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TRANSPORTE DE PRODUTOS PERIGOSOS 

ANALISE DE RISCO

ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA



PERFIL DOS ACIDENTES 
ATENDIDOS  PELA FEPAM



Emergências Ambientais no RS Emergências Ambientais no RS -- Geral Geral 

TIPO (2006 a 2009) TOTAL %

Transporte de Produtos Perigosos 140 42

Vazamento de óleo ou combustível 24 7

Vazamento de Produtos Químicos 32 10

Mortandade de Peixes 30 9

Denúncia de Produtos Radioativos 1 0

Disposição Inadequada de Resíduos 14 4

Poluição de Recursos Hidricos 18 5

Outros 71 22



CONTAMINAÇÃO

400 
remediações



COMO A FEPAM ESTÁ ORGANIZADA 
PARA O ATENDIMENTO A 

EMERGÊNCIAS AMBIENTAIS?



SERVIÇO DE EMERGÊNCIA AMBIENTAL – SEAMB
DIRETORIA TÉCNICA

Rua Carlos Chagas, n.º 55,  6º andar, sala 803
CEP - 90.030-020 - Porto Alegre – RS

Contatos/Informações:

Telefones Comercial:  51-3288 9457 - Fax:   51-3212 
4491

Plantão 24 horas: 51 9982-7840 (emergências)

Site: www: fepam.rs.gov.br
e-mail: emergencia@fepam.rs.gov.br



PrioridadePrioridade: o atendimento de toda e qualquer poluição acidental 
no Estado do Rio Grande do Sul. Esta atividade prioritária envolve 
principalmente vazamentos de produtos químicos, óleos e 
combustíveis, mortandade de peixes, descarte clandestino de 
resíduos, acidentes rodoviários, ferroviários e hidroviários no 
transporte de produtos perigosos (explosivos, inflamáveis, 
tóxicos, radioativos, etc.).

TambTambéém m éé sua competênciasua competência o licenciamento, fiscalização e 
manutenção de cadastro atualizado do transporte rodoviário, 
ferroviário e hidroviário de produtos perigosos e do comércio 
varejista de combustíveis.

SERVIÇO DE EMERGENCIA AMBIENTAL



Atividades de RotinaAtividades de Rotina

nas situações de atendimento de emergência:
• a investigação/identificação dos responsáveis pelo 

potencial ou efetivo impacto ambiental causado
• a fiscalização do atendimento do acidente pelo 

responsável legal
• a articulação com entidades públicas ou privadas para 

minimizar os efeitos ambientais
• a primeira avaliação dos impactos causados
• ...



nas situações de atendimento de emergência:
• o acionamento dos responsáveis para a recuperação 

dos eventuais danos
• integrar as ações com outros setores da FEPAM e 

órgãos afins
• informar a imprensa e o público
• prestar informações técnicas as entidades 

envolvidas (órgãos do executivo, legislativo e 
judiciário)

• fazer relatórios técnicos, emitir autuações, realizar a 
manutenção dos equipamentos, veículo e materiais 
de atendimento de emergências 

• ...

Atividades de Rotina



Recursos Humanos:Recursos Humanos:

2 Químicos

1 Eng. Mecânico

3 Eng. Químicos

1 Eng. Civil

1 Geólogo

1 Biólogo

SERVIÇO DE EMERGENCIA AMBIENTAL



ACIONAMENTO



PLANTÃO



RECURSOS MATERIAIS



Licenciamento Ambiental 
(Industrias – Estradas –
Depósitos...): análise de 

risco



AnAnáálise de Riscoslise de Riscos

Análise de Risco – constitui-se 
em um conjunto de métodos e técnicas 
que aplicados a uma atividade proposta 
ou existente identificam e avaliam 
qualitativa e quantitativamente os 
riscos que essa atividade representa 
para a população vizinha, ao meio 
ambiente e à própria empresa. Os 
principais resultados de uma análise de 
riscos são a identificação de cenários 
de acidentes, suas freqüências 
esperadas de ocorrência e a magnitude 
das possíveis conseqüências.





