
 
 

 

RELATÓRIO TÉCNICO DE VIAGEM 
 

PROCESSO: CETESB 014/2017/SG 992.893/17 
INTERESSADO (A): CETESB 
INSTITUIÇÃO/ÁREA: Setor de Atendimento à Emergência - CEEQ 
DESTINO/LOCAL: Colômbia – Quibdó/Chocó 
PERÍODO: 19 a 26.11.2017 
 
MOTIVO DA VIAGEM: participação no 1º Seminário de Formação de Facilitadores do 
Processo APELL - Quibdó, integrando o grupo da coordenação e dos docentes formado 
por representantes da ONU Meio Ambiente, do APELL Barranquilla, e do Instituto de 
Pesquisas Ambientais do Pacífico (IIAP). 
 
Obs: Sem ônus para a CETESB, as despesas com passagens, hospedagem e alimentação 
foram fornecidas pela ONU – Meio Ambiente por intermédio do IIAP. 

  
1 APRESENTAÇÃO 

A ONU – Meio Ambiente escolheu a região de Quibdó/Chocó para realizar o programa 
piloto do Processo APELL, que significa Preparação e Alerta da Comunidade para 
Emergências Locais, do inglês: Awareness and Preparedness for Emergencies at Local 
Level 1, por tratar-se de uma área sujeita tanto a desastres naturais (enchentes, 
inundações, vendavais e terremotos) como de origem antrópica (incêndio em oficinas 
onde há queima de amálgama de ouro/mercúrio para confecção de joias e bijuterias). 
 
O Processo APELL, criado em 1986, integra o Programa Desastres e Conflitos da ONU. 
Desenvolve ações de prevenção, preparação e resposta a desastres tecnológicos e 
naturais, integra, prepara e capacita representantes de órgãos governamentais, do setor 
privado e da sociedade para situações de emergência (ver anexo 1). Este projeto em 
Quibdó faz parte do programa “Aumentando a escala de conhecimento, de preparação e 
prevenção para acidentes tecnológicos em países em vias de desenvolvimento”, e conta 
com financiamento do Governo da Noruega.  

Quibdó é a capital do Departamento de Chocó, situada a 718 km de Bogotá, capital da 
Colômbia, entre a Cordilheira dos Andes e o litoral do Pacífico. Possui população estimada 
em 115.711 habitantes, dos quais 65% se encontram na área urbana, e o restante em 
zonas rurais e territórios indígenas. Trata-se de uma das zonas de maior pluviosidade do 
mundo, às margens do rio Atrato (um dos principais do país) e do rio San Juan (ver anexo 
2), sujeita portanto a riscos frequentes de enchentes. 

Pesquisas do IIAP identificaram níveis de contaminação por mercúrio em moradores de 
Quibdó, 16 vezes acima do nível considerado aceitável. Entre os motivos principais 
destacam-se: atividade de mineração de ouro no rio Atrato com uso de mercúrio, 
consumo de pescado contaminado, queima da amálgama nas oficinas informais. 

O IIAP é uma organização civil, sem fins lucrativos, vinculado ao Ministério do Meio 
Ambiente da Colômbia. Desenvolve pesquisas e produz informações técnicas sobre temas  
relacionados com meio ambiente e desenvolvimento sustentável. 



 
 

 

2. BREVE HISTÓRICO 

Entre 2000 e 2010, participei das atividades do APELL São Sebastião e de Santos, 
representando a CETESB. 

Em outubro de 2015, participei do 1º workshop internacional para Capacitação Regional 
de Facilitadores do Processo APELL na América Latina e Caribe, na cidade de Lima - Peru, 
promovido pela ONU Meio Ambiente, por indicação do Ministério do Meio Ambiente e da 
SMA/CETESB. 

Em fevereiro de 2017, fui indicada pela ONU Meio Ambiente para dar aula sobre APELL no 
Seminário Internacional sobre as Convenções de Rotterdam e Estocolmo sobre Resíduos 
Perigosos e Emergências Químicas, realizado na CETESB. 
 
Em outubro de 2017, fui convidada a integrar o grupo da coordenação do 1º Seminário de 
Formação de Facilitadores do Processo APELL para cidade de Quibdó/Chocó, formado por 
representantes da ONU Meio Ambiente, APELL Barranquilla e Instituto de Pesquisas 
Ambientais do Pacífico.  
 

 
3 IMPORTÂNCIA DO EVENTO 
 
Participaram representantes do Ministério do Meio Ambiente e de Minas e Energia da 
Colômbia, da prefeitura municipal de Quibdó, da Defesa Civil, da Cruz Vermelha, da 
comunidade, da Associação de Joalherias, das Secretarias Municipais de Saúde e de 
Educação, do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar e do IIAP, no total de 30 pessoas. 
 
