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1. APRESENTAÇÃO
1.1 Objetivo

Estabelecer sistemática para identificar os riscos potenciais, atender a
acidentes e emergências para prevenir e mitigar os impactos ambientais que estão
associados à empresa. Além de apresentar as atividades ligadas à Segurança
Patrimonial e Segurança do Trabalho no Super Terminais.
2. RESPONSABILIDADE / AUTORIDADE
FUNÇÃO

RESPONSABILIDADE
DIRETA

AUTORIDADE

INDIRETA

Disponibilizar recursos para cumprimento do Plano
de Atendimento a Emergência;
Analisar criticamente a eficácia e eficiência dos
Gerentes

X

planos e deste procedimento na Reunião de
Análise Crítica e/ou em reuniões específicas,
especialmente após a ocorrência de situações de
emergências.
Estar preparada para atender os casos de
emergência;
Coordenar a retirada segura das pessoas sob sua
responsabilidade;
Cuidar para que as saídas disponíveis estejam

Brigada de
Incêndio

sempre desobstruídas;

X

Prestar primeiros socorros, combater princípios de
incêndio e contenção de derramamento/vazamento
de produtos químicos;
Quando julgar necessário, solicitar ao Coordenador
de Segurança ou seu substituto legal que acione o
Corpo de Bombeiros com anuência de um Gerente.
Acionar a Brigada de Incêndio na ocorrência de

Colaboradores
do Super
Terminais

situações de emergência;
X

Seguir as orientações da brigada;
Abandonar a área e encaminhar-se para o Ponto de
Encontro;
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Aguardar orientações para retornar no (3º toque) aos
seus postos de trabalho ou liberação para a
residência.

Identificar potenciais situações de acidentes e
emergências;
Realizar inspeções mensais em todos os extintores,
hidrantes e mangueiras.
Manter os equipamentos de combate a incêndio em
perfeitas condições de uso.
Atualizar, sempre que se fizer necessário, o
Segurança do
Trabalho

X

Cronograma de Simulados.
Treinar todos os colaboradores em situações de
simulados de emergência, registrar e avaliar os
resultados obtidos.
Conscientizar e orientação os trabalhadores para a
prevenção de acidentes do trabalho e doenças
ocupacionais.
Atualizar semestralmente, ou quando se fizer
necessário, a Lista de Telefone de Emergência.
Informar a Segurança do Trabalho sempre que
houver situações potenciais e reais de risco a

Todos os Setores
da Empresa

X

segurança e saúde dos colaboradores.
Solicitar avaliação da Segurança do Trabalho
quando houver necessidade de adquirir novos
produtos químicos.

3. DEFINIÇÕES / SIGLAS / SIMBOLOS
3.1.

Plano de Segurança:

3.1.1. Área Restrita / Alfandegada: Acesso controlado por motivos de segurança ou
proteção, também sob controle da Receita Federal.
3.1.2. Avaliação de Segurança: Executadas para verificar as deficiências do plano de
segurança e aferição de sua finalidade.
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3.1.3. Autoridade Portuária: Responsável em manter sua qualidade operacional,
conforme a lei 12.815/13. Coordena as atividades com os órgãos públicos.
3.1.4. Administração Aduaneira: Disciplina na defesa dos interesses da Fazenda
Nacional.
3.1.5. Diretor de Portos e Costas - DPC: É a autoridade responsável pela
preparação, execução, controle e regulamentação da inspeção naval.
3.1.6. Comandante do 9º Distrito Naval: Autoridade Marítima que coordena as ações
militares de segurança, em nome do Comandante da Marinha, na sua zona de ação.
O Comandante da Marinha é responsável pela política de segurança da atividade
portuária.
3.1.7. Receita Federal do Brasil: Responsável pelos serviços de Alfândega do Brasil,
no que concerne ao controle do fisco.
3.1.8. Tripulante: Pessoa.
3.2.

Preparação de Atendimento a Emergência:

3.2.1. Mitigar: Minimizar o Impacto.
3.2.2. Brigada de Incêndio: Grupo organizado de pessoas, voluntárias ou não,
treinadas e capacitadas em prevenção e combate a incêndios e primeiros socorros,
para atuação em edificações ou áreas de risco.
3.2.3. Líder da Brigada: Brigadista responsável pelo comando de todas as atividades
da Brigada.
3.2.4. Emergência: Sinistro ou risco iminente que requeira ação imediata.
3.2.5. Extintores: São recipientes metálicos que contêm em seu interior agente
extintor para o combate imediato e rápido a princípios de incêndio.
3.2.6. Hidrantes: É um equipamento de segurança usado como fonte de água para
ajudar no combate de incêndios.
3.2.7. Sinistro: Ocorrência de prejuízo ou dano, causado por incêndio ou acidente, em
algum bem.
3.2.8. Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico – FISPQ: Contém
informações sobre o transporte, manuseio, armazenamento e descarte de produtos
químicos, considerando os aspectos de segurança, saúde e meio ambiente.
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3.2.9. Ficha de Emergência: É um documento de porte obrigatório para o transporte
de produtos perigosos. Poderá ser usado para produtos químicos não perigosos,
contanto que seja alterada a cor da tarja para verde e incluída a frase “Produtos
Não Enquadrados na Resolução em vigor sobre transporte de produtos perigosos”.
3.2.10. Lista de Telefones de Emergência: Contém os números de telefones internos
e externos para casos de emergências.
3.3.