Manual de Análise de Riscos Ambientais
Sistemática de referência para os 
procedimentos internos da FEPAM no 
licenciamento de atividades em pontos 
externos às instalações, dentro de um 
contexto de análise de riscos industriais 

SUMÁRIO
1. OBJETIVO
2. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA
3. DEFINIÇÕES
4. CLASSIFICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES
5. EXIGÊNCIAS PARA OBTENÇÃO DE 
LICENÇAS
6. PADRÕES DE TOLERABILIDADE DE 
RISCOS ADOTADOS PELA FEPAM







Responsabilidade do 
órgão ambiental 
estadual - FEPAM

licenciamento

Análise de risco

PGR +Plano de emergência 
+Contingência



COLETA DE EMBALAGENS USADAS DE LUBRIFICANTES - RS













2005/2010:

Coletadas:

• 2.700 T

• 49,09 milhões de embalagens que retornaram ao sistema produtivo



LICENCIAMENTO 
AMBIENTAL DO 
TRANSPORTE



Principais Legislações incidentes
• Lei Estadual n.º 7877, de 28/12/1983.
• Lei Federal 6.938/81. e  Decreto Federal 99.274/90 
• Resolução CONAMA 237/97
• Decreto Federal n.º 96.044, de 18/05/1988.

Aprova o Regulamento para o Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos 
e dá outras providências Publicado no DOU de 19/5/88 p. 8.737/41. 

• Resolução n º 420-ANTT, de 12/02/2004, DOU de 31/05/2004.
Aprova o Anexo, Instruções Complementares ao Regulamento dos 
Transportes Rodoviários de Produtos Perigosos.

• Resolução n º 701-ANTT, de 25/08/2004, DOU de 31/08/2004.
Aprova alterações da Resolução nº 420-2004-ANTT e seu Anexo.

• Lei Federal 9605/99, (Lei dos Crimes Ambientais)
• Decreto Federal  6414/2008. 



http://www.fepam.rs.gov.br/







PERFIL DA FROTA 
LICENCIADA



FAIXA N TRANSPORTADORAS % FROTA %

1 1669 36 1669 3

2 até 5 1894 41 5394 8

6 ATÉ 15 693 15 8582 13

16 ATÉ 50 272 6 13076 20

>50 122 3 37277 56

TOTAL 4650 65998

Até 27/09/2010

9% 76%



ATENDIMENTO DE 
EMERGÊNCIAS – O PAPEL DE 

CADA UM



Atendimento de Emergências AmbientaisAtendimento de Emergências Ambientais

• O primeiro passo para se atender uma emergência, 
independente da sua natureza e de suas conseqüências, 
é ter consciência do seu papel no contexto do evento. 

• Não existem pessoas,  órgão público, ou heróis que 
resolvam situações de crise sem trabalho em equipe. 

A ROTINA E A EXPERIÊNCIA NÃO TORNAM O 
PRODUTO MENOS PERIGOSO



• DEFESA CIVIL
– O objetivo da Defesa Civil é a redução de desastres que abrange 

os seguintes aspectos:
1. prevenção de desastres
2. preparação para emergências e desastres;
3. resposta aos desastres;
4. reconstrução ou recuperação dos danos.

• ÓRGÃO SETORIAL
– Dentro da estrutura da Defesa Civil os órgãos ambientais são  

órgãos setoriais que prestam apoio direto ao Sistema de Defesa 
Civil.



Atores de um cenário de Desastre:
• OS RESPONSÁVEIS PELO DESASTRE.
• OS ÓRGÃOS PÚBLICOS E AUTORIDADES DE 

GOVERNO.
• A POPULAÇÃO QUE ESTÁ VULNERÁVEL AO 

DESASTRE. 
• IMPRENSA

Qual o papel destes atores na 
Administração do DESASTRE 
de Produtos Perigosos?



DOS TRANSPORTADORES, PRODUTORES, COMERCIANTES E 
UTILIZADORES DE PRODUTOS PERIGOSOS.

• Os responsáveis pelos produtos perigosos possuem a 
responsabilidade de realizar em todas as operações, desde a 
fabricação até o consumo destes produtos, a aplicação da 
legislação e normas existentes com a finalidade de 
IDENTIFICAÇÃO e CARACTERIZAÇÃO correta do seus 
RISCOSRISCOS, dentro do princípio da PREVENÇÃO e é sua 
obrigação, no caso de ACIDENTE informar corretamente a 
todos os demais atores envolvidos.



