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APRESENTA<;AO 

A transformavao do modelo economico pela qual passa o Parana, saindo da 

condivao essencialmente agricola, assumindo o status de estado industrializado, conso

lidado notadamente no setor automobilistico, impoe o emprego de av5es eficazes, no 

ambito da gestao, a fim de adequar sua infraestrutura para atender a demanda gerada, 

onde o setor de transporte tern papel preponderante. 

Do conjunto de av5es do governo surgiu o "Programa de Concessao de Ro

dovias no Estado do Parami". 0 Anel de Integravao dividido em 06 (seis) lotes, sendo 

que, o Lote-4, com extensao de 304,5 quilometros formado por dois segmentos rodo

viarios foi concedido a empresa Caminhos do Parana S/ A sen do esta a vencedora da 

Concorrencia Publica Internacional n° 004/96. 

Dos segmentos que compoem o Lote- 4, o primeiro tern inicio no Km 140 

da Rodovia BR 277 em Sao Luiz do Puruna e termino no Km 344 em Guarapuava. 0 

segundo segmento tern inicio no Km 184 da Rodovia BR 373 em Ponta Grossa e ter

mino no Km 284,5 no entroncamento com a BR 277 no municipio de Prudent6polis. 

0 Contrato de Concessao n° 07 4/97, determina que seja atendido o disposto em 

seu item 2.2.7.3 do Programa de Exploracao Rodoviario- PER, eo PROGRAMA Estadual 

de Controle do Transporte Rodoviario de Produtos Perigosos no Estado do Parana, estabeleci

do pelo Decreto Estadual no 3398, e para tal foi elaborado o presente programa,com objetivo 

de reduzir os riscos bern como as consequencias decorrentes de acidentes envolvendo cargas 
._..... -

de produtos perigosos no Lote - 04 do Anel de Integra~ao. 
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CAPITULO I 

INTRODU<;AO 

1.1 0BJETIVO DO PROJETO 

0 presente trabalho tern por finalidade apresentar os procedimentos basicos 

de primeiro atendimento a acidentes com produtos perigosos a serem adotados pelos 

tecnicos dos 6rgaos participantes do Programa de A~ao e Controle de Acidentes En

volvendo Veiculos com Cargas Perigosas, buscando minimizar os impactos decorren

tes destes acidentes, com vistas a atingir os seguintes objetivos: 

- Identificar os locais com maior indice de acidentes; 

- Proper medidas mitigat6rias; 

- Estabelecer pontes de maior sensibilidade ambiental; 

- Criar procedimentos para os casos de vazamento ou derramamento; 

- Orientar sobre as propriedades e riscos dos produtos perigosos; 

- Repassar informa~oes para as equipes de re~ao, seja o pessoal da Con-

cessionaria, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Abiquim, Produtor, 

Transportador, 6rgaos Ambientais e demais entidades que possam inter

vir na emergencia sobre urn sistema de a~ao emergencial e EPI's para a 

entrada nas areas de risco, 
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1.2 JUSTIFICATIV A DOS OBJETIVOS 

0 objetivo do desenvolvimento deste trabalho encontra suas justificativas 

em varios pontos distintos: 

a) pela conclusao do curso de especializa~ao ha que apresentar-se urn Proje

to Tecnico, condi~ao imprescindivel para a obten~ao do titulo de especialista; 

b) o assunto abordado e absolutamente pertinente aos objetivos do curso; 

c) ha a necessidade da Caminhos do Parana de adequar-se a efta exigencia 

contratual; ~ ? 

Analisando as justificativas apresentadas, notamos a pertinencia dos objeti

vos deste trabalho. Dentro deste cenario a escolha nao poderia recair sobre outra pro

posta. 

1.3 METODOLOGIA 

As intera~oes das variaveis envolvidas no presente contexto passaram a de

linear a metodologia a ser adotada. Assim, as informa~oes come~aram a verter de duas 

fontes distintas: por uma delas, as aulas, passaram a dar informa~oes sobre normatiza

~ao, hem como as demais disciplinas do curso demonstravam a necessidade do empre

go de ferramentas eficazes nos processos de gerenciamento de riscos nas organiza~oes. 

A outra vertente era a coincidencia temporal entre as aulas do curso, e a necessidade 

de implanta~ao na empresa de urn programa de a~ao e controle de acidentes envolven

do veiculos com cargas perigosas. 

Dessa forma, as informa~oes passaram a fluir naturalmente pelo envolvi

mento simultaneo em todas as questoes. Baseado nas Normas de Transporte de Produ

tos Perigosos da ABNT- Associa~ao Brasileira de Normas Tecnicas; na publica~ao do 

Processo APELL pelas Na~oes Unidas e sua tradu~ao para o portugues pela ABI

QUIM (Associ~ao Brasileira da Industria Quimica e de Produtos Derivados ), restava 

~'1-.U,o~ ~ ~ !_ 1, -·) C}v~cli ~? 
._____~ ~ ~~-v~~ 

~ ~~~V?~ ~ -6/Jc 
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definida a metodologia, e decodificadas informayoes necessarias para a elaborayao do 

trabalho. 



CAPITULO II 

2.11NTRODUf;AO 

Para viabilizar este trabalho houve inicialmente uma fase de planejamento 

onde ficaram estabelecidas as diretrizes a sua elaborayao, conforme consta na "Propos

ta de Projeto", estas diretrizes apontavam justamente para o estudo do Processo A

PELL que servini de linha mestra ao seu desenvolvimento. 

Foi ainda revisto o restante da bibliografia a ser utilizada, sendo esta com

posta, das normas abordadas no paragrafo anterior, outras obras literarias tais como: 

apostilas do curso de Gerenciamento de Riscos, Regulayao do Transporte Rodoviario 

de Produtos Perigosos do Ministerio dos Transportes e Apostilas do Programa de Trei-

namento para Atendimento a Acidentes com Produtos Perigosos do Departamento de 
" : 

Defesa Civil. ~ · 
\-vt,-J vt£/ ~VI~ ~~-rl~~ 

< 1'"(M;~~1 
' ...f(J'fv ~ vvv {/ 

l1 'f 2.2 OS CONTRATOS DA EMPRESA 

Faz parte desta logistica o Contrato de Concessao de Obra Publica firmado 

entre o Estado do Parana, por intermedio do Departamento de Estradas de Rodagem -

DER, a Uniao, como interveniente, atraves do Ministerio dos Transportes, o Departa

mento Nacional de Estradas de Rodagem e Caminhos do Parana S/A. 

Ha ainda outro documento que integra o contrato de concessao, este, por as

sim dizer, e o ~a" da concessionaria, e o "Programa de Explorayao 

~~ 
~ 



11 

Rodoviaria (PER)", nele esta contida toda a especifica~ao do contrato. 

Como a atividade da concessionaria esta baseada em obras de melhoramento 

de rodovias e presta~ao de servi~os de assistencia aos usuarios, ha urn conjunto de 

normas tecnicas de engenharia rodoviaria, entre outras que regem as atividades da em

presa, que foram consultadas de forma a estabelecer-se harmonia no con junto evitan

do-se assim, a interferencia entre essas normas e os itens deste trabalho. 

2.3 CONCLUSAO 

A conserva~ao e a prote~ao do meio ambiente do planeta Terra passou a ser 

pauta obrigat6ria nas discussoes sobre os desafios da sociedade contemporanea. 0 as

sunto ganhou especial relevancia quando os graves problemas de polui~ao e degrada

~ao ambiental passaram a influir de forma incomoda na qualidade de vida da popula

~ao global. 

Em corolario, todo cidadao, mesmo que em diferentes campos de atividades, 

tern uma importante parcela de responsabilidade no trato dessa questao. Por sua vez, a 

Caminhos do Parana S/ A, uma empresa cidada, em busca da excelencia empresarial, 

apresenta este plano, nao somente para cumprir requisitos contratuais ou normativos, 

mas tambem para dar sua contribui~ao no enfrentamento desses desafios, fortalecendo 

os liames com a responsabilidade social. 
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CAPITULO ill 

AEMPRESA 

3.1 DESCRI<;AO GERAL 

3.1.1 Historico 

A Caminhos do Parana S/A com sede na Rua Luiz Fernando Gomes n° 130 

em Irati - PR, iniciou suas atividades no ano de 1997 quando venceu a concorrencia 

publica para melhoramento, conserva<;ao opera<;ao e explora<;ao do Lote- 04 do Pro

grama de Concessao de Rodovias do Estado do Parana 

E uma empresa em fase de desenvolvimento, entretanto, ja bern posicionada 

na regiao onde atua pela sua visao de mercado, pelo desenvolvimento que propicia e 

pela modernidade de seu sistema de gestao, que supera as expectativas para uma orga

niza<;ao de seu porte. 

