Cenário de Emergência
Incêndio e/ou Explosão
Ocorrência Médio e Grande Porte
Cenário
Incêndio em materiais combustíveis com possibilidade de explosão, não controlado com
recursos de emergência disponíveis no local (extintor).
Abrangência
Áreas edificadas
Subestações elétricas
Pátio de armazenamento
Máquinas
Equipamentos
Veículos
Scanner
Gate
EPI
Descrição

Quant.

Local

Não se aplica
Material / Equipamento
Descrição

Quant.

Local
Áreas edificadas, perímetro
do terminal (muros),
equipamentos e veículos.

10 Extintor portátil compatível
2 Rolo de fita zebrada
10 Cones de sinalização

Sala administrativa
Pátio de armazenamento
Ação Imediata

Descrição
1 - Acionar a Portaria através de rádio HT:
2 - Dirigir-se ao Ponto de Encontro
3 - Avaliar o cenário, verificar as informações de segurança
4 - Delimitar zonas de risco da ocorrência (quente, morna e fria)
5 - Resgatar possíveis vítimas do local
6 - Cessar o fornecimento de energia elétrica.
7 - Combater, o mais rapidamente possível, com os
equipamentos disponíveis (extintores), o foco de incêndio,
procurando contê-lo, eliminá-lo ou minimizar as suas
consequências
8 - Auxiliar no abandono das áreas atingidas e outras
consideradas em situação de risco

Responsável
Pessoa que visualizou a
ocorrência
Equipe de Emergência
Líder da Equipe de
Emergência
Líder da Equipe de
Emergência
Equipe de Primeiros
Socorros
Manutenção e
Infraestrutura
Equipe de
Combate/Vazamento
Equipe de Evacuação

9 - Realizar proteção através de resfriamento com água da área
e/ou equipamento(s) que estejam sendo afetados pelos efeitos
do calor/radiação
10 - Caso necessário, acionar o Corpo de Bombeiros para
auxiliar na ocorrência
11 - Avaliar a necessidade de solicitar apoio externo à Equipe de
Comunicações (Portaria).
12 - Monitoramento constante da zona crítica, orientando os
envolvidos de forma a prevenir a presença de fontes de ignição e
riscos de intoxicação

Equipe de
Combate/Vazamento
Portaria
Líder da Equipe de
Emergência / Brigadistas
Líder da Equipe de
Emergência

Ação Complementar
Paralisar a atividade do local sinistrado ou, se necessário,
paralisar as operações do terminal.
Acionar Fluxo de Comunicação para Emergência
Mensurar e substituir os materiais utilizados para o atendimento
a emergência
Elaborar o relatório em casos de ocorrência de médio e grande
porte, através do formulário ST 001
Preservar a cena da ocorrência
Avaliar necessiade de comunicar as partes interessadas: Polícia
Militar, CETESB, IBAMA, Secretaria de Meio Ambiente, Defesa
Civil, Corpo de Bombeiros
Comunicar as partes interessadas: Polícia Militar, CETESB,
IBAMA, Secretaria de Meio Ambiente, Defesa Civil, Corpo de
Bombeiros
Elaborar relatório de comunicação da ocorrência ST 003
Elaborar relatório de análise e investigação da ocorrência
Realizar reunião com equipe de emergência (participantes do
atendimento à emergência)

Operações
Líder da Equipe de
Emergência
Líder da Equipe de
Emergência / Brigadistas
SSMA
Segurança Patrimonial /
Brigadistas / SSMA
SSMA

Portaria
Portaria
Responsável pela área da
ocorrência
SSMA

Ação de Retorno da Atividade
Descrição
1 - Realizar o rescaldo da área atingida
2 - Avaliar o local da ocorrência para levantamento de evidências
e liberação do local, consulta órgãos competentes
3 - Recolher os equipamentos utilizados na emergência
4 - Realizar a limpeza e organização do local
4 - Restabelecer o fornecimento de energia elétrica e água
potável
5 - Realizar uma inspeção de segurança no local

Responsável
Brigadistas
SSMA / Segurança
Patrimonial / Responsável
péla área da ocorrência
Brigadistas / SSMA /
Segurança Patrimonial
Brigadistas
Manutenção e
Infraestrutura
Coordenador da Equipe de
Emergência / Responsável
pela área da ocorrência

