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1.

INTRODUÇÃO
O presente documento apresenta o PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos para a

operação da malha ferroviária da ALL, no Trecho Alto Araguaia - Rondonópolis no Estado do
Mato Grosso. O PGR destina-se a definir as ações de gestão para o pleno controle das atividades
relacionadas, principalmente, com o transporte de produtos perigosos. A gestão deve ocorrer de
forma preventiva, reduzindo a probabilidade de ocorrência de acidentes; e corretiva,
minimizando eventuais impactos ambientais quando da ocorrência desses eventos.
As ações preventivas são aquelas que garantem maior segurança aos seguintes processos:
 Processo Operacional;
 Manutenção de equipamentos e instalações;
 Sistematização de atividades operacionais;
 Implantação de sistemas de segurança;
 Treinamentos; e
 Auditorias.
As ações corretivas são aquelas previstas pelo PAE - Plano de Ação de Emergência.
1.1

Conceitos Básicos
O Programa de Gerenciamento de Riscos pode ser definido como um conjunto de ações e

procedimentos operacionais e administrativos, que têm por objetivo prevenir, reduzir e controlar
os riscos associados a uma determinada atividade e ainda, manter as operações dentro de padrões
de segurança, considerados aceitáveis ao longo da operação da malha ferroviária.
O risco é a resultante da frequência de ocorrência de um evento indesejado e das
conseqüências geradas por esse evento. Portanto, a redução dos riscos impostos por uma
atividade perigosa pode ser conseguida através da implementação de medidas, que visem tanto
reduzir as frequências de ocorrência dos acidentes (ações preventivas), como as suas respectivas
consequências (ações de proteção), conforme apresentado no fluxograma abaixo.
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Atividade
Perigosa

Riscos
Associados

Redução de
Freqüências
(Prevenção)

Redução de
Conseqüências
(Proteção)

Gerenciamento
dos Riscos

1.2.

Escopo do PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos
Considerando os conceitos anteriormente definidos, o PGR da ALL - América Latina

Logística foi concebido com a principal finalidade de prevenir a ocorrência de acidentes
ambientais e pessoais, por meio da implantação e manutenção de medidas de gestão, para as
atividades de transporte ferroviário, envolvendo principalmente produtos perigosos.
O trecho delineado pelo presente PGR inicia-se no pátio da empresa em Alto Araguaia e
termina no km 751 da via permanente em Rondonópolis. Trata-se de um novo trecho com
previsão de transporte das seguintes cargas: produtos agrícolas, alimentícios, siderúrgicos e
derivados, minérios, produtos diversos, e produtos perigosos.
As ações voltadas para a redução das conseqüências (impactos ambientais, ao patrimônio,
ao corpo funcional da ALL e à comunidade) estão contempladas no PAE - Plano de Ação de
Emergência, que devem ser consideradas como parte integrante do PGR - Programa de
Gerenciamento de Riscos.
O escopo do presente PGR contempla os seguintes itens:
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 Introdução;
 Objetivos;
 Definições e Siglas;
 Caracterização do Empreendimento e da Região;
 Estrutura Organizacional do PGR;
 Informações de Segurança;
 Análise, Avaliação e Revisão dos Riscos;
 Procedimentos Operacionais;
 Gerenciamento de Mudanças;
 Manutenção de Ativos;
 Programa de Capacitação de Recursos Humanos;
 Programa de Comunicação dos Riscos;
 Investigação de Incidentes e Acidentes;
 Plano de Ação de Emergência;
 Programa de Auditoria;
 Manutenção do PGR;
 Equipe Técnica;
 Referências Bibliográficas e
 Anexos
Com base nos tópicos acima apresentados, pode-se afirmar que o presente PGR foi
concebido de forma a proporcionar às partes interessadas:
 Informações quanto aos riscos associados às atividades da ALL - América Latina
Logística, desenvolvidas no trecho Alto Araguaia - Rondonópolis no estado do Mato
Grosso;
 Estabelecimento das atividades de gerenciamento dos riscos;
 Integração entre as diversas atividades e envolvidos no gerenciamento dos riscos.
PGR – Programa de Gerenciamento de Riscos
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2.

OBJETIVOS
O PGR tem como principal objetivo definir as atividades e procedimentos a serem

adotados durante a realização de atividades, serviços e operações da ALL no trecho Alto
Araguaia - Rondonópolis no Estado do Mato Grosso, com vista à prevenção de acidentes, de
modo a preservar o meio ambiente, as instalações e a segurança do corpo funcional e das
comunidades circunvizinhas à ferrovia.
Dentro deste contexto e, considerando os objetivos anteriormente mencionados, os
resultados esperados com o presente PGR podem ser resumidos em:


Assegurar o total cumprimento da legislação pertinente, relativo à saúde, segurança e
meio ambiente, num processo de total transparência perante as autoridades e
comunidades circunvizinhas às instalações;



Desenvolver suas atividades de forma preventiva, com vista a proteger as pessoas, o
patrimônio e o meio ambiente;



Assegurar padrões de saúde, segurança e meio ambiente, decorrentes das atividades
de transporte ferroviário de minérios, produtos diversos, produtos perigosos como
também aos padrões associados às instalações fixas;



Subsidiar os planos e metas na busca da melhoria contínua de suas atividades,
serviços e operações, por meio de ações que visem o pleno gerenciamento dos riscos
relacionados ao meio ambiente, à saúde e à segurança.
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3.

DEFINIÇÕES E SIGLAS

3.1.

Definições


Ação Criminosa: Ação de terceiros com o intuito de prejudicar ou atrapalhar a
operação ferroviária



Acidente: Evento indesejável ou uma seqüência de eventos, casual ou não, e do qual
resultam danos, perdas e/ou impactos.



Acidente Ambiental: Acontecimento indesejado, inesperado ou não, que afeta, direta
ou indiretamente, a integridade física e a saúde das pessoas expostas, causa danos ao
patrimônio, público e/ou privado, além de impactos ao meio ambiente.



Acidente Ferroviário: Ocorrências que, com a participação direta do trem ou veículo
ferroviário, provoca danos às pessoas, ao veículo, às instalações fixas e ao meio
ambiente. As tipologias são:
- Abalroamento: Colisão de veículos ferroviários ou trens, circulando ou
manobrando, com qualquer obstáculo, exceto outro veículo ferroviário.
- Atropelamento: Acidente que ocorre, quando um trem ou veículo ferroviário
colide com pessoa e/ou animal, provocando lesão ou morte.
- Avaria: Ocorrência em que o defeito de componentes de veículo ferroviário e/ou de
instalações fixas, provoca atrasos, redução de lotação ou suspensão de trem.
- Colisão: Acidente ferroviário resultante do impacto indevido de veículo ferroviário
contra um obstáculo à sua livre circulação.
- Choque: Colisão de veículos ferroviários ou trens circulando no mesmo sentido, na
mesma via, podendo um deles estar parado.
- Descarrilamento: Acidente ferroviário em que as rodas do trem saltam do boleto
do trilho.
- Encontro: Colisão de veículos ferroviários ou de trens circulando em sentidos
opostos na mesma via, podendo um deles estar parado.
- Esbarro: Colisão de veículos ferroviários ou trens, circulando ou manobrando em
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vias distintas, podendo um deles estar parado.
- Irregularidade: Ocorrências verificadas pela transgressão das normas e
regulamentos da operação ferroviária.
- Tombamento: Descarrilamento que resulte na inclinação total do veículo
ferroviário.
- Semi-tombamento: (Adernamento) Descarrilamento que resulte na inclinação
lateral parcial do veículo ferroviário.


Anormalidade: Ocorrências que não constituem acidentes ferroviários, avarias ou
irregularidades, acarretando ou não danos pessoais e/ou materiais.



Atendimento a Emergência: Desencadeamento de ações coordenadas e integradas,
por meio da mobilização de recursos humanos e materiais compatíveis com o cenário
apresentado, visando controlar e minimizar eventuais danos às pessoas e ao patrimônio,
bem como os possíveis impactos ambientais.



Aparelho de Mudança de Via: Chave equipada com mecanismo manual, elétrico,
mola, destinado a possibilitar a passagem de veículos ferroviários de uma via para
outra.



Batmetria: Avaliação de fundação dos pilares submersos em pontes.



Bitola Aberta: Quando o trilho perde fixação e a bitola abre fora dos limites
aceitáveis.



Brigadistas: São funcionários da ALL que em situação de emergência combatem
incêndio ou poluição.



Causa: Fato ou encadeamento de fatos, de origem humana ou material, que precedem e
condicionam a materialização de um risco com potencial para a geração de danos.



Centro de Controle Operacional: Local onde estão os empregados encarregados da
programação e controle da circulação dos trens e onde estão instalados todos os
equipamentos necessários para essa atividade.
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Cenários Acidentais: Identificação das hipóteses acidentais passíveis de ocorrência,
decorrentes das atividades desenvolvidas.



Chave Manual: Um mecanismo da chave de linha (AMV) operado manualmente que
permite a mudança da via.



Compartimento dos Sensores e Transdutores EFI: Compartimento localizado
dentro da locomotiva responsável pelo sistema de computadores.



Controlador do CCO: Empregado do Centro de Controle Operacional (CCO),
responsável pelo comando e pela circulação dos trens.



Controlador Mestre: Supervisor responsável pelas atividades do CCO e
controladores.



Crise: É por natureza, um período de tensão. Seja provocada por acidente ou por
problemas corporativos (como uma greve, por exemplo), a crise carrega um grande
potencial de desgaste nas relações com os diferentes públicos e representa um risco real
para a imagem e reputação da empresa. Para acentuar ainda mais o risco, a ansiedade
inerente a essas situações costuma motivar reações impulsivas, nem sempre coerentes
com a filosofia da empresa ou com a imagem que se pretende projetar. Há, ainda, o
perigo de a cobertura jornalística enveredar por um caminho sensacionalista,
especialmente na ocorrência de acidentes, dando à crise uma dimensão ainda maior do
que a real.



Cruzamento Ferroviário: É o local onde duas ou mais linhas ferroviárias se
interceptam em um mesmo nível.



Desvio: É uma linha adjacente à linha principal ou a outro desvio, destinada aos
cruzamentos, ultrapassagens e formação de trens.



Desvio Ativo: É aquele que é provido de chaves de linha em ambas as extremidades,
oferecendo condições de entrada e saída de trens ou veículos ferroviários por ambas as
extremidades.



Desvio Morto: É aquele que é provido de uma única chave de linha para a sua entrada
e apresentando na outra extremidade, um pára-choque delimitando seu comprimento
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útil. A entrada e saída de veículos ferroviários são realizadas numa só extremidade.


Desvio Particular: É um desvio concedido pela ALL a uma empresa industrial ou
comercial.



Detector de Roda Quente e Rolamento: Sistema de sensores instalados em cinco
pontos estratégicos da ferrovia que alertam o operador do CCO e param
automaticamente o trem antes que haja superaquecimento de rodas e dos rolamentos
dos vagões.



Diretoria de Operações: Área que coordena toda a operação ferroviária na ALL.



Emergência: É toda ocorrência anormal dentro do processo habitual de operação que
resulte ou possa resultar em danos às pessoas, ao sistema e ao meio ambiente, interna
e/ou externamente, exigindo ações corretivas e preventivas imediatas de modo a
controlar e minimizar suas conseqüências.



Unidade Telemétrica “Fim de Trem” (End Of Train): Equipamento que instalado
no último vagão de um trem, emite sinais para a locomotiva de modo a permitir que o
maquinista saiba se o trem foi ou não fracionado.



Exercício Simulado: Treinamento prático de atendimento a uma emergência.



Falha Devido a Friso Fino: Desgaste no rodeiro do veículo.



Falha na Ponta da Agulha: Ocorre quando a chave de mudança de via fica sem
pressão e a ponta de agulha não encosta no trilho, ficando entre aberta.



Falhas no Trilho: Quebra de trilho por fadiga de material.



Falha por Perda de Radiação: Ocorre quando a curva está abaixo do raio mínimo e o
vagão força o truque do vagão causando desgaste ou descarrilamento.



Faixa de Domínio: Faixa de terreno de largura variável em relação ao seu
comprimento, em que se localizam as vias férreas e demais instalações da ferrovia,
incluindo áreas adjacentes, adquiridas pela administração ferroviária para fins de
ampliação da ferrovia. No caso da malha da ALL apresenta larguras variando
entre 15 e 50 metros.



Ficha do Trem: É o conjunto de indicações programadas regulando completamente a
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circulação de um trem, desde a sua formação até o seu destino.


Gabarito: Contorno de referência, que reflete as medidas dos obstáculos (naturais e
artificiais) existentes sobre ou ao lado da via permanente, ao qual devem adequar-se as
dimensões do material rodante e sua carga e outras instalações fixas que vierem a ser
construídas, para possibilitar o tráfego ferroviário sem interferência.



Superintendência de Operações: Área que executa a operação ferroviária nas linhas
da ALL.



Superintendência de Mecânica: Área que executa toda a manutenção das
locomotivas e vagões da ALL.



Superintendência de Via Permanente: Área que executa toda a manutenção das
instalações da linha principal e pátios da ALL.



Gerência de TI: Área que executa toda a manutenção dos sistemas de comunicação da
ALL.



Gerência de Saúde e Segurança: Área que executa as ações preventivas e corretivas
relacionadas à saúde e segurança do trabalho.



Gerência de Meio Ambiente: Área que executa as ações preventivas e corretivas
relacionadas ao meio ambiente.



Horário dos Trens: A relação completa dos trens autorizados a circularem em
determinado trecho, respeitadas as regras, contendo ainda instruções especiais pela
operação dos trens naquele trecho.



Hipótese Acidental - Tipo de ocorrência identificada no levantamento de riscos e que
gera cenários acidentais.



Impacto ambiental - Qualquer modificação no meio ambiente, adversa ou benéfica,
que resulte no todo ou em parte das atividades da ALL ou de suas empresas
terceirizadas.



Incidente - Evento que resultou em acidente ou que teve o potencial de resultar em
acidente.



Linha Corrida: Linha principal que liga um pátio ao outro.