3.1.2 Base fisica 

Como a atividade da empresa esta distribuida ao longo dos 304,5 quilome

tros do lote, esta abrange no primeiro segmento a BR 277, os municipios de Balsa No

va, Porto Amazonas, Palmeiras, Teixeira Soares, Fernandes Pinheiro, Irati, Prudent6-

polis e Guarapuava. No seu segundo segmento a BR 3 73, os municipios de Ponta gros

sa, Ipiranga, Imbituva, Guamiranga e Prudent6polis. 

Sua base fisica consta de urn sistema de edifica<;oes interligadas por uma re

de de comunica<;ao a saber: 

a) Pra<;a de Arrecada<;ao de Pedagio em Porto Amazonas; 
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b) Escrit6rio Central, Canteiro de Obras (unidade de conserva9iio), uma 

Praya de Arrecadayao de Pedagio e urn Centro de Controle Operacional- CCO em 

Irati; 

c) uma Praya de Arrecadayao de Pedagio em Prudent6polis; 

d) urn Posto de Pesagem em Guarapuava; 

e) uma Praya de Arrecadayao de Pedagio em Imbituva. 

Alem da edificayao e dos serviyos de apoio a operayao, ha ainda, os segmen

tos rodoviarios integrantes do lote, que fazem parte da base fisica da concessionaria1
. 

3.1.3 Origem do capital 

0 capital investido inicialmente no neg6cio e de origem bi-nacional, sendo 

que uma metade e de origem brasileira e a outra de origem Argentina. 

3.1.4 Empresas associadas 

A composiyao societaria e formada por urn cons6rcio de oito empresas, sen-

do cinco brasileiras e tres argentinas. 

Pelo lado brasileiro as empresas: 

a) Goetze Lobato Engenharia Ltda; 

b) Vereda Administrayao e Empreendimentos Ltda; 

c) Tucumann Engenharia e Empreendimentos Ltda; 

d) Pattac Industria e Comercio de Minerais Ltda; 

e) America Empreendimentos Ltda. 

Pelo lado argentino as empresas: 

a) Jose Cartellone Construciones Civiles S/ A; 

b) Codi Engenharia S/ A; 

c) Wibra Sociedad Anonima. 
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3.1.5 Servi~os 

Os serviyos previstos no contrato de concessao estao divididos em etapas 

tais como: 

a) obras de recuperayao inicial, consta de uma melhoria no leito carroyavel 

das rodovias, isso foi realizado antes do inicio das atividades; / 

b) restaurayao ao Iongo da concessao que e de vinte e quatro anos, estaso:/ 

bras de restaurayao envolvem a plenitude da estrada, ou seja: pistas de rolamento; a

costamentos; obras de artes especiais, (pontes e viadutos ); obras de artes correntes, 

(sarjetas, bueiros, contensoes); finalmente as obras de paisagismo, e meio ambiente; 

c) serviyos de atendimento ao usuario, estes divididos em cinco areas: Ser

viyos de Inspeyao de Transite; Serviyos de Atendimento Pre Hospitalar - primeiros 

socorros, resgate e remoyao; Socorro Mecanico, resgate e guincho; Serviyos de Aten

dimento a Incidentes e Serviyos de Comunicayao. 

Existem ainda atividades associadas ao processo, tais como a arrecadayao de 

pedagio; pesagem de veiculos; gerenciamento e planejamento do processo. 

3.1.6 Mercados 

0 processo de globalizayao da economia obnga o estado a tomar medidas 

politicas-administrativas, alterando seu modele gerencial que mostra claramente sinais 

de exaustao. 

Atraves daLei n° 9.941, de 09 de setembro de 1.997, o Govemo Federal cria 

o "Programa Nacional de Desestatizayao - PND" que busca modemizar a economia 

brasileira, e traz consigo os seguintes objetivos: 

a) Permitir a mudanya do papel do Estado, concentrando suas ayoes e recur

sos, sabidamente escassos nas areas sociais; 

b) Reduzir a divida publica, auxiliando no ajuste fiscal; 

c) Permitir a retomada dos investimentos nas empresas e atividades 

desestatizadas com recursos de seus novos proprietaries; 

d) Estimular a competiyao no mercado, contribuindo para o aumento da 
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qualidade dos hens e servi~os ofertados a popula~ao; 
e) Fortalecer o mercado acionario, com maior pulveriza~ao do capital. 

A partir da implementa~ao deste programa os servi~os publicos vern sendo 

transferidos ao setor privado incluindo concessoes nas areas de transportes, telecomu

nica~oes, energia. 0 objetivo e a melhoria da qualidade dos servi~os prestados a socie

dade, atraves do aumento dos investimentos a serem feitos pelos novos controladores. 

A empresa Caminhos do Parana S/ A foi fundada exclusivamente para ope~ ; 

o Lote-04, entretanto para o grupo investidor, a potencialidade de mercado se amplia a 

cada dia, seja pela tendencia de redu~ao do estado, seja pelo desenvolvimento tecnol6-

gico da organiza9ao, ou ainda, na medida em que o investimento passa a retomar, gera 

recursos para novos investimentos. 

3.1. 7 Faturamento annal 

0 faturamento previsto para o ano de 2.002 equivale ao montante de R$ 

35.000.000, (trinta e cinco milhoes de reais), ainda que estes numeros estejam sujeitos 

a eventuais alter~oes no cenario atual, no primeiro semestre do ano os numeros con

:firmaram a previsao. 

3.1.8 Numero de funcionarios 

A Caminhos do Parana S/ A emprega diretamente em seus quadros 200 pes

soas, e mais 175 que prestam servi9os subordinados, diretamente em sua planta, estas 

pessoas sao contratadas por empresas terceirizadas. 

Ha uma estimativa que para cada emprego direto gere-se 3,17 empregos in

diretos, e para cada emprego subordinado gere-se indiretamente outros 3,00 novos 

empregos. 

Do exposto temos urn total de 375 empregos diretos nas atividades fins, e 

indiretamente outros 1.159 empregos decorrentes das atividades comerciais da empre-

sa. 



) 
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3.2 DIAGNOSTICO DA SITUA~AO 

3.2.1 Avalia~ao 

0 processo de privatiza~ao de rodovias, ainda incipiente no pais, traz no seu 

bojo, as caracteristicas inerentes a qualquer processo de mudan~a, e reconhecida a 

altera~ao que causa para a regiao e o estado onde se insere. 

Ainda que uma pequena parte, nao assimile a importancia da atividade para 

o desenvolvimento regional, ha que se considerar que uma sociedade nunca e maior 

que o seu sistema de transporte, partindo dessa premissa, a solu~ao mais adequada pa

ra a matriz rodoviaria e a privatiz~ao. 



CAPITULO IV 

ASPECTOS GEOGRAFICOS DO LOTE 

Este e os pr6ximos capitulos tratarao da elaborayao proposta e estabelecerao 

o arcabou~o do manual de procedimentos para o caso de acidentes envolvendo veicu

los com cargas perigosas da Caminhos do Parana em conformidade com os requisitos 

das normas vigentes, evidentemente o mesmo devera ser formatado de acordo com a 

configura~ao dos manuais existentes na empresa, sem todavia, perder seu conteudo 

descrito na sequencia. 

