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RESUMO 

 

Recentemente se tem vivenciado uma série de incidentes principalmente 

envolvendo incêndios, que provocaram inúmeras vítimas, e significativos impactos 

ao meio ambiente, tanto na contaminação ao ar, quanto a água, como ao solo, 

também causando prejuízos à flora e fauna. Esses eventos provocaram uma 

pressão da opinião pública para que entidades governamentais e empresas se 

mobilizassem na busca do aperfeiçoamento dos aspectos prevencionistas e 

procedimentos de resposta a emergências. 

Um plano de emergência adequadamente elaborado e efetivamente implantado irá 

minimizar os impactos que podem ser provocados por um incidente, tanto ao meio 

ambiente quanto às empresas. 

O Plano de Emergência Individual deverá ser elaborado de acordo com o seguinte 

conteúdo mínimo: Identificação da instalação; Cenários acidentais; Informações e 

procedimentos para resposta; Encerramento das operações; Mapas, cartas náuticas, 

plantas, desenhos e fotografias; Anexos. 

Este trabalho procurou buscar pontos coincidentes de modo a se obter uma 

proposta de procedimento único que atendesse a todas as exigências dos diferentes 

órgãos reguladores e simultâneamente facilitar sua elabortação por parte das 

empresas. 

 

Palavras-chave: Plano. Emergência. Cenários. Resposta. Encerramento. 

 

  



 
 

 

ABSTRACT 

 

Recently it has experienced a series of incidents mainly involving fires, which caused 

many casualties and significant impacts on the environment, both in contamination to 

the air, the water, as the ground, also causing damage to flora and fauna. These 

events caused a public pressure for government entities and companies to mobilize 

in the pursuit of improving aspects preventers and emergency response procedures. 

An emergency plan properly designed and effectively implemented will minimize the 

impacts that may be caused by an incident, both to the environment and to 

businesses. 

The Individual Emergency Plan shall be prepared in accordance with the following 

minimum content: Identification of the facility; Accident scenarios; Information and 

procedures for response; Closure of operations; Maps, charts, plans, drawings and 

photographs; Attachments. 

This study sought to seek matching points in order to obtain a proposal for a single 

procedure that would meet all the requirements of various regulatory bodies and 

simultaneously facilitate their elabortação by companies. 

 

Key-words: Plan. Emergency. Scenarios. Answer. Closure. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Recentemente se tem vivenciado uma série de incidentes principalmente 

envolvendo incêndios, que provocaram inúmeras vítimas, e significativos impactos 

ao meio ambiente, tanto na contaminação ao ar, quanto a água, como ao solo, 

também causando prejuízos à flora e fauna. Pela declaração e foto a seguir 

podemos ter uma percepção do impacto de um desses eventos. 

A nuvem de fumaça negra pode ser observada de praticamente 
todos os bairros de Santos. “Eu moro 7o andar do prédio no 
Marapé e normalmente gosto de dar uma olhada na cidade 
quando levanto. A fumaça grossa e escura na região do Porto 
me chamou a atenção de imediato. Não da pra sentir nenhum 
cheiro, mas a fumaça segue intensa e a imagem impressiona”, 
afirma o jornalista Walmir Lopes. 

 

 

Esses eventos provocaram uma pressão da opinião pública para que 

entidades governamentais e empresas se mobilizassem na busca do 

aperfeiçoamento dos aspectos prevencionistas e procedimentos de resposta a 

emergências. Um exemplo a citar é o de São Francisco do Sul: 

Existe uma São Francisco do Sul antes e outra depois do 
incêndio que provocou uma reação química e deixou a cidade 
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debaixo de uma nuvem gigantesca de fumaça há exatamente 
um ano. (Junges, 2014, Diário Catarinense) 

 
Quando da ocorrência de um incidente que necessite uma ação de 

atendimento a emergência, sempre teremos algum tipo de impacto que afetará a 

sociedade, quer seja pelas consequências ao meio ambiente, ar, água, solo, fauna 

e/ou flora, ou ainda afetando pessoas, colaboradores atuando na organização, 

terceiros, ou mesmo a população do entorno. A abrangência do impacto dependerá 

da magnitude do incidente e poderá ser muito amplo, dependendo do tipo de 

instalação, processo, ou substância envolvida. 

Um plano de emergência adequadamente elaborado e efetivamente 

implantado irá minimizar os impactos que podem ser provocados por um incidente, 

tanto ao meio ambiente quanto às empresas. 
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2. MÉTODOS – REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

   A pesquisa abordou normas legais do Brasil que sejam aplicáveis, 

trabalhos que se refiram a atendimento a emergências, normas internacionais e 

exemplos práticos de implementação das ferramentas existentes, tanto vivenciadas 

pelo autor, como as de organizações que se obtenha acesso. 

   Procurou-se chegar a um conjunto de informações que fosse 

abrangente o suficiente para se obter diversas visões sobre o tema, permitindo 

assim conseguir uma base significativa para sustentar a proposta apresentada. 

   A principal meta deste trabalho foi apresentar uma proposta de pontos 

a priorizar, quando uma organização precisa implantar procedimentos e definir 

recursos para uma efetiva resposta a emergências que possam a vir ocorrer, que 

realmente minimize suas consequências para o meio ambiente, em seu conceito 

mais abrangente.  Com isso caberá a cada profissional que atua nessa área e é 

responsável em sua organização pelo resultado obtido, avaliar o que poderá ser 

aplicado em função da realidade presente na empresa em que trabalha. 

 

2.1. REQUISITOS LEGAIS 

 

Cabe ressaltar a questão legal que imputa às organizações diversos tipos 

de sanções, dependendo do impacto provocado, a seguir foram destacados pontos 

dessas legislações. 

 
I) LEI No 6.938, DE 31 DE AGOSTO DE 1981 - DA POLÍTICA NACIONAL DO MEIO 

AMBIENTE – pontos a destacar. 

 

A Política Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo a preservação, 

melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar, 

no País, condições ao desenvolvimento sócioeconômico, aos interesses da 

segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana, atendidos os 

seguintes princípios: 
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- proteção dos ecossistemas, com a preservação de áreas 

representativas;  

Definições: 

- meio ambiente, o conjunto de condições, leis, influências e interações 

de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida 

em todas as suas formas; 

- degradação da qualidade ambiental, a alteração adversa das 

características do meio ambiente; 

- poluição, a degradação da qualidade ambiental resultante de 

atividades que direta ou indiretamente: 

a) prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população; 

b) criem condições adversas às atividades sociais e econômicas; 

c) afetem desfavoravelmente a biota; 

d) afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente; 

e) lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões 

ambientais estabelecidos; 

- poluidor, a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, 

responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de 

degradação ambiental; 

Objetivos:  

- à difusão de tecnologias de manejo do meio ambiente, à divulgação 

de dados e informações ambientais e à formação de uma consciência 

pública sobre a necessidade de preservação da qualidade ambiental e 

do equilíbrio ecológico;  

- à preservação e restauração dos recursos ambientais com vistas á 

sua utilização racional e disponibilidade permanente, concorrendo para 

a manutenção do equilíbrio ecológico propício à vida;  

- à imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar 

e/ou indenizar os danos causados, e ao usuário, de contribuição pela 

utilização de recursos ambientais com fins econômicos.  
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Penalidades:  

- multa simples ou diária;  

- perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo 

Poder Público;  

- perda ou suspensão de participação em linhas de financiamento em 

estabelecimentos oficiais de crédito;  

- suspensão de sua atividade; 

- indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a 

terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e 

dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade 

civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente; 

- pena de reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos e multa de 100 (cem) a 

1.000 (mil) MVR.  

 

II) REFERÊNCIA - DECRETO NO. 5.098, DE 3 DE JUNHO DE 2004 – pontos a 

destacar. 

 

Dispõe sobre a criação do Plano Nacional de Prevenção, Preparação e 

Resposta Rápida a Emergências Ambientais com Produtos Químicos Perigosos -

 P2R2. 

- P2R2 - objetivo de prevenir a ocorrência de acidentes com produtos 

químicos perigosos e aprimorar o sistema de preparação e resposta a emergências 

químicas no País. 

- Princípios orientadores do P2R2: 

I - princípio da informação; 

II - princípio da participação; 

III - princípio da prevenção; 

IV - princípio da precaução; 

V - princípio da reparação; e 



7 
 

 

VI - princípio do poluidor-pagador. 

- Diretrizes estratégicas do P2R2: 

I - elaboração e constante atualização de planejamento preventivo; 

II - identificação dos aspectos legais e organizacionais; 

III - criação e operação de estrutura organizacional adequada ao 

cumprimento das metas e dos objetivos; 

IV - estímulo à adoção de soluções inovadoras; 

V - definição das responsabilidades respectivas do poder público e dos 

setores privados; 

VI - desenvolvimento e implementação de sistemas de geração e 

compilação de informações; 

VII - mobilização de recursos humanos e financeiros apropriados; 

VIII - fortalecimento da capacidade de gestão ambiental integrada dos 

órgãos e instituições públicas, no atendimento a situações 

emergenciais envolvendo produtos químicos perigosos; e 

IX - aperfeiçoamento contínuo do P2R2. 

 

2.2. REFERÊNCIAS TÉCNICAS 

 

   A seguir foram abordados os principais pontos de referências técnicas 

utilizados como base para elaboração de um plano visando o atendimento a 

emergências, sendo que os textos serão cópias fiéis dos documentos de origem, 

dessa forma evitou-se eventuais dúvidas devido à interpretação. 
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I) REFERÊNCIA - NORMA BRASILEIRA - ABNT NBR 15219 - Plano de emergência 

contra incêndio — Requisitos – pontos a destacar. 

 

Objetivo: 

- Estabelecer requisitos mínimos para a elaboração, implantação, 

manutenção e revisão de um plano de emergência contra incêndio, visando proteger 

a vida e o patrimônio, bem como reduzir as conseqüências sociais do sinistro e os 

danos ao meio ambiente.  

- Aplicável a toda e qualquer planta, com exceção das edificações 

residenciais unifamiliares.  

 

Definições:  

- bombeiro profissional civil: Conforme ABNT NBR 14608. 

- brigada de incêndio: Conforme ABNT NBR 14276. 

- grupo de apoio: Grupo de pessoas composto por terceirosou não, 

treinados e capacitados, nos procedimentos básicos na emergência contra incêndio.  

-  emergência: Situação que representa perigo à vida, ao meio ambiente e 

ao patrimônio, que obriga a uma imediata intervenção operacional.  

-  perigo: Situação com potencial de provocar lesões pessoais ou danos à 

saúde, ao meio ambiente ou ao patrimônio, ou combinação destas.  

- planta: Local onde estão situadas uma ou mais edificações ou área a ser 

utilizada para um determinado evento ou ocupação.  

- ponto de encontro: local seguro e protegido dos efeitos do sinistro. 

- população fixa: Aquela que permanece regularmente na planta.  

- população flutuante: Aquela que não permanece regularmente na planta. 

- profissional habilitado: Profissional com formação em prevenção, 

combate a incêndio e abandono de área, ou profissional que tenha elaborado planos 

de emergência contra incêndio nos últimos cinco anos, confirmados por atestado de 

capacitação técnica.  
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- risco: Propriedade de um perigo promover danos, com possibilidade de 

perdas humanas, ambientais, materiais e/ou econômicas, resultante da combinação 

entre freqüência esperada e conseqüência destas perdas.  

- risco alto: Planta com carga de incêndio acima de 1 200 MJ/m2. 

- risco baixo: Planta com carga de incêndio até 300 MJ/m2. 

- risco iminente: Risco que requer ação imediata. 

- risco médio: Planta com carga de incêndio entre 300 e 1 200 MJ/m2. 

- rota de fuga: Caminhos e saídas devidamente sinalizados, dotados de 

proteção contra incêndio e desobstruídos, a serem percorridos pelas pessoas para 

um rápido e seguro abandono de qualquer local da planta até o ponto de encontro 

previamente determinado pelo plano de emergência contra incêndio.  

- saída de emergência: Saídas que atendam os requisitos da ABNT NBR 

9077. 

- sinistro: Ocorrência proveniente de risco que resulte em prejuízo ou 

dano. 

- terceiros: Pessoal pertencente a uma empresa prestadora de serviço. 

 

Elaboração: 

- deve ser elaborado para toda e qualquer planta, com exceção das 

edificações residenciais unifamiliares.  