Limites de Estação: Um trecho da linha principal designado por instruções especiais e
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identificado por sinais de limite de pátio, ou delimitado entre os AMVs de entrada e
saída da linha principal.


Linha Impedida: Uma linha está impedida entre dois pontos quando um trem ou o
material rodante de qualquer tipo estiver trafegando ou parado na mesma, ou quando
houver qualquer obstáculo que impeça o movimento das rodas sobre os trilhos ou atinja
o gabarito das linhas.



Linha Principal: Linha atravessando pátios e ligando estações na qual os trens são
operados por horários e licenças em conjunto.



Linhas Secundárias: São as linhas ou desvios adjacentes a uma linha principal.



Linha Singela: É uma linha principal única sobre a qual os trens circulam em ambos
os sentidos.



Linha Tronco: A linha de um sistema ferroviário que, em virtude de suas
características de circulação, é de maior importância relativa que as demais linhas do
sistema.



Locomotiva: Um veículo impulsionado por qualquer tipo de energia, ou uma
combinação de tais veículos, operados por um único dispositivo de controle, utilizado
para tração de trens nas linhas e em manobras de pátios.



Locomotivas de Auxílio: Uma ou mais locomotivas anexadas para auxiliar na tração
num determinado trecho, podendo estar sob comando único ou com equipe
independente.



Locomotiva Escoteira: Trem que circulando pela linha principal é constituído apenas
por uma ou mais locomotivas.



Marco de Estacionamento: Sinal baixo instalado entre as linhas que indica o limite
além do qual as locomotivas ou vagões não devem permanecer, para não restringir o
gabarito na via adjacente.



Meio Ambiente: circunvizinhança em que a ferrovia opera, incluindo-se ar, água, solo,
recursos naturais, flora, fauna, seres humanos e suas inter-relações.



Ocorrência Ferroviária: É qualquer fato que afete o tráfego ferroviário.
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Passagem em Nível: É o cruzamento de uma ou mais linhas com uma rodovia
principal ou secundária no mesmo nível.



Pátio: Um sistema de linhas que não a principal, utilizado para manobra, formação de
trens, estacionamento de vagões, cruzamento, ultrapassagens, licenciamentos e outras
finalidades. A circulação nestas linhas está sujeita à sinalização, regras ou instruções
especiais.



Pêra: Uma linha circular utilizada para a inversão de trens ou de veículos, sem recuos.



Posto de Licenciamento: Um local cuja indicação consta do horário de trens,
destinado ao controle de trens em um sistema de bloqueio manual, podendo ter ou não
características de parada.



Posto de Licenciamento de Obra: Um local móvel e provisório destinado ao controle
dos trens de serviço em um sistema de bloqueio manual.



Prefixo do Trem: É a sua caracterização por meio de letras e algarismos que
identificam cada trem em toda a ALL, no período de um mês, indicando sua categoria,
classe, natureza do transporte, linha que percorre, sentido de circulação e a ordem de
sucessão a outros de igual classificação. Os trens que circulam em sentido crescente da
quilometragem terão prefixo impar, enquanto que os de circulação em sentido oposto
terão prefixo par.



Primeira Abordagem: Revisão executada pelo maquinista que assume a locomotiva,
verificando se a mesma tem condições de prosseguir viagem.



Programação de Trens: Uma programação contendo os horários, instruções e
especificações para operação dos trens nos trechos, inclusive instruções especiais
concernentes à triagem.



Ramal: É uma linha secundária que deriva da linha tronco.



Risco: Medida de danos à vida humana, resultante da combinação entre a freqüência
de ocorrência e a magnitude das perdas ou danos (conseqüências).



Rota: As linhas que um trem venha percorrer ao se deslocar de um local até outro.



Trem: Uma locomotiva ou várias locomotivas acopladas a vagões.
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Sinal Fixo: qualquer sinal ou placa que identifica a cauda de um trem.



Sinal de Cauda: Um sinal que identifica a cauda de um trem.



Terminal de Carga: Local apropriado para o carregamento ou descarga de um produto
específico.



Travessão: Uma linha diagonal provida de chaves nas duas extremidades, ligadas a
linhas paralelas, a fim de permitir a passagem de trens de uma das linhas para a outra.



Trem: Qualquer veículo automotriz ferroviário (auto de linha, máquina socadora, etc.),
uma locomotiva ou várias locomotivas acopladas, com ou sem vagões, em condições
normais de circulação.



Trem Especial: Um trem extra com características de circulação particulares, não
constando do horário de trens. Pode ser de inspeção, passageiros, carga ou misto,
fretado ou requisitado.



Trem de Serviço: É um trem utilizado para transporte de pessoas, máquinas ou
materiais que serão empregados numa obra da ferrovia ou que circule por um motivo
qualquer de interesse ferroviário.



Trem Extra: Um trem com características de circulação normais, não constando do
horário de trens. Pode ser de passageiros, carga ou misto.



Truques: Conjunto formado por dois rodeiros e fixado na cabeça do vagão.



Unidade de Apoio: Unidade necessária à operação ferroviária, tais como:
- Pátio para formação, manobras, transbordo e cruzamentos de trens;
- Oficina e posto de manutenção de material rodante (locomotivas e vagões);
- Oficina de manutenção de equipamentos de via permanente;
- Posto de abastecimento;
- Estação de controle de carga e descarga;
- Estação de comunicação; e
- Terminal de carga.



Veículo Ferroviário: Todo material ferroviário rodante (de tração, de transporte, autopropulsor, de socorro e de manutenção) utilizado na operação ferroviária.
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Velocidade Máxima Autorizada: Velocidade máxima permitida no horário de trens
ou nas instruções especiais.



Velocidade Limitada: Velocidade de circulação de trem não superior a 50 km/hora.



Velocidade Reduzida: Velocidade de circulação de trem não superior a 30 km/hora.



Velocidade Restrita: Velocidade de circulação de trem que permita parar dentro da
metade do campo de visão.



Via Permanente: Leito da estrada de ferro, incluindo-se os troncos, ramais e desvios
ferroviários. A via permanente compõe-se de:
-

Infra-Estrutura: Obras de implantação e manutenção tais como fundação,
terraplenagem, drenagens, obras de artes correntes, obras de arte especiais (pontes,
pontilhões, viadutos, túneis, passagens inferiores e passagens superiores) e obras
complementares;

-

Superestrutura: Parte integrante da via composta pelo sub-lastro, lastro,
dormentes, trilhos e acessórios.



Vazamento: Entende-se por vazamento qualquer situação anormal que resulte na
liberação de produto, não estando necessariamente associado a uma situação
emergencial.



Vagão-tanque: Vagão construído dentro das normas técnicas e adequado para o
transporte de líquidos inflamáveis (gasolina, óleo diesel, álcool e óleo lubrificante).

3.2.

Siglas
ALL – América Latina Logística.
AMV – Aparelho de Mudança de Via
ANTT – Agência Nacional de Transportes Terrestres
APP – Análise Preliminar de Perigos
ATC – Automatic Train Control (Controle Automático de Trem)
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CAALL – Central de Atendimento da ALL (Fone: 0800-701-2255)
CBL – Computador de Bordo para Locomotivas
CCO – Centro de Controle Operacional
CIPA – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes
CSM - Capacidade de Suporte do Meio
EAR – Estudo de Análise de Riscos
ETE – Estação de Tratamento de Efluentes
FCP – Fluxo de Carga Poluidora
FISPQ – Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico
GMA – Gerência de Meio Ambiente
GLP – Gás Liquefeito de Petróleo
GPS – Global Positioning System (Sistema de Posicionamento Global)
IBAMA – Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis.
IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
IDH – Indice de Desenvolvimento Humano
IT – Intervalo de Tempo
OBC – On Board Computer (Computador a Bordo)
ONU – Organização das Nações Unidas
PAE – Plano de Ação de Emergência
PAM – Plano de Auxílio Mútuo
PCR – Programa de Comunicação de Riscos
PGR – Programa de Gerenciamento de Riscos
PIB – Produto Interno Bruto
PML – Posto de Manutenção de Locomotivas
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PMV – Posto de Manutenção de Vagões
RA – Riscos Ambientais
RFFSA – Rede Ferroviária Federal S/A
RO – Regulamento Operacional
ROT - Registrador de Operações de Trens
RS – Riscos de Segurança
SAO - Separadora Água-Óleo
SB – Seção de Bloqueio
SIV – Sistema de Inteligência de Via
TR – Trilho
VMA – Velocidade Máxima Autorizada
VT – Vagões Tanque
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4.

CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO E DA REGIÃO

4.1

Introdução
Neste capítulo é apresentada a caracterização do empreendimento, constituído por via

permanente e materiais rodantes utilizados no transporte de diversos produtos e cargas perigosas
no trecho da malha ferroviária, Alto Araguaia- Rondonópolis da ALL no estado do Mato Grosso.
Além da caracterização do empreendimento, este capítulo apresenta ainda uma descrição sucinta
das principais características físicas das regiões circunvizinhas ao trecho ferroviário em estudo.
4.1.1 Histórico
A América Latina Logística é a maior empresa independente de serviços de logística da
América do Sul, que opera, de forma integrada, o modal ferroviário e rodoviário para diversos
clientes em países como Brasil e Argentina. Instituída em 1997, como Ferrovia Sul Atlântico, foi
uma das três companhias a assumir, naquele ano, os serviços ferroviários no Brasil, após o
processo de privatização do setor.
Em 2006, com a aquisição da Brasil Ferrovias e da Novoeste, que operavam as
estratégicas malhas do Centro-Oeste e do estado de São Paulo, a ALL se tornou a principal
empresa de logística do Cone Sul. Detentora de concessões numa área de cobertura que alcança
75% do PIB do Mercosul, por onde passam 78% das exportações de grãos da região rumo a sete
dos principais portos instalados no Brasil e Argentina, a ALL opera atualmente a mais extensa
malha ferroviária da América do Sul. São 21.300 quilômetros de ferrovias nos dois países,
sendo, exclusivamente em território nacional, quase 16 mil dos mais de 29 mil quilômetros de
linhas férreas existentes no Brasil.
A gama de cargas transportadas compreende commodities agrícolas, insumos e
fertilizantes, combustíveis, construção civil, florestal, siderúrgico, higiene e limpeza,
eletroeletrônicos, automotivo e autopeças, embalagens, químico, petroquímico e bebidas.
Empresa de capital aberto, que lançou ações em bolsa em 2004, a ALL optou pelo Nível
2 de Governança Corporativa, assumindo publicamente seu compromisso com a ética e a
transparência. Neste compromisso, estabelece também sua Responsabilidade Social Empresarial,
realizando ações de desenvolvimento socioambiental em áreas e comunidades especialmente
localizadas no entorno de suas unidades. O Instituto ALL de Educação e Cultura é o responsável
PGR – Programa de Gerenciamento de Riscos
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pela execução de todas as iniciativas socioambientais da companhia, com programas voltados
para seus colaboradores, comunidades e meio ambiente.
4.1.2 Identificação da Empresa
A Tabela 4.1 apresenta a identificação da empresa.

Tabela 4.1 - Identificação da Empresa
Denominação Oficial

ALL – América Latina Logística Malha Norte S.A.

Endereço

Avenida Historiador Rubens de Mendonça, nº 2000, sala 308,
Cuiabá – MT

Telefone

041-2141-7388

Fax

041-2141-7358

Correio eletrônico

durvalnn@all-logistica.com

CEP

82.920-030

Inscrição Estadual

90.122.199-51

CNPJ

39.114.514/0003-90

Responsável pela Empresa

Bernardo Hees - Presidente

Responsável pelo PGR e
PAE

Durval Nascimento Neto – GMA (Gerência de Meio
Ambiente)

4.2

Características do Empreendimento
O trecho tem início no km 500 no pátio localizado na cidade de Alto Araguaia e termina

no km 751 na cidade de Rondonópolis totalmente inserido no Estado do Mato Grosso, com 251,3
km de extensão divididos em 3 segmentos:


Segmento Inicial, entre o km 500 e o km 560;



Segmento Intermediário, entre o km 560 e a travessia do Rio Itiquira;



Segmento Final, entre o km 671 e o km 751, no Terminal de Rondonópolis;

A Via Permanente que compreende o presente estudo está inserida na ligação ferroviária
entre Santa Fé do Sul (SP) e Cuiabá (MT).
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Para melhor ilustrar o presente PGR e melhor visão do trecho abrangido, o Anexo I
apresenta o Mapa de Macrolocalização da Ferrovia, onde estão indicados os principais
municípios interceptados pelo traçado entre Alto Araguaia e Rondonópolis.
4.3

Características da Via Permanente

4.3.1 Tipologia da Via Permanente
A linha férrea do trecho em questão tem as seguintes características em virtude de ser o
prolongamento do trecho Santa Fé do Sul – Alto Araguaia, implantado pela Ferronorte e em
operação. Deste modo optou-se pelas Especificações do Acervo Ferronorte, tanto para infra
como para superestrutura da via permanente:
 Faixa de Domínio: 20 m para cada lado do eixo, totalizando 40 m;
 Bitola Larga: 1,60 m
 Trilho: UIC-60;
 Dormentes: monobloco de concreto protendido com espaçamento de 62 cm (de
centro a centro de dormentes consecutivos) – 1613 dormentes/km totalizando
404.863 dormentes em todo o trecho;
 Lastro: pedra britada, com altura de 30 cm sob o dormente, ombro de 35 cm, volume
geométrico 2,166 m³ e volume empolado de 2,6 m³;
 Sub-lastro: solo laterítico, altura de 10 cm, volume geométrico de 0,93 m³/m e
volume empolado de 0,85 m³/m;
 Fixação: Elástica, tipo PANDROL;
 Superelevação: 100 mm;
 Pátios: 7 (distância entre 22,5 km e 33,4 km – extensão de 2.500m);
 Raio Mínimo: 600,00 m;
 Comprimento mínimo de transição: 40,00 m;
 Tangente Mínima: 25,00 m;
 Rampa compensada: 1%;
 Gabarito mínimo vertical: 6,75 m;
 Raio mínimo de concordância vertical em curva côncava: 20.000 m;
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 Raio mínimo de concordância vertical em curva convexa: 15.000 m;
 Velocidade Máxima Admissível: 111,11 km/h;
 Velocidade Diretriz: 84 km/h;
 Carga Máxima por Eixo: 318,6 kN – 32,5 tf;
4.4