Acidente de Trabalho

As organizações que possuem empregados regidos pela Consolidação das Leis
do Trabalho – CLT deverão manter, obrigatoriamente, serviços de Segurança e
Medicina do Trabalho, com a finalidade de promover a saúde e proteger a integridade
do trabalhador no local de trabalho.
Compete aos profissionais responsáveis pela Segurança e Medicina do
Trabalho:
a)
Aplicar os conhecimentos de segurança e de medicina do trabalho ao
ambiente de trabalho e a todos os seus componentes, inclusive máquinas e
equipamentos, de modo a reduzir até eliminar os riscos ali existentes à saúde do
trabalhador;
b)
Manter permanente relacionamento com a CIPA, apoiá-la, treiná-la e
atendê-la, conforme dispõe a NR 5;
c)
Promover a realização de atividades de conscientização, educação e
orientação dos trabalhadores para a prevenção de acidentes do trabalho e doenças
ocupacionais, tanto através de campanhas quanto de programas de duração
permanente;
d)
Esclarecer e conscientizar os empregadores sobre acidentes do trabalho
e doenças ocupacionais, estimulando-os em favor da prevenção;
e)
Analisar e registrar em documento (s) específico (s) todos os acidentes
ocorridos na empresa ou estabelecimento, com ou sem vítima, e todos os casos de
doença ocupacional, descrevendo a história e as características do acidente e/ou da
doença ocupacional, os fatores ambientais, as características do agente e as condições
do(s) indivíduo(s) portador(es) de doença ocupacional ou acidentado(s);
As orientações quanto aos serviços de Segurança e Medicina do Trabalho são
fundamentadas nos seguintes documentos legais:
•
•
•
•
•

Artigos 162 e 163 da CLT
Lei no 8.213/91
Portaria n. 5.817/99
Portaria n. 5.200/99
Norma Regulamentadora - NR 4
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Norma Regulamentadora - NR 5

De acordo com o artigo 19 da lei 8.213, publicada em 24 de julho de 1991, a
definição de acidente de trabalho é: "acidente de trabalho é o que ocorre pelo exercício
do trabalho a serviço da empresa, ou pelo exercício do trabalho do segurado especial,
provocando lesão corporal ou perturbação funcional, de caráter temporário ou
permanente". Essa lesão pode provocar a morte, perda ou redução da capacidade para
o trabalho.
Considera-se como acidente de trabalho:
a)
Acidente que ocorre durante o trajeto entre a residência do trabalhador e
o local de trabalho;
b)
Acidente típico que ocorre durante a jornada de trabalho e/ou a serviço
da empresa;
c)
Doença profissional que é produzida ou desencadeada pelo exercício de
determinado trabalho;
d)
Doença do trabalho, a qual é adquirida ou desencadeada pelas condições
em que a função é exercida.
Para que o acidente seja considerado como "acidente de trabalho", é essencial
que um perito estabeleça uma relação entre o acidente e a lesão provocada. Nessa
situação, o médico perito decidirá se o indivíduo pode voltar ao exercício de sua função
ou se necessitará de afastamento permanente ou temporário do emprego.
A organização tem o dever de fazer uma comunicação do acidente de trabalho
ao INSS até o primeiro dia útil após o acontecimento, independentemente se o
trabalhador foi ou não afastado do trabalho, conforme determina o art. 22 da Lei
8.213/91.
Em caso de morte, essa comunicação deve ser imediata. O não cumprimento
dessas determinações pode levar à punição da empresa mediante o pagamento de
multa.
A comunicação que a empresa deve realizar é feita mediante a emissão de um
documento especial, chamado de Comunicação de Acidentes de Trabalho (Registro
X), mais conhecido pela sigla CAT. Esse documento é entregue pelo Técnico de
Segurança do Trabalho através de protocolo ao Setor de Recursos Humanos para que
seja encaminhado aos órgãos competentes.
3.4.

CIPA – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes

De acordo com a NR-5, toda organização regida pela Consolidação das Leis do
Trabalho - CLT, com mais de 20 empregados devem constituir a CIPA – Comissão
Interna de Prevenção de Acidentes que é composta por representantes do empregador
e dos empregados.
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A CIPA tem por objetivo a prevenção de acidentes e doenças decorrentes do
trabalho, de modo a tornar compatível permanentemente o trabalho com a preservação
da vida e a promoção da saúde do trabalhador.
Entre as atribuições da CIPA, consta a emissão da CAT, com todos os seus
dados e detalhamentos e a análise de acidentes de trabalho.
4. PROCEDIMENTOS
4.1.