- deve ser elaborado por escrito por profissional habilitado, considerando - 

 localização: 

 construção; 

 ocupação; 

 população; 

 característica de funcionamento; 

 pessoas portadoras de deficiências; 

 outros riscos específicos inerentes à atividade; 

 recursos humanos. 
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- deve realizar uma análise de riscos da planta com o objetivo de 

minimizar e/ou eliminar todos os riscos existentes. 

- o Corpo de Bombeiros e a comunidade devem ser envolvidos.  

- deve ser prevista a interface do plano de emergência contra incêndio 

com outros planos. 

- deve ser referendado por escrito pelo responsável da planta.  

 

Implantação: 

- Divulgação e treinamento  

 - aos ocupantes da planta 

 - os visitantes devem ser informados formalmente.  

 - deve fazer parte dos treinamentos de formação.  

 - uma cópia do plano de emergência deve estar disponível.  

  - representação gráfica com destaque para as rotas de fuga e saídas 

de emergência, deve estar afixada na entrada principal e em locais estratégicos de 

cada edificação.  

- Exercícios simulados  

 - devem ser realizados exercícios simulados de abandono de área, 

parciais e completos, na qual constem:  

 data e horário do evento; 

 tempo gasto no abandono; 

 tempo gasto no retorno; 

 tempo gasto no atendimento de primeiros-socorros; 

 atuação dos profissionais envolvidos; 

 comportamento da população; 

 participação do Corpo de Bombeiros e tempo gasto para sua 

chegada; 

 ajuda externa (por exemplo: PAM - Plano de Auxílio Mútuo etc.); 

 falhas de equipamentos; 
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 falhas operacionais; e 

 demais problemas levantados na reunião. 

- Procedimentos básicos 

 - Alerta - Identificada uma situação de emergência por qualquer 

pessoa. Este alerta pode ser executado automaticamente em edificações que 

possuem sistema de detecção de incêndio.  

 - Análise da situação - procedimentos necessários, que podem ser 

priorizados ou realizados simultaneamente, de acordo com os recursos materiais e 

humanos, disponíveis no local.  

 - Apoio externo - o Corpo de Bombeiros e/ou outros órgãos locais 

devem ser acionados imediatamente e informados do seguinte:  

 nome do solicitante e o número do telefone utilizado; 

 endereço completo, pontos de referência e/ou acessos; 

 características da emergência, local ou pavimento e eventuais 

vítimas e seus estados. 

- Corpo de Bombeiros devem ser recepcionados 

preferencialmente por um brigadista, que deve fornecer as 

informações necessárias para otimizar sua entrada e seus 

procedimentos operacionais. 

 - Primeiros-socorros - prestar os primeiros-socorros às possíveis 

vítimas, mantendo ou estabilizando suas funções vitais, até que se obtenha o 

socorro especializado.  

 - Eliminar riscos - por meio do corte das fontes de energia e do 

fechamento das válvulas das tubulações.  

 - Abandono de área - parcial ou total, conduzindo a população fixa e 

flutuante para o ponto de encontro. 

 - Isolamento da área - isolar fisicamente a área sinistrada.  

 - Confinamento do incêndio - de modo a evitar a sua propagação.  

 - Combate ao incêndio - até a extinção do incêndio, restabelecendo a 

normalidade.  
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 - Investigação - levantar as possíveis causas; emitir relatório com 

medidas preventivas e corretivas.  

 

Manutenção: 

- Reunião ordinária (mensal) - devem ser discutidos:  

 calendário dos exercícios de abandono; 

 funções de cada pessoa; 

 condições de uso dos equipamentos de combate a incêndio; 

 problemas encontrados nas inspeções; 

 atualização de técnicas e táticas de combate a incêndios; 

 outros assuntos de interesse. 

- Reunião extraordinária - sempre que:  

 ocorrer um exercício simulado; 

 ocorrer um sinistro; 

 for identificado um risco iminente; 

 ocorrer uma alteração significativa; 

 previsão de serviços que possam gerar algum risco. 

 

Revisão: 

- Deve ser revisado por profissional habilitado sempre que: 

 ocorrer uma alteração significativa; 

 for constatada a possibilidade de melhoria do plano; 

 completar 12 meses de sua última revisão. 

- Auditoria do plano - a cada 12 meses deve-se avaliar se o plano está 

sendo cumprido, bem como verificar se os riscos foram minimizados ou eliminados.  
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II) REFERÊNCIA - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO - Corpo de 

Bombeiros - INSTRUÇÃO TÉCNICA No. 17/2014 - Brigada de incêndio Parte 1 – 

Brigada de incêndio – pontos a destacar 

 

Procedimentos básicos: 

- Alerta - Qualquer pessoa pode alertar, através dos meios de 

comunicação disponíveis, os ocupantes e os brigadistas.  

- Análise da situação - Desencadear os procedimentos necessários.  

- Primeiros socorros - Manter ou restabelecendo suas funções vitais até 

que se obtenha o socorro especializado.  

- Corte de energia - A energia elétrica dos equipamentos da área ou geral.  

- Abandono de área - Parcial ou total, quando necessário.  

- Confinamento do sinistro - Evitar a propagação do sinistro.  

- Isolamento da área - De modo a garantir os trabalhos de emergência.  

- Extinção - Eliminar o sinistro restabelecendo a normalidade.  

- Investigação - Levantar as possíveis causas, propor medidas corretivas.  

- Com a chegada do Corpo de Bombeiros a brigada deve ficar à sua 

disposição.  
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III) REFERÊNCIA - RESOLUÇÃO CONAMA no 398 – pontos a destacar 

 

Plano de Emergência Individual - para incidentes de poluição por óleo.  

 

Definições:  

- Plano de Área - documento integra os Planos de Emergência 

Individuais, facilita e amplia a capacidade de resposta;  

- Plano de Emergência Individual-PEI - procedimentos de resposta da 

instalação a um incidente de poluição por óleo.  

 

Plano de Emergência Individual - conteúdo mínimo: 

 

Identificação da instalação: 

- Deverão constar: 

a) nome, endereço completo, telefone e fax da instalação; 

b) nome, endereço completo, telefone e fax da empresa responsável 

pela operação da instalação; 

c) nome, endereço completo, telefone e fax do representante legal da 

instalação; 

d) nome, cargo, endereço completo, telefone e fax do coordenador das 

ações de resposta; 

e) localização em coordenadas geográficas e situação; 

f) descrição dos acessos à instalação.  

  

Cenários acidentais: 

- Constar a definição dos cenários acidentais com a indicação do volume 

do derramamento e do provável comportamento e destino do produto derramado. 
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Informações e procedimentos para resposta: 

- Sistemas de alerta - estar descritos procedimentos e equipamentos.  

- Comunicação do incidente - conter a lista de indivíduos, organizações e 

instituições oficiais.  

- Estrutura organizacional de resposta - deverão estar relacionados:  

a) funções; 

b) atribuições e responsabilidades durante a emergência; 

c) tempo máximo estimado para mobilização do pessoal; 

d) qualificação técnica dos integrantes.  

- Equipamentos e materiais de resposta - deverão estar indicados:  

a) nome, tipo e características operacionais; 

b) quantidade disponível; 

c) localização; 

d) tempo máximo estimado de deslocamento para o local de utilização; 

e) limitações para o uso dos equipamentos e materiais. 

Deverão também estar especificados os Equipamentos de 

Proteção Individual (EPIs) a serem utilizados pelas equipes de 

resposta.  

- Procedimentos operacionais de resposta - para controle e limpeza de 

derramamento de óleo para cada cenário acidental considerado.  

 Seções:  

 - interrupção da descarga de óleo  

 - contenção do derramamento de óleo  

 - proteção de áreas vulneráveis  

 - monitoramento da mancha de óleo derramado  

 - recolhimento do óleo derramado  

 - dispersão mecânica e química do óleo derramado  
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 - limpeza das áreas atingidas  

 - coleta e disposição dos resíduos gerados  

 - deslocamento dos recursos 

 - obtenção e atualização de informações relevantes 

 - registro das ações de resposta 

 - proteção de populações 

 - proteção da fauna  

 

Encerramento das operações: 

Deverão constar: 

a) critérios para decisão quanto ao encerramento; 

b) desmobilização do pessoal, equipamentos e materiais; 

c) definição de ações suplementares. 

 

Mapas, cartas náuticas, plantas, desenhos e fotografias: 

Deverão constar:  

a) planta geral da instalação:  

a.1. tanques, dutos, equipamentos de processo, operações de carga 

e descarga e outras fontes potenciais de derramamento;  

a.2. sistemas de contenção secundária; 

a.3. equipamentos e materiais de resposta a incidentes de poluição 

por óleo. 

b) planta de drenagem da instalação: 

b.1. principais pontos e linhas de drenagem de água contaminada e 

água pluvial; 

b.2. direções dos fluxos de derramamento de óleo a partir dos 

pontos de descarga até os limites da instalação. 



17 
 

 

c) mapas de vulnerabilidade. 

d) versões em preto e branco dos mapas referidos na letra “c”, no 

tamanho A-4, contendo obrigatoriamente uma escala gráfica. 

 

Anexos: 

a) memória de cálculo do dimensionamento da capacidade de 

resposta;  

b) licenças ou autorizações;  

c) documentos legais para recebimento de auxílio;  

d) informações técnicas, físico-químicas, toxicológicas e de segurança 

das substâncias;  

e) informações sobre recursos e serviços médicos de emergência; 

f) glossário de termos; 

g) outras informações julgadas relevantes.  
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IV) REFERÊNCIA - MANUAL PARA A ELABORAÇÃO DE ESTUDOS DE ANÁLISE 

DE RISCO - P4.261 – pontos a destacar. 

 

Plano de Ação de Emergência (PAE) 

Contemplar os seguintes aspectos: 

 introdução; 

 estrutura do plano; 

 descrição das instalações envolvidas; 

 cenários acidentais; 

 área de abrangência e limitações; 

 estrutura organizacional; 

 fluxograma de acionamento; 

 ações de resposta; 

 lista dos recursos humanos e materiais; 

 forma de divulgação, implantação, integração com outras 

instituições e manutenção do plano; 

 tipos e cronogramas de exercícios teóricos e práticos;  

 documentos anexos: plantas de localização, listas de 

acionamento e de equipamentos, sistemas de comunicação e 

alternativos de energia elétrica, relatórios, etc. 
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V) REFERÊNCIA - NR 20 - SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO COM 

INFLAMÁVEIS E COMBUSTÍVEIS – pontos a destacar 

 

Plano de Resposta a Emergências da Instalação  

 

Conter:  

a) nome e função do(s) responsável(eis) técnico(s) pela elaboração; 

b) nome e função do responsável pelo gerenciamento, coordenação e 

implementação do plano; 

c) designação dos integrantes da equipe de emergência; 

d) estabelecimento dos possíveis cenários de emergências; 

e) descrição dos recursos necessários; 

f) descrição dos meios de comunicação; 

g)  procedimentos de resposta à emergência para cada cenário; 

h) procedimentos para comunicação e acionamento das autoridades 

públicas; 

i) procedimentos para orientação de visitantes; 

j) cronograma, metodologia e registros de exercícios simulados. 

- Nos casos cujas consequências ultrapassem os limites da instalação, 

incorporar ações que visem à proteção da comunidade circunvizinha.  

- Deve ser avaliado após a realização de exercícios simulados e/ou na 

ocorrência de situações reais.  

- Os simulados devem ser realizados durante o horário de trabalho, no 

mínimo anual.  

- Os trabalhadores devem estar envolvidos nos exercícios simulados.  

- Estabelecer critérios para avaliação dos exercícios simulados.  

- Os integrantes da equipe de resposta a emergências devem ser 

submetidos a exames médicos específicos.  
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VI) REFERÊNCIA - NR 23 - Proteção Contra Incêndios – pontos a destacar. 

 

- Providenciar para todos os trabalhadores informações sobre: 

a) utilização dos equipamentos de combate ao incêndio; 

b) procedimentos para evacuação dos locais de trabalho; 

c) dispositivos de alarme existentes.  

- Os locais de trabalho deverão dispor de saídas, em número suficiente e 

dispostas de modo a permitir abando com rapidez e segurança.  

- As aberturas, saídas e vias de passagem claramente assinaladas.  

- Nenhuma saída de emergência deverá ser fechada à chave ou presa 

durante a jornada de trabalho.  