4.1 DESCRI~AO GERAL: 

Perfazendo urn total de 321,60 quilometros de extensao, o Lote 04 se de

senvolve em 03 (tres) segmentos rodoviarios, a saber: o primeiro na rodovia BR-277 

que compreende o lote a partir do quilometro 140 no entroncamento com aBR-376 no 

municipio de Sao Luiz do Puruna e termina no quilometro 344 na cidade de Guarapu

ava, este segmento se localiza na regiao de contato entre o planalto de Curitiba eo 

planalto de Guarapuava; o segundo segmento na rodovia BR-373 com inicio no qui

lometro 184, tambem no entroncamento com a BR-376 em Caetano, municipio de 

Ponta Grossa e termino no quilometro 284,50 na BR-277 em Rel6gio no municipio de 

Prudent6polis, este segmento se desenvolve no Planalto de Ponta Grossa, e finalmente 

o terceiro segmento com 17,10 quilometros na PR-438, ligando a BR-277, ligando a 

BR-277 a cidade de Teixeira Soares. 
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A junyao dos 03 (tres) Planaltos encerra os componentes geomorfol6gicos 

que caracterizam as unidades paisagisticas do Estado do Parana. 

Regiao de relevo suave ou ondulado apresenta solos originados de diversas 

formayoes de arenito em contato com a regiao de basalto, onde predominam os solos 

Podz61icos vermelho-amarelo e latossolos roxos, solos estes que se apresentam bastan

te cultivados em grandes areas distribuidas ao longo do trayado rodoviario. 

A vegetayao primitiva era composta pelas formayoes da floresta estacional 

semidecidual e da mata de araucaria. Estas formayoes estao hoje resumidas a remanes

centes, distribuidas por areas de dificil acesso. 

As matas ou florestas de araucarias remanescentes ocorrem nas regioes de 

altitudes elevadas e relevo movimentado, enquanto as florestas estacionais ocorrem 

preferencialmente nas areas de relevo plano. 

Entre os quilometros 300 e 335 se desenvolve sobre a escarpa da Serra da 

Esperanya, area com certa fragilidade ambiental e de seguranya no trafego, neste tre

cho esta prevista a melhoria e ampliayao da capacidade de vazao da rodovia. 

Deve ser destacado que de maneira geral a rodovia apresenta-se bern inte

grada a paisagem local/regional, apresentando poucas areas degradadas, fato este que 

deve ser creditado ao seu tempo de existencia bern como aos fatores edaficos favora

veis a regenerayaO natural. 

4.1.1 CARACTERlsTICAS ESPECIAIS DO LOTE 

0 Lote 04 do Anel de Integrayao do Parana apresenta algumas caracteristi

cas muito especiais, a saber: 

a) Sua localizayao geognifica no contexto do estado, formando urn dos 

principais eixos estruturantes da matriz rodoviaria paranaense, a BR-277 liga o Porto 

de Paranagua no Leste a F oz do Iguayu e os paises do Mercosul no extremo oeste; 

b) Rodovia de pista simples, com grande volume de trafego de autom6veis e 

caminhoes de carga; 

c) Seu tra~ado bastante sinuoso, dificulta a fluidez do trafego especialmente na en

costa da Serra da Esperan~a. 
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4.1.2 Entidades envolvidas 

Os riscos gerados pela movimentac;ao desses produtos tern sido alvo de pre

ocupac;ao tanto de autoridades como a iniciativa privada e tecnicos da area. 

No ambito do estado, a coordenac;ao do processo esta a cargo da Coorde

nadoria Estadual de Defesa Civil que conta com urn Conselho Consultivo formado 

pelas seguintes entidades: Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hi

dricos atraves do Instituto Ambiental do Parana, Secretaria do Estado dos Trans

portes atraves do Departamento de Estradas e Rodagem, Secretaria de Estado de 

Seguran~ Publica atraves da Policia Militar, Secretaria do Estado da Sande, Se

cretaria do Estado da Fazenda, Instituto de Pesos e Medidas do Estada do Para

na, Ministerio Publico Estadual e Policia Rodoviaria Federal. 

F oi sugerido recentemente que as concessionarias das rodovias do Parana 

venham a ocupar uma cadeira neste conselho dada a importancia do tema na operac;ao 

rodoviaria. 

4.1.3 Dados levantados: 

A partir de dados levantados pela Coordenadoria Estadual de Defesa Civil 

do Parana, a partir do anode 1997, podemos determinar os seguintes quadros de 

referencias: 

Cargas amostradas, classe de risco: 

CLASSE DE RISCO CARACTERiSTICA DO PRODUTO N° AMOSTRADO %1 CLASSE 
1 Explosivos 47 1,20% 
2 Gases 736 18 30% 
3 Liquidos lnflamaveis 2533 62,90% 
4 S61idos lnflamaveis 96 2,40% 
5 Substancias Oxidantes; Per6xidos Organicos 50 1,20% 
6 Substancias T6xicas; Substancias lnfectantes 138 3,40% 
7 Substancia Radioativas 1 0,00% 
8 Substancia Corrosiva 249 6,20% 
9 Substancias Perigosas Diversas 177 4,40% 

TOTAL 4027 100,00% 
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Irregularidades encontradas: 

ITEM IREGULARIDADE N°AMOSTRADO I'&IIRREGULARIDADE 
1 Falta de manutenyao 757 18,80% 
2 Falta de Envelope I Ficha de Emerg€mcia 156 3,90% 
3 Falta Equipamento de Prote<;ao Individual 126 3,10% 
4 Certificado de Capacita<;ao apreendido 123 3,10% 

TOTAL 1162 28,90% 
TOTALGERAL 4027 100,00% 

Descumprimento ao CTB: 

ITEM IRREGULARIDADE N°AMOSTRADO % /IRREGULARIDADE 
1 Condutor lnabilitado 66 1,60% 
2 Falta ou defeito de equipamento obrigat6rio 708 17,60% 

TOTAL 774 19,20% 
TOTALGERAL 4027 100,00% 

Providencias tomadas: 

ITEM IRREGULARIDADE N°AMOSTRADO % /IRREGULARIDADE 
1 Vefculos retidos 96 2,40% 
2 Vefculos notificados 1504 37,40% 

TOTAL 1600 39,80% 
TOTAL GERAL 4027 100,00% 

4.1.4 Informa~oes sobre os produtos: 

A concessionaria mantem junto ao CCO, o "Manual para aten

dimento de Emergencias com Produtos Perigosos" da ABIQUIM, onde 

nas suas paginas "laranjas" estao tabeladas todas as informac;oes sobre 

os produtos, tais como: 

- RISCOS POTENCIAIS: Fogo ou Explosao, Riscos a Saude; 

- SEGURANCA PUBLICA: Vestimentas de protec;ao, Evacua-

c;ao de areas; 

- ACAO DE EMERGENCIAS: Em casos de incendios, Vazamen

tos ou Derramamentos, ou Ac;oes de Primeiros Socorros. 

Estas informac;oes irao nortear todas as "ac;oes de reac;ao" aos acidentes, 

desde os primeiros socorros, ate a descontaminac;ao da area. 
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As mesmas informa9oes estao disponiveis em meios eletronicos, 

no sistema computacional do ceo e coordenayao dos ServiyOS de Assis

tencia aos Usuarios, de forma a ser consultado rapidamente, e se for o 

caso emitido relat6rio as equipes de campo. 



CAPITULOV 

PROGRAMA PROPOSTO 

Neste capitulo inicia-se o programa propriamente dito, conforme referencia

do no item 2.2.7.3 do PER. 

5.1 LOCAlS DE MAJOR INCIDENCIA DE ACIDENTES 

5.1.1 Identifica~ao dos locais de maior incidencia de acidentes. 

Entre Janeiro de 1997 e Julho de 2002, ocorreram quatorze (14) acidentes 

no interior do Lote- 04, segundo a Coordenadoria Estadual de defesa Civil, sen do que 

suas localizac;oes e classes de risco estao demonstradas no quadro abaixo: 

QUADRO DE ACIDENTES NO LOTE 04 

DATA Br km N°DAONU CR PRODUTO 

01/01/1997 277 306 1203 3 COMBUSTivEL 

15/01/1997 277 331 **** ** NAOCONSTA 

02/04/1997 277 332 **** ** NAOCONSTA 

13/04/1997 277 317 1075 2 GLP 
" 22/08/1997 277 144 1005 2 AMONIA 

05/12/1997 277 234 1075 2 GLP 

05/01/1.998 277 242 **** ** NAOCONSTA 

21/09/1998 277 286 1075 2 GLP 



17/11/1998 277 

05/12/1998 277 

04/08/1999 277 

309 

249 

186 

1203 

1075 

1075 

5.1.2 Locais de alto risco ambiental 

3 

2 

2 
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COMBUSTivEL 

GLP 

GLP 

Os locais com maior potencial de risco ambiental sao aqueles junto as bacias 

hidrognificas com estayoes de captayao de agua parea abastecimento das cidades. 

