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ATA nº 004/2022  
DATA: 28.04.2022 
HORÁRIO: 10:00 
LOCAL: DOM PEDRO II 
 
Ao vigésimo oitavo dia do mês de abril, as dez horas. 

Dando início a reunião, Sr. Felipe Zacharias agradeceu a presença de todos. Como pauta ficou 

estabelecido: 1) Apresentação do resultado do simulado da empresa Cattalini; 2) Apresentação 

do relatório do simulado realizado pela Appa. 3) Alinhamento com o PAM dos pontos fortes, 

fracos e operadores de melhoria nos simulados. Respondendo aos quesitos da pauta de 

reunião, O Sr. Wagner expôs aos presentes um relatório de informações relacionado ao 

simulado que foi realizado no dia 25/03/2022. O simulado foi realizado com a equipe de 

brigada do píer e a organização de emergência Cattalini, tendo por objetivos avaliar o 

comportamento da organização de emergência de brigada no atendimento do incêndio no píer, 

em especial no que diz respeito a comunicação interna e externa ao grupo ao PAM e sincronizar 

ações. Nesse primeiro momento a Cattalini tem uma metodologia de que ela conclui os 

processos de simulado quando ela termina o ciclo de todos os turnos. A empresa tem 5 turnos 

e atualmente já tem 3 ciclos, com a previsão de no início de maio, na primeira quinzena concluir 

os dois ciclos restantes do turno do píer, para ser feito um relatório geral das ações. Os pontos 

verificados foram: o plano de contingência de incêndio no píer, se está sendo seguido e se as 

pessoas tem o entendimento dessa ferramenta; o plano de contingência de derramamento de 

granel  líquido no píer também está sendo entendido pelas equipes; teste dos equipamentos de 

combate a incêndio instalados no píer e verificação de possíveis necessidades de melhoria e 

avaliar o tempo de resposta com a empresa Hidroquim, sendo essa a contratada para prestação 

de serviço no atendimento marítimo diante de vazamento de líquido.  O simulado realizado foi 

o simulado não informado. Foi seguido um fluxo de comunicação interna e externa entre as 

empresas do grupo do PAM. As empresas comunicadas são:  União Vopak, Appa, Rocha, Fospar 

Álcool do Paraná, CBL e Terin. O Sr. Wagner solicitou que as empresas deem um feedback em 

relação aos horários anotados pela equipe Cattalini durante as comunicações. O Sr. Wagner 

mostrou algumas imagens aos presentes, tiradas durante o simulado. A análise crítica será 

realizada com a participação da conclusão dos turnos, com previsão para segunda semana de 

maio. O Sr. Wagner informou que disponibilizará o arquivo do relatório do simulado aos 
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representantes das empresas, para uma possível troca de ideias. Respondendo aos quesitos 

da pauta de reunião, O Sr. Felipe Zacharias iniciou sua apresentação evidenciando a ordem de 

simulados dentro do cronograma do PAM. Na sequência exibiu o relatório do simulado da Appa, 

tendo como executantes toda a equipe de GSST, da coordenação de fiscalização de emergência 

do Meio Ambiente e as equipes de apoio. O simulado foi realizado no dia 17/02/2022, com a 

hipótese acidental: Condição adversa de tempo. O Objetivo do simulado foi testar os fluxos de 

comunicação tanto do PAE/PCE e PAM e testar também a comunicação em tempo de resposta, 

a eficácia, o repasse de informações, a disponibilidade da UASP e dos coordenadores do plano 

de emergência e a comunicação em conjunto com o grupo do PAM via Whatzapp. Os pontos 

fracos identificados: apenas 9 das empresas integrantes do PAM, incluído a própria Portos do 

Paraná retomaram em até 30 minutos decorridos da comunicação inicial, que representa 33%. 

Destas, apenas oito (30 %) retornaram com informações de ações de resposta emergencial 

planejadas/ pretendidas frente ao cenário exposto, sendo esse um ponto a ser estudado. Cerca 

de 15 % dos integrantes do grupo de WhatsApp do PAM não leram ou receberam a mensagem 

representando outro relevante risco à eficácia da comunicação emergencial. Assim requer que 

as mensagens do grupo do PAM, sejam tratadas como prioridade, tendo as empresas que 

internalizar  pessoas que estejam efetivamente fazendo parte desses grupos, que possam 

receber essas mensagens e disparar internamente. O grupo precisa ser tratado como grupo 

efetivo frente a emergências.  O Sr. Felipe Zacharias solicitou que a planilha de contatos esteja 

sempre atualizada e que os ramais de emergência das empresas sejam adicionados. Um 

indicador foi apresentado, sendo entendido como indicador crítico, onde quase 30% das 

empresas não participaram, não tiveram uma interação com a mensagem colocada no grupo do 

PAM, sendo uma questão a ser trabalhada em conjunto na tentativa de diminuir essa 

porcentagem. O Sr. Felipe Zacharias reforçou a sequência do cronograma, tendo a empresa 

Ponta do Félix a programação de um simulado para junho, com a hipotese acidental a ser 

definida. Respondendo aos quesitos da pauta de reunião, O Sr. Cap. Everton ressaltou que o 

Corpo de Bombeiros está com um planejamento de fazer visitas técnicas nas empresas com o 

objetivo de conhecimento operacional para um melhor atendimento na hora de uma 

ocorrência. O Sr. Felipe Zacharias informou da importância da participação da comissão 
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gerenciadora nas visitas realizadas pelo Corpo de Bombeiros. Nada mais havendo a tratar, o Sr. 

Zacharias agradeceu a presença de todos. Compõem esta Ata lista assinada pelos presentes. 
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