Características Operacionais

4.4.1 Centro de Controle Operacional - CCO
O monitoramento de todas as operações do tráfego ferroviário é realizado pelo CCO de
Curitiba. As locomotivas possuem em sua cabine um sistema de rastreamento por GPS - Global
Positioning System (Sistema de Posicionamento Global) que permite ao CCO identificar a
localização exata da composição a cada 5 segundos e assim, controlar permanentemente o
movimento de todas as composições em tráfego nos trechos. O monitoramento é realizado
através de painéis e computadores que reúnem informações do que acontece na ferrovia. Este
sistema também é utilizado para o licenciamento dos trens que consiste na liberação de avanço
da composição até o próximo pátio do percurso.
O procedimento de licenciamento das composições através do CCO tem o objetivo de
gerenciar o fluxo de circulação na malha que apresenta linha singela, ou seja, as composições
circulam pela mesma linha nos dois sentidos.
A comunicação da equipagem do trem (maquinista) e pátios de manobra com o CCO é
feita por meio de rádios transmissores, CBL – Computador de Bordo da Locomotiva e celulares,
existentes nas cabines das locomotivas.
4.5

Características das Instalações Fixas
No trecho em estudo existem unidades de produção localizadas em Alto Araguaia,

Rondonópolis, Itiquira e Alto Taquari.
4.5.1 Bases de Apoio, PA, PML, PMV e Terminal
Para o trecho de Alto Araguaia – Rondonópolis há uma base de apoio com materiais para
atendimento emergencial localizada em Alto Taquari. A empresa prevê na finalização das obras
de implantação, um estudo para dimensionamento e instalação de novas bases de apoio, se
aplicável.
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A ALL ainda conta com PA, PML e PMV no município de Alto Taquari e um Terminal
em Alto Araguaia. A empresa prevê a instalação de um Terminal em Itiquira e PA, PML, PMV e
um Terminal no município de Rondonópolis.
4.5.2 Pátios
Os pátios são instalações onde se realizam operações de manobra de composição,
formação de trens, estacionamento temporário de vagões, cruzamentos e desvio para clientes,
mantidos e operados pela ALL, exceto nos desvios de clientes.
Os pátios citados na Tabela 4.2 são assistidos, ou seja, tem suas operações controladas e
monitoradas pelo CCO e as manobras são acompanhadas por manobreiros, que realizam
inspeções e orientam as operações, mantendo contato com o maquinista e o CCO via rádio. Os
pátios não assistidos são apenas áreas de apoio para eventuais necessidades durante o transporte
de produtos, portanto não contam com a presença de funcionários da ALL ou mesmo controle
via CCO.
Em ambos os casos, os pátios podem ser utilizados como pontos de apoio logístico para o
desenvolvimento das ações de resposta emergencial a serem desenvolvidos pela ALL.
Tabela 4.2 - Pátios
Pátio

Km

Distância entre os Pátios (Km)

Alto Araguaia

-----------

28,8

1

530,0

31,3

2

563,6

30,6

3

596,9

31,4

4

631,2

26,6

5

661,1

22,5

6

686,0

29,2

7

717,7

33,4
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4.6

Descrição do Traçado
O traçado da ferrovia objeto deste PGR inicia-se em Alto Araguaia, especificamente no

pátio ferroviário de Alto Araguaia, e segue cruzando 3 municípios, conforme apresentado na
Tabela 4.3.

Tabela 4.3 – Municípios interceptados pela Via Permanente
Nº

Município

KM

1

Alto Araguaia

500 – 540+600

2

Itiquira

540+600 – 694+130

3

Rondonópolis

694+130 – 761+300

O Mapa de Macrolocalização da Ferrovia (Anexo I) apresenta os principais municípios
cruzados pela linha.
Também são apresentados os Pontos Notáveis e Interferências no Anexo II, que são
definidos como elementos que podem interferir na integridade do eixo ferroviário ou ser
impactados pelos efeitos físicos decorrentes de eventual incidente, os mesmos estão localizados
na faixa de domínio ou nas suas proximidades. O Anexo III apresenta os Diagramas Unifilares.
Para a caracterização da área de influência da ferrovia, conservativamente, o pior cenário
acidental, ou seja, a ruptura catastrófica de tanque de Etanol. A distância obtida para este
cenário nas simulações, tem um raio de 300 m.
Desta forma, foram levantados todos os pontos notáveis no raio de 300 m para cada lado
da ferrovia. Foram considerados como pontos notáveis os seguintes itens:
 Vias: rodovias federais, estaduais e municipais, via urbana pavimentada e não
pavimentada;
 Obras de arte: passagem em nível superior, inferior, mesmo nível, clandestino,
túnel, ponte, viaduto e passarela;
 Uso e ocupação do solo: áreas de reflorestamento, agrícola, urbana, industrial,
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mineração, aeroporto, unidade de conservação, piscicultura, pecuária e mista;
 Vegetação: campo, restinga, cerrado, cerradão, mata ciliar, floresta estacional
semidecídual, restinga, floresta de transição (restinga/encosta), floresta ombrófila
densa, várzea/brejo e fragmentos florestais;
 Hidrografia: rio, córrego, lago, represa, alagado, área inundável, bem como suas
captações para uso urbano, rural e industrial; e
 Outros: rede de alta tensão, dutovia, erosão, deslizamento, queimada, fiação elétrica
clandestina, áreas de invasão, trecho sujeito a queimadas e talude íngreme.
A Tabela 4.4 abaixo apresenta os pontos notáveis identificados no trecho ALL
Rondonópolis por município atravessado.
Tabela 4.4 – Pontos Notáveis ALL Alto Araguaia - Rondonópolis
Município

Município do Alto do
Araguaia

Número do Ponto
1

Início da Ferrovia

500

Terminal Agrenco

500 ao 501

3

Cruzamento com Córrego

501+366

4

Cruzamento com Córrego

520+000

5

Cruzamento com Córrego

524+473

6

Início do Pátio 1

528+709

7

531+451
540+644

9

Fim do Pátio 1
Divisa de Município Alto do
Araguaia - Itiquira
Cruzamento com Córrego

10

Início do Pátio 2

562+742

11

Fim do Pátio 2

565+158

12

Cruzamento com Córrego

574+682

13

Cruzamento com Córrego
Viaduto Sobre córrego Cabeceira
Comprida
Cruzamento com Córrego
Mudança de Fuso UTM de 22S para
21S
Início do Pátio 3

581+706

14
15
16
17
Município de Itiquira

Km em relação ao trecho

2

8

Município de Itiquira

Ponto Notável

547+000

584+000
584+393
587+772
595+649

18

Fim do Pátio 3

598+354

19

Início do Pátio 4

629+744

20

Fim do Pátio 4

632+679

21

Início do Pátio 5

658+488

22

Fim do Pátio 5

661+768

23

Cruzamento com Córrego

666+686

24

Ponte sobre Rio Itiquira

670+168

25

Cruzamento com Córrego

680+147
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Tabela 4.4 – Pontos Notáveis ALL Alto Araguaia - Rondonópolis
Município

Número do Ponto

Ponto Notável

Km em relação ao trecho

26

Cruzamento com Córrego

682+249

27

Início do Pátio 6

684+382

28

Fim do Pátio 6

687+763

29

689+601

32

Ponte sobre Rio Cachoeira
Divisa de Município Itiquira Rondonópolis
Ponte sobre Ribeirão Ponte da Pedra
I
Cruzamento com Córrego

33

Cruzamento com Córrego

705+840

34

Cruzamento com Córrego

711+865

35

Início do Pátio 7

716+000

36

Cruzamento com Córrego

718+000

37

Fim do Pátio 7

718+653

38

720+602

41

Cruzamento com Córrego
Ponte sobre Ribeirão Ponte da Pedra
II
Ponte sobre Ribeirão Ponte da Pedra
III
Cruzamento com Córrego

42

Cruzamento com Córrego

729+544

43

Cruzamento com Córrego

735+000

44

Cruzamento com Córrego

741+000

30
31

Município de
Rondonópolis

39
40

694+300
699+267
703+760

724+216
726+000
729+000

4.6.1 Sinalização
 A via permanente possui sinalização estática localizada ao longo da via. É composta
por placas fixas indicativas de vários tipos, que sinalizam para a equipagem dos trens
quanto aos pontos de acionamento obrigatório de buzina, proximidade de passagens
em nível, posição quilométrica, indicação de posição de chave por sinal luminoso
(AMV – Aparelho de Mudança de Via), placas de SB - Seção de Bloqueio,
sinalização de manutenção (homens trabalhando), entre outras.
 Passagens em nível são sinalizadas por placas indicativas tanto para o maquinista,
como para os usuários da via pública. Em alguns perímetros urbanos existem
sistemas de sinalização e de proteção complementares, com uso de cancelas operadas
por “guardas” municipais, sinais sonoros e luminosos e guarda-cancela durante 24
horas.
4.6.2 Obras de Arte
PGR – Programa de Gerenciamento de Riscos

4-8

América Latina Logística

Ao longo de toda a malha existem diversas obras de arte especiais como pontes,
viadutos, túneis, passagens de nível, bem como passarelas de pedestres. O Anexo IV contém,
entre outras informações, a localização das obras de arte ao longo do trecho da ferrovia.

4.7

Característica Sócio-Ambiental da Região sob Influência da Ferrovia

4.7.1 Características dos Municípios Interceptados pela Ferrovia
O empreendimento objeto deste PGR intercepta três municípios do estado do Mato
Grosso entre Alto Araguaia e Rondonópolis os quais são listados na Tabela 4.5.
Tabela 4.5 - Municípios Atravessados pelo Traçado
Densidade
População Área (km²) Demográfica
(hab/km²)

IDH

Latitude
(sede)*

Longitude
(sede)*

2,64

0.786

-17,31°

-53,21°

8.639

1,51

0.767

-17,20°

-54,15°

4.165

43,67

0.791

-16,47°

-54,63°

Nº

Município

1

Alto Araguaia

14.611

5.538

2

Itiquira

13.022

3

Rondonópolis

181.902

*graus decimais (fonte: IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística)

4.7.1.1 Alto Araguaia
Chamava-se Santa Rita do Araguaya, denominação em referência à santa de devoção e ao
Rio Araguaia, que margeia a sede municipal e ao mesmo tempo serve de marco divisório com o
vizinho Estado de Goiás, onde também existia uma povoação com o mesmo nome; uma goiana,
na margem direita, e outra mato-grossense, na margem esquerda.
Em 1921, a Resolução nº 837, criou o município de Santa Rita do Araguaya, sendo seu
primeiro Intendente o major Carlos Hugueney. A década de vinte representou um período de
turbulência para os moradores da região, por conta dos conflitos garimpeiros entre os caudilhos
Morbeck e Carvalhinho.
O Decreto nº 291, de 2 de agosto de 1933, transferiu a sede e a comarca do município de
Santa Rita do Araguaya para o de Lageado (atualmente Guiratinga). A seguir, Santa Rita do
Araguaya foi encampado por Lageado. Extinguia-se o município de Santa Rita do Araguaya.
através do Decreto-Lei 208, de 26 de outubro de 1938, foi restaurado sob a denominação de Alto
Araguaia, em ato de reestruturação territorial do Estado de Mato Grosso. A partir de então o
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termo Alto Araguaia não mais seria alterado. O nome Alto Araguaia é de origem geográfica,
pelo fato do município abrigar em seu território as nascentes do Rio Araguaia.

4.7.1.2 Itiquira
Pelo local onde está a sede municipal passou uma expedição exploradora do Rio Garças,
pelo sertanista Antonio Cândido de Carvalho, ainda em 1894.
Em 1932, teve início, na região o que atualmente compreende o sítio urbano de Itiquira, a
exploração econômica do diamante, com uma corrutela garimpeira de ruas tortuosas e vida
agitada.
Os garimpeiros exploraram de forma intensa Goiabeira e Cavouqueiro. Quando
descobriram diamantes no Vale do Ribeirão das Velhas, um lugar de muita riqueza. Um surto de
malária dizimou a população garimpeira de Itiquira.
O povoado firmou-se e passou a ser conhecido por Vila do Itiquira. E em 1937, uma lei
estadual reservou área de 3.600 hectares para instalação oficial do patrimônio. Era o começo da
vida organizada na Vila do Itiquira. Não demorou muito e o lugar tornou-se Distrito de Paz e
Distrito.
O município de Itiquira foi criado pela Lei nº 654, de 01 de dezembro de 1953.
4.7.1.3 Rondonópolis
Município criado pela Lei nº.666, de 10 de dezembro de 1953, de autoria do deputado
João Falcão. Localizado na Mesorregião 130, Microrregião 538 - Rondonópolis. Sudeste matogrossense. Em 1902, saindo de palmeiras, localidade do Estado de Goiás, Manuel Conrado dos
Santos instalou-se às margens do Rio Vermelho. Em 1916, a comissão Rondon realizou
levantamento topográfico da região, com vistas ao estabelecimento da linha telegráfica. Nessa
época, o major Otávio Pitaluga, membro da comissão Rondon, resolver fixar residência em Rio
Vermelho. Em março de 1919, a denominação passou oficialmente a ser Rondonópolis, em
homenagem a Cândido Mariano da Silva Rondon, mais tarde, Marechal Rondon, que visitava o
pequeno lugar de uma só rua, de vez em quando. Era um dos lugares predileto dele. Aproveitava
a ocasião para visitar os índios do povo Bororo que habitavam na região. A resolução nº. 814, de
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8 de outubro de 1920, criou o distrito de Rondonópolis que se beneficiou da sua localização
privilegiada no entroncamento das rodovias para Campo Grande e Alta Araguaia.
Os municípios interceptados pela malha ferroviária da ALL contam com grande
participação da agricultura e pecuária na composição do seu PIB, apresentados nas figuras 4.1,
4.2 e 4.3 (fonte IBGE). Apenas Rondonópolis tem parcelas maiores de participação da Indústria
e Serviços no seu PIB.