PLANO DE SEGURANÇA

Tem como objetivo atender as situações de emergências que podem ocorrer, e
definir os procedimentos básicos a serem adotados pelo Terminal em situações de
emergência visando preservar a integridade física das pessoas (Colaboradores,
Prestadores de Serviços, Clientes, Funcionários Públicos ou Comunidade); o
Patrimônio e o Meio Ambiente.
•
Emergência: Em caso de emergência, ligar para o Ramal de Emergência
3719, e informar a ocorrência ao Coordenador de Operações e/ou Líder de Operações,
que tomará as devidas providências.
Nota: Em caso de emergência, as Portarias funcionam como entrada e saída.
•
Sinalização: O sistema de tráfego interno de veículos é através de placas
indicando o sentido de direção, velocidade e localização. As sinalizações são
horizontais e verticais nas portarias e nos acessos aos Pátios.
•
Hidrante: Uma rede de hidrante espalha-se por todo o Terminal,
acionados por motores bomba para auxiliar no combate a incêndio. São realizadas
inspeções periódicas pelos técnicos de segurança do trabalho, utilizando a Inspeção
Mensal de Hidrantes e Mangueiras (Registro VI) para garantir a funcionalidade dos
mesmos em caso de emergência.
Localização
Prédios Administrativos
Manutenção e Pátios

Armazéns
Píer

•
Extintores: Os extintores estão distribuídos adequadamente por todas as
áreas da empresa. São realizadas inspeções periódicas pelos técnicos de segurança
do trabalho, utilizando a Inspeção Mensal de Extintores (Registro V) para garantir o
desempenho correto e durabilidade do equipamento.
Nota: O setor especifica que embora a Inspeção Mensal de Extintores e Hidrantes
(Registro V e VI) seja evidenciada mensalmente é realizado diariamente a inspeção
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visual (extintores e hidrantes), e que em caso de não conformidade o SESMT sinaliza
os gestores imediatos e partes envolvidas.
Apesar de estabelecido a confecção mensal dos registros referente as inspeções
dos hidrantes e extintores, faz parte da rotina diária dos técnicos de segurança verificar
se esses equipamentos se encontram em condições funcionais e de acesso livre para
garantir rápido atendimento em caso de emergência. O que não estiver dentro da
conformidade se possível sanar de forma imediata os técnicos com auxílio necessário
o farão, do contrário buscarão os meios junto aos gestores.
•
Casa de Bomba de Incêndio: Ao adentrar na casa de Bombas o alarme
é acionado automaticamente, em seguida é desligada por pessoas autorizadas. O
sistema de água de rede de combate a incêndio é ligado automaticamente, e desligada
na botoeira da casa de bomba manualmente. É realizada semanalmente a inspeção
utilizando a Inspeção Semanal da Casa e Bomba de Incêndio (Registro XIV).
•
Kit de Contenção Ambiental: Os Kits de contenção para vazamento de
carga perigosa, vazamentos de produtos químicos, entre outros, estão distribuídos
adequadamente por todos os pátios, armazém, manutenção e píer. Em período
quinzenal é realizado uma inspeção para garantir a disponibilidade dos itens em caso
de necessidade, essa rotina é registrada no Check List para Kit Ambiental (Registro
XIII).
Na ocorrência de vazamento/derramamento de produtos químicos, os
brigadistas devem utilizar o kit de contenção, composto pelos seguintes itens:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Tambor contendo CAL;
Tambor contendo AREIA;
Tambor contendo PÓ DE SERRA;
Pá;
Vassoura;
Equipamento de Proteção Individual (Luvas, Óculos e Máscara).

Nota: O kit de contenção também disponibiliza de sacos plásticos para coleta de
resíduos contaminados, disponíveis junto ao kit ambiental, após uso, devem ser
direcionados para a Central de Resíduos, em coletor adequado.
•
Geradores: Existem seis grupos geradores de energia que supre a
energia da rede local, garantindo o funcionamento dos equipamentos de segurança
passiva no Super Terminais. As manutenções são acompanhadas pelo setor de
manutenção.
•
Alarme de Incêndio: Toda às sextas-feiras, ao meio-dia, será realizado
um teste no Sistema de Alarme (sirenes) Teste Semanal do Alarme de Incêndio
(Registro IX) para verificação de sua funcionalidade, com três toques de cinco
segundos cada, sob a responsabilidade do Setor de Portaria.
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PREPARAÇÃO E ATENDIMENTO A EMERGÊNCIA

4.2.1. Riscos Potenciais: Foram identificados os seguintes riscos potenciais de
acidentes e situações de emergências na empresa:
Tabela de Riscos
Localização

Risco

Ação
Acionar Brigada de Emergência;
Acionar o alarme de emergência e Corpo de
Bombeiros se necessário;

Incêndio / Explosão

Caso haja vítima, realiza os primeiros
socorros
Acionar a ambulância (Empresa CLASP), se
necessário;
Encaminhar ao pronto socorro.
Acionar Brigada de Emergência;

Derramamento/vazamento de

Utilizar Kit de Contenção.