- As saídas de emergência podem ser equipadas com dispositivos de 

travamento que permitam fácil abertura do interior do estabelecimento.  
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3. PONTOS COINCIDENTES 

 

   Tomando como base as referências técnicas apresentadas 

anteriormente buscou-se agregar em um único texto uma proposta de pontos de 

maior significância para uma organização estruturar um plano de emergência que 

tenha efetividade no combate a um incidente. 

A fim de facilitar a análise por parte do profissional que quiser utilizar esse 

trabalho, adotou-se como roteiro para a proposta a ABNT NBR 15219. 
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PLANO DE EMERGÊNCIA — REQUISITOS 

 

1 Objetivo  

1.1 Esta Norma estabelece os requisitos mínimos para a elaboração, 

implantação, manutenção e revisão de um plano de emergência, visando proteger a 

vida e o patrimônio, bem como reduzir as conseqüências sociais do sinistro e os 

danos ao meio ambiente.  

1.2 Esta Norma é aplicável a toda e qualquer planta, com exceção das 

edificações residenciais unifamiliares. 
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2 Referências normativas  

As normas relacionadas a seguir contêm disposições que, ao serem 

citadas neste texto, constituem prescrições para esta Norma. As edições indicadas 

estavam em vigor no momento desta publicação. Como toda norma está sujeita a 

revisão, recomenda-se aqueles que realizam acordos com base nesta que 

verifiquem a conveniência de se usarem as edições mais recentes das normas 

citadas a seguir. A ABNT possui a informação das normas em vigor em um dado 

momento.  

ABNT NBR 9077:2001 – Saídas de emergência em edificios 

ABNT NBR 13434-1:2004 – Sinalização de segurança contra incêndio 

e pânico – Parte 1: Princípios de projeto  

ABNT NBR 13434-2:2004 – Sinalização de segurança contra incêndio 

e pânico – Parte 2: Símbolos e suas formas, dimensões e cores  

ABNT NBR 14023:1997 – Registro de atividades de bombeiros 

ABNT NBR 14276:1999 – Programa de brigada de incêndio 

ABNT NBR 14608:2000 – Bombeiro profissional civil  
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3 Definições  

Para os efeitos desta Norma, aplicam-se as seguintes definições:  

3.1  bombeiro profissional civil: Conforme ABNT NBR 14608. 

3.2  brigada de incêndio: Conforme ABNT NBR 14276. 

3.3  grupo de apoio: Grupo de pessoas composto por terceiros (por 

exemplo: pessoal de manutenção, patrimonial, telefonista, limpeza etc.) ou não, 

treinados e capacitados, que auxiliam na execução dos procedimentos básicos na 

emergência contra incêndio.  

3.4 emergência: Situação crítica e fortuita que representa perigo à vida, 

ao meio ambiente e ao patrimônio, gerando um dano continuado que obriga a uma 

imediata intervenção operacional.  

3.5 perigo: Situação com potencial de provocar lesões pessoais ou danos 

à saúde, ao meio ambiente ou ao patrimônio, ou combinação destas.  

3.6 planta: Local onde estão situadas uma ou mais edificações ou área a 

ser utilizada para um determinado evento ou ocupação.  

3.7  ponto de encontro: local seguro e protegido dos efeitos do sinistro. 

3.8  população fixa: Aquela que permanece regularmente na planta, 

considerando-se os turnos de trabalho e a natureza da ocupação, bem como os 

terceiros nestas condições.  

3.9 população flutuante: Aquela que não permanece regularmente na 

planta. Será sempre considerado o número máximo diário de pessoas.  

3.10 profissional habilitado: Profissional, ou grupo de profissionais, com 

formação compatível com requisitos necessários à elaboração do plano de 

emergência, que atenda os cenários acidentais identificados para a instalação sendo 

analisada.  

3.11 risco: Propriedade de um perigo promover danos, com possibilidade 

de perdas humanas, ambientais, materiais e/ou econômicas, resultante da 

combinação entre freqüência esperada e conseqüência destas perdas.  

3.14  risco iminente: Risco que requer ação imediata. 
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3.16  rota de fuga: Caminhos e saídas devidamente sinalizados, dotados 

de proteção contra incêndio e desobstruídos, a serem percorridos pelas pessoas 

para um rápido e seguro abandono de qualquer local da planta até o ponto de 

encontro previamente determinado pelo plano de emergência contra incêndio.  

3.17  saída de emergência: Saídas que atendam os requisitos da ABNT 

NBR 9077. 

3.18  sinistro: Ocorrência proveniente de risco que resulte em prejuízo ou 

dano. 

3.19  terceiros: Pessoal pertencente a empresa prestadora de serviço. 
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4 Requisitos 

4.1 Elaboração do plano de emergência 

O plano de emergência deve ser elaborado para toda e qualquer planta, 

com exceção das edificações residenciais unifamiliares.  

O plano de emergência deve ser elaborado por escrito por profissional 

habilitado, levando-se em conta os seguintes aspectos:  

 localização (por exemplo: urbana, rural, características da 

vizinhança, distâncias de outras edificações e/ou riscos, 

distância da unidade do Corpo de Bombeiros, existência de 

Plano de Auxílio Mútuo-PAM etc.); 

 construção (por exemplo: alvenaria, concreto, metálica, madeira 

etc.); 

 ocupação (por exemplo: industrial, comercial, residencial, 

escolar etc.); 

 população (por exemplo: fixa, flutuante, características, cultura 

etc.); 

 característica de funcionamento (horários e turnos de trabalho e 

os dias e horários fora do expediente); 

 pessoas portadoras de deficiências; 

 outros riscos específicos inerentes à atividade; 

 recursos humanos (por exemplo: brigada de incêndio, bombeiros 

profissionais civis, grupos de apoio etc.) e materiais existentes 

(por exemplo: extintores de incêndio, iluminação de emergência, 

sinalização, saídas de emergência, sistema de hidrantes, 

chuveiros automáticos, sistema de detecção, alarme de 

incêndio, barreiras de contenção, materiais de remediação, etc.). 

Após o levantamento dos aspectos, o profissional habilitado deve realizar 

uma análise de riscos da planta com o objetivo de minimizar e/ou eliminar todos os 

riscos existentes. 

NOTA: As técnicas de análise de riscos incluem, mas não estão limitadas 

às seguintes técnicas: what if, checklist, hazop, árvore de falhas, diagrama lógico de 

falhas.  
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O Corpo de Bombeiros e a comunidade (principalmente as edificações do 

entorno) devem ser envolvidos na elaboração do plano de emergência. Cópia do 

plano deve ser fornecida ao Corpo de Bombeiros, Órgão Ambiental e outras 

instituições envolvidas, quando solicitado. 

Deve ser prevista a interface do plano de emergência com outros planos 

da planta, por exemplo: explosões, inundações, atentados, vazamentos, etc.  

O plano de emergência deve ser referendado por escrito pelo responsável 

pela ocupação da planta.  

4.2 Implantação do plano de emergência 

Para a implantação do plano de emergência devem ser atendidos os 

seguintes requisitos: divulgação e treinamento, exercícios simulados e 

procedimentos básicos nas emergências.  

4.2.1 Divulgação e treinamento  

O plano de emergência deve ser divulgado por meio de uma preleção e 

de um manual básico que deve ser distribuido aos ocupantes da planta, de forma a 

garantir que todos tenham conhecimento dos procedimentos a serem executados 

em caso de emergência.  

Os visitantes devem ser informados formalmente sobre o plano de 

emergência da planta por meio de panfletos, vídeos e/ou palestras.  

O plano de emergência deve fazer parte dos treinamentos de formação, 

treinamentos periódicos e reuniões ordinárias dos membros da brigada de incêndio, 

dos bombeiros profissionais civis, do grupo de apoio, etc.  

Uma cópia do plano de emergência deve estar disponível para consulta 

em situações de emergência para os profissionais qualificados em local de 

permanência humana constante (por exemplo: portaria, sala de segurança etc.).  

A representação gráfica contida no plano de emergência, com destaque 

para as rotas de fuga e saídas de emergência, deve estar afixada na entrada 

principal e em locais estratégicos de cada edificação, de forma a divulgar o plano e 

facilitar o seu entendimento.  
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4.2.2 Exercícios simulados  

Devem ser realizados exercícios simulados de abandono de área, parciais 

e completos, no estabelecimento ou local de trabalho, com a participação de toda a 

população, sendo que para o risco baixo ou médio, o período máximo é de seis 

meses para simulados parciais e 12 meses para simulados completos. Para o risco 

alto o período máximo é de três meses para simulados parciais e seis meses para 

simulados completos. Imediatamente após o simulado, deve ser realizada uma 

reunião extraordinária para avaliação e correção das falhas ocorridas. Deve ser 

elaborada ata na qual constem:  

 data e horário do evento; 

 tempo gasto no abandono; 

 tempo gasto no retorno; 

 tempo gasto no atendimento de primeiros-socorros; 

 atuação dos profissionais envolvidos; 

 comportamento da população; 

 participação do Corpo de Bombeiros e tempo gasto para sua 

chegada; 

 ajuda externa (por exemplo: PAM - Plano de Auxílio Mútuo etc.); 

 falhas de equipamentos; 

 falhas operacionais; e 

 demais problemas levantados na reunião. 

NOTA Os exercícios simulados devem ser programados com ou sem 

comunicação prévia para a população. 

4.2.3.10 Investigação  

Levantar as possíveis causas do alerta e os demais procedimentos 

adotados. Emitir relatório conforme ABNT NBR 14023, com o objetivo de propor 

medidas preventivas e corretivas para evitar a sua repetição.  

4.3 Manutenção do plano de emergência 

Devem ser realizadas reuniões com o coordenador geral da Brigada de 

Incêndio, os chefes da Brigada de Incêndio, um representante dos bombeiros 
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profissionais civis e um representante do grupo de apoio, com registro em ata e 

envio às áreas competentes para as providências pertinentes.  

4.3.1 Reunião ordinária (mensal)  

Na reunião ordinária devem ser discutidos os seguintes itens:  

 calendário dos exercícios de abandono; 

 funções de cada pessoa dentro do plano de emergência contra 

incêndio; 

 condições de uso dos equipamentos de combate a incêndio; 

 apresentação dos problemas relacionados à prevenção de 

incêndios, encontrados nas inspeções, para que sejam feitas 

propostas corretivas; 

 atualização de técnicas e táticas de combate a incêndios; 

 outros assuntos de interesse. 

4.3.2 Reunião extraordinária  

Devem ser realizadas reuniões extraordinárias para análise da situação 

sempre que:  

 ocorrer um exercício simulado (ver 4.2.2); 

 ocorrer um sinistro (ver 4.2.2); 

 for identificado um risco iminente; 

 ocorrer uma alteração significativa dos processos industriais ou 

de serviços, de área ou leiaute; 

 houver a previsão de execução de serviços que possam gerar 

algum risco. 

4.4 Revisão do plano de emergência 

O plano de emergência deve ser revisado por profissional habilitado 

sempre que: 

 ocorrer uma alteração significativa nos processos industriais, 

processos de serviços, de área ou leiaute; 

 for constatada a possibilidade de melhoria do plano; 

 completar 12 meses de sua última revisão. Nenhuma alteração 

significativa nos processos industriais, processos de serviços, de 
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área ou leiaute pode ser efetuada sem que um profissional 

habilitado, preferencialmente aquele que elaborou o plano de 

emergência, seja consultado previamente e autorize a sua 

alteração por escrito. 

O profissional habilitado deve consultar o coordenador geral da Brigada 

de Incêndio, os chefes da Brigada de Incêndio, um representante dos bombeiros 

profissionais civis, um representante do grupo de apoio e os profissionais 

responsáveis pelas alterações significativas nos processos industriais, processos de 

serviços, de área ou leiaute, bem como as atas de reunião ordinárias e 

extraordinárias e os resultados de auditoria do plano, sempre que houver 

necessidade de revisá-lo.  

4.4.1 Auditoria do plano  

Um profissional habilitado deve realizar uma auditoria do plano a cada 12 

meses, preferencialmente antes de sua revisão. Nesta auditoria deve-se avaliar se o 

plano está sendo cumprido em conformidade com esta Norma, bem como verificar 

se os riscos encontrados na análise de risco elaborada pelo profissional habilitado, 

foram minimizados ou eliminados.  