Figura 4.1 – PIB do Município de Alto Araguaia

Figura 4.2 – PIB do Município de Itiquira
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Figura 4.3 – PIB do Município de Rondonópolis

Os municípios na área de influência direta da ferrovia entre Alto Araguaia e
Rondonópolis possuem lavouras permanentes, lavouras temporárias, atividades extrativas e
pecuária extensiva. Trata-se de uma área de cerrado, com predominância de Neossolos
Quartzarênicos, também conhecido como areia quartzosa. São solos arenosos, muito ácidos e
suscetíveis a erosão, exigindo diversas técnicas corretivas de sua qualidade e uso intenso de
insumos químicos agrícolas.
Entre as lavouras permanentes destacam-se as produções de: banana e borracha (Itiquira).
As figuras 4.4, 4.5 e 4.6 apresentam as áreas plantadas com lavouras permanentes nos
municípios em estudo.

Figura 4.4 – Lavouras Permanentes no Município de Alto Araguaia
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Figura 4.5 – Lavouras Permanentes no Município de Itiquira
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Figura 4.6 – Lavouras Permanentes no Município de Rondonópolis

Entre as lavouras temporárias destacam-se as produções de: Soja, Milho, Algodão
Árboreo e Sorgo Granífero, ou seja, principalmente produtos voltados à exportação. As lavouras
temporárias de soja e milho, geralmente, são alternadas entre verão e inverno respectivamente. É
importante destacar também a lavoura temporária de algodão cujo município de Rondonópolis é
destaque na produção, integrando o Triângulo do Algodão no Mato Grosso. As figuras 4.7, 4.8 e
4.9 apresentam as áreas plantadas com lavouras temporárias.
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Figura 4.7 – Lavouras Temporárias no Município de Alto Araguaia

Figura 4.8 - Lavouras Temporárias no Município de Itiquira
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Figura 4.9 - Lavouras Temporárias no Município de Rondonópolis

Os municípios também contam com pecuária extensiva, predominantemente de bovinos,
caracterizando grandes extensões de uso da terra voltadas para pastagem. As figuras 4.10, 4.11 e
4.12 apresentam as atividades pecuárias desenvolvidas nos municípios em estudo.
Ainda vale destacar as atividades extrativas de madeira, lenha e carvão vegetal que
ocorrem na região.
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Figura 4.10 – Atividade Pecuária no Município de Alto Araguaia

Figura 4.11 – Atividade Pecuária no Município de Itiquira
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Figura 4.12 – Atividade Pecuária no Município de Rondonópolis
4.7.2 Características do Meio Físico
A área do empreendimento está inserida em três planaltos: Planalto de Maracajú, Planalto
de Caiapônia e Planalto Central da Bacia do Paraná. É importante destacar que, segundo
CUNHA (2009, p.254-257), o empreendimento está inserido na Bacia do Rio Paraguai.
O Rio Paraguai, com extensão de 2.070 km, nasce no planalto central e penetra no
pantanal. Serve como fronteira, em alguns trechos, entre Brasil, Bolívia e Paraguai. Drena
terrenos dos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Seus principais afluentes são: São
Lourenço, Taquari, Miranda, Apa, Jauru e Manso. Segundo CUNHA (2009 - p.255):
As isoietas médias anuais (1931-1988) mostram que os valores de precipitação
aumentam de oeste para leste, atingindo a área dos formadores, no planalto central, com
amplitude entre 1.000 e 1.800mm. A chuva média da bacia é de 1.370mm/ano. O regime fluvial
(perene, tropical austral) segue o comportamento das enchentes e vazantes descrito nas bacias
dos rios Paraná, Tocantins e alto São Francisco. A vazão média específica é de 11.000m³/s
(1961 a 1990, DNAEE) e a vazão média específica é de 3,5l/s/km². [...] A produção de
sedimentos (t/km²/ano) e o aumento da concentração média anual de sedimentos em suspensão
(MG/l), na bacia do rio Paraguai, relacionam-se com o tipo de ocupação da terra, altamente
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relacionada aos planos de desenvolvimento da região. A exemplo, cita-se o plantio de soja no
planalto, região divisora topográfica das e a atividade garimpeira de Poconé.
No município de Alto Araguaia estão localizadas as nascentes do Rio Araguaia.
Apresenta, a longo prazo, elevada potencialidade de transporte de carga, notadamente grãos
agrícolas, em função da sua área de influência. Junto com o Rio Paraguai forma uma extensa
área de cursos d’água navegáveis.
No Anexo I é apresentado o mapa com o modelo digital de terreno da área proveniente do
mapeamento topográfico feito pela NASA através de técnicas de sensoriamento remoto, com
sensor ativo (Radar), denominado SRTM – Shuttle Radar Topography Mission.
De acordo com o Portal do Governo do Mato Grosso o Estado possui clima continental,
com duas estações bem-definidas, uma chuvosa e outra seca. A variação das médias de
temperatura se deve a dois fatores: ampla extensão do território no sentido norte-sul e sua
localização no interior do continente, com reduzida maritimidade. No extremo norte do Estado, a
temperatura média anual é de 26º C, enquanto no extremo sul essa média é de 22º C. As
variações de temperatura ao longo de um dia são grandes, a exceção do período do inverno,
quando há penetração de massa de ar fria de origem polar, nos meses de junho e julho. O regime
de chuvas é tipicamente tropical continental. A estação chuvosa vai de outubro a março
(primavera e verão), e a estação seca começa em abril e termina em setembro (outono e inverno).
As médias anuais de chuva variam de 1.250 a 2.750mm.
A ferrovia intercepta áreas antropizadas e áreas de cerrado. De acordo com estudo
realizado pelo Governo Federal Brasileiro, “Avaliação e Identificação de Ações Prioritárias para
a Conservação, Utilização Sustentável e Repartição dos Benefícios da Biodiversidade na
Amazônia Brasileira” (Ministério do Meio Ambiente, 2001), o empreendimento está inserido em
uma área de extrema importância devido à pressão antrópica sobre o meio ambiente.
O mapeamento categorizou áreas da Amazônia Legal segundo a tabela 4.6 abaixo:
Tabela 4.6 – Áreas Mapeadas na Amazônia Legal
Classificação das áreas mapeadas
A
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B

Áreas de muito alta importância

C

Áreas de alta importância

D

Áreas insuficientemente conhecidas, mas de provável importância

Segundo este mapeamento (Figura 4.13) a área é denominada PA 049 – Rondonópolis
(MMA, 2001- p.127) e possui as seguintes características:
 Grau de Prioridade: A
 Localização: Mato Grosso
 Município Principal: Poxoréo
 Municípios abrangidos: 28
 Características: Pressão demográfica (áreas com municípios com densidade demográfica
superior a 10 habitantes/km²). Região de expansão de lavouras de soja e também de
pecuária, com elevada densidade do efetivo de bovinos.
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Figura 4.13 – Pressões Antrópicas (fonte: MMA, 2001)
Ainda, de acordo com o mesmo estudo (MMA, 2001 - p.130), a área está inserida em um
eixo de desenvolvimento denominado ED-004 – Cerrado (p.130), Figura 4.14, com as seguintes
características:
 Grau de Prioridade: C
 Localização: Mato Grosso e Pará
 Município Principal: Poxoréo
 Municípios abrangidos: 42
 Características: Área de fronteira antiga, com incidência de desmatamento, exploração
madeireira, risco de fogo florestal moderado (grau 4). Atividade de soja no cerrado e
concentração de projetos de assentamento que ameaçam a região.
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Figura 4.14 – Eixo de Desenvolvimento (Fonte: MMA, 2001).
A malha da ALL no Mato Grosso, entre Alto Araguaia e Rondonópolis intercepta trechos
de refúgio de Cerrado, como indicado no mapa do Anexo I (fonte dos shapefiles: Ministério do
Meio Ambiente). Segundo Ab’Saber (2003, p.18-19) trata-se de uma:
Área de primeira grandeza espacial, avaliada entre 1,7 e 1,9 milhão de quilômetros
quadrados. Posição geral da área: ‘grosso modo’ zonal, à semelhança do que ocorre com o
vasto domínio das savanas na África. [...] Região de maciços planaltos de estrutura complexa e
planaltos sedimentares ligeiramente compartimentados (300 a 1700m de altitude) na área
‘core’). Cerradões, cerrados e campestres interflúvios e florestas-galeria contínuas, ora mais
largas ora mais estreitas, no fundo e nos flancos baixos de vales. Cabeceiras de drenagem em
‘dales’, ou seja, ligeiros anfiteatros pantanosos, pontilhados por buritis. Solos de fraca
fertilidade primária geral (predomínio de latossolos). [...]Trata-se de um conjunto paisagístico
inegavelmente monótono, sobretudo no que concerne às suas feições geomórficas e
fitogeográficas de tipo banal. No entanto, o domínio dos cerrados apresenta imponentes
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exceções de padrões de paisagem nas altas escarpas estruturais, onde ocorrem ‘trombas’,
‘aparados’ e ‘tombadores’, a par com canyons de diferentes amplitudes e com sítios de águas
termais (“águas quentes”).
Segundo a Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral apresentadas no
Portal do Governo do Mato Grosso, são encontradas as seguintes feições no domínio morfoclimático do Cerrado:
 Campo Cerrado (Savana Parque) - Fisionomicamente prevalece o componente
herbáceo e arbustivo, com indivíduos arbóreos presentes de forma esparsa, compondo
uma das expressões campestres da savana, denominada também “Campo Cerrado”.
Apresenta uma composição florística diversificada. Os componentes arbustivos e
arbóreos (com altura entre 1 a 2m) constituem-se de plantas características da Savana
Arborizada.
 Cerrado Propriamente Dito (Savana Arborizada) - É caracterizada por um tapete
gramíneo lenhoso contínuo e pela presença de espécies arbóreas de troncos e galhos
retorcidos, casca espessa (às vezes suberosa), folhas grandes (podendo ser grossas,
coriáceas e ásperas). Variações fisionômicas e estruturais, decorrentes geralmente de
características pedológicas diferenciadas e de perturbações antropogênicas,
expressam-se pela distribuição espacial irregular de indivíduos, ora com adensamento
do estrato arbustivo-arbóreo, ora com predomínio do componente herbáceo. A altura
varia entre 2m e 7m.
 Cerradão (Savana Florestada) - Fisionomicamente é descrito como a expressão florestal
das formações savânicas. As árvores que constituem o dossel possui troncos
geralmente grossos, com espesso ritidoma, porém sem a marcante tortuosidade
observada nas savanas. A estratificação é simples, e o consticomponente arbóreo é
perenifólio. Não há um estrato arbustivo nítido, e o estrato graminoso é entremeado de
espécies lenhosas de pequeno porte. Atinge altura em torno de 15m, podendo chegar a
18m. A composição florística do Cerradão é geralmente diversificada, contendo
espécies das expressões mais abertas das Savanas, que assumem hábito arbóreo, e da
Floresta Estacional, raramente presente em outras fisionomias savânicas. Ainda como
característica desse Bioma tem-se a presença das Florestas de Galeria (ou matas
ciliares), que começam, em geral, nos pequenos pântanos dos nascedouros dos
ribeirões, sob a forma de alamedas (veredas) de buritis (Mauritia sp). Estas florestas,
ao longo dos cursos d’água, vão progressivamente adquirindo outras espécies
arbóreas, encorpando e ocupando gradualmente as “rampas” dos interflúvios. Quando
as matas ciliares se fundem no interflúvio, considera-se o fim da área nuclear do
Domínio dos Cerrados.
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O traçado do empreendimento da ALL Alto Araguaia – Rondonópolis atravessa grandes
extensões de Neossolos Quartzarênicos, além de trechos de Argissolo Vermelho-Amarelo e
Latossolo Vermelho. Ver Anexo I (fonte dos shapefiles: Ministério do Meio Ambiente).
Os Neossolos Quartzarênicos são constituídos por material mineral ou material orgânico
pouco espesso (menos de 30cm de espessura), sem apresentar horizonte B diagnóstico. São
comuns nas faixas litorêneas, alguns Estados do Nordeste e do Centro-Oeste. Segundo Guerra e
Botelho (2009, p.191):
São solos areno-quartzosos, profundos (cerca de 200cm), acentuadamente drenados,
bastante drenados, bastante arenosos (textura areia ou areia franca), com estrutura em grãos
simples, caráter distrófico e acidez elevada predominantes. Apresenta seqüência de horizontes
A-C, caracterizando-se pela ausência de minerais primários facilmente intemperizáveis. [...] Os
maiores problemas quanto à erosão são quando se encontram desprovidas de cobertura vegetal,
agravando a escassez de materiais agregadores (argila e matéria orgânica) e tornando-se
expostas à erosão eólica.
O Latossolo Vermelho assim como os demais latossolos, têm também grande
homogeneidade de características ao longo do perfil, são bem drenados e de coloração vermelhoescura, geralmente bruno-avermelhado escuro. A estrutura é quase sempre do tipo forte pequena
granular com aparência de “pó de café”. A presença de quantidade significativa de óxidos de
ferro (entre 180 e 400 g.kg-1) faz com que, em campo, apresentem atração moderada a forte pelo
imã (quando secos e pulverizados). Têm baixa e alta fertilidade natural (são distróficos ou
eutróficos) e muitas vezes apresentam relativa riqueza em micronutrientes. Apresenta reduzida
suscetibilidade à erosão devido a boa permeabilidade e a baixa relação textural B/A.
O Argissolo Vermelho-Amarelo é o mais comum no Brasil, distribuído em todo o
território nacional. É um solo com horizonte B textural (Bt), caracterizado por acúmulo de argila
devido a iluviação, translocação lateral interna ou formação no próprio horizonte. Apresenta
diferenças significativas no teor de argila entre os horizontes A e B. Tem certa suscetibilidade
aos processos erosivos que são mais intensos conforme aumentam as diferenças e
descontinuidades texturais e estruturais.