Produto Químico e Oleoso

Remover o produto contaminado e destinar a
central de resíduos.

Manutenção

Acionar Brigada de Emergência;
Intoxicação com Produtos
Químicos

Primeiros Socorros de acordo com a FISPQ;
Acionar a ambulância (Empresa CLASP), se
necessário;
Encaminhar ao pronto socorro.
Acionar Brigada de Emergência;
Desligar a energia da área que ocorreu o
acidente;

Choque Elétrico

Realizar os primeiros socorros;
Acionar a ambulância (Empresa CLASP), se
necessário;
Encaminhar ao pronto socorro.

Armazém

Derramamento/vazamento de

Acionar Brigada de Emergência;

Produto Químico e Oleoso

Utilizar Kit de Contenção.
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Remover o produto contaminado e destinar a
central de resíduos.
Acionar Brigada de Emergência;
Intoxicação com Produtos
Químicos

Primeiros Socorros de acordo com a FISPQ;
Acionar a ambulância (Empresa CLASP), se
necessário;
Encaminhar ao pronto socorro.
Acionar Brigada de Emergência;
Realizar os primeiros socorros

Atropelamento

Acionar a ambulância (Empresa CLASP), se
necessário
Encaminhar ao pronto socorro.
Acionar Brigada de Emergência;
Acionar o alarme de emergência e Corpo de
Bombeiros se necessário;

Incêndio

Caso haja vítima, realizar os primeiros
socorros;
Acionar a ambulância (Empresa CLASP), se
necessário
Encaminhar ao pronto socorro.
Acionar Brigada de Emergência;
Acionar o alarme de emergência e Corpo de
Bombeiros se necessário;

Incêndio

Caso haja vítima, realiza os primeiros
socorros;
Acionar a ambulância (Empresa CLASP), se
necessário

Administração

Encaminhar ao pronto socorro.
Acionar Brigada de Emergência;
Realizar os Primeiros Socorros;
Mal Súbito

Acionar a ambulância (Empresa CLASP), se
necessário
Encaminhar ao pronto socorro.

Serviços Gerais

Derramamento/vazamento de

Acionar Brigada de Emergência;

Produto Químico e Oleoso

Utilizar Kit de Contenção.
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Remover o produto contaminado e destinar a
central de resíduos.

Acionar Brigada de Emergência;
Intoxicação com Produtos
Químicos

Primeiros Socorros de acordo com a FISPQ;
Acionar a ambulância (Empresa CLASP), se
necessário
Encaminhar ao pronto socorro.
Acionar Brigada de Emergência;
Realizar os primeiros socorros

Atropelamento

Acionar a ambulância (Empresa CLASP), se
necessário
Encaminhar ao pronto socorro.
Acionar Brigada de Emergência;

Derramamento/vazamento de

Utilizar Kit de Contenção.

Produto Químico e Oleoso

Remover o produto contaminado e destinar a
central de resíduos.
Acionar Brigada de Emergência;
Realizar os primeiros socorros

Atropelamento

Acionar a ambulância (Empresa CLASP), se
necessário
Encaminhar ao pronto socorro.
Acionar Brigada de Emergência;

Pátio

Intoxicação com Produtos
Químicos

Primeiros Socorros de acordo com a FISPQ;
Acionar a ambulância (Empresa CLASP), se
necessário
Encaminhar ao pronto socorro.
Acionar Brigada de Emergência;
Desligar a energia da área que ocorreu o
acidente;

Choque Elétrico

Realizar os primeiros socorros
Acionar a ambulância (Empresa CLASP), se
necessário;
Encaminhar ao pronto socorro.

Píer

Derramamento/vazamento de

Acionar o PEI (Plano de Emergência

Produto Químico e Oleoso

Individual)

Esta Norma implanta a sistemática para Preparação e Atendimento a Emergência no Super Terminais.