Os objetivos propostos para sensibilizar e conscientizar os participantes sobre os riscos de 
acidentes químicos envolvendo processamento de mercúrio e ouro nas oficinas de 
joalherias (liberação de vapor de mercúrio), correlacionados com desastres naturais, 
foram alcançados plenamente.  Todos se mostraram dispostos a investir na prevenção e 
na resposta adequada a estes cenários acidentais de maneira integrada. No momento do 
encerramento, o representante do prefeito assumiu publicamente o compromisso de 
implantar o Processo APELL e de elaborar o decreto municipal sobre isso.  
 
 
4 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DURANTE O EVENTO 
 
Nos três meses que antecederam ao evento, o grupo coordenador trabalhou (por correio 
eletrônico e por áudio-conferências) na organização do treinamento, abordando o estudo 
da problemática socioambiental da região com referência à contaminação por mercúrio 
pelas oficinas de joalherias, no estudo de análise de risco, na análise dos planos de 
emergência do município, na elaboração de material didático e nas dinâmicas de grupo 
que seriam abordados.  
 
Fui encarregada de analisar e comentar os planos de emergência do município de Quibdó, 
da polícia militar, do principal hospital e da principal escola da região, comparando-os 
com os princípios do Processo APELL, visando necessárias adequações aos cenários 
acidentais locais, correlacionando desastres naturais e emergências com manipulação de 
mercúrio nas citadas oficinas. Como também identificar e comentar cenários acidentais já 



 
 

 

ocorridos na América Latina envolvendo mercúrio, os procedimentos adotados para 
resposta e remediação, com ênfase na experiência adquirida pelo CEEQ. 
 
Elaborei um questionário sobre percepção de risco (o qual foi trabalhado com o grupo 
coordenador) para ser entregue aos participantes logo no início do treinamento. Depois 
de interpretado, os resultados nos serviram para identificar conhecimentos e crenças que 
foram tecnicamente esclarecidos na manhã do terceiro dia. 
 
Foram discutidos os planos de emergência do município e a necessidade de adaptação 
para cenários envolvendo as oficinas de joalherias; foram avaliadas as principais ameaças 
à comunidade em situação de emergência, discutidos os procedimentos a serem 
adotados e as principais atribuições do grupo coordenador do APELL. Como pode ser 
observado no Programa do Evento (Anexo 3), fizemos apresentações (aulas expositivas 
dialogadas) nos três dias do seminário.  
 
 
5 FORMAS DE DIVULGAÇÃO DO TRABALHO 
 
O evento foi divulgado na rádio local e nas redes sociais, por meio da assessoria de 
comunicação do IIAP e está disponível nos seguintes links: 
 
https://www.facebook.com/IIAPCO/videos/1542783229124139/ 
 - Entrevista com Dan Stothart, coordenador regional de assuntos humanitários da ONU 
Meio Ambiente, sobre o programa APELL em Quibdó; 
 
https://www.facebook.com/IIAPCO/videos/1535780839824378/ 
Entrevista com Engenheiro de Minas Helcias Ayala do IAPP sobre o workshop e sobre 
temas relacionados com a gestão de riscos e contaminação de mercúrio em Quibdó. 

6 RETORNO DA EXPERIÊNCIA PARA A INSTITUIÇÃO 
 

A experiência da CETESB, com relação à prevenção, preparação e resposta à emergências 
químicas pode ser divulgada por meio das apresentações realizadas no seminário e por 
meio do material técnico disponível na página eletrônica da CETESB. Houve interesse dos 
representantes da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros em conhecer mais 
especificamente os procedimentos de monitoramento de mercúrio realizados pelo Setor 
de Emergências Químicas, sobre Equipamentos de Proteção Individual, sobre 
procedimentos de resposta à emergências com produtos perigosos, e sobre cursos 
realizados pela CETESB. Fomos convidados para colaborar com a revisão geral do plano de 
emergência de Quibdó e na organização dos exercícios simulados (teórico e prático), que 
deverão ser realizados em 2018. A CETESB foi muito elogiada pela experiência 
desenvolvida no atendimento a emergências químicas. Considera-se portanto, que o 
retorno foi muito positivo. 

 
 
7 COMENTÁRIOS PESSOAIS 

 
O que mais me chamou a atenção foi o fato da legislação nacional colombiana determinar 
que instituições de ensino, instituições hospitalares e os próprios municípios tenham 
estudos  de  análise de risco e  planos de emergência direcionados para desastres naturais 

https://www.facebook.com/IIAPCO/videos/1542783229124139/
https://www.facebook.com/IIAPCO/videos/1535780839824378/


 
 

 

e de origem antrópica.  
 