PGR – Programa de Gerenciamento de Riscos

4 - 24

América Latina Logística

4.8

Principais Acessos à Ferrovia

4.8.1 Acesso Rodoviário
No Anexo V são apresentados os Principais Acessos incluindo os Rodoviários, para a Via
Permanente entre Alto Araguaia e Rondonópolis. Na Tabela 4.7 são apresentados os acessos
rodoviários por município interceptado pela via permanente.
Tabela 4.7 – Acessos Rodoviários por Município Interceptado pela Via
Permanente
Municípios
Rodovias
Alto Araguaia

BR-364, MT-100

Alto Garças

BR-364, MT-107, MT-110, MT-462

Itiquira

BR-364, MT-299, MT-370

Pedra Preta

BR-364

Rondonópolis

BR-364, BR-163, MT-383, MT-130, MT-270

4.8.2 Acesso Aquaviário
O empreendimento está localizado na Bacia do Rio Paraguai, considerado pelo Governo
do Mato Grosso como estratégico, em uma rota multimodal, para o escoamento da produção
agrícola para ao mercado interno do Estado e aos grandes centros exportadores no futuro.
4.8.3 Acesso Aeroportuário
A infraestrutura aeroportuária que serve a região sob influência da ferrovia é representada
pelo Aeroporto Maestro Marinho Franco. Segundo o Portal do Governo do Mato Grosso é o
maior aeroporto da região sul do Mato Grosso, localizado à 12,4 km do centro da cidade
Rondonópolis. É bem estruturado, com salas de embarque, desembarque e saguão, além de
equipamentos que permitem pousos noturnos. Pista: 1850 metros. Localizado na Rodovia BR163, km 110 - Rondonópolis.
4.8.4 Acesso Ferroviário
O acesso por via ferroviária se dá pelo município de Alto Araguaia através do trecho de
ferrovia da ALL Malha Norte, entre Aparecida do Taboado – MS e Alto Araguaia – MT,
administrado pela ALL.
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6.

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA
As informações de segurança relacionadas com as atividades de transporte ferroviário são

fundamentais para o controle dos riscos associados às mesmas. Dessa forma, o desenvolvimento
e a manutenção de informações técnicas de segurança constituem um item de suma importância
para o gerenciamento dos riscos intrínsecos a essas atividades.
Os itens a seguir apresentam as informações de segurança relacionadas aos produtos
transportados na ferrovia, além dos sistemas de segurança existentes na ALL - América Latina
Logística para operação da malha do trecho Alto Araguaia - Rondonópolis do Estado do Mato
Grosso.
6.1

Produtos Transportados
Os produtos transportados pela ALL no estado do Mato Grosso no trecho Alto Araguaia

– Rondonópolis foram classificados de acordo com suas características comerciais:
Agrícola/Alimentício, Siderúrgico, Minérios e Derivados, Diversos e Produto Perigoso. A
classificação está apresentada na Tabela 6.1, destacando-se principalmente a Classe de Riscos,
segundo a ONU para os produtos perigosos.
Tabela 6.1 – Produtos Transportados pela ALL
Produto
Classificação
Classe de Riscos
Álcool
Produto Perigoso
Classe 3 – Líquido Inflamável
Álcool Etílico Anidro
Produto Perigoso
Classe 3 – Líquido Inflamável
Fertilizantes/Adubo
Agrícola
Gasolina
Produto Perigoso
Classe 3 – Líquido Inflamável
Grãos Diversos
Agrícola/Alimentício
Madeira
Agrícola
Minérios
Diversos
Óleo Combustível
Produto Perigoso
Classe 9 – Substância Perigosa Diversa
Óleo Diesel Tipo B
Produto Perigoso
Classe 3 – Líquido Inflamável
Óleo Diesel Tipo D
Produto Perigoso
Classe 3 – Líquido Inflamável
Produtos Industrializados
Produtos Siderúrgicos
Diversos
As características dos produtos perigosos listados na tabela acima constam nas Fichas de
Informação de Segurança de Produtos Químicos – FISPQs apresentadas no Anexo VI do
presente Programa de Gerenciamento de Riscos.
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6.2

Centro de Controle Operacional
A distribuição dos recursos ferroviários e a operação da malha da ALL estão a cargo do

Centro de Controle Operacional (CCO), localizado em Curitiba, que utiliza um sistema on-line
de gerenciamento de dados, fornecendo plena e contínua informação da listagem e dos estoques
de transportes, cargas, terminais, produtos, etc.
O CCO abriga o painel e os computadores do Sistema de Controle de Tráfego
Centralizado, que processa dados em tempo real, cobrindo qualquer acontecimento ao longo da
ferrovia, assegurando a supervisão e o controle dos movimentos das composições em toda a
malha, durante 24 horas por dia, 365 dias por ano.
Para permitir o repasse das informações/dados específicos para o gerenciamento das
ações do tráfego, o sistema conta com unidades de apoio e controle (HOUSINGS), distribuído ao
longo de toda a malha ferroviária. O CCO controla inúmeros sistemas de segurança e
reguladores de velocidade das composições em trânsito, que são acionados automaticamente
quando detectadas quaisquer irregularidades nas composições em trânsito.
6.3

Informações de Segurança, Operações, Produtos e Equipamentos
As informações de segurança, relativas aos equipamentos, operações e produtos

transportados, constituem-se em elementos fundamentais do PGR, pois propiciam as
informações e dados necessários para o pleno conhecimento dos riscos associados a esses
aspectos, de modo que as operações sejam realizadas dentro dos critérios de segurança
requeridos.
Os dados e informações sobre os riscos intrínsecos dos produtos transportados pela
ALL encontram-se nas FISPQs, apresentadas no Anexo VI deste relatório, e são disponibilizadas
para consulta de todos os funcionários envolvidos nas atividades envolvendo esses produtos.
Conforme já mencionado, para as operações de transporte de produtos perigosos, a ALL
dispõe de procedimento específico para a conduta de trens de transporte desses produtos,
apresentando as devidas informações necessárias para a ação em situação emergencial.
6.3.1 Via Permanente
A ALL controla todos os parâmetros referentes à Via Permanente em conformidade com
os requisitos legais estabelecidos no contrato de concessão e nas exigências técnicas da Agência
Nacional dos Transportes Terrestres – ANTT.
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Os seguintes documentos de gestão interna da Via Permanente são mantidos e
periodicamente atualizados pela ALL:


FORM 00169 – Prospecção de Dormentes e Pedras;



FORM 00181 – Prospecção de Serviços;



FORM 00244 – Placas de Pontes, Túneis e Viadutos;



FORM 00245 – Sinalização de PNs; e



MO 0014 – Manual de Via.

No Anexo VII são apresentados os dados construtivos da Via Permanente. Vale destacar
que por tratar-se de documentos corporativos da ALL é aplicável a toda a Malha da ALL.
6.3.2 Material Rodante
A ALL mantém banco de dados contendo as especificações técnicas de todo o material
rodante empregado nas operações da Via Permanente.
Os seguintes documentos de gestão do material rodante são mantidos e periodicamente
atualizados pela ALL:


DOC 00602 – Manual Centro de Trens; e



MO 00032 – Manual Técnico de Vagões.

6.3.3 Operações
Todas as operações realizadas pela ALL seguem as diretrizes constantes de
procedimentos operacionais e manuais, evitando com isto que desvio de padrão possam acarretar
falhas que induzam a acidentes.
Os seguintes documentos de gestão do material rodante são mantidos e periodicamente
atualizados pela ALL:


FORM 000567 – Ficha de Avaliação de Viagem;



MO 00047 – Manual do Sistema de Gerenciamento Industrial;



MO 00127 – Regulamento Operacional;



MO 00128 – Padrão de Manobras;



PO 00072 – Manual de Cargas;
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PO 00100 – Gestão em Segurança Operacional;



PO 00138 – Formação e Circulação de Trens;



PO 00300 – Abastecimento de Diesel em Postos Internos;



PO 00304 – Gestão de Segurança;



PO 00324 – Encoste e Retirada de Vagões em Terminais de Clientes;



PO 00582 – SISTEMP – Sistema de Temperatura;



PO 00584 – SISCHUVA – Chuvas Fortes;



PO 00608 – Manual de Cargas;



PO 00632 – Utilização de Vagões e Locomotivas Corta-Fogo;



PS 00076 – Avaliação de Via;



PS 00100 – Gestão de Segurança Operacional; e



Circular de Instruções Especiais.

6.3.4 Sistemas de Segurança
Os principais sistemas de segurança operacional, da malha do Estado do Mato Grosso da
ALL são apresentados a seguir de forma sucinta:
 Sinalização Ferroviária - Sistema automático de controle do tráfego centralizado em
Painel de Controle, Detecção de Trens, Operação dos AMVs e Rotas dos Trens;
 ATC - Automatic Train Control - Instalado na cabine da locomotiva indica ao
maquinista a velocidade do trem e aciona os freios da composição, caso seja
ultrapassada a velocidade permitida;
 SIV – Sistema de Inteligência da Via - Sistema que orienta (fundamentado em
definições e critérios técnicos), as turmas de manutenção na priorização da retirada
dos defeitos de via;
 Gerenciamento – Translogic - A via permanente usa este sistema para controlar
diversos processos operacionais, incluindo o sistema do termômetro, as limitações de
velocidade (restrições) e as suas causas, bem como o local de trabalho diário das
equipes de manutenção;
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 Gerenciamento – Translogic – Termômetros - Verificação on-line do
funcionamento dos termômetros e histórico das temperaturas (análises e estudos);
 Tecnologia Embarcada - Equipamentos de comunicação, rádios fixos, sistemas de
comunicação Satélite, EOT, LCU e computador de bordo para locomotivas (CBL);
 Detector Acústico de Rolamentos – Sistema de monitoramento de rolamentos por
detecção acústica, identificando potenciais falhas nos rolamentos. O sistema realiza
monitoramento preditivo dos defeitos dos rolamentos, reduzindo o número de paradas
de trens devido a problemas de falhas em rolamentos e rodas e otimiza a vida dos
rolamentos;
 Detectores de Descarrilamento - Instalados a cada 1.750 m de linha, este dispositivo
tem a finalidade de acionar o freio de emergência do trem no momento do
descarrilamento, reduzindo assim os danos do acidente ferroviário. Opera com
Energia Solar + Bateria;
 Detectores de Hot Box e Hot Wheel - Sensores térmicos instalados em pontos da
ferrovia que medem a temperatura das rodas dos trens. O sistema identifica em tempo
real as condições alarmantes de temperatura das rodas que possam colocar em risco a
ferrovia e o material rodante, alem de identificar problemas de frenagem em vagões e
locomotivas,

paralisando

automaticamente

o

trem,

antes

que

haja

superaquecimento das rodas e dos rolamentos;
 Detector de Impacto de Rodas - Sensor instalado à margem da linha permite a
leitura da intensidade do impacto dos rodeiros no trilho, acionando um mecanismo
(paintball), com marcação do rodeiro, no caso do impacto ultrapassar o limite
estabelecido;
 ROT - Registrador de Operações de Trens - Equipamento instalado nas
locomotivas, para registro de eventos operacionais de atuação do maquinista e da
vida-útil da locomotiva, permitindo posterior análise gerencial;
 Tração Distribuída (Locotrol) - Sistema que permite uma operação com tração
distribuída em várias partes do trem e controlada a partir da locomotiva do comando.
Proporciona melhoria na condução dos trens, redução dos esforços nos engates dos
vagões e na via permanente, melhoria na frenagem do trem e redução do consumo de
combustível;
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 Alertores em Locomotivas - Sistema de vigilância eletrônica tipo alertor que solicita
resets do maquinista e aplica freios caso não obtenha resposta, também conhecido
como “Homem Morto Eletrônico”. Instalado nas locomotivas que não possuem pedal
pneumático, visa à redução de acidentes na medida em que obriga o maquinista a
permanecer em constante estado de alerta;
 Controle de Rodas com Marcação no Aro - Evita quebra de rodas em vagões
devido a trincas originadas na marcação do aro por concentração de tensões. A
quebra da roda tem um grande risco operacional de causar acidente. Visa à redução
de acidentes devido ao deseixamento provocado por quebra de roda.
 Teste de Eixos em Vagões Diversos – Incremento aos testes de ultra-som nas
oficinas de vagões, com objetivo de evitar quebras de eixos. Visa à redução de
descarrilamentos e tombamento de vagões;
 Vagão Corta Fogo – Vagão com carga inerte, utilizado logo após as locomotivas que
transportam inflamáveis para que no caso de incêndio evitem que o fogo atinja o
maquinista e as locomotivas;
 CCO Mecânica - Suporte aos maquinistas 24 hs nos casos de avarias e anomalias de
locomotivas e vagões;
 CCO Via - Suporte aos trens, UP´s, acidentes e interrupções de via 24 hs;
 CCO Tecnologia - Atendimento 24 hs de manutenção e reparação de equipamentos
de tecnologia operacional;
 Trem Vivo - Monitoramento de 10/10 minutos das condições dos Maquinistas
através do ATC;
 SOS Trem - Cadastro de equipes e empresas para atendimento a qualquer ocorrência
em no máximo 40 minutos utilizando se necessário até mesmo helicóptero;
 Macro 50 - Comunicação entre maquinista e mesa de operação CCO;
 CBL – Computador de Bordo de Locomotivas; tem as seguintes funções:
-

Velocímetro;

-

Registro de eventos (Caixa Preta) dos dados de freio e aceleração;

-

Cerca eletrônica (velocidade e posicionamento);
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-

Controle teórico de consumo de combustível;

-

Representação gráfica de licenças e restrições de velocidade;

-

Informações mecânicas da 2ª e 3ª locomotiva para o maquinista e para a
manutenção (pressão e temperatura de água, óleo e combustível);

-

Informação dos trens no entorno para o maquinista;

 MCT - Terminal de Comunicação Móvel - As locomotivas se comunicam com o
CCO via satélite através do sistema AUTOTRAC (MCT):
-

O sistema possibilita despacho de trens via satélite através de mensagens de texto
pré-formatadas (MACRO) ou mensagens livre;

