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Gerenciamento de Riscos 



Por que gerenciar o risco no 
transporte terrestre de 

produtos perigosos? 

Como gerenciar o 
risco? 

Quais são os 
pressupostos? 

Quais são os métodos? 



Por que? 

 Prevenir acidentes e reduzir  

seus impactos: saúde e vida 

humana, meio ambiente, 

patrimônio privado e público, econômicos, 

sociais, imagem da empresa, etc. 

 Requisito legal; 

 Responsabilidade socioambiental; 

 Compliance. 

 

 



Transporte 
rodoviário  

4.656 (44,7%) 

Postos e sistemas 
retalhistas de 
combustíveis 

 767 

Indústria 
734 

Descarte 
484 

Transporte 
Aquaviário 

 403 

Outras 
 1.108 

Armazenamento 
275 

Mancha orfã 
106 Nada constatado 

 550 

Não identificado; 
902 

Transporte 
ferroviário 
149 (1,43%)  

Transporte  
por dutos 

275 

Período: 1978 -2015 – Pesquisa por Atividade 

Emergências Químicas Atendidas pela CETESB 

Total = 10.409 registros 
Fonte: Teixeira, M.S. (2010) 



Período: 1978 -2015 – Pesquisa por Consequência 

Emergências Químicas Atendidas pela CETESB 

Total = 10.409 registros 

água 
1.288 

ar 
1.916 

fauna 
145 

flora 
309 

solo 
2.665 

não houve 
contaminação 

4.074 

Fonte: Teixeira, M.S. (2010) 



Fonte: Teixeira, M.S. (2010) 

Fator Mecânico
122

(31%)

Não Apurado
24

(6%)

Fator Humano
244

(63%)

Período: 1989 -2008 – Pesquisa por Causa Provável 

Acidentes no Município de São Paulo 



Período: 2006 -2014  

Acidentes Ferroviários (SP) 
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70% 

15% 

12% 

2% 1% 
<1% 

Percentual de Acidentes por Tipologia 

Descarrilamento

Abalroamento

Atropelamento

Colisão

Incêndio

Esbarro
Malha: 2916 km 

Total = 1144 



Pressupostos 

 Conhecer  as atividades, instalações, operações, produtos e  
vulnerabilidade socioambiental; 

 Identificar os perigos; 

 Analisar e avaliar as consequências  

e vulnerabilidades; 

 Estimar  freqüências/probabilidades; 

 Estimar os riscos; 

 Avaliar os riscos; 

 Planejar o gerenciamento dos riscos; 

 Incorporar aos valores da empresa. 



 Decreto Federal 96.044/88 - RTRPP; 

 Decreto Federal 98.973/90 – RTFPP; 

 Resolução 420/04  da ANTT; 

 Resolução CONAMA 237/97 – Licenciamento 
Ambiental; 

 Resolução CONAMA 349/04 – Licenciamento de 
empreendimentos ferroviários de pequeno potencial 
de impacto; Art. 9º, IV - Plano de Prevenção e 
Atendimento a Acidentes. 

 

 

Principais Instrumentos Legais e Normativos 



 

 Lei Complementar nº 140/11:  

 Art. 7º São ações administrativas da União: (…)  

 XXV – exercer o controle ambiental sobre o 
 transporte interestadual, fluvial ou terrestre, de 
 produtos perigosos.  

 Art. 8º São ações administrativas dos Estados: (…)   

XXI - exercer o controle ambiental do transporte 
fluvial e terrestre de produtos perigosos, ressalvado 
o disposto no inciso XXV do art. 7º. 

 Instrução Normativa IBAMA nº 05/2012 (Autorização 
Ambiental Provisória // Sistema Nacional de Transporte 
de Produtos Perigosos). 

 

Principais Instrumentos Legais e Normativos 



 Norma ABNT 14064/15 - Transporte rodoviário de 
produtos perigosos – Diretrizes do atendimento à 
emergência; 

 Norma ABNT 15480/07 - Transporte rodoviário de 
produtos perigosos - Plano de ação de emergência (PAE) 
no atendimento a acidentes; 

 ISO 14001/15 - Sistemas de gestão ambiental — 
Requisitos com orientações para uso 

...prevenção  da poluição... 

...preparação e resposta às emergências... 

...ações para endereçar riscos e oportunidades... 
(prevenção). 

Principais Instrumentos Legais e Normativos 



 Legislações Estaduais – Exemplos:  

 Norma Técnica P4.261/11 - Risco de Acidente de 
Origem Tecnológica - Método para decisão e 
termos de referência; 

 Decisão de Diretoria 154/2013/C - Dispõe sobre o 
Programa de Gerenciamento de Riscos para 
Administradores de Rodovias para o Transporte 
de Produtos Perigosos – PGR Rodovias. 