MANUAL DE NORMAS E PROCEDIMENTOS

NP 8.2.05
Versão/Rev.1.027

Plano de Segurança, Preparação e Atendimento a Emergência

Data: 30/10/2021
13 / 35

Acionar Brigada de Emergência;
Utilizar Kit de Contenção.
Remover o produto contaminado e destinar a
central de resíduos e /ou local autorizado.
Acionar Brigada de Emergência;
Realizar os primeiros socorros;
Atropelamento

Acionar a ambulância (Empresa CLASP), se
necessário
Encaminhar ao pronto socorro.
Acionar Brigada de Emergência;
Caso haja vítima realiza os primeiros

Incêndio na Subestação

socorros;
Acionar a ambulância (Empresa CLASP), se
necessário
Encaminhar ao pronto socorro.
Acionar Brigada de Emergência;
Desligar a energia da área que ocorreu o
acidente;

Choque Elétrico

Realizar os primeiros socorros
Acionar a ambulância (Empresa CLASP), se
necessário;
Encaminhar ao pronto socorro.
Realizar o monitoramento dos gases

Espaço Confinado: Falta de
oxigênio, excesso de gases
inflamável, tóxico ou asfixiante.

Acionar Brigada de Emergência;
Realizar os primeiros socorros
Acionar a ambulância (Empresa CLASP), se
necessário;
Encaminhar ao pronto socorro.
Acionar Brigada de Emergência;
Acionar o alarme de emergência e Corpo de
Bombeiros se necessário;

Geral

Incêndio

Caso haja vítima, realiza os primeiros
socorros;
Acionar a ambulância (Empresa CLASP), se
necessário
Encaminhar ao pronto socorro.
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Acionar Brigada de Emergência;
Realizar os Primeiros Socorros;
Mal Súbito

Acionar a ambulância (Empresa CLASP), se
necessário
Encaminhar ao pronto socorro.
Acionar Brigada de Emergência;

Queda de mesmo nível e/ou
diferença de nível

Realizar os primeiros socorros
Acionar a ambulância (Empresa CLASP), se
necessário
Encaminhar ao pronto socorro.

4.2.2. Combate à Poluição por Substâncias Perigosas
•

Combate e contenção de Vazamento/Derrame em Efluente
Na ocorrência de vazamento/derramamento de produtos químicos no
Efluente, é acionada a empresa prestadora de serviço, conforme a Lista de Telefones
de Emergência (Registro VIII) que realizará a contenção através de barreiras de
contenção.
•
Área de contenção de Carga Perigosa - Pátio 1, 3 e 4
Os contêineres contendo produtos perigosos são direcionadas as áreas de
Carga Perigosa nos pátios 1, 3 e 4, na ocorrência de vazamento/derramamento o
mesmo é contido no Tanque de Contenção para posterior destinação final.
•
Procedimento em caso de explosão/incêndio
Na ocorrência de princípios de incêndios, a brigada de emergência é acionada
e os brigadistas devem se encaminhar próximo ao local e avaliar as classes de incêndio
para poder prosseguir com os extintores adequado para combater o sinistro.
Em caso de risco de explosão e/ou desabamento, a brigada de emergência é
acionada para sinalizar a área e atuar na retirada das pessoas que estiverem no local
de risco.
Tão cedo o fogo se manifeste, cabe:
a) acionar o sistema de alarme;
b) chamar imediatamente o Corpo de Bombeiros;
c) desligar máquinas e aparelhos elétricos, quando a operação do desligamento
não envolver riscos adicionais;
d) combatê-lo o mais rapidamente possível, pelos meios adequados.
Nota: Se tratar de explosão seguida de incêndio, deverá ser acionado o Corpo de
Bombeiro.
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4.2.3 Brigada de Incêndio
•
Formação da Brigada: Para formação da Brigada de Incêndio do Super
Terminais são realizadas as seguintes etapas:
Divulgação das inscrições para candidatos a brigada;
Pré – Seleção com entrevista pessoal e avaliação de boa condição
física;
Treinamento teórico e prático.
•
Critérios para ser Brigadista: Ser aprovado na avaliação de boa
condição física e aprovação maior ou igual a 70% na média das avaliações, realizada
no curso de Formação de Brigada de Emergência.
•
Componentes da Brigada de Emergência: O treinamento de formação
para brigadistas ocorrerá anualmente e/ou quando necessário, sendo este registrado
na “Lista de Presença e Registro de Treinamento”.
Os simulados serão considerados treinamentos práticos para situações de
emergência e deverá ser emitido “Lista de Presença e Registro de Treinamento”. Os
mesmos serão realizados conforme Cronograma de Simulados (Registro I) e após a
realização será emitido o Relatório de Emergência (Registro II) pela Segurança do
Trabalho, para análise e avaliação do resultado do evento real ou simulado.
Os treinamentos e simulados da brigada de emergência realizados pelo setor do
SESMT aos brigadistas, terão a frequência nos eventos acompanhada pelo Setor de
RH. Será considerado válido e eficaz o treinamento e o simulado que tiver uma
presença mínima de 75% dos participantes convocados. No caso de ausência abaixo
de 75%, será aberta uma TNC pelo setor de RH para o SESMT, devendo ser
reprogramado o treinamento ou simulado como ação de disposição, além das ações
estabelecidas pelo SESMT conforme resposta da TNC.
Em caso de ocorrência de situação real de algum dos simulados mencionados
no Cronograma, este valerá como evidência e deverá ser registrado normalmente
através do Relatório de Emergência.
•
Brigada de Incêndio: Os brigadistas devem receber treinamento teórico
e prático para atendimento a todas as situações de emergência advindas dos
potenciais riscos de acidentes constantes na Ficha de Emergência de Produtos NãoPerigosos (Registro III) e Ficha de Emergência Produtos Perigosos (Registro IV).
4.2.4 Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos – FISPQ – e
Ficha de Emergência.
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Toda e qualquer aquisição de produtos químicos/perigosos no ato da entrega
pelo fornecedor deverão vir acompanhados da FISPQ, conforme NP 8.4 – Gestão e
Aquisição de Provedores Externos.
O Setor de Operações é responsável pelo recebimento e arquivamento de todas
as fichas de emergência ou FISPQ de todos os contêineres/cargas que contenham
produtos químicos provenientes de importação e exportação, enquanto estiverem
armazenados no Recinto.
4.2.5 Ações em Caso de Emergência – Situação Real
•

