
Enfrentamento da emergência ambiental é
tema de Seminário em BH
Ter 27 novembro

Profissionais ligados à prevenção e enfrentamento das situações de Emergência Ambiental estão
reunidos, em Belo Horizonte, nesta terça e quarta-feira (27 e 28/11), para discutir questões ligadas
à área. Produtos perigosos, legislação, atuação dos órgãos governamentais, prevenção e resposta
rápida são alguns dos temas abordados na edição de 2018 do "Seminário Emergência Ambiental".

Na solenidade de abertura da nona edição do seminário, o subsecretario de Fiscalização
Ambiental da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad),
Cláudio Vieira Castro, observou que o tema não deve ser colocado como algo que gere receio ou
tensão. “Nosso trabalho é de quem está na linha de prevenção e nossos esforços e de nossos
parceiros também”, destacou.
 
O evento é uma realização da Semad e da Comissão Estadual de Prevenção, Preparação e
Resposta Rápida a Emergências Ambientais com Produtos Perigosos - CE P2R2 Minas, mas
envolve uma série de organizações do Governo de Minas Gerais e da esfera privada que lidam com
a questão cotidianamente. O tema desta edição foi direcionado ao trabalho realizado em Minas
Gerais pela Comissão P2R2 envolvendo os produtos perigosos.
 
A superintendente de Controle e Emergência Ambiental da Semad, Fabiana Gonçalves Moreira,
destacou que a Comissão reuniu 27 órgãos e entidades num trabalho realizado entre 2017 e 2018.
“No período foram abordados diversos como acidentes ambientais, projetos de leis, revisão de
normas ambientais, dentre outras”, disse.
 
Fabiana observou, também, que uma das metas para melhorar o trabalho é a implantação de bases
avançadas que disponham de uma estrutura básica para o pronto atendimento à emergência
ambiental. “Melhorias no processo de comunicação das ocorrências e a criação de um protocolo
unificado de atendimento à emergência são objetivos a curto e médio prazo”, ressaltou.

Resposta rápida

A prevenção e a resposta rápida são os principais elementos de atuação da Diretoria de Prevenção
e Emergência Ambiental da Semad no atendimento às ocorrências do tipo. A diretora da área,
Wanderlene Ferreira Nacif, destacou que a equipe da secretaria atua em regime de plantão de 24
horas com uma equipe multidisciplinar.

“Ao chegar ao local do acidente, os técnicos da Semad definem as medidas para controle do dano
e orientam o empreendedor sobre o que deve ser feito”, afirma. Ela lembra que todo acidente deve
ser comunicado ao Núcleo de Emergência Ambiental (NEA) da Semad, numa obrigação que foi
estabelecida em 2008. “Desde então, com a veiculação na mídia, a realização dos Seminários e a
sensibilização dos setores envolvidos o número de acidentes informados à Semad tem
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aumentado”, explicou.
 
Wanderlene Nacif enfatizou também que, entre janeiro e novembro de 2018, a região central de
Minas Gerais concentrou o maior número de acidentes comunicados ao NEA, com 104 registros,
seguido da região Sul, com 68 e do Triângulo, com 63. Os acidentes com transportes rodoviários
são os principais, com cerca de 80% das ocorrências.

Já as ocorrências com produtos perigosos somam 45% dos casos, enquanto os não perigosos são
54%. Dentre os produtos perigosos, os combustíveis aparecem em 54% dos acidentes informados
ao Núcleo de Emergência Ambiental. Além dos episódios em rodovias, Wanderlene Nacif destaca
que o Núcleo de Emergência Ambiental possui um trabalho integrado com a Defesa Civil, Corpo de
Bombeiros, Polícias Rodoviária Federal, Civil e Militar.
 
O Seminário Emergência Ambiental 2018 tem continuidade nesta quarta-feira (28/11), na Cidade
Administrativa, na capital mineira. Além das palestras e mesas redondas, estão expostos
equipamentos utilizados no enfrentamento das principais situações do tipo.

A programação completa está disponível no site da Semad, no endereço
www.meioambiente.mg.gov.br.
 
Serviço:

Seminário Emergência Ambiental 2018
Data: 27 e 28 de novembro (terça e quarta-feira)
Local: Auditório JK – Cidade Administrativa de Minas Gerais
(Rodovia Rod. Pref. Américo Renê Gianeti, 4001 - Serra Verde, Belo Horizonte/MG)
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