 Legislações Municipais – Exemplos:  

 Decreto Municipal 36.957/97 Regulamento do 
Transporte de PP no município de São Paulo, 
Anexo 4 – Plano de Emergência. 

Principais Instrumentos Legais e Normativos 



(R = F X C) 

Métodos 



1ª Etapa: Estudo de Análise de Riscos - EAR 

2ª Etapa: Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR 

3ª Etapa: Plano de Ação de Emergência 

4ª Etapa: Implantação 

Métodos 



Levantamento de Dados 

Análise de Risco 

Criação de GT: 
empresa/consultores 

Definição das 
necessidades: infra, 
operação, rodante, 

entorno, etc. 

Coleta de dados 
secundários: fontes 

oficiais  e 
bibliografia 

Coleta de dados 
secundários do 

empreendimento: 
reuniões temáticas 

Análise dos dados 
secundários e 

imagens de satélite 

Definição dos 
parâmetros e 

métodos de coleta 
em campo 

Levantamento de 
dados primários 

Análise, 
tratamento  e 

geoprocessamento 
dos dados 



Dados Secundários 

 Histórico da ferrovia/rodovia/transportador e do processo de licenciamento; 

 Divisão administrativa/operacional; 

 Aspectos de via: faixa de domínio, dispositivos de segurança, ferrovia (bitola, 

trilho, rampa, etc.), rodovia (OAE, pista simples ou dupla, geometria da via, etc.); 

 Instalações fixas: ferrovia (pátios de cruzamento, etc.), rodovia (SAO, etc.); 

 Material rodante: especificação técnica - locomotivas/vagões, unidade de 

transporte (veículo de tração e unidade de acondicionamento); 

 Controles operacionais: CCO, rastreamento de trens ou caminhões, 

licenciamento, CBL, sistemas de sinalização; 

 Macro caracterização do entorno: demografia, economia, relevo, solo, 

hidrografia, clima, vegetação e fauna.  

Análise de Risco 



Empreendimento: 

Principais aspectos construtivos e 

operacionais: extensão, tipo de 

pista, trechos duplicados, 

infraestrutura de apoio, drenagens, 

OAE, OAC, AMVs, pátios de 

cruzamento, processos erosivos na 

faixa de domínio, frota,  etc. 

Entorno: 

Principais elementos sociais e 

ambientais: municípios, clima, 

pluviometria, áreas protegidas, 

recursos hídricos, relevo, vocação 

econômica, demografia, demais 

interferências ao longo do traçado. 

 

Qual a abrangência a ser considerada para o 
levantamento de dados primários e/ou 

secundários? 

Dados Primários 

Análise de Risco 



Dados Primários 

Análise de Risco 



Quais elementos de 
interesse para a análise 

do risco e seu 
gerenciamento você 

visualiza ao lado? 
 
 
 

 Empreendimento... 
 Ambientais... 
 Socioeconômicos... 



Material Rodante 

Análise de Risco 



Produto Classificação Classe de Riscos 

Açúcar Alimentício - 

Adubos/ Fertilizantes Agrícola - 

Álcool Etílico Hidratado Produto Perigoso 
Classe 3 – Líquido 

Inflamável 

Álcool Etílico Anidro Produto Perigoso 
Classe 3 – Líquido 

Inflamável 

Calcário e Clínquer Minérios e Derivados - 

Contêineres Diversos - 

Farelo Agrícola/ Alimentícios - 

Gasolina Produto Perigoso 
Classe 3 – Líquido 

Inflamável 

Milho Agrícola/ Alimentícios - 

Óleo Diesel  Produto Perigoso 
Classe 3 – Líquido 

Inflamável 

Produtos Transportados 

Análise de Risco 

Volumes por unidade e composição, sazonalidade, compatibilidade. 



Produto Perigosos Transportados 

Análise de Risco 



Produto Perigosos Transportados 

Análise de Risco 



Análise Histórica de Acidentes 

Análise de Risco 



 Análise de Procedimentos; 

 Análise “E se ... ?” (What If...?); 

 Checklists (Listas de Verificação); 

 Técnica de Incidentes Críticos (TIC); 

 Análise Preliminar de Perigos (APP); 

 Análise de Modos de Falhas e Efeitos (AMFE); 

 Hazard & Operability Analysis (HazOp). 

Identificação de Perigos 

Análise de Risco 

Definição das hipóteses acidentais. 