Ações para ocorrência na área interna

O colaborador que detectar a ocorrência deverá acionar o alarme de emergência
mais próxima ou ligar no ramal de emergência 3719. O Setor de Portaria verifica na
central de alarme qual o setor da ocorrência, silencia a sirene, aciona a brigada de
incêndio para verificar a real situação.
Caso seja confirmada a emergência, o brigadista informará via rádio (canal 1) a
central, para que seja acionado o alarme contínuo para abandono das áreas, conforme
orientações abaixo:
1º toque – alerta: Os colaboradores deverão permanecer em seus postos de
trabalho, em situação de alerta, e somente a brigada se deslocará ao ponto de encontro
da portaria 1;
2º toque - abandono de área: Todos os colaboradores, terceiros e visitantes
deverão abandonar a área, orientados pelos brigadistas, e encaminharem-se ao ponto
de encontro mais próximo;
Nota: A equipe de abandono fará a verificação para certificar-se de que houve a total
evacuação da área, enquanto a equipe de combate atuará no sinistro.
3º toque – retorno ao trabalho: Quando as áreas não representarem mais
perigo aos colaboradores, terceiros e visitantes, o Setor de Portaria deve acionar o
alarme de emergência pela terceira vez;
Ao ouvir este toque, todos os colaboradores deverão retornar aos seus postos de
trabalho.
O evento deverá ser registrado no Relatório de Emergência (Registro II) e
avaliado, imediatamente, pela Segurança do Trabalho e Brigada de Emergência.
Caso aconteça ocorrências ambientais e de segurança fora do horário comercial
o Setor de Portaria deverá comunicar via e-mail o Setor de Segurança do Trabalho e
SGI para as devidas providências de registros.
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4.2.6 Extintores / Hidrantes / Mangueiras/ Chuveiro Lava Olhos / Kit Ambiental.
Os equipamentos de extintores, hidrantes, mangueiras são enviados para o
provedor homologado pelo Setor de Compras para realização de inspeção,
manutenção e recarga em período anual. Os fornecedores devem enviar um relatório
referente a manutenção realizada, apresentar certificados dos instrumentos utilizados
na manutenção e/ou documentação pertinente conforme preconizado em norma, entre
outros documentos necessários à confirmação de proficiência técnica, os Técnicos
devem avaliar se os documentos apresentados estão de acordo e atendem as
demandas, assim como, dar ciência em relatório que o item foi recebido fisicamente
em conformidade com o relatado.
As inspeções internas dos extintores, hidrantes, mangueiras são realizadas
periodicamente pelos Técnicos de Segurança do Trabalho e evidenciados nos registros
de Inspeção Mensal de Extintores (Registro V) e Inspeção Mensal de Hidrantes e
Mangueiras (Registro VI).
As inspeções dos chuveiros lava olhos e kit ambiental são realizadas a cada
quinze dias evidenciado no registro Check List para Chuveiro Lava Olhos (Registro
XII) e Check List de Kit Ambiental (Registro XIII).
4.2.7 EPI – Equipamento de Proteção Individual.
Os colaboradores do Super Terminais devem utilizar todos os EPI’s obrigatórios
para o respectivo trabalho, sem a utilização dos mesmos não poderão exercer a função.
•
Treinamento aos usuários de EPI
Os colaboradores receberão orientação e treinamento sobre o uso, guarda e
conservação, troca e devolução do EPI, durante a integração realizada pelo Técnico
de Segurança do Trabalho no momento da admissão.
•
Entrega de EPI
Para cada colaborador será entregue os EPIs condizentes com a função a ser
exercida e registrada através da Cautela de Entrega de EPI (Registro VII).
4.2.8 Emergência Ambiental – Situação Real
Quando ocorrer situações de emergência, como dano ao meio ambiente em
pequenas e grandes escalas, deverá ser comunicado aos Coordenadores e
Supervisores e acionado os Técnicos de Segurança do Trabalho, Brigadistas e o
Analista de SGI, através dos contatos da Lista de Telefone de Emergência (Registro
VIII) e/ou via rádio para combater os impactos ambientais.
O evento deverá ser registrado no formulário Relatório de Emergência
(Registro II) e avaliado quanto ao seu atendimento pela Segurança do Trabalho e
compartilhado com o SGI para que seja tratado a não conformidade.
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4.2.9 Simulados ambientais
Os simulados ambientais deverão ser realizados conforme Cronograma de
Simulados (Registro I) elaborado pela Segurança do Trabalho e Analista do SGI.
Na realização dos simulados ambientais pela Segurança do Trabalho, o mesmo
deverá ser acompanhado sempre que possível pela Analista do SGI, devendo o
simulado ser registrado no formulário Relatório de Emergência (Registro II).
No Relatório de Emergência (Registro II) deve estar claro a análise crítica
realizada em relação ao simulado e as ações necessárias a serem implementadas,
conforme a necessidade, sendo esta avaliação realizada pela Setor de Segurança do
Trabalho.
4.2.10 Lista de Telefones de Emergência.
A Lista de Telefones de Emergência (Registro VIII) será atualizada
semestralmente, ou sempre que houver alguma alteração, pelo Setor de Segurança do
Trabalho, e divulgado em quadro de aviso e Rede INTRANET FLUIG para todos os
Setores do Super Terminais, através de “Cópia Controlada” na cor vermelha.
4.3 PROCEDIMENTOS
TRABALHO.