  



31 
 

 

5 Conteúdo Mínimo do Plano de Emergência 

O Plano de Emergência Individual deverá ser elaborado de acordo com o 

seguinte conteúdo mínimo: 

I. Identificação da instalação 

II. Cenários acidentais 

III. Informações e procedimentos para resposta 

III.1. Sistemas de alerta 

III.2. Comunicação do incidente 

III.3. Estrutura organizacional de resposta 

III.4. Equipamentos e materiais de resposta 

III.5. Procedimentos operacionais de resposta 

III.5.1. Alerta 

III.5.2. Análise da situação 

III.5.3. Apoio externo 

III.5.4. Primeiros socorros 

III.5.5. Eliminar riscos 

III.5.6. Abandono de área 

III.5.7. Isolamento da área 

III.5.8. Confinamento do incidente 

III.5.9. Procedimentos para interrupção da operação 

III.5.10. Combate ao incidente  

III.5.11. Procedimentos para proteção de áreas vulneráveis 

III.5.12. Procedimentos para monitoramento 

III.5.13. Procedimentos para rescaldo 

III.5.14. Procedimentos para dispersão mecânica e química do óleo 

derramado 

III.5.15. Procedimentos para limpeza das áreas atingidas 
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III.5.16. Procedimentos para coleta e disposição dos resíduos 

gerados 

III.5.17. Procedimentos para deslocamento dos recursos 

III.5.18. Procedimentos para obtenção e atualização de informações 

relevantes 

III.5.19. Procedimentos para registro das ações de resposta 

III.5.21. Procedimentos para proteção das populações 

III.5.22. Procedimentos para proteção da fauna. 

IV. Encerramento das operações 

V. Mapas, cartas náuticas, plantas, desenhos e fotografias 

VI. Anexos 
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I Identificação da instalação 

Nesta seção, deverão constar as seguintes informações básicas sobre a 

instalação: 

a) nome, endereço completo, telefone e fax da instalação; 

b) nome, endereço completo, telefone e fax da empresa responsável 

pela operação da instalação; 

c) nome, endereço completo, telefone e fax do representante legal da 

instalação; 

d) nome, cargo, endereço completo, telefone e fax do coordenador das 

ações de resposta; 

e) localização em coordenadas geográficas e situação; 

f) descrição dos acessos à instalação.  

  

II Cenários acidentais  

Nesta seção, deverá constar a definição dos cenários acidentais com a 

indicação de suas consequências mais prováveis. 

 

III Informações e procedimentos para resposta  

Nesta seção, deverão constar todas as informações e procedimentos 

necessários para resposta a um incidente. As informações e procedimentos deverão 

estar organizados de acordo com as seções indicadas abaixo.  

III.1 Sistemas de alerta 

Nesta seção, deverão estar descritos os procedimentos e equipamentos 

utilizados para alerta.  

III.2 Comunicação do incidente  

Esta seção deverá conter a lista de indivíduos, organizações e instituições 

oficiais que devem ser comunicadas no caso de um incidente. A lista deverá conter, 

além dos nomes, todos os meios de contato previstos, incluindo, conforme o caso, 
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telefone (comercial, residencial e celular), fax, rádio (prefixo ou freqüência de 

comunicação), etc.  

III.3 Estrutura organizacional de resposta  

Nesta seção, deverá constar a estrutura organizacional de resposta a 

incidentes para cada cenário acidental considerado, incluindo pessoal próprio e 

contratado. Deverão estar relacionados:  

a) funções; 

b) atribuições e responsabilidades durante a emergência; 

c) tempo máximo estimado para mobilização do pessoal; 

d) qualificação técnica dos integrantes para desempenho da função 

prevista na estrutura organizacional de resposta. A estrutura 

organizacional de resposta deverá estar representada em um 

organograma que demonstre as relações entre seus elementos 

constitutivos. Deverão estar claramente identificado, dentro da 

estrutura organizacional, o coordenador das ações de resposta e seu 

substituto eventual.  

III.4 Equipamentos e materiais de resposta  

Nesta seção, deverão estar relacionados os equipamentos e materiais de 

resposta a incidentes 

. Deverão estar indicados:  

a) nome, tipo e características operacionais; 

b) quantidade disponível; 

c) localização; 

d) tempo máximo estimado de deslocamento para o local de utilização; 

e) limitações para o uso dos equipamentos e materiais. 

A relação deverá conter tanto os equipamentos e materiais pertencentes 

à instalação quanto aqueles contratados de terceiros, em particular de organizações 

prestadoras de serviços de resposta a incidentes. No caso de equipamentos e 
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materiais de terceiros, deverão estar anexados os contratos e outros documentos 

legais que comprovem a disponibilidade dos equipamentos e materiais relacionados.  

Deverão também estar especificados os Equipamentos de Proteção 

Individual (EPIs) a serem utilizados pelas equipes de resposta.  

III.5 Procedimentos operacionais de resposta  

Nesta seção, deverão estar descritos todos os procedimentos de resposta 

previstos para controle de cada cenário acidental considerado. Na descrição dos 

procedimentos, deverão ser levados em consideração os aspectos relacionados à 

segurança do pessoal envolvido nas ações de resposta.  

A descrição dos procedimentos deverá estar organizada de acordo com 

as seções seguintes. 

III.5.1 Alerta  

Identificada uma situação de emergência, qualquer pessoa pode, pelos 

meios de comunicação disponíveis ou alarmes, alertar os ocupantes, os brigadistas, 

os bombeiros profissionais civis e o apoio externo. Este alerta pode ser executado 

automaticamente em edificações que possuem sistema de detecção de incêndio.  

III.5.2 Análise da situação  

Após o alerta, deve ser analisada a situação, desde o início até o final da 

emergência, e desencadeados os procedimentos necessários, que podem ser 

priorizados ou realizados simultaneamente, de acordo com os recursos materiais e 

humanos, disponíveis no local.  

III.5.3 Apoio externo  

O Corpo de Bombeiros e/ou outros órgãos locais devem ser acionados 

imediatamente, preferencialmente por um brigadista, e informados do seguinte:  

 nome do solicitante e o número do telefone utilizado; 

 endereço completo, pontos de referência e/ou acessos; 

 características da emergência, local ou pavimento e eventuais 

vítimas e seus estados. 

O Corpo de Bombeiros e/ou outros órgãos, quando da sua chegada ao 

local, devem ser recepcionados preferencialmente por um brigadista, que deve 
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fornecer as informações necessárias para otimizar sua entrada e seus 

procedimentos operacionais. 

III.5.4 Primeiros-socorros  

Prestar os primeiros-socorros às possíveis vítimas, mantendo ou 

estabilizando suas funções vitais (por exemplo: SBV - suporte básico da vida, RCP - 

ressucitação cardiopulmonar etc.), até que se obtenha o socorro especializado.  

III.5.5 Eliminar riscos 

Eliminar os riscos por meio do corte das fontes de energia (por exemplo: 

elétrica etc.) e do fechamento das válvulas das tubulações (por exemplo: GLP, oxi-

acetileno, gases, produtos perigosos etc.), quando possível e necessário, da área 

sinistrada atingida ou geral.  

III.5.6 Abandono de área  

Proceder ao abandono da área parcial ou total, quando necessário, 

conforme comunicação preestabelecida, conduzindo a população fixa e flutuante 

para o ponto de encontro, ali permanecendo até a definição final da emergência. O 

plano deve contemplar ações de abandono para portadores de deficiência física 

permanente ou temporária, bem como as pessoas que necessitem de auxílio (por 

exemplo: idosos, gestantes etc.).  

III.5.7 Isolamento da área  

Isolar fisicamente a área sinistrada, de modo a garantir os trabalhos de 

emergência e evitar que pessoas não autorizadas adentrem ao local.  

III.5.8 Confinamento do incidente  

Confinar o incidente de modo a evitar a sua propagação e conseqüências. 

III.5.9 Procedimentos para interrupção da operação  

Deverão estar descritos, para cada cenário discutido na seção II, os 

procedimentos operacionais previstos para interrupção da operação.  

III.5.10 Combate ao incidente  

Proceder ao combate, quando possível, até o controle do incidente, 

restabelecendo a normalidade.  
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III.5.11 Procedimentos para proteção de áreas vulneráveis  

Deverão estar descritos os procedimentos previstos para proteção das 

áreas identificadas nos mapas de vulnerabilidade. A descrição dos procedimentos 

deverá levar em consideração os equipamentos e materiais de resposta 

relacionados na seção III.4, bem como os cenários acidentais previstos no item II.  

III.5.12 Procedimentos para monitoramento 

Deverão estar descritos os procedimentos previstos para monitoramento 

do(s) impacto(s) do incidente incluindo, conforme o caso:  

a) monitoramento visual e por meio de imagens de satélite, fotografias 

ou outros meios julgados adequados;  

b) coleta de amostras; 

c) modelagem matemática. 

Também deverão estar descritas a forma e a freqüência de registro das 

informações obtidas durante os procedimentos de monitoramento, quanto à área, 

volume, deslocamento e outros aspectos aplicáveis aos cenários identificados.  

III.5.13 Procedimentos para rescaldo  

Deverão estar descritos os procedimentos previstos para rescaldo. A 

descrição dos procedimentos deverá levar em conta os equipamentos e materiais de 

resposta relacionados na seção III.4.  

III.5.14 Procedimentos para dispersão mecânica e química para cenário 

de óleo derramado  

Deverão estar descritos os procedimentos previstos para utilização de 

meios mecânicos e agentes químicos para dispersão da mancha de óleo. A 

descrição dos procedimentos deverá levar em conta os equipamentos e materiais de 

resposta relacionados na seção III.4, bem como Resolução CONAMA no 269/2000.  

III.5.15 Procedimentos para limpeza das áreas atingidas  

Deverão estar descritos os procedimentos para limpeza das áreas 

atingidas por resíduos originados com o incidente; estruturas e instalações da 

própria empresa; e equipamentos e propriedades de terceiros. Na definição dos 

procedimentos deverão ser considerados fatores tais como o tipo do resíduo, a 
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geomorfologia e grau de exposição da área, as condições de circulação d`água, o 

tipo e a sensibilidade da biota local e as atividades socioeconômicas.  

III.5.16 Procedimentos para coleta e disposição dos resíduos gerados  

Deverão estar descritos os procedimentos previstos para coleta, 

acondicionamento, transporte, classificação, descontaminação e disposição 

provisória (in loco e na instalação) e definitiva, em áreas previamente autorizadas 

pelo órgão ambiental competente, dos resíduos gerados nas operações de controle 

e limpeza, incluindo, conforme o caso: 

a) produto recolhido; 

b) solo contaminado; 

c) materiais e equipamentos contaminados, incluindo equipamentos de 

proteção individual; 

d) substâncias químicas utilizadas; 

e) outros resíduos. 

III.5.17 Procedimentos para deslocamento dos recursos 

Deverão estar descritos os meios e os procedimentos previstos para o 

deslocamento dos recursos humanos e materiais para o local do incidente. 

III.5.18 Procedimentos para obtenção e atualização de informações 

relevantes 

Deverão estar descritos os procedimentos previstos para obtenção e 

atualização das seguintes informações: 

a) informações hidrográficas, hidrodinâmicas, meteorológicas e 

oceanográficas; 

b) descrição da forma de impacto (infiltração, aderência na superfície, 

fauna e flora atingidas etc); 

c) monitoramento da atmosfera para detecção de vapores, gases e 

explosividade. 
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III.5.19 Procedimentos para registro das ações de resposta 

Deverão estar descritos os procedimentos para registro das ações de 

resposta visando à avaliação e revisão do plano e preparação do relatório final. 

III.5.20 Procedimentos para proteção de populações 

Nos casos em que as análises realizadas identifiquem cenários acidentais 

que possam representar risco à segurança de populações, deverão estar descritos 

procedimentos para a sua proteção, em consonância com as diretrizes 

estabelecidas pelo Sistema Nacional de Defesa Civil - SINDEC.  

III.5.21 Procedimentos para proteção da fauna  

Levantamento da fauna existente na região, bem como da fauna 

migratória e detalhamento das medidas a serem adotadas para socorro e proteção 

dos indivíduos atingidos. 