As escolas possuem suas próprias brigadas de incêndio coordenadas pelos professores de 
educação física, e recebem treinamento para saber se comportar em situações de sismos 
e incêndio. O plano de contingência do município integra representantes de diversas 
instituições públicas e privadas e conseguiram criar um numeral único de telefone de 
emergências, além dos numerais já existentes da prefeitura, da defesa civil, do corpo de 
bombeiros e da cruz vermelha.  
 
A didática de aula desenvolvida pela ONU Meio Ambiente seguindo as diretrizes do 
Processo APELL é muito interessante, motivando atividades de grupo (integrando atores 
envolvidos), sensibilizando os participantes sobre a gravidade do problema de maneira 
técnica, sem tendências a sensacionalismos. Foram abordados os efeitos da 
contaminação do mercúrio na saúde, os riscos de acidentes nas oficinas de 
processamento de ouro, envolvendo incêndio e explosão, e as possíveis consequências à 
cidade e seus moradores, desenvolvendo raciocínio lógico na preparação e na resposta a 
emergências, e na construção do plano de emergência mais abrangente. 
 
Pude adquirir novos conhecimentos, reciclar os já adquiridos e desejo poder adaptá-los e 
aplicá-los às aulas e atividades desenvolvidas pelo CEEQ (ver anexo 4 – certificado).  
 
 
8 CONTATOS EFETUADOS: organizadores do workshop e palestrantes 

 
• Dan Stothart/ONU Meio Ambiente  

Coordenador Regional do Programa de Desastres e Conflitos de Assuntos Humanitários 
para América Latina e Caribe 
Endereço Eletrônico: dan.stothart@pnuma.org 
 

• Olga Lucia Sarria - Especialista no Processo APELL Barranquilha, Colombia  
Diretora Executiva do Processo APELL Barranquilha 
Endereço Eletrônico olsarria@apellbarranquilla.org 

 
• Helcías José Ayala Mosquera   

Subdirector Administrativo y Financiero do IIAP 
Endereço Eletrônico: hayala@iiap.org.co 

 
• Eduardo Paz Rivas 

Sociólogo - IIAP 
Endereço Eletrônico: eparri02@hotmail.es 
 

 
9 MATERIAL TÉCNICO ADQUIRIDO 
 
• Manual do APELL em espanhol; 
• Cartilhas sobre Processo APELL de Barranquilla, Colômbia; 
• Trabalho do IIAP sobre contaminação do mercúrio em Quibdó/Chocó 
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ANEXO 1 - Sobre o Processo APELL 

 
Está implantado em 30 países. Na América Latina se destacam os trabalhos na Argentina 
envolvendo indústria química; no Chile e no Peru evolvendo atividade de mineração; e na 
Colômbia envolvendo indústria química e o setor portuário. 
 
No Brasil, as primeiras iniciativas tiveram início na década de 1980 nas cidades de 
Cubatão e Suzano (SP) e no complexo petroquímico de Camaçari (BA). Nos anos 1990 foi 
implantado em Maceió (AL) envolvendo uma indústria química, em Campos Elíseos (RJ) 
envolvendo uma refinaria e indústrias químicas na Baixada Fluminense; e em São 
Sebastião (SP) envolvendo o terminal de petróleo. Entre 2000 e 2010 foi desenvolvido em 
Santos, envolvendo terminal de petróleo e derivados, e em Caraguatatuba (SP) 
envolvendo uma estação de tratamento de gás. Pela CETESB, tivemos oportunidade de 
participar no de São Sebastião e no de Santos. 
 
Dentre os casos citados, o quadro em 2017 no Brasil está assim: estão ativos os de 
Campos Elíseos (RJ) e o de Caraguatatuba (SP), o de Maceió, e foi criado em Aracajú 
envolvendo indústria química. Os demais não tiveram continuidade.  
 
Após realização do evento de Sendai, no Japão, em 2015, foi criada a Plataforma Global 
para Redução do Risco de Desastres, para 2015 a 2030, visando reforçar o conhecimento 
e capacitação de profissionais de diversas instituições para implantação do Processo 
APELL em diferentes regiões. Fornece assim subsídios técnicos e científicos para o 
fortalecimento de políticas públicas, elaboração de marcos regulatório, seminários de 
capacitação e material didático.  
 
Para maiores informações, acessar: 
http://web.unep.org/disastersandconflicts/what-we-do/preparedness-response/awareness-and-
preparedness-emergencies-local-level-apell 
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Anexo 2: Localização geográfica de Quibdó, Colômbia 

 

Fig. 1 Localização da Colômbia na América Latina  

 

 

Fig. 2. Localização de Quibdó na Colômbia 

 
 

 