FRENTE

AS

OCORRÊNCIAS

DE

ACIDENTES

DE

Quando da ocorrência de algum acidente de trabalho nas instalações do Super
Terminais, o próprio empregado ou seu superior imediato deverá entrar em contato
com o prestador de serviços de saúde especializado contratada pelo Super Terminais,
e dependendo da gravidade do acidente, o empregado acidentado é encaminhado para
atendimento no Pronto Socorro mais próximo, ou na Clínica credenciada pelo seguro.
A Segurança do Trabalho deverá comunicar o acidente de trabalho através da
abertura da Comunicação de Acidente do Trabalho – CAT (Registro X), ocorrido
com os empregados, havendo ou não afastamento do trabalho, até o primeiro dia útil
seguinte ao da ocorrência e, em caso de morte, de imediato à autoridade competente,
sob pena de multa.
Após a abertura da CAT, o Técnico de Segurança deverá abrir o RIAT Relatório de Investigação de Acidente no Trabalho (Registro XI) para que seja
realizada a investigação das causas do acidente e o estabelecimento do Plano de Ação.
Após o preenchimento do Relatório, o mesmo deverá ser assinado pela Segurança do
Trabalho, Superior Imediato, Gerência e Representante da CIPA. Este registro substitui
a TNC (Tratativa de Não Conformidade), visto que a mesma atende a metodologia de
análise de causa e plano de ação corretiva.
São comunicados à Previdência Social, mediante informações registradas via
sistema/Link do referido Órgão, as seguintes ocorrências:
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a) Acidente do trabalho típico ou doença profissional ou do trabalho;
b) Reinício de tratamento ou afastamento por agravamento de lesão de
acidente do trabalho ou doença profissional ou do trabalho, já comunicados
anteriormente;
c) Falecimento decorrente de acidente ou doença profissional ou do
trabalho, ocorridos após a emissão da CAT inicial.
5. REGISTROS

Registro I - Cronograma de Simulados.
Registro II - Relatório de Emergência.
Registro III - Ficha de Emergência (Produtos não Perigosos).
Registro IV - Ficha de Emergência (Produtos Perigosos).
Registro V - Inspeção Mensal de Extintores.
Registro VI - Inspeção Mensal de Hidrantes e Mangueiras.
Registro VII - Cautela de Entrega de EPI.
Registro VIII - Lista de Telefones de Emergência.
Registro IX - Teste semanal do Alarme de Incêndio.
Registro X - CAT – Comunicação de Acidente de Trabalho.
Registro XI - RIAT - Relatório de Investigação de Acidente no Trabalho.
Registro XII - Check List para chuveiro Lava olhos.
Registro XIII - Check List para Kit Ambiental.
Registro XIV - Inspeção Semanal da Casa de bomba de incêndio.
Registro XV - Permissão de Trabalho Seguro – PTS.
Registro XVII - Sinalização para Espaços Confinados.
Registro XVIII - Controle de Revisões.
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Registro I – Cronograma de Simulados
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Registro II – Relatório de Emergência
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Registro III – Ficha de Emergência (Produtos não Perigosos)
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Registro IV – Ficha de Emergência (Produtos Perigosos)
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Registro V – Inspeção Mensal de Extintores