A saber, 

- Estayao de captayao do Rio Pugas Abastece a cidade de Palmeira; 

- Estayao de captayao do Rio das Almas Abastece a cidade de Teixeira 

Soares; 

- Estayao de captayao do Rio Imbituvao Abastece a cidade de Irati; 

- Estayao de captayao do Rio dos Patos Abastece a cidade de Prudent6-

polis; 

- Estayao de captayao do Rio das Mortes Abastece a cidade de Guarapua-

va. 

Outros locais a serem considerados sao a Area de Prote~ao 

Ambiental - APA da Serra da Esperan~a e a Floresta Nacional -

FRONA de Irati. Estes locais mesmo que isentos de risco de contamina

yao, urn incendio poderia ser catastr6fico ao meio ambiente. 

Estas areas estao expressas na Carta: HIDROGRAFIA DO LO

TE E AREAS DE PROTE<;AO, (ANEX0-1) no final deste plano. 
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CAPITULO VI 

ESTUDO DE MEDIDAS MITIGATORIAS 

Do numero amostrado, 11 acidentes no periodo observados, podem montar 

o seguinte quadro de referencias: 

l)Rodovia: 

Todos ocorreram na BR 277; 

2) Local de Ocorrencia: 

Cinco deles ocorreram entre os KMs 306 e 332 

Serra da Esperan~a; 

3) Periodo de Ocorrencia: 

Sete deles ocorreram entre 01/01/1997 e 01/01/1998, todos antes da concessao do 

lote; 

4)Produtos envolvidos: 

Em tres deles niio ha registro sobre o produto transportado; 

Dois eram de combustive!; 

Cinco eram de GLP; 

Urn era de amonia (gas t6xico por inala~ao) 

Da analise do quadro de referencias, podemos concluir que: 

- 0 maior potencial de acidentes esta na rodovia BR 277; 

- Com o inicio da concessao baixou o potencial de risco da Serra da 

Esperan~a; 

- Ap6s a privatiza~ao ocorreram quatro acidentes; 

- As classes de risco confirmam a amostragem feita para todo o Estado do 
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Parana, que a maioria das cargas transportadas sao das classes 2 e 3, Gases e liquidos 

inflamaveis. 

Como principais medidas mitigat6rias, a concessionaria ira desenvolver 

campanhas de prevenyao de acidentes; apoiando as ayoes de fiscalizayao das policias 

rodoviarias federais e estaduais, e corpo de bombeiros. Tern realizado melhoria conti

nua das rodovias; esta realizando a implanta9ao e restaura9ao de terceiras faixas nos 

pontos mais necessarios; alem do trabalho permanente das equipes de Servi9o de A

tendimento aos usuarios. 

Os numeros indicam que as medidas ja estao dando resultados, entretanto as 

a9oes continuam e os numeros continuam a baixar. 
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CAPITULOVll 

PROCEDIMENTOS PARA REDU<;AO DE IMPACTO 

Nao e possivel esperar o "risco zero" em atividades dessa natu

reza, por isso a importancia do plano de atendimento a emergencia para 

garantir que as ayoes de resposta sejam nipidas, eficientes e minimizem 

as conseqiiencias. 

Tres medidas serao tomadas visando a reduyao desse impacto: 

A primeira e a sinalizayaO intensa das bacias de captayaO e im

portancia hidrica, cuja sinalizayao sera do tipo "Placas Educativas" pre

vistas no CTB, com frases como as do exemplo abaixo: 

Voce esta numa area de proteyao de mananc1a1s, dirija com 

cui dado; 

- Veiculos com Produtos Perigosos evite acidente; 

- Em caso de acidente informe imediatamente a concessiomiria; 

- Veiculos com Produtos Perigosos obedeya a legislayao. 

NOTA: 

0 local destas placas esta indicado no ANEX0-02 deste pro-

gram a. 

A segunda medida para reduyao desse impacto se clara atraves 

da monitorayao deste programa, onde com o conhecimento da movimen

tayao de cargas no interior do lote, a concessionaria fara urn acompa

nhamento fisico da carga nos casos de produtos cujo risco oferecido ao 
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meio ambiente ou a populavao seja muito elevado. Tal acompanhamento 

se fani com pessoas treinadas para uma reavao inicial, equipada com ra

dio comunicador, e EPis, de forma a reduzir o tempo de resposta nas a

voes de socorro e reavao ao acidente. 

Finalmente a terceira medida se dara no momento em que as o

bras de restauravao se fizerem ao Iongo dessas bacias, estas levarao em 

conta a possibilidade de derramamento e a drenagem superficial sera 

projetada (sempre que possivel) de forma que contemple a conduvao dos 

efluentes vazados para locais possiveis de removao antes do lanvamento 

no corpo d'agua receptor. 
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CAPITULOVIll 

DEFINIC;AO DE ROT AS PRE-DETERMINADAS, PROCURANDO EVITAR / 

AREAS DE MANANCIAIS DE CAPTA<;AO. 

0 Decreto n° 96.044, de 18 de maio de 1988, em seu Art. 9°, estabelece que 

os veiculos transportadores de produtos perigosos deverao evitar o uso de vias em 

areas densamente povoadas ou de prote~io de mananciais, reservatorios de a

guas ou reservas florestais e ecol6gicas, ou que delas sejam pr6ximas. 

No caso, o Anel de Integra~io do Parana, representa o arcabouyo da ma

triz rodoviaria, cujo processo de privatizayao traz em sua origem a necessidade de ca

pacitayao desses eixos justamente para facilitar os fluxos de tnifego pelo modal rodo

viaria que detem a supremacia no modelo de transporte paranaense. 

Dentre as cargas escoadas pelo estado, os combustiveis para motores - in

clusive gasolina, (Classe de Risco 3- Liquidos Inflamaveis) respondem por 62,90% 

do volume de produtos perigosos, enquanto os gases inflamaveis - GLP, (Subclasse 

de Risco 2.1) respondem por 18,30% desse volume. 

Estas duas classes de produtos partindo de Paranagua ou dos distribuidores 

de Curitiba, com destino a outras regioes do estado, ou Paises e estados vizinhos, re

presentam a mola propulsora do progresso, assim, trata-se de uma categoria de trafego 

que necessariamente tera que fluir pelos corredores do anel. 

Outra vertente importante e a riqueza da malha hidrognifica do estado que 

estabelece urn padrao da drenagem natural, tal que: sempre que uma carga for desloca

da para outra rota, havera novamente outro manancial a ser amea9ado. Assim, resta 

definido que a op~io e manter as cargas correndo pelo proprio lote monitoradas 
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pela concessionaria. 

Desta, forma a solu9ao passa pelas medidas minimiz~ao dos riscos, pro

postas nos Capitulos - 01 e 03 deste programa. 0 mapa das rotas altemativas apre

sentadas no Anexo - 03 deste programa, refere-se a medidas operacionais, para caso 

de acidentes de qualquer natureza que implique em desvio dos fluxos de tnifego. 
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CAPITULO IX 

ROTINAS E MECANISMOS DE MONITORA<;AO 

9.1. PREPARA<;AO DE ROTINA E MECANISMO DE MONITORA<;AO DA EXIGENCIA DA 

"FICHA DE EMERGENCIA DE TRANSPORTE DE CARGAS PERIGOSAS" CONFORME LE

GISLA<;AO EM VIGOR 

0 Decreto presidencial n° 96.044, de 18 de maio de 1988, em 

seu Art. 22, incise III, alineas "a" e "b" estabelece: III - Ficha de E

mergencia e Envelope para o Transporte, emitido pelo expedidor, de a

cordo com as NBR-7503, NBR-7504 e NBR- 8285, preenchidos confer

me instruyoes fornecidas pelo fabricante ou importador do produto 

transportado, contendo: 

a) orientayao do fabricante do produto quanto ao que deve ser 

feito e como fazer em caso de emergencia, acidente ou avaria; 

b) telefone de emergencia da corporayao de bombeiros e do or

gao de policiamento do transite, defesa civil e do meio ambiente ao Ion

go do itinenirio. 

