS 

Representante Assunto 

Cap. 

Nascimento 

Iniciou a reunião apresentando a pauta de assuntos: site; calendário de reuniões; 

Plano de Contingência; Estatísticas e Metas para o ano de 2020. 

Cap. 

Nascimento 

Apresentou o site da Defesa Civil Estadual, em especial a aba comitês/comissão 

estadual de produtos perigosos, apresentando os campos e informando que o 

conteúdo do site foi atualizado, sendo disponibilizado a legislação pertinente, 

calendário com as datas das reuniões previstas para o ano de 2020, Atas de todas as 

reuniões, Estatísticas de acidentes (registradas no sistema da defesa civil). Foi ainda 

reforçado as metas definidas anteriormente pelo grupo para o ano de 2020, sendo: 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. 

Joaquim Informou que o Plano de Área se encontra em análise junto ao IBAMA, e que a 

modelagem matemática para acompanhamento de manchas órfãs é um ponto 

importante.  

Joaquim Apontou que em análise do Plano de Emergência Individual, o plano da APPA deve 

contemplar materiais no Porto de Antonina (Ponta do Félix) bem como pessoal 

capacitado para o emprego. 

Rafael Informou que tem contêiner da Al Briggs em Antonina, contendo material para 1ª 

resposta, porém o pessoal especializado para atuar em caso de emergência desloca-

se de Paranaguá, não possuindo equipe fixa em Antonina. 

José Informou que o acesso a área portuária, em caso de emergência, foi internamente 

regulamentado pela Guarda Portuária, com  posterior estabelecimento de portão 

específico de acesso, que será divulgado. 



Ca. 

Nascimento 

Perguntou sobre a possibilidade de ações pelos rebocadores em caso de necessidade 

em combate a incêndios.  

José Informou que os rebocadores serão convidados a participar do Plano de Auxílio 

Mútuo. 

Cap. 

Nascimento 

Perguntou sobre a disponibilidade do contrato firmado com a Al Briggs, para consulta. 

Rafael Informou a disponibilização do contrato no site da APPA, demonstrando como acessá-

lo. 

Cap. 

Nascimento 

Questionou se houve disponibilização pelo IAT de materiais para coleta nas atuações 

em apoio ao IAT. 

Salgado Fará a  confirmação quanto ao recebimento do material pelo Batalhão de Polícia 

Ambiental e se já iniciaram o atendimento. 

José Informou sobre a programação para realização de simulados pela APPA e a 

possibilidade de realização de simulado com a participação dos integrantes do GT, no 

segundo semestre de 2020. 

Joaquim Posicionou a importância de conhecimento pelos membros do GT sobre o protocolo 

do SCI – Sistema de Comando de Incidentes 

Cap. 

Nascimento 

Informou da possibilidade de apresentar, de forma sintetizada, o protocolo de SCI, 

para conhecimento dos membros do GT. 

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 11h40min. 

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. 

 A APPA, na pessoa do Sr. José verificará as informações quanto a realização de estudo para 

analisar faixa de frequência para situações de emergência; 

 O IAT, na pessoa do Sr. Salgado verificará a disponibilização de material para apoio do BPMA 

em atuações pelo IAT; 

 A Defesa Civil Estadual, na pessoa do Cap. Nascimento trará, de forma resumida, a Doutrina do 

Sistema de Comando de Incidentes, para conhecimento dos membros do grupo. 

PAUTA DA PRÓXIMA REUNIÃO 

 Continuação do desenvolvimento do protocolo de atendimento a emergências. 

 Acesso a faixa portuária pelos órgãos em caso de emergência. 

 Andamento da atuação do IAT/PMPR em caso de emergências. 

 Simulado APPA. 

DATA E LOCAL DA PRÓXIMA REUNIÃO 

mailto:reducaoderiscos@defesacivil.pr.gov.br


 

 

 

Cap. Murilo Cezar Nascimento  

CEDEC 

 

 

Sd. Lorena Eliz Giacomozzi 

CEDEC 

 

 

Rafael Salles Cabreira 

APPA 

 

 

José Sbravatti 

APPA 

 

Tiago de Souza Godoi Júnior 

CREA 

 

 

José Carlos Salgado 

IAT 

 

 

José Joaquim Crachineski  

IBAMA 

 

 

Adinan Soares de Assunção  

IBAMA 

 

 

Data: 16/06/2020 

Horário: a confirmar 

Local:  a confirmar 

Endereço: 