 

 

IV. Encerramento das operações  

Deverão constar desta seção: 

a) critérios para decisão quanto ao encerramento das operações; 

b) procedimentos para desmobilização do pessoal, equipamentos e 

materiais empregados nas ações de resposta; 

c) procedimentos para definição de ações suplementares. 
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V. Mapas, cartas náuticas, plantas, desenhos e fotografias  

Deverão constar desta seção todos os mapas, cartas náuticas, plantas, 

desenhos e fotografias, incluindo obrigatoriamente:  

a) planta geral da instalação, em papel e em formato digital, em escala 

apropriada, contendo e identificando, conforme o caso, a localização 

de:  

a.1. tanques, dutos, equipamentos de processo, operações de carga 

e descarga e outras fontes potenciais de derramamento;  

a.2. sistemas de contenção secundária; 

a.3. equipamentos e materiais de resposta a incidentes de poluição 

por óleo. 

b) planta de drenagem da instalação, em papel ou em formato digital, 

em escala apropriada, contendo e identificando, conforme o caso: 

b.1. principais pontos e linhas de drenagem de água contaminada e 

água pluvial; 

b.2. direções dos fluxos de derramamento da substância a partir dos 

pontos de descarga até os limites da instalação. 

c) mapas de vulnerabilidade resultantes da análise realizada. 

d) versões em preto e branco dos mapas referidos na letra “c”, no 

tamanho A-4, contendo obrigatoriamente uma escala gráfica, para 

possibilitar seu envio via fax, sendo toleradas simplificações desde que 

não ocorra prejuízo ao seu conteúdo informativo. 

 

VI. Anexos  

Nesta seção, deverão estar incluídas informações complementares ao 

Plano de Emergência Individual, tais como:  

a) memória de cálculo do dimensionamento da capacidade de 

resposta; 
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b) licenças ou autorizações para o desempenho de qualquer atividade 

relacionada às ações de resposta, conforme regulamentações 

aplicáveis;  

c) documentos legais para recebimento de auxílio nas ações de 

resposta;  

d) informações técnicas, físico-químicas, toxicológicas e de segurança 

das substâncias;  

e) informações sobre recursos e serviços médicos de emergência; 

f) glossário de termos; 

g) outras informações julgadas relevantes. 
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4. CONCLUSÃO 

 

   Existem diversas normas e dispositivos legais com o objetivo de 

estabelecer padrões para a elaboração de procedimentos que orientem as empresas 

a elaborar e implementar ações que visem o atendimento a emergências, todos com 

o objetivo de evitar reincidência e minimizar os impactos de um incidente. 

   Este trabalho procurou buscar pontos coincidentes de modo a se obter 

uma proposta de procedimento único que atendesse a todas as exigências dos 

diferentes órgãos reguladores e simultâneamente facilitar sua elabortação por parte 

das empresas. 
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5. ANEXOS 

 

ANEXO I – 

LEI No 6.938, DE 31 DE AGOSTO DE 1981 - DA POLÍTICA NACIONAL DO MEIO 

AMBIENTE 

 

Art. 2o. A Política Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo a 

preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, 

visando assegurar, no País, condições ao desenvolvimento sócioeconômico, aos 

interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana, 

atendidos os seguintes princípios: 

IV - proteção dos ecossistemas, com a preservação de áreas 

representativas;  

Art. 3o - Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por: 

I - meio ambiente, o conjunto de condições, leis, influências e 

interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e 

rege a vida em todas as suas formas; 

II - degradação da qualidade ambiental, a alteração adversa das 

características do meio ambiente; 

III - poluição, a degradação da qualidade ambiental resultante de 

atividades que direta ou indiretamente: 

a) prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população; 

b) criem condições adversas às atividades sociais e econômicas; 

c) afetem desfavoravelmente a biota; 

d) afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente; 

e) lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões 

ambientais estabelecidos; 

IV - poluidor, a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, 

responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de 
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degradação ambiental; 

DOS OBJETIVOS DA POLÍTICA NACIONAL DO MEIO AMBIENTE  

Art. 4o - A Política Nacional do Meio Ambiente visará:  

V - à difusão de tecnologias de manejo do meio ambiente, à divulgação 

de dados e informações ambientais e à formação de uma consciência 

pública sobre a necessidade de preservação da qualidade ambiental e 

do equilíbrio ecológico;  

VI - à preservação e restauração dos recursos ambientais com vistas á 

sua utilização racional e disponibilidade permanente, concorrendo para 

a manutenção do equilíbrio ecológico propício à vida;  

VII - à imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar 

e/ou indenizar os danos causados, e ao usuário, de contribuição pela 

utilização de recursos ambientais com fins econômicos.  

Art. 14o - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, 

estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação 

ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade 

ambiental sujeitará os transgressores:  

I - à multa simples ou diária, nos valores correspondentes, no mínimo, 

a 10 (dez) e, no máximo, a 1.000 (mil) Obrigações Reajustáveis do 

Tesouro Nacional - ORTNs, agravada em casos de reincidência 

específica, conforme dispuser o regulamento, vedada a sua cobrança 

pela União se já tiver sido aplicada pelo Estado, Distrito Federal, 

Territórios ou pelos Municípios;  

II - à perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais concedidos 

pelo Poder Público;  

III - à perda ou suspensão de participação em linhas de financiamento 

em estabelecimentos oficiais de crédito;  

IV - à suspensão de sua atividade.  

§ 1o Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o 

poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar 
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os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O 

Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de 

responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.  

§ 2o No caso de omissão da autoridade estadual ou municipal, caberá ao 

Secretário do Meio Ambiente a aplicação Ambiente a aplicação das penalidades 

pecuniárias prevista neste artigo.  

§ 3o Nos casos previstos nos incisos II e III deste artigo, o ato declaratório 

da perda, restrição ou suspensão será atribuição da autoridade administrativa ou 

financeira que concedeu os benefícios, incentivos ou financiamento, cumprimento 

resolução do CONAMA.  

§ 5o A execução das garantias exigidas do poluidor não impede a 

aplicação das obrigações de indenização e   reparação ded anos previstas no §1 

deste artigo.(Incluído pela Lei no 11.284, de 2006)  

Art. 15o. O poluidor que expuser a perigo a incolumidade humana, animal 

ou vegetal, ou estiver tornando mais grave situação de perigo existente, fica sujeito à 

pena de reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos e multa de 100 (cem) a 1.000 (mil) MVR. 

(Redação dada pela Lei no 7.804, de 1989)  

§ 1o A pena e aumentada até o dobro se: (Redação dada pela Lei no 

7.804, de 1989) 

I - resultar: 

a) dano irreversível à fauna, à flora e ao meio ambiente; 

b) lesão corporal grave;  

II - a poluição é decorrente de atividade industrial ou de transporte; III - 

o crime é praticado durante a noite, em domingo ou em feriado.  

§ 2o Incorre no mesmo crime a autoridade competente que deixar de 

promover as medidas tendentes a impedir a prática das condutas acima descritas. 

(Redação dada pela Lei no 7.804, de 1989)  
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ANEXO II – 

DECRETO NO. 5.098, DE 3 DE JUNHO DE 2004. 

 

Dispõe sobre a criação do Plano Nacional de Prevenção, Preparação e 

Resposta Rápida a Emergências Ambientais com Produtos Químicos Perigosos -

 P2R2, e dá outras providências. 

DECRETA: 

Art. 1o  Fica criado o Plano Nacional de Prevenção, Preparação e 

Resposta Rápida a Emergências Ambientais com Produtos Químicos Perigosos -

 P2R2, com o objetivo de prevenir a ocorrência de acidentes com produtos químicos 

perigosos e aprimorar o sistema de preparação e resposta a emergências químicas 

no País. 

Parágrafo único.  O P2R2 será constituído de ações, atividades e projetos 

a serem formulados e executados de forma participativa e integrada pelos governos 

federal, distrital, estaduais e municipais e pela sociedade civil, e observará os 

princípios, diretrizes estratégicas e a organização definidos neste Decreto. 

Art. 2o  São princípios orientadores do P2R2, aqueles reconhecidos como 

princípios gerais do direito ambiental brasileiro, tais como: 

I - princípio da informação; 

II - princípio da participação; 

III - princípio da prevenção; 

IV - princípio da precaução; 

V - princípio da reparação; e 

VI - princípio do poluidor-pagador. 

Art. 3o São diretrizes estratégicas do P2R2: 

I - elaboração e constante atualização de planejamento preventivo que 

evite a ocorrência de acidentes com produtos químicos perigosos; 

II - identificação dos aspectos legais e organizacionais pertinentes a 

tais ocorrências; 
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III - criação e operação de estrutura organizacional adequada ao 

cumprimento das metas e dos objetivos estabelecidos no P2R2; 

IV - estímulo à adoção de soluções inovadoras que assegurem a plena 

integração de esforços entre o poder público e a sociedade civil, 

especialmente no âmbito dos Estados e Municípios; 

V - definição das responsabilidades respectivas do poder público e dos 

setores privados em casos de acidentes com produtos químicos 

perigosos, e dos compromissos a serem assumidos pelas partes de 

proteger o meio ambiente e a saúde da população; 

VI - desenvolvimento e implementação de sistemas de geração e 

compilação de informações essenciais à execução eficaz do P2R2, 

integrando as ações de controle (licenciamento e fiscalização) e de 

atendimento a emergências, com as atividades de produção, 

armazenamento, transporte e manipulação de produtos químicos 

perigosos, bem como assegurando ao cidadão o acesso à informação 

sobre os riscos de acidentes com produtos químicos perigosos; 

VII - mobilização de recursos humanos e financeiros apropriados e 

suficientes para assegurar os níveis de desempenho estabelecidos 

pelo P2R2; 

VIII - fortalecimento da capacidade de gestão ambiental integrada dos 

órgãos e instituições públicas no âmbito federal, distrital, estadual e 

municipal, para o desenvolvimento de planos de ações conjuntas, no 

atendimento a situações emergenciais envolvendo produtos químicos 

perigosos, estabelecendo seus níveis de competência e otimizando a 

suficiência de recursos financeiros, humanos ou materiais, no sentido 

de ampliar a capacidade de resposta; e 

IX - aperfeiçoamento contínuo do P2R2 por meio de processo 

sistemático de auditoria e avaliação do desempenho e da revisão 

periódica das diretrizes, dos objetivos e das metas. 
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ANEXO III – 

NORMA BRASILEIRA - ABNT NBR 15219 

Plano de emergência contra incêndio — Requisitos 

 

1 Objetivo  

1.1 Esta Norma estabelece os requisitos mínimos para a elaboração, 

implantação, manutenção e revisão de um plano de emergência contra incêndio, 

visando proteger a vida e o patrimônio, bem como reduzir as conseqüências sociais 

do sinistro e os danos ao meio ambiente.  

1.2 Esta Norma é aplicável a toda e qualquer planta, com exceção das 

edificações residenciais unifamiliares. 2 Referências normativas  

As normas relacionadas a seguir contêm disposições que, ao serem 

citadas neste texto, constituem prescrições para esta Norma. As edições indicadas 

estavam em vigor no momento desta publicação. Como toda norma está sujeita a 

revisão, recomenda-se aqueles que realizam acordos com base nesta que 

verifiquem a conveniência de se usarem as edições mais recentes das normas 

citadas a seguir. A ABNT possui a informação das normas em vigor em um dado 

momento.  

ABNT NBR 9077:2001 – Saídas de emergência em edificios 

ABNT NBR 13434-1:2004 – Sinalização de segurança contra incêndio 

e pânico – Parte 1: Princípios de projeto  

ABNT NBR 13434-2:2004 – Sinalização de segurança contra incêndio 

e pânico – Parte 2: Símbolos e suas formas, dimensões e cores  

ABNT NBR 14023:1997 – Registro de atividades de bombeiros 

ABNT NBR 14276:1999 – Programa de brigada de incêndio 

ABNT NBR 14608:2000 – Bombeiro profissional civil  

 

3 Definições  

Para os efeitos desta Norma, aplicam-se as seguintes definições:  
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3.1  bombeiro profissional civil: Conforme ABNT NBR 14608. 

3.2  brigada de incêndio: Conforme ABNT NBR 14276. 

3.3  grupo de apoio: Grupo de pessoas composto por terceiros (por 

exemplo: pessoal de manutenção, patrimonial, telefonista, limpeza etc.) ou não, 

treinados e capacitados, que auxiliam na execução dos procedimentos básicos na 

emergência contra incêndio.  

3.4 emergência: Situação crítica e fortuita que representa perigo à vida, 

ao meio ambiente e ao patrimônio, gerando um dano continuado que obriga a uma 

imediata intervenção operacional.  

3.5 perigo: Situação com potencial de provocar lesões pessoais ou danos 

à saúde, ao meio ambiente ou ao patrimônio, ou combinação destas.  

3.6 planta: Local onde estão situadas uma ou mais edificações ou área a 

ser utilizada para um determinado evento ou ocupação.  

3.7  ponto de encontro: local seguro e protegido dos efeitos do sinistro. 

3.8  população fixa: Aquela que permanece regularmente na planta, 

considerando-se os turnos de trabalho e a natureza da ocupação, bem como os 

terceiros nestas condições.  