-

Possui 100% de cobertura em toda área de ferrovia;

-

Tempo médio de entrega de mensagens abaixo de 1 minuto;

 Trainlink - O Trainlink é composto de duas unidades LCU (Unidade de Cabine) e
EOT (Unidade de Cauda). As locomotivas são equipadas com LCU e 250 EOT’s são
disponibilizados para instalação em trens. As duas unidades trocam informações via
rádio, monitorando possíveis anomalias na pressão do trem. O TRAINLINK permite
o acionamento pela cauda;
 Prospeção – Anualmente é feito um exame completo da via. Este exame permite
identificar os lugares onde a via requer mais recursos e mostra especificamente que
tipo do recurso necessita ser aplicado.
 Sistemp - Sistema que analisa a temperatura e envia mensagens em tempo real
baixando velocidade dos trens quando necessário;
 Sistema de Controle de Chuvas - seu objetivo é:
-

Acompanhamento dos índices pluviométricos das localidades que já possuem
controle de temperatura de trilhos;

-

Gerar alarmes quando em chuvas torrenciais e montar base de dados de histórico
das chuvas;

-

Disparar ações pró ativas no acompanhamento de chuvas que atingem a via
principalmente em cortes e aterros;
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 Cerca Eletrônica: Implantado em 2004, trata-se de um sistema de freio automático
através do qual o trem pode ser parado automaticamente pelo Computador de Bordo
sem a interferência do maquinista caso alguma regra de segurança seja violada.
O processo de frenagem automática do trem por Cerca Eletrônica no CBL pode ser
iniciado em 3 situações:
1 – Sob demanda do CCO;
2 – Parada por excesso de Velocidade;
3 – Parada por erro de posicionamento; e
 Sistema de Comunicação - RÁDIO: Todas as locomotivas possuem rádio para
comunicação (Trem x Trem, Trem x equipe, trem x CCO), operando em 32 faixas de
freqüência licenciadas pela ANATEL. O uso do rádio na companhia é regulamentado
pelo Regulamento de Operações (RO).
A empresa ainda possui equipamentos pesados como: Esmerilhadora, Desguarnecedora,
Roçadeira e Veículo de Correção Geométrica para a manutenção permanente das condições
operacionais da malha. Conta com 16 conjuntos de máquinas, cada uma delas é composta por
uma socadora e por uma reguladora. A operação e a manutenção das máquinas são controladas
pela central de serviços da via (CSV), que é responsável pelo programa de trabalho e a avaliação
dos resultados da produção e da qualidade.
Possui em seu quadro de funcionários equipes de manutenção de superestrutura e equipes
de manutenção de infra-estrutura.
Conta ainda com:
 Usina de soldagem e oficina de mecanização;
 Mini carros de inspeção;
 Auto de linha;
 Caminhão de linha;
 Carretas e cabines;
 Carro bitolador;
 Aparelho móvel analisador de desgaste de trilhos;
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 Carro controle com equipamentos de ultra-som para inspeção dos trilhos;
 Desenvolvimento de equipamento para executar soldas em campo;
 Rondante - Profissional habilitado a detectar defeitos da Via Permanente, assim
garantindo a segurança. Cada linha tem sua freqüência de inspeção, dependendo do
volume de tráfego e das características da trilha. Nas linhas mais densas é de até 1
inspeção por dia;
 Coletor de Ronda – Instrumento que envia dados coletados na ronda para o SIV;
 Detecção - Sistema Aponte Nosso Defeito - Em cada viagem, o maquinista aponta 3
defeitos principais que encontrou durante sua viagem. Estes defeitos são gravados no
translogic, permitindo que o coordenador da via faça todos os programas de trabalho
necessários para corrigi-los. Também é possível controlar quanto dos defeitos
encontrados estão sendo realmente apontados;
 Boletim de Serviço – Formulário B; e
 Boletim de Restrição – Formulário A.
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7. ANÁLISE, AVALIAÇÃO E REVISÃO DOS RISCOS
A análise de riscos tem por objetivo identificar os eventos perigosos, avaliando a
freqüência de ocorrência do evento e a severidade de eventuais impactos decorrentes desses
perigos, além de fornecer os subsídios necessários para permitir a implementação de medidas
preventivas e mitigadoras para a redução e o controle dos riscos durante a operação ferroviária
da América Latina Logística – ALL, no Estado do Mato Grosso, na malha do trecho Alto
Araguaia - Rondonópolis.
Os dados e informações que norteiam o PGR são baseados nos resultados do Estudo de
Análise de Riscos (EAR), porém, ao longo do tempo, este estudo deve ser revisado e atualizado,
uma vez que as atividades, materiais e equipamentos, ou mesmo a vizinhança e outros aspectos
do entorno da ferrovia e das instalações fixas apresentam comportamento dinâmico.
Assim, periodicamente, ou sempre que necessário, não devendo exceder a cinco anos, o
Estudo de Análise de Risco deve ser revisto, a fim de propiciar os subsídios necessários para a
atualização e o aperfeiçoamento do Programa de Gerenciamento de Riscos, contribuindo para a
prevenção de situações de emergência e aprimoramento das ações previstas no Plano de Ação de
Emergência.
Quando da ocorrência de acidentes na ferrovia (linha tronco e ramais), bem como a
detecção de situações perigosas que possam contribuir para a geração de acidentes, são
realizados especificamente estudos de análise desses riscos.
Todo e qualquer funcionário que tenha relação direta com a área operacional, manutenção
e/ou com o atendimento a emergências, pode sugerir à Coordenação do PGR que seja realizado
um EAR específico para avaliar ou revisar os riscos.
A Coordenação do PGR deve avaliar as solicitações e promover a realização do estudo
específico, para posterior avaliação e implantação das medidas mitigadoras sugeridas, caso
pertinente do ponto de vista de redução e gerenciamento dos riscos em questão.
A elaboração do estudo de análise de risco é baseada nas técnicas apresentadas no Anexo
VIII, PO-01 – Revisão de Estudo de Análise de Riscos.
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8.

PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS
As atividades e operações realizadas na malha ferroviária da ALL no estado do Mato

Grosso, trecho Alto Araguaia – Rondonópolis estão previstas em procedimentos operacionais
que integram o Sistema de Gestão da empresa. Estes procedimentos propiciam instruções
precisas e condições necessárias para a realização de operações, considerando as informações de
segurança e preservação do meio ambiente.
A ALL conta com um Regulamento Operacional – R.O. que descreve os procedimentos e
instruções que complementam as normas e instruções de formação e circulação de trens na
malha ferroviária da ALL que devem ser cumpridos por todos os colaboradores, independentemente do nível hierárquico que ocupam. O conteúdo do R.O. tem como principal enfoque a
segurança, que é considerada primordial para a realização das operações e é colocada sempre em
primeiro lugar.
Além do R.O., a ALL conta com a Circular de Instruções Especiais (C.I.E.), que
determina os procedimentos referentes à formação de trens, condução de trens com produtos
perigos, entre outros.
Vale ressaltar que todos os procedimentos e documentos acima citados estão disponíveis
a todos os colaboradores da ALL.
A periodicidade de revisão dos procedimentos é anual, sendo a ALL a responsável pela
revisão, atualização e divulgação de procedimentos operacionais e do R.O.
Os principais procedimentos operacionais relacionados com a segurança das atividades
estão relacionados no Anexo IX – Relação de Procedimentos Operacionais da ALL.
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9.

GERENCIAMENTO DE MUDANÇAS
O Gerenciamento de Mudanças tem como objetivo estabelecer e implementar um

procedimento ordenado e sistemático de análise dos possíveis riscos introduzidos por mudanças
estruturais ou operacionais na América Latina Logística - ALL, de forma a identificar as medidas
para a redução dos riscos e para a aprovação formal antes que as mesmas sejam efetivamente
realizadas no sistema, além de garantir o controle e atualização da gestão de riscos.
9.1

Tipos de Mudanças
As possíveis mudanças estruturais ou operacionais da malha da ALL, no Trecho Alto

Araguaia – Rondonópolis, podem ser enquadradas em seis tipos distintos, conforme segue:

Estruturais – Incidem diretamente sobre as instalações da ALL. Compreende
instalações fixas e a ferrovia.
Operacionais – Alterações nos procedimentos técnicos de operacionalização das
instalações fixas e a ferrovia.
Permanentes – Implicam em alterações definitivas de uma determinada área
(estrutura) ou atividade (operação).
Temporárias – Aquelas que possuem um prazo pré-determinado para implantação e
desativação.
Implantação – Aplicáveis a novos projetos e procedimentos na malha da ALL.

Corretivas – Alterações estruturais ou em procedimentos existentes que não
impliquem em ampliações ou implantações de novos sistemas.

As mudanças permanentes ou temporárias têm o potencial para gerar grandes acidentes,
de modo que ambas devem ser submetidas a procedimentos específicos de gestão. No entanto,
em uma mudança temporária pode não ser necessário completar todos os passos requeridos para
uma mudança permanente.
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Para uma mudança temporária, deve ser especificada a data em que a mudança será
desfeita e que o processo ou equipamento voltará à condição normal (anterior à mudança). A
renovação do período de validade de uma mudança temporária deve ser analisada, para se
verificar se as medidas de proteção estão sendo mantidas conforme recomendadas na aprovação
inicial.
As mudanças de implantação requerem uma avaliação prévia à sua efetiva implantação,
de forma que o gerenciamento dos riscos possa identificar possíveis inconsistências do projeto
que tenham potencial para ocasionar acidentes durante a vida útil do equipamento/estrutura ou
vigência do procedimento operacional. Já para as corretivas, a gestão dos riscos tem o escopo de
avaliar previamente se as mudanças são compatíveis com as áreas ou atividades sobre as quais
incidem e quais os novos riscos decorrentes de sua adoção ou mesmo o agravamento dos riscos
ou criticidades existentes.
9.2

Procedimento para Análise e Aprovação de Mudanças
Os procedimentos para Análise e Aprovação de Mudanças, bem como para Aprovação de

Novos Projetos, estão respectivamente nos Anexo X e XI desse plano, PO-02 e PO-03.
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10.

MANUTENÇÃO DE ATIVOS
Os procedimentos de manutenção têm por objetivo garantir o correto funcionamento dos

equipamentos destinados às operações da ALL na via permanente do trecho Alto Araguaia –
Rondonópolis, a fim de evitar que eventuais falhas possam comprometer a continuidade
operacional, a segurança das instalações, das pessoas e do meio ambiente.
A ALL realiza inspeção e manutenções preventivas e corretivas de vagões, locomotivas e
os seus respectivos componentes, além da via permanente e áreas de apoio. A empresa possui
uma série de procedimentos de manutenção padrões em que são descritas todas as etapas que
envolvem a realização de manutenção em equipamentos, edificações ou na via permanente.
10.1

Manutenção e Inspeção
Os procedimentos de manutenção e inspeção reúnem de maneira condensada e simples os

principais conceitos e diretrizes técnicas e administrativas ligados às atividades, bem como
apresenta os formulários e checklists modelos e padrões em uso na empresa. A seguir são
apresentados os tipos de manutenção e inspeção realizados pela empresa.
10.1.1 Classificação da Manutenção


Instruções preventivas

Refere-se à manutenção preventiva, que exige a retirada de funcionamento de um
equipamento, que até aquela data não manifestou nenhum sinal de anormalidade, detectável de
maneira simples, para atender exigências baseadas em condições de parâmetro ou tempo.


Instruções corretivas

Refere-se à manutenção corretiva, necessária quando ocorrem falhas no equipamento, ou
fique demonstrado seu funcionamento irregular.
10.1.2 Manutenção de Locomotivas
Os checklists para Manutenção foram elaborados com base nas recomendações dos
fabricantes, na literatura técnica referente ao assunto e na experiência dos técnicos ligados à
atividade.
Nos checklists de Locomotivas estão sendo considerados os seguintes tipos de
intervenções:


Inspeção de viagem;
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Revisão anual.

No Anexo XII é apresentada a relação dos check lists referentes às manutenções
realizadas nas locomotivas, bem como a Ficha de Acompanhamento de Revisão Anual.
Inspeção de Viagem
Antes da locomotiva sair para uma viagem são inspecionados os seguintes equipamentos
e adotadas as seguintes ações:


Primeira abordagem;



Motor desligado;



Motor ligado;



Limpeza de cabine curta;



Observações gerais;



Limpeza das partes externas.

Revisão Anual
Na revisão anual estão considerados os itens da Ficha de Acompanhamento de Revisão
Anual.
10.1.3 Manutenção de Vagões
A manutenção de vagões e as inspeções constam do Manual Técnico de Vagões, que
estabelece o procedimento padrão para manutenção de vagões, realizada anualmente. Assim
como para as locomotivas, também são realizadas as inspeções de viagem a fim de garantir a
integridade dos vagões, bem como a prevenção e detecção de avarias.
Constam do Procedimento os Requisitos Gerais referentes a freios pneumáticos, eixos,
sistema de choque e tração, marcação e folga, verificação de estrutura, aparelho de choque e
tração, truques, freios, trem completo e carga. O Anexo XIII apresenta dados técnicos e
esquemáticos dos vagões tanques.
10.1.4 Manutenção de Via Permanente
A manutenção corretiva e preventiva da via permanente tem como objetivo detectar os
defeitos na via e prevenir acidentes através de inspeções diárias e reparos de emergência.
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São realizadas diariamente inspeções por Rondantes (funcionários que circulam na via
permanente) para identificação de defeitos, avarias ou qualquer anormalidade na via permanente.
Como resultado deste levantamento, são preenchidas planilhas diárias que servem de base para
elaboração do Boletim de Restrição do trecho avaliado. Com estas informações, o CCO, adota
medidas preventivas relacionadas ao tráfego ferroviário tais como, redução de velocidade e
desvios.
Além das inspeções de via pelos andarilhos, são realizadas inspeções pelas seguintes
equipes:


Equipe do trem durante o percurso rotineiro, que comunica ao CCO qualquer
anomalia constatada;



Equipe do Auto de Linha que circula pela via para a realização de manutenção.