Assim, a preparayao de retina e mecamsmo de monitorayao da 

exigencia da "ficha de emergencia de transporte de cargas perigosas" ca

be aos 6rgaos supra. 

Da parte da concessionaria sera criada uma retina de acompa

nhamento das cargas em transite no lote que sera operacionalizada da 

seguinte forma: 
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Nas pistas 5 e 6 das Pravas de Pedagio de Porto Amazonas e 

Imbituva, nas pistas 1, 2 e 3, da Prava de Pedagio de Rel6gio, que repre

sentam as portas de ingresso no lote os arrecadadores nessas cabines, 

terao, inseridos em seus Manuais de Procedimentos, que sempre que urn 

veiculo transportando produtos perigosos ingressarem na pista, o arre

cadador anotara o Numero da ONU, expresso na "Painel de Seguran~a" 

do veiculo e informara (em tempo real) ao ceo, pelo sistema de comu-

nicayaO da concessionaria. (Futuramente quando estiverem instaladas as 

INFO VIAS) previstas para o anel, essa transmissao se fara por sistema 

(ON LINE). 

0 CCO por sua vez registrara no "Relat6rio de Acompanhamen- _// 

to de Movimentavao de Produtos Perigosos" - RAMOPP. Expos to no 

ANEX0-4, deste programa. 

0 CCO, de posse do Numero da ONU, rapidamente identificara 

o produto e os riscos inerentes, dessa forma, poderemos prever os efei

tos, se urn acidente envolver esse veiculo. Em se tratando de produtos 

de extremo risco, a concessionaria podera fazer um acompanhamento 

fisico da carga. Em termos de planificavao de emergencia, a concessio

naria contara com uma suposta "Fase de Pre Impacto", essa medida e 

bastante preconizada por especialistas em seguranya, e pode apresentar 

excelentes resultados, na "redu~ao do tempo resposta". 

9.2 INSTRU~{)ES A TRIPULA~AO DO VEICULO TRANSPORTADOR, QUANTO AOS PRO

CEDIMENTOS PARA CONTATAR AS EQUIPES OPERACIONAIS DA CONCESSIONARIA. 

0 objetivo deste capitulo e estabelecer uma forma adequada a dar instruyao 

a tripulavao dos veiculos transportadores de cargas perigosas, quanto ao procedimento 

que estes devem adotar para contatar com as equipes operacionais da concessionaria 

em caso de acidentes dessa natureza. A presenva das equipes no lote e uma constante 
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seja atraves do servi9o de inspe9ao de transito, ou os demais veiculos do servi9o de 

assistencia ao usmirio- SAU, que estao permanentemente na rodovia, (dados gerenci

ais tern indicado que em media nao decorre um tempo maior do que cinco (05) minu

tos apos um acidente, a injorma9iio ja esta no Centro de Controle Operacional -

ceo, da concessionaria). 

A concessiom1ria dispoe de sete (07) meios institucionalizados pelos quais/ 

informa9aO chega ao ceo. A saber: 

- Veiculos de inspe9ao de transito que abordam o usmirio e reportam a in-

forma9ao; 

- Demais veiculos do SAU presentes na rodovia; / 
-Via teleronica atraves do 0800-42.1010; 

- Inform~ao deixada nas pra9as de pedagio; 

- Informa9oes reportadas pela Policia Rodoviaria; 

- Sistema SOS!RADIO, composto por oito (08) aparelhos radiocomunicado-

res, instalados em postos de combustive! ao longo do lote com placas indicativas tres 

quilometros antes, de forma que 0 usuario ou outra pessoa que presenciou 0 acidente, 

pode informar ao CCO; 

- Ha ainda outros meios: telefone particular, recados etc, que o usuario pre

:ffirir para reportar a informa9ao. 

A concessionaria realizara uma campanha, dando ampla divulga9ao a esses 

meios, de forma que as tripula9oes em tela, dominem as formas adequadas de comuni

ca9ao com a concessionaria. 

Essa campanha sera atraves de panfletos informativos, da midia, especial

mente radios e jomais. 
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CAPITULO X 

CERTIFICA<;AO DE ADEQUA<;AO DOS VEiCULOS DE CARGA. 

0 DECRETO No 96.044, DE 18 DE MAIO DE 1988, EM SEU ART. 

38°, INCISOS IE II DETERMINA: 

Art. 38. Constitui deveres e obrigacoes do transportador: "grifo nosso" 

I - dar adequada manutenyao e utilizayao aos veiculos e equipamentos; 

II - fazer vistoriar as condiyoes de funcionamento e seguranya do veiculo e 

equipamento, de acordo com a natureza da carga a ser transportada, na periodicidade 

regulamentar. 

Assim, a luz do decreto no 96.044, e dever do transportador manter a ade

quayao do veiculo, assim como, e dever do estado fazer cumprir a lei. Todavia, a con

cessiomiria se propoe a cooperar com as instituiyoes do estado no sentido de dar cum

primento a legislayao vigente. 

A cooperayao referida, se dara atraves do apoio a fiscalizayao prevista no 

PE~ ou outras modalidades as quais serao tratadas ao longo da concessao. 
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CAPITULO XI 

DISPONIBILIZA<;AO DE EQUIPAMENTOS DE PROTE<;AO INDIVIDUAL 

PARA AS EQUIPES OPERACIONAIS- INSPE<;AO DE TRANSITO, ATEN

DIMENTO PRE-HOSPITALAR, SOCORRO MECANICO RESGA

TE/GUINCHO, E ATENDIMENTO A INCIDENTES .. 

As equipes de Inspe~ao de Transito, Socorro Mecanico e de Atendimento a 

Incidentes da concessionaria, possuem EPis, basicos, botas de borracha, botinas de 

seguran~a, luvas de raspa, macacao e 6culos de prote~ao. 

Ja as equipes de Atendimento Pre-Hospitalar, alem dos EPis listados para as 

demais equipes, possuem Respiradores Autonomos, o que garante a entrada em uma 

atmosfera contaminada. 

Os EPis especificos para rea~ao ao acidente, deverao ser de responsabilida

de do transportador do produto, segundo o Artigo 38, Inciso 9° do Decreto 96.044/98. 

No Capitulo - 13, Operacionaliza~ao do Programa, o "Quadro de tarefas e 

competencias de cada 6rgao" estabelece que a concessionaria participa das a~oes apoi

ando. A rea~ao se dara atraves de cada 6rgao envolvido, segundo suas atribui~oes le-

gms. 
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CAPiTULO XII 

TREINAMENTO DAS EQUIPES DE OPERAc;AO. 

As equipes operacionais da concessionaria inicialmente foram treinadas so

bre os dados constantes no "Manual Para Atendimento de Emergencias Com Pro

dutos Perigosos" da ABIQUIM, sabendo-se, portanto, identificar urn produto a partir 

de seu "R6tulo de Risco" ou ''Painel de Seguran~a", os cuidados na aproxima~ao e 

abordagem de forma a poder informar ao CCO, sobre a Classe de Risco do produ

to.Todavia, esse treinamento deveni ser complementado com informa~oes sobre as 

a~oes emergenciais, faz-se necessaria dar-lhes a conhecer as formas de reconhecer, 

avaliar e minorar os riscos decorrentes da libera~ao dos produtos perigosos, onde as 

pessoas treinadas receberao informa~oes sobre urn sistema de a~ao emergencial em urn 

acidente, como descrito abaixo: 

Urn acidente envolvendo materiais perigosos e uma situa~ao na qual o mate

rial escapa ou pode escapar para o ambiente que o rodeia. Milhares de produtos qui

micos sao produzidos, armazenados, transportados e usados anualmente. 