RESPONSABILIDADE OBJETIVARESPONSABILIDADE OBJETIVA

No que tange ao meio ambiente,  em 1981, o No que tange ao meio ambiente,  em 1981, o 
art. 14, art. 14, §§ 11ºº da Lei nda Lei nºº 6.938 (Lei da Pol6.938 (Lei da Políítica tica 
Nacional de Meio Ambiente),Nacional de Meio Ambiente), introduziu a introduziu a 
responsabilidade responsabilidade sem culpasem culpa no ordenamento no ordenamento 
legal ambiental. legal ambiental. 



RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDRESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁÁRIARIA

Art. 14 Lei n.6.938/81
§ 1º “(...) é o poluidor obrigado, independentemente da 
existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos 
causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua 
atividade”. 



E tenham um E tenham um plano de atendimento de emergênciaplano de atendimento de emergência que que 
contenha no mcontenha no míínimo:nimo:
-- equipe prequipe próópria ou terceirizada de atendimento de emergência;pria ou terceirizada de atendimento de emergência;
-- estratestratéégia de atuagia de atuaçção no caso de acidentes;ão no caso de acidentes;
-- interlocutor da empresa que concentre as informainterlocutor da empresa que concentre as informaçções tões téécnicas e cnicas e 
administrativasadministrativas
-- canais exclusivos de comunicacanais exclusivos de comunicaçção 24 horas;ão 24 horas;
-- responsresponsáável tvel téécnico habilitado para atendimento de acidentes;cnico habilitado para atendimento de acidentes;
-- listagem de recursos de socorro, de equipamentos e hospitais; listagem de recursos de socorro, de equipamentos e hospitais; 
--informar os informar os óórgãos prgãos púúblicos, a comunidade e a imprensa sobre os blicos, a comunidade e a imprensa sobre os 
riscos reais dos produtos, no caso de vazamentos as quantidades riscos reais dos produtos, no caso de vazamentos as quantidades 
provprovááveis, as medidas de seguranveis, as medidas de segurançça, cobrir despesas com a, cobrir despesas com 
evacuaevacuaçção e recursos para minimizar os danos pessoais, ão e recursos para minimizar os danos pessoais, 
ambientais e materiais.ambientais e materiais.



DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E AUTORIDADES DE GOVERNO
• Na prática a sociedade, a partir do anos 70, consciente das 

ocorrências com efeitos ambientais, sempre amplamente 
divulgados, passou a cobrar as providências das 
autoridades, nessa nova área de atuação, cujos primeiros 
resultados foram a formação dos órgãos ambientais e de 
grupos especializados para atendimento emergencial, que 
atuariam em conjunto com a Defesa Civil.

• Hoje inclui-se nestes grupos a FEPAM, o Corpo de 
Bombeiros, Policia Rodoviária Federal e Estadual, PATRAM, 
Brigada Militar, INMETRO, etc..



IMPRENSA



Acidentes com Produtos e ResAcidentes com Produtos e Resííduos Perigosos duos Perigosos 
–– conseqconseqüüências ambientais e a saências ambientais e a saúúde pde púúblicablica

•• Tipo de produto ou resTipo de produto ou resííduo:duo: estado físico, risco 
que oferece, qual sua solubilidade, reatividade 
com a água, densidade, é tóxico para a vida 
aquática?;

•• CaracterCaracteríísticas do local do acidente:sticas do local do acidente: tipo de 
local, deslocamento do produto, áreas de risco 
próximas;

•• CondiCondiçções meteorolões meteorolóógicas:gicas: chuva, sol, vento, 
temperatura, umidade;

Os riscos estão diretamente relacionados ao:



Acidentes com Produtos e ResAcidentes com Produtos e Resííduos duos 
Perigosos Perigosos –– conseqconseqüüências ambientais e a ências ambientais e a 
sasaúúde pde púúblicablica

* Estes riscos geram um passivo 
ambiental?

* O custo do passivo ambiental é
economicamente suportável pela 
empresa?



OBRIGADO PELA 
ATENÇÃO
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