3.9 população flutuante: Aquela que não permanece regularmente na 

planta. Será sempre considerado o número máximo diário de pessoas.  

3.10 profissional habilitado: Profissional com formação em prevenção, 

combate a incêndio e abandono de área, com carga horária mínima de 200 h para 

risco baixo, 300 h para risco médio ou 400 h para risco alto; primeiros-socorros com 

carga horária mínima de 60 h para risco baixo, 120 h para risco médio ou 240 h para 

risco alto; e análise de risco com carga horária mínima de 60 h para risco baixo, 100 

h para risco médio ou 140 h para risco alto. Ou profissional que tenha elaborado 

planos de emergência contra incêndio nos últimos cinco anos, específicos para o 

risco baixo, médio ou alto, confirmados por atestado de capacitação técnica emitido 

por instituição ou empresa de notório reconhecimento no Brasil.  

3.11 risco: Propriedade de um perigo promover danos, com possibilidade 

de perdas humanas, ambientais, materiais e/ou econômicas, resultante da 

combinação entre freqüência esperada e conseqüência destas perdas.  
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3.12  risco alto: Planta com carga de incêndio acima de 1 200 MJ/m2. 

3.13  risco baixo: Planta com carga de incêndio até 300 MJ/m2. 

3.14  risco iminente: Risco que requer ação imediata. 

3.15  risco médio: Planta com carga de incêndio entre 300 e 1 200 MJ/m2. 

3.16  rota de fuga: Caminhos e saídas devidamente sinalizados, dotados 

de proteção contra incêndio e desobstruídos, a serem percorridos pelas pessoas 

para um rápido e seguro abandono de qualquer local da planta até o ponto de 

encontro previamente determinado pelo plano de emergência contra incêndio.  

3.17  saída de emergência: Saídas que atendam os requisitos da ABNT 

NBR 9077. 

3.18  sinistro: Ocorrência proveniente de risco que resulte em prejuízo ou 

dano. 

3.19  terceiros: Pessoal pertencente a uma empresa prestadora de 

serviço. 

 

4 Requisitos 

4.1 Elaboração do plano de emergência contra incêndio  

O plano de emergência contra incêndio deve ser elaborado para toda e 

qualquer planta, com exceção das edificações residenciais unifamiliares.  

O plano de emergência contra incêndio deve ser elaborado por escrito por 

profissional habilitado, levando-se em conta os seguintes aspectos:  

 localização (por exemplo: urbana, rural, características da 

vizinhança, distâncias de outras edificações e/ou riscos, 

distância da unidade do Corpo de Bombeiros, existência de 

Plano de Auxílio Mútuo-PAM etc.); 

 construção (por exemplo: alvenaria, concreto, metálica, madeira 

etc.); 

 ocupação (por exemplo: industrial, comercial, residencial, 

escolar etc.); 
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 população (por exemplo: fixa, flutuante, características, cultura 

etc.); 

 característica de funcionamento (horários e turnos de trabalho e 

os dias e horários fora do expediente); 

 pessoas portadoras de deficiências; 

 outros riscos específicos inerentes à atividade; 

 recursos humanos (por exemplo: brigada de incêndio, bombeiros 

profissionais civis, grupos de apoio etc.) e materiais existentes 

(por exemplo: extintores de incêndio, iluminação de emergência, 

sinalização, saídas de emergência, sistema de hidrantes, 

chuveiros automáticos, sistema de detecção e alarme de 

incêndio etc.). 

Após o levantamento dos aspectos, o profissional habilitado deve realizar 

uma análise de riscos da planta com o objetivo de minimizar e/ou eliminar todos os 

riscos existentes. 

NOTA As técnicas de análise de riscos incluem, mas não estão limitadas 

às seguintes técnicas: what if, checklist, hazop, árvore de falhas, diagrama lógico de 

falhas.  

O Corpo de Bombeiros e a comunidade (principalmente as edificações do 

entorno) devem ser envolvidos na elaboração do plano de emergência contra 

incêndio. Cópia do plano deve ser fornecida ao Corpo de Bombeiros.  

Deve ser prevista a interface do plano de emergência contra incêndio com 

outros planos da planta, por exemplo: explosões, inundações, atentados, 

vazamentos etc.  

O plano de emergência contra incêndio deve ser referendado por escrito 

pelo responsável pela ocupação da planta.  

4.2 Implantação do plano de emergência contra incêndio  

Para a implantação do plano de emergência contra incêndio devem ser 

atendidos os seguintes requisitos: divulgação e treinamento, exercícios simulados e 

procedimentos básicos nas emergências.  

4.2.1 Divulgação e treinamento  
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O plano de emergência contra incêndio deve ser divulgado por meio de 

uma preleção e de um manual básico que deve ser distribuido aos ocupantes da 

planta, de forma a garantir que todos tenham conhecimento dos procedimentos a 

serem executados em caso de emergência.  

Os visitantes devem ser informados formalmente sobre o plano de 

emergência contra incêndio da planta por meio de panfletos, vídeos e/ou palestras.  

O plano de emergência contra incêndio deve fazer parte dos treinamentos 

de formação, treinamentos periódicos e reuniões ordinárias dos membros da brigada 

de incêndio, dos bombeiros profissionais civis, do grupo de apoio etc.  

Uma cópia do plano de emergência deve estar disponível para consulta 

em situações de emergência para os profissionais qualificados em local de 

permanência humana constante (por exemplo: portaria, sala de segurança etc.).  

A representação gráfica contida no plano de emergência contra incêndio, 

com destaque para as rotas de fuga e saídas de emergência, deve estar afixada na 

entrada principal e em locais estratégicos de cada edificação, de forma a divulgar o 

plano e facilitar o seu entendimento.  

4.2.2 Exercícios simulados  

Devem ser realizados exercícios simulados de abandono de área, parciais 

e completos, no estabelecimento ou local de trabalho, com a participação de toda a 

população, sendo que para o risco baixo ou médio, o período máximo é de seis 

meses para simulados parciais e 12 meses para simulados completos. Para o risco 

alto o período máximo é de três meses para simulados parciais e seis meses para 

simulados completos. Imediatamente após o simulado, deve ser realizada uma 

reunião extraordinária para avaliação e correção das falhas ocorridas. Deve ser 

elaborada ata na qual constem:  

 data e horário do evento; 

 tempo gasto no abandono; 

 tempo gasto no retorno; 

 tempo gasto no atendimento de primeiros-socorros; 

 atuação dos profissionais envolvidos; 

 comportamento da população; 
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 participação do Corpo de Bombeiros e tempo gasto para sua 

chegada; 

 ajuda externa (por exemplo: PAM - Plano de Auxílio Mútuo etc.); 

 falhas de equipamentos; 

 falhas operacionais; e 

 demais problemas levantados na reunião. 

NOTA Os exercícios simulados devem ser programados com ou sem 

comunicação prévia para a população. 

4.2.3 Procedimentos básicos na emergência contra incêndio 

Os procedimentos básicos na emergência contra incêndio, descritos em 

4.2.3.1 a 4.2.3.10, estão relacionados numa seqüência lógica, de forma a serem 

executados até por uma pessoa, se necessário. 

Para melhor entendimento dos procedimentos de emergência, deve-se 

consultar os anexos A e B. 

4.2.3.1 Alerta  

Identificada uma situação de emergência, qualquer pessoa pode, pelos 

meios de comunicação disponíveis ou alarmes, alertar os ocupantes, os brigadistas, 

os bombeiros profissionais civis e o apoio externo. Este alerta pode ser executado 

automaticamente em edificações que possuem sistema de detecção de incêndio.  

4.2.3.2 Análise da situação  

Após o alerta, deve ser analisada a situação, desde o início até o final da 

emergência, e desencadeados os procedimentos necessários, que podem ser 

priorizados ou realizados simultaneamente, de acordo com os recursos materiais e 

humanos, disponíveis no local.  

4.2.3.3 Apoio externo  

O Corpo de Bombeiros e/ou outros órgãos locais devem ser acionados 

imediatamente, preferencialmente por um brigadista, e informados do seguinte:  

 nome do solicitante e o número do telefone utilizado; 

 endereço completo, pontos de referência e/ou acessos; 
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 características da emergência, local ou pavimento e eventuais 

vítimas e seus estados. 

O Corpo de Bombeiros e/ou outros órgãos, quando da sua chegada ao 

local, devem ser recepcionados preferencialmente por um brigadista, que deve 

fornecer as informações necessárias para otimizar sua entrada e seus 

procedimentos operacionais. 

4.2.3.4 Primeiros-socorros  

Prestar os primeiros-socorros às possíveis vítimas, mantendo ou 

estabilizando suas funções vitais (por exemplo: SBV - suporte básico da vida, RCP - 

ressucitação cardiopulmonar etc.), até que se obtenha o socorro especializado.  

4.2.3.5 Eliminar riscos (corte de fontes de energia e fechamento de 

tubulações)  

Eliminar os riscos por meio do corte das fontes de energia (por exemplo: 

elétrica etc.) e do fechamento das válvulas das tubulações (por exemplo: GLP, oxi-

acetileno, gases, produtos perigosos etc.), quando possível e necessário, da área 

sinistrada atingida ou geral.  

4.2.3.6 Abandono de área  

Proceder ao abandono da área parcial ou total, quando necessário, 

conforme comunicação preestabelecida, conduzindo a população fixa e flutuante 

para o ponto de encontro, ali permanecendo até a definição final da emergência. O 

plano deve contemplar ações de abandono para portadores de deficiência física 

permanente ou temporária, bem como as pessoas que necessitem de auxílio (por 

exemplo: idosos, gestantes etc.).  

4.2.3.7 Isolamento da área  

Isolar fisicamente a área sinistrada, de modo a garantir os trabalhos de 

emergência e evitar que pessoas não autorizadas adentrem ao local.  

4.2.3.8 Confinamento do incêndio  

Confinar o incêndio de modo a evitar a sua propagação e conseqüências.  

4.2.3.9 Combate ao incêndio  
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Proceder ao combate, quando possível, até a extinção do incêndio, 

restabelecendo a normalidade.  

4.2.3.10 Investigação  

Levantar as possíveis causas do alerta e os demais procedimentos 

adotados. Emitir relatório conforme ABNT NBR 14023, com o objetivo de propor 

medidas preventivas e corretivas para evitar a sua repetição.  

4.3 Manutenção do plano de emergência contra incêndio  

Devem ser realizadas reuniões com o coordenador geral da Brigada de 

Incêndio, os chefes da Brigada de Incêndio, um representante dos bombeiros 

profissionais civis e um representante do grupo de apoio, com registro em ata e 

envio às áreas competentes para as providências pertinentes.  

4.3.1 Reunião ordinária (mensal)  

Na reunião ordinária devem ser discutidos os seguintes itens:  

 calendário dos exercícios de abandono; 

 funções de cada pessoa dentro do plano de emergência contra 

incêndio; 

 condições de uso dos equipamentos de combate a incêndio; 

 apresentação dos problemas relacionados à prevenção de 

incêndios, encontrados nas inspeções, para que sejam feitas 

propostas corretivas; 

 atualização de técnicas e táticas de combate a incêndios; 

 outros assuntos de interesse. 

4.3.2 Reunião extraordinária  

Devem ser realizadas reuniões extraordinárias para análise da situação 

sempre que:  

 ocorrer um exercício simulado (ver 4.2.2); 

 ocorrer um sinistro (ver 4.2.2); 

 for identificado um risco iminente; 

 ocorrer uma alteração significativa dos processos industriais ou 

de serviços, de área ou leiaute; 
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 houver a previsão de execução de serviços que possam gerar 

algum risco. 

4.4 Revisão do plano de emergência contra incêndio  

O plano de emergência contra incêndio deve ser revisado por profissional 

habilitado sempre que: 

 ocorrer uma alteração significativa nos processos industriais, 

processos de serviços, de área ou leiaute; 

 for constatada a possibilidade de melhoria do plano; 

 completar 12 meses de sua última revisão. Nenhuma alteração 

significativa nos processos industriais, processos de serviços, de 

área ou leiaute pode ser efetuada sem que um profissional 

habilitado, preferencialmente aquele que elaborou o plano de 

emergência contra incêndio, seja consultado previamente e 

autorize a sua alteração por escrito. 