Devido a natureza perigosa de muitos deles, foram estabelecidas normas pa

ra prevenir que causem danos. Se estas normas sao ignoradas acidentalmente ou de 

prop6sito, o material ja nao se encontra mais debaixo de urn controle efetivo e se ori

gina uma situa~ao que pode ter efeitos danoso. Os acidentes com produtos perigosos 

variam consideravelmente incluindo o tipo de produtos quimicos e as quantidades en

volvidas, as caracteristicas dos perigos, os esfor~os despendidos nas ~oes emergenci

ais requeridas, o numero de pessoas necessarias para a a~ao e os resultados produzi

dos. E possivel que sejam requeridas medidas de controle imediato (emergencias) ou 
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atividade de limpeza a longo prazo (a~ao de corre~ao) para restaurar o local em condi

~oes aceitaveis. 

Todas as atividades que sao requeridas quando se acwna uma 

a~ao emergencial nestes acidentes podem ser divididas em cinco amplos 

elementos que interatuam entre si. 

A CONCESSIONARlA ESTABELECERA UM PROGRAMA DE RECI

CLAGEM ANUAL PARA TODA A EQUIPE, CONTEMPLANDO OS TOPICOS 

ABAIXO. 

- Reconhecimento: identific~ao da substancia envolvida e as caracteristi

cas que determinam seu grau de periculosidade. 

- Avaliacao: Impacto ou risco apresentado pela substancia a saude publica 

e ao meio ambiente. 

- Controle: Metodos para eliminar ou reduzir o impacto do acidente. 

- Informacao: Conhecimento adquirido relative as condi~oes ou circuns-

tancias de urn acidente em particular. 

- SEGURANCA: PROTE<;AO DAQUELAS PESSOAS QUE ATU

AM DURANTE AS A<;OES EMERGENCIAIS TENTANDO DEBELAR 0 A

CIDENTE. 
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CAPiTULO XIII 

DISPONffiiLIZA<;AO DE EQUIP AMENTOS DE ARMAZENAMENTO DE 

PRODUTOS MAIS PROV A VEIS DE ACIDENTES 

De acordo com a amostragem realizada, os produtos mais provaveis de o

correncias de acidentes sao OS "Combustiveis para Motores - Inclusive Gasolina" (Li

quidos Inflamaveis - Classe de risco - 3), cujo armazenamento necessariamente teni 

que ser feito em vasos estanques do tipo: caminhao tanque. 

0 bombeamento se fani da bacia de retenyao ao caminhao alocado para a 

removao da carga. Ainda que a legislavao determine que essa tarefa compete ao trans

portador, a concessionaria podeni apoiar na logistica, ate mesmo, buscando se for o 

caso, junto aos transportadores da regiao, o aluguel de urn caminhao de tamanho 

compativel com o volume acumulado, para a nipida remoyao, evitando que o produto 

percolado chegue aos corpos d'agua. A ayao da concessionaria nesse sentido, s6 sera 

empregada em caso do transportador nao realizar a tarefa. 
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CAPITULO XIV 

14.1 DISPONIBILIZA~AO DE LOCAL PARA ESTOCAGEM DOS PRODUTOS RECOI.JllDOS 

APOS ACIDENTES, ATE QUE 0 PROPRIET.ARIO POSSA REMOVE-LOS EM SEGURAN<;A. 

Estabelecer urn local de estocagem para o universo de produtos classificados 

como sendo perigosos (1 oa Ediyao da ONU) e tarefa de extrema complexidade, ha 

muitos fabricantes e cada urn exerce urn controle sobre os seus produtos, ja, para uma 

entidade privada exercer urn controle sobre todos eles seria dispendioso. 

Para resolver essa questao a concessionaria opta por tratar a questao atraves 

de ayoes pontuais em cada caso. 

- No caso de materiais s6lidos ou particulados, a melhor opyao de estoca

gem ate sua remoyao definitiva, eo proprio local do derramamento. 

Neste caso os riscos serao minimizados por qualquer meio, ( cobertura da 

carga, isolamento da area sinalizayao do local etc.) evitando contato com o ar ou a 

agua. 

A partir deste ponto, a carga devera ser removida, (pelo transportador: Arti

go 38. Inciso XI do Decreto 96.044/88), ate o destino dado ao material derramado. 

Devemos observar que o transbordo da carga para urn local provis6rio, a 

priori amplia o potencial de risco, ate pelo fato de dobrar o tempo de exposiyao dos 

trabalhadores ao agente nocivo. 

- No caso de vazamento de liquidos na terra serao utilizadas as tecnicas 

preconizadas para esse caso. A saber: 

- Desvio: movimento controlado do liquido desde urn curso ou area ate ou

tro ponto onde os efeitos na saude humana e meio ambiente sao substancialmente re-
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duzidos; 

- Diques: o uso de uma barreira para confinar ou controlar o movimento de 

liquidos que possam causar urn dana potencial em uma area; 

- Retenyao: o confinamento temponirio do liquido em uma area onde 

possa ser absorvido, neutralizado, diluido ou bombeado para fora. 

- No caso de vazamento de liquidos na agua, serao utilizadas as tecnicas 

preconizadas para esse caso. A saber: 

Se o vazamento recair sobre urn curso d'agua este devenl. ser controlado usando-se 

medidas distintas. Se o produto for insoluvel ou ligeiramente soluvel na agua, ou se tiver den

sidade maior, a solucao devera ser uma represa de trasbordamento buscando que o mate

rial se afunde e fique retido no corpo da barragem, e a agua transbordada siga o seu 

curso normal. 

Outra soluyao a ser adotada e uma cadeia de b6ias flutuantes para materiais 

menos denso que a agua. 

Uma vez detido o material, o mesmo devera ser conduzido para urn ponto de 

recolhimento. 

A EXEMPLO DOS ITENS ANTERIORES, A PARTIR DAi 0 MA

TERIAL SERA REMOVIDO (PELO TRANSPORTADOR) PARA SEU DES

TINOFINAL. 

14.2 ESTACIONAMENTO DE VEICULOS 

Este sub-capitulo discorre sabre a de:finiyao de locais de estacionamento pa

ra veiculos que transportam cargas perigosas. 

0 Decreta 96.064/88 em seu Artigo 14 estabelece que: "na inexistencia de 

tais areas, deve ser evitado o estacionamento em zonas residencias, logradouros pu

blicos ou locais de facil acesso ao publico, areas densamente povoadas ou de grande 

concentrm;ao de pessoas ou veiculos'. 

Ao longo do Late - 04 existem varios postos de serviyos, que atendem 
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essas premissas legais, facilitando assim ao condutor do veiculo com cargas perigosas 

realizar a parada com seguran~ta e sem ferir a legisla~tao vigente. 

> NOTA: DESTACAMOS QUE IllSTORICAMENTE NAO HA REGISTROS 

DE ACIDENTES ENVOL VENDO PRODUTOS PERIGOSOS EM AREAS 

DE ESTACIONAMENTO. DESSA FORMA, 0 CONTIDO NESTE CAPI

TULO ATENDE A LEGISLACAO, A SEGURANCA RODOVIARIA. E OS 

PUBLICOS ENVOL VIDOS NO PROCESSO. 
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CAPITULO XV 

DEFINI(:AO DE RESPONSABILIDADES DOS ORGAOS ENVOLVI

DOS 

Este sub-capitulo aborda a definiyao e a responsabilidade dos 6rgaos envoi-

vidos. 

As leis ordimirias estao em dois niveis: as nacionais e as intemacionais. 