O Manual “Turma de Via” apresenta um levantamento de dados para a determinação do
montante dos trabalhos a serem realizados e que permitem o cálculo da mão-de-obra e das
quantidades dos materiais necessários para a execução dos serviços de manutenção.
A inspeção das condições das áreas adjacentes à via é realizada para assegurar o
funcionamento adequado das estruturas de drenagem e canaletas, bem como o devido
cumprimento do Programa de Capina.
A ALL possui equipes específicas de manutenção responsáveis pela via permanente e
eletroeletrônica. A manutenção da via permanente é realizada por equipes próprias e contratadas,
dimensionadas conforme o tipo de manutenção a ser realizada, tais como capinação, troca de
dormentes, substituição de bitolas, etc.
10.2 Manutenção / Inspeção do Sistema de Emergência
No Anexo XIV apresentado o Cronograma de Vistoria do Sistema de Emergência,
realizada mensalmente pelo Líder da Brigada de Emergência, tem como objetivo a conferência
dos materiais, e quando necessário, a aquisição e / ou manutenção destes.
10.3 Revisão de Procedimentos
Todos os procedimentos de manutenção e manuais são revisados periodicamente por
profissionais habilitados sendo divulgadas todas as alterações a todos os funcionários e terceiros
envolvidos.
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11.

CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
O treinamento dos técnicos e operadores é uma das atividades de maior importância da

América Latina Logística - ALL no Estado do Mato Grosso, uma vez que tem por finalidade
garantir que os funcionários estejam capacitados para desempenhar suas funções e estejam
permanentemente atualizados para o desenvolvimento de suas atividades.
O treinamento adequado é uma exigência básica para a realização de operações eficientes
e seguras. Desse modo, todos os funcionários da América Latina Logística - ALL têm por
obrigação conhecer detalhadamente suas tarefas, demonstrando a competência exigida na
realização de suas funções.
O treinamento das operações é realizado com todos os funcionários quando da
contratação e ingresso na empresa ou quando há a troca de maquinista ou ajudantes. Além desses
treinamentos são realizados treinamentos relacionados com o atendimento a emergência.
Todos os cursos e treinamentos são registrados, sendo a documentação pertinente
mantida arquivada pela área administrativa. O Anexo XV apresenta o cronograma dos
treinamentos realizados pela empresa.
A responsabilidade pelo planejamento e programação dos treinamentos é do Chefe de
Operações, que solicita o treinamento, de acordo com a demanda apresentada e identificada.
11.1

Programa de Treinamento
Com o surgimento de novos desafios diariamente e mercado em constante mudança de

perfil, há a necessidade da tomada de decisões rápidas para que possam competir no mercado.
O treinamento desempenha um papel fundamental na sobrevivência da empresa,
conscientizando e capacitando tecnicamente os seus colaboradores. Com o objetivo de preparar o
colaborador para a realização de suas tarefas com segurança e respeito à saúde e ao meio
ambiente, estando preparado para emergências e situações operacionais que se fizer necessário.
Constam do treinamento os seguintes itens:

Operação
 Prática e Condução de Trens
 Transporte Ferroviário de Produtos Perigosos
 Funcionamento e Operação de Sistemas de Freios de Vagões
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Manutenção / Inspeção
Eletrônica Digital
Motor Diesel
Instrumentação Eletrônica para Telecomunicações
Manutenção Preditiva para Análise de Vibrações em Motores
Elétricos
Rolamento Ferroviário
Manutenção de Sistemas de Freios em Vagões
Manutenção de Vagões Tanque
Instrumentação
Solda Elétrica
Manutenção Elétrica
Comandos Elétricos
Eliminação de Falhas em Equipamentos

Segurança e Meio Ambiente
Prevenção à Poluição
Prevenção e Atendimento a Vazamentos de Combustível
Técnicas de Avaliação, Classificação, Tratamento e Disposição
de Resíduos
Prevenção e Controle de Acidentes Ambientais
Brigadas de Emergência
Primeiros Socorros
Combate à Incêndio

Operação do Posto de Abastecimento
 Prevenção à Poluição
 Prevenção e Atendimento a Vazamentos de Combustível
 Técnicas de Avaliação, Classificação, Tratamento e Disposição
de Resíduos
 Prevenção e Controle de Acidentes Ambientais
 Brigadas de Emergência
 Primeiros Socorros
 Combate à Incêndio
11.2

Treinamento Periódico / Complementar
O treinamento periódico/complementar tem a função de capacitar o colaborador que já

está trabalhando na operação, atualizando-se com novas informações, para que esteja
permanentemente reciclado com os procedimentos operacionais. O treinamento consiste dos
mesmos itens do treinamento inicial, com dados atualizados e complementados com
requalificação dentro do período de 2 a 3 anos.
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É importante ressaltar que, sempre quando houver modificações nos procedimentos, nas
instalações, no processo, no equipamento, no sistema, ou seja, quando for inserida uma nova
atividade no empreendimento, os funcionários envolvidos tem, obrigatoriamente, treinamentos
sobre as alterações implementadas antes que o novo equipamento/sistema entre em operação.
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12.

PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO DOS RISCOS
Um dos aspectos de fundamental importância, do ponto de vista de prevenção de

incidentes, diz respeito às questões relacionadas com a percepção dos riscos, por parte da
circunvizinhança presente no entorno de instalações potencialmente perigosas, em especial
quando se tratam de áreas urbanas.
Assim, é de vital importância que os responsáveis pela gestão de riscos em instalações
consideradas potencialmente perigosas implementem ações voltadas para a comunicação de
riscos junto às pessoas expostas, de forma que as mesmas efetivamente participem do processo
de prevenção de acidentes e se integrem em ações de resposta a emergências, quando da
ocorrência desses episódios, possibilitando não só o adequado convívio entre essas partes, mas
também, a minimização de danos ao patrimônio, público e privado, às pessoas e ao meio
ambiente.
Dentro desse contexto, o presente PGR da América Latina Logística - ALL, apresenta um
Programa de Comunicação de Riscos – PCR, voltado para a informação e integração das
comunidades circunvizinhas às suas instalações, bem como os órgãos públicos e entidades
privadas envolvidas diretamente com a ferrovia.
Este capítulo tem por finalidade apresentar as diretrizes básicas do PCR incluindo os
conceitos básicos relativos aos aspectos de percepção e comunicação de riscos, bem como o
plano de ação para o seu efetivo sucesso.
Este Programa de Comunicação de Riscos deve ser implementado de forma integrada e
alinhada com o Manual de Crise da ALL.
12.1

Conceitos de Comunicação de Riscos
Um aspecto importante com relação à percepção e forma de reação aos riscos diz respeito

às suas características, “riscos conhecidos” ou “riscos desconhecidos”, ou mesmo “riscos
visíveis” ou “riscos invisíveis”. Isso é particularmente importante, pois são fatores que afetam
diretamente a forma como uma comunidade responde a um determinado risco.
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O cenário de um acidente pode ser caracterizado por determinados atributos, incluindo os
impactos psicológicos, efeitos econômicos decorrentes de danos às propriedades e conseqüências
que afetem a segurança e saúde das pessoas, bem como o meio ambiente.
Esses atributos, quando desconhecidos ou, contrariamente, facilmente perceptíveis,
influem diretamente na forma como as pessoas reagem aos riscos. O desconhecimento dos riscos
e das formas como os mesmos são gerenciados induzem a reações adversas, muitas vezes até
erradas em relação a determinadas situações.
Assim, é de suma importância que os riscos associados a uma determinada instalação ou
atividade, sejam perfeitamente conhecidos pela comunidade exposta, da mesma forma que é
importante que essa mesma comunidade conheça, sem restrições, as ações adotadas para o
gerenciamento desses riscos e para a manutenção das formas de controle implementadas, de
modo que os mesmos sejam mantidos em níveis considerados plenamente toleráveis, quando
comparados aos riscos “voluntários” ou “naturais”, aos quais as pessoas estão normalmente
expostas no seu cotidiano.
Segundo o Conselho Nacional de Pesquisas dos Estados Unidos (National Research
Council of USA, 1989) a comunicação de risco é um processo interativo de intercâmbio de
informações e de opiniões entre os indivíduos, grupos e instituições. É um diálogo em que se
discutem múltiplas mensagens que expressam preocupações, opiniões ou reações às próprias
mensagens ou acordos legais e institucionais do gerenciamento de riscos.
12.2

Objetivo do Programa de Comunicação de Riscos (PCR)
O PCR tem por objetivo propiciar as condições necessárias para a efetiva percepção dos

riscos por parte das comunidades circunvizinhas a ferrovia e as instalações fixas, de modo que as
mesmas estejam plenamente conscientes dos riscos associados a esse empreendimento e às
atividades ali realizadas, e efetivamente participem do processo de prevenção de acidentes, além
de se integrarem nas ações de resposta a situações emergenciais, caso eventualmente sejam
expostas aos impactos oriundos desses eventos indesejáveis.
12.3

Diretrizes para o Programa de Comunicação de Riscos

12.3.1 Ciclo do Processo de Comunicação de Riscos
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De modo geral, o Ciclo do Processo de Comunicação de Riscos contempla seis etapas,
baseadas em processos de tomada de decisão, de acordo com os riscos envolvidos. São elas:
Avaliação





Identificação do Público-Alvo: Comunidades, Associações de Moradores, Líderes Comunitários, Autoridades e Órgãos da
Mídia, entre outros
Avaliação do Entendimento da População quantos aos Riscos de Interesse
Avaliação das Ações existentes em Relação à Comunicação dos Riscos
Avaliação das Formas de Comunicação existentes com o Público-Alvo

Preparação e Treinamento


Familiarização, por partes dos responsáveis pela implantação do PCR, com os Princípios e Técnicas de Comunicação de Riscos



Aprendizado e Prática dos Conceitos

Diálogo




Incentivo à Participação da Comunidade no Processo, por Intermédio de suas Lideranças
Definição dos Itens considerados “Chaves” a serem repassados à Comunidade
Disponibilização das Informações necessárias ao Entendimento e Percepção dos Riscos pela Comunidade

Planejamento e Coordenação






Definição do Plano de Ação e respectivo Cronograma de Execução
Estabelecimento, de forma clara, das Metas, Objetivos e Indicadores
Identificação e Definição dos Assuntos a serem tratados nas Palestras e Reuniões Públicas
Seleção das Formas de Comunicação para cada um dos temas a serem Tratados nas Reuniões com a Comunidade
Identificação das “Ferramentas” de Comunicação a serem utilizadas para os diferentes Temas a serem tratados

Comunicação dos Riscos





Elaboração das Diferentes Mensagens
Criação de Materiais de Divulgação
Realização de Eventos para a Troca de Idéias a Respeito dos Diferentes Temas a serem Tratados
Operacionalização de Reuniões com as Comunidades, de forma ordenada, para que os objetivos sejam alcançados

Acompanhamento e Avaliação
Comunicação de Riscos é uma via de duas “mãos”, ou seja, um processo de ida e volta

Avaliar e Atender as expectativas dos Líderes, Comunidades e Autoridades envolvidas no Processo

Avaliar ao longo do tempo a Efetividade das Ações Implementadas
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O sucesso do PCR está diretamente relacionado com a “transparência” do processo e a
troca de informações, opiniões e idéias entre os participantes; portanto, a sua implementação não
se resume ao repasse de informações da empresa para a população em geral, mas sim do efetivo
envolvimento de todos os “atores” pertinentes.
Assim, devem ser consideradas, em relação ao público-alvo, as seguintes características:
 Aspectos culturais;
 Valores;
 Atitudes sociais;
 Interesses;
 Capacidade de compreender assuntos técnicos (os participantes devem compreender
os aspectos fundamentais relacionados com os riscos envolvidos, porém em
linguagens acessíveis a todos os níveis sociais e culturais dos envolvidos).
Do exposto pode-se considerar que são “fatores-chave” do PCR:
 Percepção (= realidade);
 Verdade (= credibilidade);
 Envolvimento (= participação).
12.3.2 Características Gerais do PCR
Considerando os conceitos e definições apresentadas, bem como as etapas anteriormente
mencionadas, que compõem o ciclo do processo de comunicação de riscos, foram delineadas as
diretrizes do PCR de modo que a comunicação dos riscos contemple o estabelecimento e a
manutenção de um diálogo permanente com o público envolvido, sobre os perigos inerentes a
essas atividades e as ações implementadas para o permanente gerenciamento dos riscos.
Dessa forma, nas ações são considerados os seguintes “pontos-chave” para o PCR:
 Aceitação e envolvimento do público como um parceiro legítimo;
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 Planejamento detalhado e avaliação das ações;
 Colaboração com outras instituições envolvidas no processo;
 Atendimento às necessidades e engajamento da mídia no processo;
 Explanações claras, objetivas e em linguagem acessível a todos os envolvidos.
12.4

Plano de Ação
O Plano de Ação tem por finalidade definir as etapas e atividades para a efetiva

operacionalização do PCR da América Latina Logística - ALL, compreendendo o estado do
Mato Grosso, malha do trecho Alto Araguaia – Rondonópolis.
Os principais resultados da implantação do PCR são:
 Total transparência nas atividades referentes às operações realizadas pela empresa;
 Apresentação, para as partes interessadas, dos aspectos de gerenciamento dos riscos
associados às atividades relacionadas às operações realizadas pela empresa;
 Integração das ações entre, Polícia Rodoviária, Polícia Civil, comunidades, empresas,
bombeiros, defesa civil e outros órgãos públicos locais;
Para tanto, é necessário uma relação mais estreita com os envolvidos, propiciando
comunicação mais efetiva da América Latina Logística - ALL com os mesmos.
Esse processo é apresentado de forma gradativa, a partir de um planejamento prévio.
Assim, reuniões específicas de esclarecimentos quanto aos riscos serão promovidas junto às
comunidades do entorno da ferrovia, contemplando, entre outros, os seguintes itens:


Quanto à natureza dos riscos
− Perigos envolvidos (específicos das instalações e operações);
− Probabilidade de exposição a cada um dos perigos envolvidos;
− Gravidade da exposição;
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− Vulnerabilidade e sensibilidade aos perigos;
− Possíveis efeitos físicos de acordo com os perigos existentes e as formas de
exposição.