O profissional habilitado deve consultar o coordenador geral da Brigada 

de Incêndio, os chefes da Brigada de Incêndio, um representante dos bombeiros 

profissionais civis, um representante do grupo de apoio e os profissionais 

responsáveis pelas alterações significativas nos processos industriais, processos de 

serviços, de área ou leiaute, bem como as atas de reunião ordinárias e 

extraordinárias e os resultados de auditoria do plano, sempre que houver 

necessidade de revisá-lo.  

4.4.1 Auditoria do plano  

Um profissional habilitado deve realizar uma auditoria do plano a cada 12 

meses, preferencialmente antes de sua revisão. Nesta auditoria deve-se avaliar se o 

plano está sendo cumprido em conformidade com esta Norma, bem como verificar 

se os riscos encontrados na análise de risco elaborada pelo profissional habilitado, 

foram minimizados ou eliminados. 
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ANEXO IV – 

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO  

Corpo de Bombeiros  

INSTRUÇÃO TÉCNICA No. 17/2014  

Brigada de incêndio Parte 1 – Brigada de incêndio 

 

5.6 Procedimentos básicos de emergência  

5.6.1 Alerta  

Identificada uma situação de emergência, qualquer pessoa pode alertar, 

através dos meios de comunicação disponíveis, os ocupantes e os brigadistas.  

5.6.2 Análise da situação  

Após o alerta, a brigada deve analisar a situação, desde o início até o final 

do sinistro. Havendo necessidade, acionar o Corpo de Bombeiros e apoio externo, e 

desencadear os procedimentos necessários que podem ser priorizados ou 

realizados simultaneamente, de acordo com o número de brigadistas e com os 

recursos disponíveis no local.  

5.6.3 Primeiros socorros  

Prestar primeiros socorros às possíveis vítimas, mantendo ou 

restabelecendo suas funções vitais com SBV (Suporte Básico da Vida) e RCP 

(Reanimação Cardiopulmonar) até que se obtenha o socorro especializado.  

5.6.4 Corte de energia  

Cortar, quando possível ou necessário, a energia elétrica dos 

equipamentos da área ou geral.  

5.6.5 Abandono de área  

Proceder ao abandono da área parcial ou total, quando necessário, 

conforme comunicação preestabelecida, removendo para local seguro, a uma 

distância mínima de 100 m do local do sinistro, permanecendo até a definição final.  

5.6.6 Confinamento do sinistro  
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Evitar a propagação do sinistro e suas consequências.  

5.6.7 Isolamento da área  

Isolar fisicamente a área sinistrada de modo a garantir os trabalhos de 

emergência e evitar que pessoas não autorizadas adentrem ao local.  

5.6.8 Extinção  

Eliminar o sinistro restabelecendo a normalidade.  

5.6.9 Investigação  

Levantar as possíveis causas do sinistro e suas consequências e emitir 

relatório para discussão nas reuniões extraordinárias, com o objetivo de propor 

medidas corretivas para evitar a repetição da ocorrência.  

5.6.10 Com a chegada do Corpo de Bombeiros a brigada deve ficar à sua 

disposição.  

5.6.11 Para a elaboração dos procedimentos básicos de emergência, 

deve-se consultar o fluxograma constante no Anexo G. 
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ANEXO V – 

RESOLUÇÃO CONAMA no 398, de 11 de junho de 2008  Publicada no DOU no 

111, de 12 de junho de 2008, Seção 1, páginas 101-104 

 

Correlação:  

· Revoga a Resolução CONAMA no 293/01  

dispõe sobre o conteúdo mínimo do plano de Emergência individual para 

incidentes de poluição por óleo em águas sob jurisdição nacional, originados em 

portos organizados, instalações portuárias, terminais, dutos, sondas terrestres, 

plataformas e suas instalações de apoio, refinarias, estaleiros, marinas, clubes 

náuticos e instalações similares, e orienta a sua elaboração.  

Art. 1o Os portos organizados, instalações portuárias, terminais, dutos, 

plataformas, as respectivas instalações de apoio, bem como sondas terrestres, 

refinarias, estaleiros, marinas, clubes náuticos e instalações similares deverão dispor 

de plano de emergência individual para incidentes de poluição por óleo em águas 

sob jurisdição nacional, na forma desta resolução.  

Art. 2o Para efeito desta Resolução são adotadas as seguintes definições:  

XXI - plano de área: documento ou conjunto de documentos que 

contenham as informações, medidas e ações referentes a uma área de 

concentração de portos organizados, instalações portuárias, terminais, 

dutos ou plataformas e suas respectivas instalações de apoio, que 

visem integrar os diversos Planos de Emergência Individuais da área 

para o combate de incidentes de poluição por óleo, bem como facilitar 

e ampliar a capacidade de resposta deste Plano e orientar as ações 

necessárias na ocorrência de incidentes de poluição por óleo de origem 

desconhecida;  

XXII - Plano de Emergência Individual-PEI: documento ou conjunto de 

documentos, que contenha as informações e descreva os 

procedimentos de resposta da instalação a um incidente de poluição 

por óleo, em águas sob jurisdição nacional, decorrente de suas 

atividades;  
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Conteúdo Mínimo do Plano de Emergência Individual 

 

O Plano de Emergência Individual deverá ser elaborado de acordo com o 

seguinte conteúdo mínimo: 

1. Identificação da instalação 

2. Cenários acidentais 

3. Informações e procedimentos para resposta 

3.1. Sistemas de alerta de derramamento de oleo 

3.2. Comunicação do incidente 

3.3. Estrutura organizacional de resposta 

3.4. Equipamentos e materiais de resposta 

3.5. Procedimentos operacionais de resposta 

3.5.1. Procedimentos para interrupção da descarga de oleo 

3.5.2. Procedimentos para contenção do derramamento de oleo 

3.5.3. Procedimentos para proteção de áreas vulneráveis 

3.5.4. Procedimentos para monitoramento da mancha de óleo 

derramado 

3.5.5. Procedimentos para recolhimento do óleo derramado 

3.5.6. Procedimentos para dispersão mecânica e química do óleo 

derramado 

3.5.7. Procedimentos para limpeza das áreas atingidas 

3.5.8. Procedimentos para coleta e disposição dos resíduos gerados 

3.5.9. Procedimentos para deslocamento dos recursos 

3.5.10. Procedimentos para obtenção e atualização de informações 

relevantes 

3.5.11. Procedimentos para registro das ações de resposta 

3.5.12. Procedimentos para proteção das populações 
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3.5.13. Procedimentos para proteção da fauna. 

4. Encerramento das operações 

5. Mapas, cartas náuticas, plantas, desenhos e fotografias 

6. Anexos 

 

1. Identificação da instalação  

Nesta seção, deverão constar as seguintes informações básicas sobre a 

instalação: 

a) nome, endereço completo, telefone e fax da instalação; 

b) nome, endereço completo, telefone e fax da empresa responsável 

pela operação da instalação; 

c) nome, endereço completo, telefone e fax do representante legal da 

instalação; 

d) nome, cargo, endereço completo, telefone e fax do coordenador das 

ações de resposta; 

e) localização em coordenadas geográficas e situação; 

f) descrição dos acessos à instalação.  

  

2. Cenários acidentais  

Nesta seção, deverá constar a definição dos cenários acidentais com a 

indicação do volume do derramamento e do provável comportamento e destino do 

produto derramado, conforme Anexo II, seção 2.2. 

 

3. Informações e procedimentos para resposta  

Nesta seção, deverão constar todas as informações e procedimentos 

necessários para resposta a um incidente de poluição por óleo. As informações e 

procedimentos deverão estar organizados de acordo com as seções indicadas 

abaixo.  
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3.1. Sistemas de alerta de derramamento de óleo  

Nesta seção, deverão estar descritos os procedimentos e equipamentos 

utilizados para alerta de derramamento de óleo.  

3.2. Comunicação do incidente  

Esta seção deverá conter a lista de indivíduos, organizações e instituições 

oficiais que devem ser comunicadas no caso de um incidente de poluição por óleo. A 

lista deverá conter, além dos nomes, todos os meios de contato previstos, incluindo, 

conforme o caso, telefone (comercial, residencial e celular), fax, rádio (prefixo ou 

freqüência de comunicação), etc. A comunicação inicial do incidente deverá ser feita 

ao Órgão Ambiental Competente, à Capitania dos Portos ou à Capitania Fluvial da 

jurisdição do incidente e ao órgão regulador da indústria de petróleo, com base no 

formulário constante do Apêndice 1 deste Anexo.  

3.3. Estrutura organizacional de resposta  

Nesta seção, deverá constar a estrutura organizacional de resposta a 

incidentes de poluição por óleo para cada cenário acidental considerado, incluindo 

pessoal próprio e contratado. Deverão estar relacionados:  

a) funções; 

b) atribuições e responsabilidades durante a emergência; 

c) tempo máximo estimado para mobilização do pessoal; 

d) qualificação técnica dos integrantes para desempenho da função 

prevista na estrutura organizacional de resposta.  A estrutura 

organizacional de resposta deverá estar representada em um 

organograma que demonstre as relações entre seus elementos 

constitutivos. Deverão estar claramente identificado, dentro da 

estrutura organizacional, o coordenador das ações de resposta e seu 

substituto eventual.  

3.4. Equipamentos e materiais de resposta  

Nesta seção, deverão estar relacionados os equipamentos e materiais de 

resposta a incidentes de poluição por óleo, tais como aqueles destinados à 

contenção, recolhimento e dispersão do óleo, proteção e isolamento de áreas 
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vulneráveis, limpeza de áreas atingidas, produtos absorventes e adsorventes, 

acondicionamento de resíduos oleosos, veículos (leves e pesados), cuja utilização 

esteja prevista pela instalação. Deverão estar indicados:  

a) nome, tipo e características operacionais; 

b) quantidade disponível; 

c) localização; 

d) tempo máximo estimado de deslocamento para o local de utilização; 

e) limitações para o uso dos equipamentos e materiais. 

A relação deverá conter tanto os equipamentos e materiais pertencentes 

à instalação quanto aqueles contratados de terceiros, em particular de organizações 

prestadoras de serviços de resposta a incidentes de poluição por óleo. No caso de 

equipamentos e materiais de terceiros, deverão estar anexados os contratos e 

outros documentos legais que comprovem a disponibilidade dos equipamentos e 

materiais relacionados.  

Deverão também estar especificados os Equipamentos de Proteção 

Individual (EPIs) a serem utilizados pelas equipes de resposta.  

3.5. Procedimentos operacionais de resposta  

Nesta seção, deverão estar descritos todos os procedimentos de resposta 

previstos para controle e limpeza de derramamento de óleo para cada cenário 

acidental considerado. Na descrição dos procedimentos, deverão ser levados em 

consideração os aspectos relacionados à segurança do pessoal envolvido nas ações 

de resposta. A dispersão química, mecânica ou outras técnicas poderão compor a 

estrutura de resposta da instalação, desde que justificadas tecnicamente e aceitas 

pelo órgão ambiental competente.  

No caso de vazamento de óleo condensado em plataformas, não se 

aplicam os procedimentos de contenção e recolhimento citados anteriormente, 

devido à predominância de aspectos de segurança e salvaguarda da vida humana e 

à inexistência de fator objetivo de controle da poluição por contenção e 

recolhimento.  
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A descrição dos procedimentos deverá estar organizada de acordo com 

as seções seguintes.  

3.5.1. Procedimentos para interrupção da descarga de óleo  

Deverão estar descritos, para cada cenário discutido na seção 2, os 

procedimentos operacionais previstos para interrupção da descarga de óleo.  

3.5.2. Procedimentos para contenção do derramamento de óleo  

Deverão estar descritos os procedimentos previstos para contenção do 

derramamento de óleo ou limitação do espalhamento da mancha de óleo. A 

descrição dos procedimentos deverá levar em conta os cenários acidentais, bem 

como os equipamentos e materiais de resposta relacionados na seção 3.4.  

3.5.3. Procedimentos para proteção de áreas vulneráveis  

Deverão estar descritos os procedimentos previstos para proteção das 

áreas identificadas nos mapas de vulnerabilidade. A descrição dos procedimentos 

deverá levar em consideração os equipamentos e materiais de resposta 

relacionados na seção 3.4, bem como os cenários acidentais previstos no item 2.  

3.5.4. Procedimentos para monitoramento da mancha de óleo derramado  

Deverão estar descritos os procedimentos previstos para monitoramento 

da mancha de óleo incluindo, conforme o caso:  

a) monitoramento visual e por meio de imagens de satélite, fotografias 

ou outros meios julgados adequados;  

b) coleta de amostras; 

c) modelagem matemática. 