Seja qual for a legislayao consultada, ha sempre urn ponto em comum: a de

legayao de responsabilidade aos envolvidos, no sentido de estabelecer os requisitos 

minimos de seguranya para os trabalhadores, a comunidade eo meio ambiente. 

a) Defesa Civil: 

- Coordenar as ayoes quando houver acidentes; 

- Acionar todos os 6rgaos ou meios necessarios para minimizar o acidente; 

- Coordenar proposta e elaborayao de pianos de atuayao conjunta entre 6r-

gaos publicos e privados; 

- Promover campanhas de fiscalizayao e trabalhos de pesquisa 

sobre cargas perigosas; 

b) Policia Rodoviaria Federal/ Estadual: 

- Sinalizar o local do acidente: Art.21, inc.lll do CTB- implantar, manter 

e operar o sistema de sinalizayao e uma atribuiyao do 6rgao executivo de transito, sen

do que a Policia Rodoviaria atua como seu agente; 

- Autuar infratores da legislayao de transito e transporte dos produtos: 
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Art.21, inc. VIe XIV do CTB e Art.41 do Deer. 96044/88: 

- !solar a area: Art.48 da ConstituiyaO Estadual do Parana- prevenyaO e 

com bate em salvamentos; 

Elaborar o Boletim de Ocorrencia: Art.21, inc. IV do CTB; 

- Fiscalizar os documentos de porte obrigat6rio: Art.21, inc. XIV do CTB 

e Art.41 do Deer. 96044/88; 

- Fiscalizayao a adequayao dos r6tulos e etiquetas conforme a carga; 

Art.21, inc. VIe XIV do CTB e Art.41 do Deer. 96044/88; 

- Reter os veiculos nos quais sejam detectadas irregularidades no transpor-

te: 

Art.269, inciso I e ill do CTB e Art.42 do Deer. 96044/88; 

- Identificar o produto: Art. 41 do Deer. 96044/88 - a fiscalizayao com

preende a adequayao do r6tulo com a carga. 

c) Corpo de Bombeiros: 

As competencias do Corpo de Bombeiros constam no Art. 144, inc. V e § 

5°, Art. 144 da CF, e do Art. 48 da Constituiyao Estadual; 

- Isolar e evacuar a area; 

- Realizar operayoes de salvamento no local do acidente; 

- Realizar os trabalhos de prevenyao contra incendio, no caso de 

transbordo e remoyao de veiculos avariados. 

d) Secretaria Estadual da Sande: 

De acordo com a Legislayao vigente cabe entre outras atividades, 

controlar e fiscalizar procedimentos, serviyos, produtos e substancias de interesse a 
saude, inclusive alimentos, bebidas, aguas e radiayoes ionizantes, em especial: 

- Planejar, orientar, coordenar, supervisionar e controlar o a

tendimento medico-hospitalar em situayoes de emergencias/acidentes ra

diol6gicos; 

- Realizar ayoes de vigilancia sanitaria e epidemiologias prin-
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cipalmente nas situayoes que possam trazer risco a populayao, tanto na 

rotina como em situayoes de emergencias; 

- Fazer cumprir a Legislayao em vigor, visando diminuir o ris

co de ocorrerem situayoes de emergencia e acidentes, hem como danos a 
saude do trabalhador, paciente e publico em geral; 

Colaborar com a Defesa Civil, Secretarias de Estado e outros 6rgaos na ca

pacitayao de recursos humanos e no repasse de informayoes sobre radiayoes ionizantes 

sempre que se fizer necessaria. 

e) Instituto Ambiental do Parana- lAP: 

- Verificar os danos ocorridos no meio ambiente; 

- Determinar o transbordo da carga e seu acondicionamento adequado, em 

conjunto com a Defesa Civil; 

- Firmar termos de compromisso para reparayao ambiental; 

- Exigir a descontaminayao, rescaldo e monitoramento ambien-

tal da area afetada pelo acidente; 

- Efetuar autuayoes por infray5es de sua competencia; 

- Emitir Relat6rio de Inspeyao Ambiental; 

Informar a populayaO OS niveis de poluiyaO e desequilibrio ecol6gico; 

- Informar a concessionaria sobre o transporte de produtos pe

rigosos, quando informado segundo a Res. 001-A do CONAMA; 

- Dar diretrizes e acompanhar a remoyao, transbordo; enfim, a retirada do 

produto da area. 

f) Instituto Nacional de Metrologia - INMETRO: 

- Estabelecer requisitos para fabricayao e inspeyao de tanques 

e vasos para transporte a granel: Art.4°, § 1° do Decr.96044/88; 

- Vistoriar periodicamente veiculos e equipamentos utilizados 

no transporte dos produtos, atraves das empresas credenciadas: 

Art.4° , § 2° do ecr. 96044/88; 
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- Emitir Certificado de Capacitac;ao para Transporte de Produtos Perigosos 

a Granel: Art.22 do Deer. 96044/88; 

- Credenciar entidades e empresas para executar inspec;oes peri6dicas nos 

veiculos e equipamentos. 

g) Instituto de Pesos e Medidas - IPEM: 

- Realizar :fiscalizac;ao em veiculos e equipamentos; 

Fiscalizar o transporte de produtos perigosos em conjunto 

com as Policias Rodoviarias; 

- Autuar por infrac;oes de sua competencia. 

h) Fabricante ou importador do equipamento destinado ao transporte: 

- Fornecer ao INMETRO as informac;oes necessarias a 
obtenc;ao do Certificado de Capacitac;ao para Transporte de Produtos 

Perigosos a Granel: Art.29 do Deer. 96044/88. 

i) Fabricante ou importador do produto: 

- Providenciar e disponibilizar tecnicos ou pessoal especializado em operar 

o produto: Art.25 do Deer. 96044/88; 

- Orientar as autoridades sobre o acondicionamento da carga 

quando necessario seu transbordo: Art.27 do Deer. 96044/88; 

- Manter equipes de emergencia disponiveis 24 horas, com EPI 

e equipamentos para remoc;ao e trasbordo: Art.28 do Deer. 96044/88; 

- Adicionar a carga de forma segura e compativel com a caracteristica do 

produto: 

Art.6° do Deer. 96044/88. 

j) Transportador: 

- Dar manutenc;ao e utilizar adequadamente os veiculos e equipamentos: 

Art. 38, inc. I do Deer. 96044/88; 



46 

- Orientar quanto a correta estivagem da carga, conforme orientayao do ex-

pedidor: 

Art.38, inc. ill e XIII do Deer. 96044/88; 

- Possuir e utilizar trajes e equipamentos adequados ao manuseio da carga: 

Art.38, inc. IX do Deer. 96044/88; 

- Possuir equipamentos para emergencias: NBR 9735, NBR 12710, NBR 

9734; 

- Manter eqmpes de emergencias 24horas, com EPI e equtpa

mentos para remoyao e trans bordo de carga; 

- Prestar todo auxilio tecnico, humano e materiais as autoridades; 

- Informar ao lAP sobre o transporte de produtos perigosos 

com antecedencia minima de 72 horas (Res. 001-A do CONAMA). 

k) Expedidor: 

- Realizar as operayoes de carga do produto, acondicionando-a 

conforme a orientayao do fabricante: Arts. 34 e 37 do Deer. 96044/88; 

- Entregar ao transportador os produtos devidamente rotulados, 

etiquetados e marcados, os r6tulos de risco e paineis de seguran~ta: 

Art. 3 6, panigrafo unico do Deer. 96044/8 8. 

l) Destinatario: 

- Realizar as operayoes de descarga do produto: Art.37 do deer. 96044/88; 

m) Concessionaria: 

- Fazer o reconhecimento previo do local, identificar o produto pelo R6tulo de 

Risco; 

- Acionar os 6rgaos envolvidos por intermedio do CCO; 

- Reforyar a sinaliza~tao no local do acidente, conforme orienta~tao das autorida-

des; 

- Apoiar no isolamento e evacuayao da area, conforme orientayao das autorida-
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des· , 

- Apoiar no local, o controle do tnifego; 

- Desobstruir a pista depois de autorizado pelo 6rgao competente. 
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CAPITULO XVI 

OPERACIONALIZA<;AO DO PROGRAMA. 

16.1 COMUNICAf;AO DE ACIDENTE 

Este t6pico descreve em forma de fluxograma, como a comunica9ao de aci

dente pode chegar ao ceo da Caminhos do Parana S/ A e as R95es tomadas a partir 

do conhecimento do mesmo. 