Quanto ao gerenciamento dos riscos
− Estudo de Análise de Riscos da América Latina Logística – ALL, malha trecho
Alto Araguaia – Rondonópolis, compreendendo o estado do Mato Grosso.
− Ações implementadas para o gerenciamento dos riscos impostos pelas atividades
de transporte ferroviário de produtos perigosos.



Quanto à resposta a emergências
− Plano de Ação de Emergência (PAE) e Plano de Auxílio Mútuo (PAM): estrutura
do plano; acionamento; procedimentos de combate e recursos disponíveis;
− Necessidade de envolvimento e participação da população circunvizinha.



Quanto aos treinamentos e exercícios simulados
− Apresentação de programa de treinamento e capacitação dos envolvidos para as
autoridades locais;
− Treinamento das entidades públicas envolvidas no atendimento a situações de
emergência;
− Realização de exercício simulado, com a participação de todos os agentes
envolvidos.

Assim, o envolvimento das comunidades pertinentes também no processo de resposta a
emergências propicia às mesmas a plena percepção dos riscos relacionados com as operações
ferroviárias, principalmente o transporte de produtos perigosos, além de maior efetividade na
prevenção dos acidentes, mas, em especial, na rapidez e eficiência em eventuais situações de
emergência.
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No entanto, esse é um processo gradativo ao longo do tempo, que requer um
planejamento bastante detalhado por parte da Coordenação do presente PGR, em conjunto com
as demais instituições governamentais envolvidas, tais como: Corpo de Bombeiros, Defesa Civil
e Órgãos Ambientais.
Com a finalidade de otimizar o desencadeamento das atividades do PCR as seis etapas
que compõem o “Ciclo do Processo de Comunicação de Riscos”, apresentadas anteriormente,
foram agrupadas em três etapas, conforme mostra a Tabela 12.1. A Tabela 12.2 apresenta o
cronograma das etapas e atividades necessárias para a fase de implantação do PCR.
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Tabela 12.1 – Etapas para a Implantação do PCR
Etapa

Descrição

Atividade

Levantamento e consulta às entidades
públicas envolvidas com a prevenção e
atendimento a emergências.
1

Identificação do público-alvo.

Levantamento e consulta às partes
interessadas.

2

Planejamento das atividades voltadas para a Preparação de palestras e de material
implantação do PCR.
informativo e de divulgação.
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Público-Alvo


Prefeituras Municipais;



Defesa Civil;



Corpo de Bombeiros;



Polícia Militar;



Polícia Rodoviária;



Polícia Civil



Órgão de Trânsito;



Órgãos de Meio Ambiente;



Secretaria de Saúde;



Outros.



Indústrias;



Comunidades;



Outros.



Defesa Civil, Corpo de Bombeiros,
Órgãos de Meio Ambiente,
Comunidades Potencialmente Afetadas,
Demais Órgãos Públicos Pertinentes.
América Latina Logística

Tabela 12.1 – Etapas para a Implantação do PCR (continuação)
Etapa

Descrição

Atividade

Público-Alvo

Realização de palestras de apresentação das
 Órgãos públicos;
atividades da ALL, das ações de
gerenciamento dos riscos associados e do
 Representantes das partes interessadas.
planejamento para a resposta a emergências.

3

Operacionalização das ações de informação, Realização de treinamentos de resposta a
conscientização e treinamento.
emergências envolvendo o transporte de
produtos perigosos.



Prefeituras Municipais;



Defesa Civil;



Corpo de Bombeiros;



Polícia Militar;



Polícia Rodoviária;



Polícia Civil



Órgão de Trânsito;



Órgãos de Meio Ambiente;



Secretaria de Saúde;



Outros.

Planejamento, operacionalização e avaliação  Órgãos públicos;
de exercício simulado.
 Representantes das partes interessadas.
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Tabela 12.2 – Cronograma de Atividades
Mês
Etapa

Descrição

Atividade
1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Levantamento e consulta às
entidades públicas envolvidas com a
prevenção e atendimento a
Identificação do público-alvo emergências.
Levantamento e consultas às partes
interessadas.

2

Planejamento das atividades
voltadas para a implantação
do PCR

3

Realização de palestras.
Operacionalização das ações
Realização de treinamentos.
de informação,
conscientização e
Planejamento, operacionalização e
treinamento.
avaliação de exercício simulado.
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12.5

Responsabilidades
O Coordenador do PGR é o responsável pela coordenação de todas as atividades previstas

no PCR; assim, suas principais atribuições são:
 Articular junto aos Órgãos Públicos o desenvolvimento das atividades de
planejamento e execução das ações integradas;
 Gerenciar os recursos necessários para a implementação das atividades previstas no
PCR;
 Acompanhar as atividades realizadas por outros funcionários ou assessores, de acordo
com o planejamento realizado;
 Coordenar as reuniões de planejamento e avaliação das atividades, palestras,
treinamentos

e

exercícios

simulados.

Coordenar

a

implantação

do

PCR,

conjuntamente, com Órgãos de Assistência Social do Poder Público
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13.

I
INVESTIG
GAÇÃO DE
E INCIDEN
NTES E AC
CIDENTES
S
O objetivo da investigação de inccidentes e acidentes é obter
o
o maior número possível dee

elementtos que possam identifficar as caussas básicas dessas ocorrrências, a ffim de prev
venir outross
eventos similares.
I
Incidentes
o acidentees das atividdades realizzadas na Am
ou
mérica Latinna Logísticaa – ALL naa
malha do trecho Alto Aragguaia – Roondonópolis, que resuultem, ou possam reesultar, em
m
desconfformidades operacionaais, danos à integridadee física de pessoas, daanos ao pattrimônio ouu
impactoos ambientaais são, obriggatoriamentte, investigaados e detallhadamente avaliados.
A investigaação contem
mpla:
 Avaliaçãão técnica do
d local;
 Levantam
mento de innformações de equipam
mentos envolvidos;
 Considerração dos faatos relevanntes;
 Análise das
d informaações coletaadas;
 Definiçãão de causass que contribbuíram paraa a ocorrênccia;
 Elaboraçção de açõões de parra o efetiv
vo bloqueioo de causaas reinciden
ntes e dass
anormaliidades encoontradas.
A investigaação é inicciada imediiatamente após
a
a infoormação daa ocorrência, onde oss
técnicoss responsávveis e membbros da Com
missão Inteerna de Inveestigação dee Acidentess (CIPA) see
deslocam
m até o loccal para coleta de infoormações e realização do atendim
mento. O Relatório
R
dee
Ocorrênncia é apresentado no Anexo
A
XVI..
A
Após
a reaalização do atendimentto, uma equ
uipe multiddisciplinar ccom represeentantes daa
Operaçãão, Manutenção, Área Técnica, Segurança
S
e CIPA, se reúnem paara a apreseentação doss
resultaddos obtidos na coleta de informaçõões no camp
po de cada área (Operaação, Via Permanente)
P
)
onde sãão debatidass as falhas que
q contribuuíram para que ocorressse o acidennte. A partirr das falhass
são deteerminadas as causas, as quais sãão analisadaas pela equuipe multiddisciplinar com
c
vista à
implanttação de medidas correttivas que im
mpeçam as reincidência
r
as.
E casos específicos a investigaçção poderá contar
Em
c
com a assessoriaa de técnico
os externos,,
especiallmente conttratados parra esta ativvidade. A in
nvestigação do acidentte deverá seer realizadaa
conform
me preconizado pelos procediment
p
tos operacio
onais estabeelecidos na A
ALL para taal fim.
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A Gerênciaa de Seguraança do Traabalho manttém cadastrro dos acideentes que ocorrem
o
nass
respectiivas linhas, oficinas e demais deppendências,, com indiccação das ccausas prováveis e dass
providências adotaadas, inclusive as de carráter preven
ntivo.
T
Todo
acideente é objetto de investtigação e an
nálise, de acordo
a
com
m sua gravid
dade, sendoo
elaboraddo o relatóório sumárioo no prazoo máximo de
d trinta diias da ocorrrência do fato, sendoo
asseguraada a particcipação das partes envoolvidas no processo.
p
N caso de acidentess graves, o setor de Patrimônio da ALL eencaminha a Agênciaa
No
Nacionaal de Trannsportes Teerrestres – ANTT, o Formulárioo de Comuunicação dee Acidentee
Ferroviáário Grave.
D
o mensais para
p
cada tippo de ocorrrência, com
m
São elaboraados Indicaadores de Desempenho
suas reespectivas Taxas
T
de Freqüência
F
e Taxas de
d Gravidaade para oos casos dee acidentess
envolveendo pessoaas.
E
Esses
indicadores e meetas estão em
e conform
midade com as melhorees práticas de
d mercado,,
e são reevisados e atualizados
a
periodicam
mente, sendo
o seu conteúúdo de conhhecimento de
d todos oss
trabalhaadores e preestadores dee serviço.
A seguir sãão apresentaados os proocedimentoss operacionaais a serem
m seguidos no
n processoo
de invesstigação de acidentes. Tabela
T
13.1
Tabela 13..1 relação dos
d Procedimentos In
nvestigação Acidentes
Nº do
mento
Procedim

T
Tipo

Nom
me

001885

P
PO

Atendim
mento de Aciidentes Ambbientais

003004

P
PO

Gestão de Segurança
S

005999

P
PO

Pro
ocedimento de Segurannça

000225

PS

Atendimeento de Acidentes do T
Trabalho

000449

PS

Atendim
mento de Aciidentes Ambbientais

000334

M
MO

Relatórrio de Acideentes Ambientais
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14.

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA (PAE)
O Plano de Ação de Emergência - PAE tem por objetivo propiciar as condições

necessárias para o desencadeamento de ações rápidas e eficientes, visando minimizar eventuais
danos às pessoas, ao patrimônio e ao meio ambiente, por meio da adoção de procedimentos
integrados e coordenados entre as partes envolvidas em situações de emergência.
O PAE, embora tenha sido elaborado em documento específico, é parte integrante do
presente PGR, razão pela qual é permanentemente atualizado e periodicamente revisado, com
divulgação das eventuais alterações ou atualizações a todos os colaboradores.
Nas revisões do plano são considerados os resultados e recomendações de estudos de
análise e revisão dos riscos, em especial no tocante aos cenários acidentais, recomendações de
análise de acidentes ocorridos, bem como eventuais sugestões oriundas das auditorias, após todo
e qualquer treinamento/simulado ou eventual situação emergencial atendida pelo PAE.
É de responsabilidade da Coordenação do PGR acompanhar a atualização e revisão do
PAE, bem como promover a sua integração com outras instituições, e ainda, a sua divulgação e
realização de treinamentos e exercícios simulados.

PGR – Programa de Gerenciamento de Riscos

14 - 1

América Latina Logística

15.

PROGRAMA DE AUDITORIA
A realização de auditorias tem por objetivo identificar situações de não conformidade que

possam influenciar na segurança das atividades desenvolvidas na Via Permanente da América
Latina Logística - ALL no Estado do Mato Grosso, malha do trecho Alto Araguaia –
Rondonópolis, buscando de forma preventiva, identificar situações que possibilitem alguma
ocorrência indesejável.
A ALL realiza anualmente a programação de auditorias para avaliar a eficácia do PGR,
sendo o Coordenador do PGR o responsável pela manutenção da programação e definição da
equipe de auditoria interna.
O Programa de Auditoria utilizado pela América Latina Logística – ALL estabelece os
procedimentos a serem adotados para a preparação, coordenação e realização de auditorias do
PGR, tal procedimento está apresentado no Anexo XVII.
Vale ressaltar que a implantação das ações corretivas identificadas nas auditorias é de
responsabilidade do Gerente da área auditada.
Todas as auditorias são registradas para o devido acompanhamento da implementação e
eficácia das ações corretivas, sendo que todos os documentos gerados nas auditorias são
arquivados num período mínimo de três auditorias.
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16.

MANUTENÇÃO DO PGR
As informações relativas ao Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) devem ser

disponibilizadas a todos os funcionários que têm responsabilidades relacionadas com as
atividades e operações de tráfego, inspeção, manutenção e atendimento a emergências na
América Latina Logística - ALL, compreendendo o estado do Mato Grosso, malha do trecho
Alto Araguaia – Rondonópolis.
Os supervisores, operadores e técnicos, com responsabilidades específicas relacionadas
com o transporte e manejo de produtos diversos e principalmente produtos perigosos, seja na
ferrovia ou nas instalações fixas, deverão estar permanentemente atualizados em relação aos
procedimentos, programas, relatórios e instruções, cabendo à Coordenação Geral do PGR
acompanhar o cumprimento destas atividades, auxiliada por seus assessores.
Sempre que detectada a necessidade, os documentos e programas de treinamento, que
subsidiam o presente PGR, devem ser revisados e atualizados, sendo que tal periodicidade não
deve exceder 2 (dois) anos.
Da mesma forma, sempre que observada uma irregularidade de maior gravidade, que
possa colocar em risco a integridade física ou a saúde das pessoas, a segurança das operações na
América Latina Logística - ALL ou o meio ambiente, independentemente do Programa de
Auditorias, a Coordenação do PGR deve determinar, de imediato, as ações a serem
desencadeadas para a correção do problema constatado.
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17.

EQUIPE TÉCNICA

Coordenação Geral


Ricardo Rodrigues Serpa
Químico, Diretor Executivo.

Coordenação Técnica


Ronaldo de Oliveira Silva
Técnico de Segurança do Trabalho, Bacharel em Direito, Mestrando em Tecnologia
Ambiental e Gerente da Área de Planos de Emergência e Treinamentos.

Supervisão Técnica


Tânia Ismério Rodrigues
Tecnóloga Ambiental, Coordenadora de Planos de Emergência e Treinamento.

Elaboração


Stefan Valim Menke
Geógrafo Bacharel e Licenciado, Pós Graduando em Gestão Integrada, Analista Ambiental
de Planos de Emergência e Treinamento.
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ANEXOS
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