Também deverão estar descritas a forma e a freqüência de registro das 

informações obtidas durante os procedimentos de monitoramento, quanto à área, 

volume, deslocamento e degradação da mancha de óleo.  

3.5.5. Procedimentos para recolhimento do óleo derramado  

Deverão estar descritos os procedimentos previstos para recolhimento do 

óleo derramado. A descrição dos procedimentos deverá levar em conta os 

equipamentos e materiais de resposta relacionados na seção 3.4.  
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3.5.6. Procedimentos para dispersão mecânica e química do óleo 

derramado  

Deverão estar descritos os procedimentos previstos para utilização de 

meios mecânicos e agentes químicos para dispersão da mancha de óleo. A 

descrição dos procedimentos deverá levar em conta os equipamentos e materiais de 

resposta relacionados na seção 3.4, bem como a Resolução CONAMA no 269, de 

2000.  

3.5.7. Procedimentos para limpeza das áreas atingidas  

Deverão estar descritos os procedimentos para limpeza das áreas 

terrestres – zonas costeiras, ilhas, margens de rios, lagos, lagoas - atingidas por 

óleo; estruturas e instalações da própria empresa; e equipamentos e propriedades 

de terceiros. Na definição dos procedimentos deverão ser considerados fatores tais 

como o tipo de óleo derramado, a geomorfologia e grau de exposição da área, as 

condições de circulação d`água, o tipo e a sensibilidade da biota local e as 

atividades socioeconômicas.  

3.5.8. Procedimentos para coleta e disposição dos resíduos gerados  

Deverão estar descritos os procedimentos previstos para coleta, 

acondicionamento, transporte, classificação, descontaminação e disposição 

provisória (in loco e na instalação) e definitiva, em áreas previamente autorizadas 

pelo órgão ambiental competente, dos resíduos gerados nas operações de controle 

e limpeza do derramamento, incluindo, conforme o caso: 

a) produto recolhido; 

b) solo contaminado; 

c) materiais e equipamentos contaminados, incluindo equipamentos de 

proteção  

individual; 

d) substâncias químicas utilizadas; 

e) outros resíduos. 
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3.5.9. Procedimentos para deslocamento dos recursos 

Deverão estar descritos os meios e os procedimentos previstos para o 

deslocamento dos recursos humanos e materiais para o local do incidente. 

3.5.10. Procedimentos para obtenção e atualização de informações 

relevantes 

Deverão estar descritos os procedimentos previstos para obtenção e 

atualização das seguintes informações: 

a) informações hidrográficas, hidrodinâmicas, meteorológicas e 

oceanográficas; 

b) descrição da forma de impacto (grau de intemperização do óleo, 

infiltração, aderência na superfície, fauna e flora atingidas etc); 

c) monitoramento da atmosfera para detecção de vapores, gases e 

explosividade. 

3.5.11. Procedimentos para registro das ações de resposta 

Deverão estar descritos os procedimentos para registro das ações de 

resposta visando à avaliação e revisão do plano e preparação do relatório final. 

3.5.12. Procedimentos para proteção de populações 

Nos casos em que as análises realizadas identifiquem cenários acidentais 

que possam representar risco à segurança de populações, deverão estar descritos 

procedimentos para a sua proteção, em consonância com as diretrizes 

estabelecidas pelo Sistema Nacional de Defesa Civil - SINDEC.  

3.5.13. Procedimentos para proteção da fauna  

Levantamento da fauna existente na região, bem como da fauna 

migratória e detalhamento das medidas a serem adotadas para socorro e proteção 

dos indivíduos atingidos. 

 

4. Encerramento das operações  

Deverão constar desta seção: 

a) critérios para decisão quanto ao encerramento das operações; 
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b) procedimentos para desmobilização do pessoal, equipamentos e 

materiais empregados nas ações de resposta; 

c) procedimentos para definição de ações suplementares. 

 

5. Mapas, cartas náuticas, plantas, desenhos e fotografias  

Deverão constar desta seção todos os mapas, cartas náuticas, plantas, 

desenhos e fotografias, incluindo obrigatoriamente:  

a) planta geral da instalação, em papel e em formato digital, em escala 

apropriada, contendo e identificando, conforme o caso, a localização 

de:  

a.1. tanques, dutos, equipamentos de processo, operações de carga 

e descarga e outras fontes potenciais de derramamento;  

a.2. sistemas de contenção secundária; 

a.3. equipamentos e materiais de resposta a incidentes de poluição 

por óleo. 

b) planta de drenagem da instalação, em papel ou em formato 

digital,em escala  

apropriada, contendo e identificando, conforme o caso: 

b.1. principais pontos e linhas de drenagem de água contaminada e 

água pluvial; 

b.2. direções dos fluxos de derramamento de óleo a partir dos 

pontos de descarga até os limites da instalação. 

c) mapas de vulnerabilidade resultantes da análise realizada de acordo 

com a seção 3 do Anexo II. 

d) versões em preto e branco dos mapas referidos na letra “c”, no 

tamanho A-4, contendo obrigatoriamente uma escala gráfica, para 

possibilitar seu envio via fax, sendo toleradas simplificações desde que 

não ocorra prejuízo ao seu conteúdo informativo. 
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6. Anexos  

Nesta seção, deverão estar incluídas informações complementares ao 

Plano de Emergência Individual, tais como:  

a) memória de cálculo do dimensionamento da capacidade de 

resposta, conforme o Anexo III;  

b) licenças ou autorizações para o desempenho de qualquer atividade 

relacionada às ações de resposta, conforme regulamentações 

aplicáveis;  

c) documentos legais para recebimento de auxílio nas ações de 

resposta;  

d) informações técnicas, físico-químicas, toxicológicas e de segurança 

das substâncias;  

e) informações sobre recursos e serviços médicos de emergência; 

f) glossário de termos; 

g) outras informações julgadas relevantes.  
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ANEXO VI – 

MANUAL PARA A ELABORAÇÃO DE ESTUDOS DE ANÁLISE DE RISCO - P4.261 

 

9.1.9 Plano de Ação de Emergência (PAE) 

O Plano de Ação de Emergência (PAE) deve se basear nos resultados 

obtidos no estudo de análise de risco quando realizado e na legislação vigente, 

devendo contemplar os seguintes aspectos: 

 introdução; 

 estrutura do plano; 

 descrição das instalações envolvidas; 

 cenários acidentais considerados em conformidade com a etapa 

da identificação de perigos. Para sistemas mais simples, devem 

ser considerados, no mínimo, os cenários de vazamento, 

vazamento com ignição e abandono de área; 

 área de abrangência e limitações do plano em conformidade 

com com o raio da maior abrangência da estimativa de efeitos 

físicos equivalente a 1% de probabilidade de fatalidade quando 

se tratar de EAR ou raio de no mínimo 100 metros quando se 

tratar somente de PGR; 

 estrutura organizacional, contemplando as atribuições e 

responsabilidades dos envolvidos; 

 fluxograma de acionamento em conformidade com a estrutura 

organizacional apresentada; 

 ações de resposta às situações emergenciais compatíveis com 

os cenários acidentais considerados e em conformidade com a 

estrutura organizacional apresentada, considerando no mínimo 

procedimentos de avaliação, controle emergencial (combate a 

incêndios, isolamento, evacuação, controle de vazamentos, 

entre outros), ações de recuperação e disposição adequada dos 

eventuais resíduos; 

 lista dos recursos humanos e materiais efetivamente 

disponíveis; 
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 forma de divulgação, implantação, integração com outras 

instituições e manutenção do plano; 

 tipos e cronogramas de exercícios teóricos e práticos, de acordo 

com os diferentes cenários acidentais estimados. Quando os 

efeitos físicos atingirem população externa, os exercícios 

práticos (simulados) do PAE devem contemplar este cenário de 

evacuação da população dentro do raio de abrangência da 

estimativa de efeitos físicos equivalente a 1% de probabilidade 

de fatalidade quando se tratar de EAR ou dos vizinhos 

adjacentes.  

 documentos anexos: plantas de localização da instalação e 

layout, incluindo a vizinhança sob risco, listas de acionamento 

(internas e externas), listas de equipamentos, sistemas de 

comunicação e alternativos de energia elétrica, relatórios, etc. Já 

está na caracterização. 
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ANEXO VII – 

NR 20 - SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO COM INFLAMÁVEIS E 

COMBUSTÍVEIS  

 

20.14 Plano de Resposta a Emergências da Instalação  

20.14.1 O empregador deve elaborar e implementar plano de resposta a 

emergências que contemple ações específicas a serem adotadas na ocorrência de 

vazamentos ou derramamentos de inflamáveis e líquidos combustíveis, incêndios ou 

explosões.  (Vide prazo no Art. 3a da Portaria n.o 308/2012)  

20.14.2 O plano de resposta a emergências das instalações classe I, II e 

III deve ser elaborado considerando as características e a complexidade da 

instalação e conter, no mínimo:  

a) nome e função do(s) responsável(eis) técnico(s) pela elaboração e 

revisão do plano; 

b) nome e função do responsável pelo gerenciamento, coordenação e 

implementação do plano; 

c) designação dos integrantes da equipe de emergência, responsáveis 

pela execução de cada ação e seus respectivos substitutos; 

d) estabelecimento dos possíveis cenários de emergências, com base 

nas análises de riscos; 

e) descrição dos recursos necessários para resposta a cada cenário 

contemplado; 

f) descrição dos meios de comunicação; 

g)  procedimentos de resposta à emergência para cada cenário 

contemplado; 

h) procedimentos para comunicação e acionamento das autoridades 

públicas e desencadeamento da ajuda mútua, caso exista; 

i) procedimentos para orientação de visitantes, quanto aos riscos 

existentes e como proceder em situações de emergência; 
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j) cronograma, metodologia e registros de realização de exercícios 

simulados. 

20.14.3 Nos casos em que os resultados das análises de riscos indiquem 

a possibilidade de ocorrência de um acidente cujas consequências ultrapassem os 

limites da instalação, o empregador deve incorporar no plano de emergência ações 

que visem à proteção da comunidade circunvizinha, estabelecendo mecanismos de 

comunicação e alerta, de isolamento da área atingida e de acionamento das 

autoridades públicas.  

20.14.4 O plano de resposta a emergências deve ser avaliado após a 

realização de exercícios simulados e/ou na ocorrência de situações reais, com o 

objetivo de testar a sua eficácia, detectar possíveis falhas e proceder aos ajustes 

necessários.  

20.14.5 Os exercícios simulados devem ser realizados durante o horário 

de trabalho, com periodicidade, no mínimo, anual, podendo ser reduzida em função 

das falhas detectadas ou se assim recomendar a análise de riscos.  

20.14.5.1 Os trabalhadores na empresa devem estar envolvidos nos 

exercícios simulados, que devem retratar, o mais fielmente possível, a rotina de 

trabalho.  

20.14.5.2 O empregador deve estabelecer critérios para avaliação dos 

resultados dos exercícios simulados.  

20.14.6 Os integrantes da equipe de resposta a emergências devem ser 

submetidos a exames médicos específicos para a função que irão desempenhar, 

conforme estabelece a Norma Regulamentadora n.o 7, incluindo os fatores de riscos 

psicossociais, com a emissão do respectivo atestado de saúde ocupacional.  

20.14.7 A participação do trabalhador nas equipes de resposta a 

emergências é voluntária, salvo nos casos em que a natureza da função assim o 

determine.  
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ANEXO VIII – 

NR 23 - Proteção Contra Incêndios  

 

23.1 Todos os empregadores devem adotar medidas de prevenção de 

incêndios, em conformidade com a legislação estadual e as normas técnicas 

aplicáveis.  

23.1.1 O empregador deve providenciar para todos os trabalhadores 

informações sobre: 

a) utilização dos equipamentos de combate ao incêndio; 

b) procedimentos para evacuação dos locais de trabalho com 

segurança; 

c) dispositivos de alarme existentes.  

23.2 Os locais de trabalho deverão dispor de saídas, em número 

suficiente e dispostas de modo que aqueles que se encontrem nesses locais 

possam abandoná-los com rapidez e segurança, em caso de emergência.  

23.3 As aberturas, saídas e vias de passagem devem ser claramente 

assinaladas por meio de placas ou sinais luminosos, indicando a direção da saída.  

23.4 Nenhuma saída de emergência deverá ser fechada à chave ou presa 

durante a jornada de trabalho.  

23.5 As saídas de emergência podem ser equipadas com dispositivos de 

travamento que permitam fácil abertura do interior do estabelecimento.  

 

 

 