FLUXOGRAMA DE COMUNICACAO 

POLICIA 
RODOVIARIA 

1 
• COMUNICA CCO 
• SE DESLOCA 

EQUIPES 
DO 

S'AU 

2 
• COMUNICA CCO 
• AGUARDA 

1

1 

-OUTRA FONT-ES 'I 

I - DE t 

! COMUNICACAO 
1 

\ I 
-- ·-- ---- --- ------

,' -- - ~ -~-~-- -;-1 
I 3 

• COMUNICA CCO ; 
I • • ,I 

i ! 
-- ~~~ - <"" 
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1 A Policia Rodoviaria ao tamar conhecimento do acidente comunica ao 

ceo e desloca-se ate 0 local; 

2 Qualquer membra do SAU, ao tomar conhecimento de urn acidente en

volvendo cargas perigosas, comunica ao ceo, aguarda retorno, e mediante autoriza

yaO desloca-se ate o local; 

3 Qualquer cidadao, ao tamar conhecimento do acidente, utilizando-se dos 

meios de comunicayao disponivel (telefone, radio, ou pessoalmente em uma das Pra

yas de Pedagio, pode ser uma fonte de informayao entre o acidente eo CCO); 

4 0 ceo recebe a comunicayaO do acidente, e se esta nao veio da Policia 

Rodoviaria a comunica de pronto. Na sequencia aciona os meios conforme procedi

mento intemo da concessionaria. 

16.2 ATENDIMENTO A ACIDENTES: 

Este t6pico descreve em forma de fluxograma, as atividades da a~ao emergencial 

para o atendimento a acidentes com veiculos transportando cargas de produtos perigosos 

buscando a melhor eficacia da ayao. 



EQUIPES DO SAU ORGAOS 
ENVOLVIDO 

• RECEBE A 
COM UN ICACAO 

• VAl ATE 0 LOCAL 

• MANTEM TROCA DE 
INFORMACOES COM AS 
DEMAIS ENTIDADES 

3 

• A DEFESA CIVIL ASSUME 
A COO RDENAc;;AO DA 
CRISE ATE A RESOLUc;;Ao 
FINAL 

50 

1 - Ao chegar ao local do acidente, a equipe do SAU se aproxima com o 

vento pelas costas, identifica o produto pelo Painel de Seguran~a, R6tulo de Risco ou 

Ficha de Emergencia, avalia a situa~ao, repassa as informa~oes ao CCO. 

2 - 0 ceo recebe as informa~oes das equipes do SAU, consulta OS manuais 

de seguran~a, especialmente o "Manual Para Atendimento de Emergencias da A

BIQUIM" ou outras fontes, encaminha os meios necessarios para a rea~ao, comunica 
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as demais entidades envolvidas, de acordo com as responsabilidades de abrangencia de 

cada uma, acionando de imediato a Policia Rodoviaria, Corpo de Bombeiros e lAP, e a 

Defesa Civil. 

- Comunica os transportadores proprietarios do veiculo~ 

- Comunica a fabricante do produto~ 

- Comunica a SANEP AR se for o caso, na ocorrencia da contaminayao de 

mananctats. 

3- As entidades envolvidas ao receberem a informayao do sinistro deslo

cam-se ate o local se for o caso, mantem a troca de informayoes, a Defesa Civil assu

me a coordenayao da crise, se for o caso, e atraves dos meios alocados acompanha ate 

a resoluyao final do caso~ 

4- As equipes do SAU efetuam o isolamento da area conforme Classe de 

Risco do produto, atuam conjuntamente com os demais 6rgaos envolvidos, mantem o 

fluxo constante de informayoes COm 0 CCQ, procedendo ate a resoluyaO final do caso. 

NOT AS: 

- Se o acidente gerar urn n° de ate 05 (cinco) vitimas, estas receberao o a

tendimento Pre-Hospitalar, de acordo com procedimento padrao da concessionaria, 

exceto pelo fato de que a equipe de resgate utilizara o equipamento de proteyao para a 

entrada na area contaminada; 

- Se o acidente gerar urn n° superior a 05 (cinco) vitimas, sera considerado 

multiplas vitimas, eo atendimento se dara pelo protocolo de triagem START (simples 

triagem e rapido tratamento) que tern largo emprego nos serviyos de emergencias. 
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CAPITULO XVll 

TELEFONES EMERGENCIAIS 

DEFESA CIVIL CURITIBA (041) 350-2707/350-2575 Oficial de Plantao 

PR6-QU(MICA SAO PAULO 0800-118270 

POLICIA ROD. FEDERAL POSTO CAETANO (042) 225 - 2316 

POLICIA ROD. FEDERAL POSTO GUARA (041) 366-2266- R . 364 

POLICIA ROD. FEDERAL EMERGENCIAS 1537 

CORPO DE BOMBEIROS CURITIBA 193 

CORPO DE BOMBEIROS PONT A GROSSA 193 

CORPO DE BOMBEIROS GUARAPUAVA (042) 723 - 1713 

CORPO DE BOMBEIROS IRATI (042) 423 - 2266 

CORPO DE BOMBEIROS PALMEIRA (042) 252 - 4251 

VIGILANCIA SANITARIA CURITIBA (041) 362- 2213 /330- 4541 MATERIAL RADIOATIVO 

IBAMA CURITIBA (041) 322-5125 FALAR C/ ENG0 XAVIER 

I BAM A PONTA GROSSA (042) 225-1345 BIOL. J . ANTONIO 

lAP CURITIBA (041) 333 - 6163, BIPs 321 - 7733, 413- 0053 

lAP PONTA GROSSA (042) 225-2757 FALAR C/ ENG0 DINARTE 

lAP PLANTAO CENTRAL BIP 

lAP GUARAPUAVA (042)624 - 3630 

lAP IRATI (042) 423 - 2345 

SANE PAR CURITIBA (041) 366-3232 FALAR C/ ENG0 NELSON 

SANE PAR PONTA GROSSA (042) 225-2155 /195 FALAR C/ ENG0 NELSON 

SANEPAR GUARAPUAVA (042) 622- 1616 

SANEPAR PRUDENT6POLIS (042) 446 - 1233 

SANEPAR IRATI (042) 423 - 2244 

SANE PAR PALMEIRA (042) 252 - 4269 /252 - 1515 
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CAPITULO XVlll 

QUADRO DE COMPETENCIAS 

DEFESA CIVIL SIM SIM (*) SIM SIM (*) SIM 

CORPO DE BOMBEIROS SIM SIM SIM SIM NAO 

POLiCIAS RODOVIARIAS SIM SIM NAO NAO NAO 

SECRET ARIA DA SAUDE SIM (***) SIM SIM NAO SIM 

lAP SIM NAO NAO SIM SIM 

PRO-QUiMICA SIM NAO NAO NAO NAO 

TRANSPORTADORAS SIM SIM NAO SIM SIM 

FABRICANTES SIM SIM NAO SIM SIM 

CAMINHOS DO PARANA SIM SIM (**)SIM (**)SIM 
NAO 

APOIO A POlO APOIO APOIO 
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CAPITULO XIX 

CONCLUSAO 

Este "Projeto Tecnico" propos elaborar urn Programa de Avao e Controle de 

Acidentes Envolvendo Veiculos com Cargas Perigosas. 

Trata-se de urn trabalho te6rico-pnitico, cujo objetivo e a obtenvao do titulo 

de especialista - MBA em Gerenciamento de Riscos, pela conclusao do curso realiza

do, 1 a Turma em Curitiba, todavia, existe a pretensao de que o mesmo seja utilizado, 

por parte da empresa, sendo que isso devera acontecer no mes de Julho de 2003, que 

seria o prazo limite para implantavao deste programa. 

Como o projeto verteu de duas fontes, este apresenta dupla personalidade, 

uma delas com cara de monografia e a outra com cara de manual de operav5es, natu

ralmente, para nao se perder o objetivo principal, este, esta formatado de acordo com 

as normas da universidade para a apresentavao, de trabalhos cientificos, se perdendo 

urn pouco as caracteristicas de manual. 

Para que este projeto se transforme defmitivamente no Programa de Avao e Con

trole de Acidentes Envolvendo Veiculos com Cargas Perigosas a ser utilizado pela Caminhos 

do Parana S/ A, haveni necessidade de sofrer urn retrabalho, onde sera transformado seu 

aspecto academico e inserido requisitos das normas pertinentes a elaborayao de manuais, bern 

como, a formatayao especifica da empresa 
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ANEXO- 02 

ROTA - 01 :::: 102,0 Km - BSO IRATI 

ROTA- 02:::: 100,5 Km- BSO RELOGIO 

ROTA - 03 :::: 102,0 Km - BSO IRATI 

ROTA - 04 :::: 083,8 Km - BSO LAPA 

Servico de lnspecao de Transite 