Registro VI – Inspeção Mensal de Hidrantes e Mangueiras
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Registro VII – Cautela de Entrega de EPI
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Registro VIII – Lista de Telefones de Emergência
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Registro IX – Teste semanal do Alarme de Incêndio
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Registro X – CAT – Comunicação de Acidente de Trabalho
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Registro XI - RIAT - Relatório de Investigação de Acidente no Trabalho
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Registro XII – Check List Para Chuveiro Lava Olhos

Registro XIII – Check List para Kit Ambiental
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Registro XIV – Inspeção Semanal da Casa de Bomba de Incêndio
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Registro XV – Permissão de Trabalho Seguro – PTS
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Registro XVI – Permissão de Entrada e Trabalho – PET
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Registro XVII – Sinalização para espaços confinados

Registro XVIII – Controle de Revisões
Emissão
Nº.
01
01
01
01
01
01
01

Revisão
Nº.
01
02
03
04
05
06
07

01

08

12 a 16

Revisão nos itens 4.2.8 Emergência Ambiental – Situação
Real, 4.2.9 Simulados Ambientais e item 5 Registros.

01

09

1 a 20

Revisão dos itens 4.2.1, 4.2.3, 4.2.5 e 4.2.6.
Inclusão de registros pertinentes a atividade.

01
01
01

10
11
12

1 a 20
9
Todas

01

13

10

01
01
01

14
15
16

Todas
Todas
Todas

01

17

13

01

18

13

01

19

12

01

20

13

01
01
01

21
22
23

Todas
Todas
Todas

Página Nº.
Todas
Todas
03
03 e 04
08
Todas
Todas

Natureza da Revisão
Foram revisados vários itens da Norma
Efetuadas revisões ortográficas e atualizações de telefones
Atualização do procedimento
Atualização do procedimento para melhoria do Processo.
Inclusão de NOTA explicativa sobre evidências de simulados.
Atualização do procedimento para melhoria do Processo.
Revisão Geral do Procedimento.

Revisão Geral do Procedimento e atualização da Logomarca.
Revisão do item 4.2.2 Brigada de Incêndio.
Revisão Geral do Procedimento e atualização
Alteração do 4.2.4 (notas: em caso de ocorrências fora do
horário comercial)
Inclusão da metodologia de acidentes de trabalho
Revisão Geral do Procedimento e atualização
Revisão Geral do Procedimento e atualização
Inclusão de formalização de registro de Treinamento item
4.2.2.
Revisão Geral do Procedimento e atualização
Inclusão do item 4.2.2 Combate à Poluição por Substâncias
Perigosas
Item 4.2.3 Formação da Brigada
Adequação para a ISO 14001:2015
Revisão Geral do Procedimento.
Revisão Geral do Procedimento.
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Revisão Geral do Procedimento.
Revisão Geral do Procedimento e atualização de registros.
Revisão: Item 2 – Responsabilidade e Autoridade: excluído no
campo Autoridade o texto: conscientização dos colaboradores
que manuseiam produtos químicos para o texto: conscientizar
os trabalhos para a prevenção de acidentes do trabalho e
doenças ocupacionais.
Revisão do procedimento em atendimento a Auditoria Externa
no item 3 – Definição / Siglas/Símbolos: 3.3 Acidente de
Trabalho, excluído item f, incluído portaria nº 5.817/99 e
5.200/99. Inclusão b – acidente típico que ocorre durante a
jornada de trabalho /serviço da empresa.
Inclusão de texto no item (b), acidente típico que ocorre
durante a jornada de trabalho/ serviço da empresa, incluído no
4º parágrafo – art 22 – Lei nº 8.213/91.
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Todas

Revisão item 4 – item 4.1 – incluído texto sobre preservar a
integridade física, cliente, Meio Ambiente, Colaboradores:
Incluído item de Emergência, Tratativas de inspeção mensal e
ações em caso de não – conformidade.
Especificado: itens de Kit de Contenção, incluído texto sobre
geradores, ajuste e revisão geral na tabela de riscos nos itens
de risco e ação.
No item 4.2.2 – Combate a poluição por substâncias perigosas,
incluido tratativas p/ ocorrência de vazamentos/
derramamentos. Incluido procedimento em caso de explosão/
incêndios.
4.2.4 - Incluido tratativas – FIPQ’s, ações para ocorrências na
área externa.
4.2.6 - Revisão nas tratativas do item
extintores/hidrantes/mangueiras/chuveiros/lava-olhos/ kit ambiental.
4.2.7 - Incluido tratativas referentes a equipamentos de
proteção individual.
4.3 – Procedimentos frente as ocorrências de Acidente de
Trabalho.
Revisão Anual.

Esta Norma implanta a sistemática para Preparação e Atendimento a Emergência no Super Terminais.