No  de Ordem Hipótese Acidental Operação 

1 Ruptura catastrófica do vagão-tanque de etanol Transporte de 

etanol 2 Furo de 10 mm no costado do vagão-tanque de etanol 

3 Ruptura catastrófica do vagão-tanque de gasolina Transporte de 

gasolina 4 Furo de 10 mm no costado do vagão-tanque de gasolina 

5 Ruptura catastrófica do vagão-tanque de óleo diesel 
Transporte de 

óleo diesel 6 Furo de 10 mm no costado do vagão-tanque de óleo diesel 

Identificação de Perigos 

Análise de Risco 

Associar a análise histórica de acidentes: dados do 
empreendimento e bibliografia internacional. 



Mapeamento de Vulnerabilidade 

Análise de Risco 

(R = F X C) 



Indicadores de 
Suscetibilidade 

Indicadores de 
Sensibilidade 
Ambiental e 

Socioeconômica 

Vulnerabilidade 
da Rodovia ou 

Ferrovia 

(R = F X C) 

Mapeamento de Vulnerabilidade 

Análise de Risco 



Mapeamento de Vulnerabilidade 

Análise de Risco 



Mapeamento  
de 

Vulnerabilidade 

Análise de Risco 



Mapeamento de Vulnerabilidade 

Análise de Risco 



Geoprocessamento 



Geoprocessamento 



Geoprocessamento 



 

Ignição  
Imediata? 

Ignição 
Retardada? 

Condições para 
Explosividade? 

    
Evento Final 

     
     
 Sim   Incêndio de poça 

     
Vazamento 
de  

   
Sim UVCE 

Líquido  Sim   

 Não  Não Flashfire 

     
   

Não 
 Perda de 

Produto 

     

 

 

         Sim 
 
       
           
         Não 

 

Árvore de Eventos Qualitativa 

Análise de Risco 



Simulação de Consequências  

Análise de Risco 



Estimativa e Avaliação do Risco 

Análise de Risco 

Estimativa da frequência de acidentes  

Árvore de eventos (probabilidade de 
ocorrência)   

Cálculo do risco social (dados censitários do 
IBGE)  

Cálculo do risco individual 

Medidas para redução dos riscos 



Estimativa e Avaliação do Risco 

Análise de Risco 

Risco intolerável 

Risco a ser reduzido 

Risco tolerável 

1 x 10-5 /ano 

1 x 10-6 /ano 

Fonte: CETESB 



(R = F X C) 

Gerenciamento do Risco 



Gerenciamento do Risco 



Programa de  
Gerenciamento  

de Riscos 



Programa de Gerenciamento de Riscos 



Programa de Gerenciamento de Riscos 

Informações de 
Segurança 

CCO e Sistemas de 
Comunicação 

Sistemas de 
rastreamento 

Informações sobre PP 

Manuais operacionais 
Sistemas de 
sinalização 

Dispositivos de via 



Programa de Gerenciamento de Riscos 

Descreve a metodologia empregada 

na elaboração da identificação de 

perigos e definição das hipóteses 

acidentais. Pode ser ampliada para 

descrever toda a metodologia de 

análise de risco e mapeamento de 

vulnerabilidade. 

Análise Preliminar de 
Perigos 

Descreve os métodos para a revisão 

dos riscos e os fatos ensejadores. 

Revisão dos Riscos 



Programa de Gerenciamento de Riscos 

Revisão dos Riscos 



Programa de Gerenciamento de Riscos 

Gerenciamento de Modificações 



Programa de Gerenciamento de Riscos 

Manutenção e Conservação 



Programa de Gerenciamento de Riscos 
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PO Abastecimento de Diesel em Postos Internos 

PO  Gestão de Segurança 

PO Encoste e Retirada de Vagões em Terminais de Clientes 

PO  SISTEMP 

PO SISCHUVA 

PO Manual de Cargas 

PS Avaliação de Via 

PO Utilização de Vagões e Locomotivas Corta-Fogo 



Programa de Gerenciamento de Riscos 

Capacitação de Recursos Humanos 

Treinamento inicial 

Treinamento periódico 

Treinamento complementar 



Programa de Gerenciamento de Riscos 

Comunicação dos Riscos 



Programa de Gerenciamento de Riscos 

Investigação 
 de 

 Acidentes 



Programa de Gerenciamento de Riscos 

Programa de Auditoria 



Programa de Gerenciamento de Riscos 

Banco de Dados 



(R = F X C) 

Gerenciamento do Risco 



Introdução e objetivos 

Abrangência 

Identificação da empresa   

Características do empreendimento e 
região 

Caracterização dos riscos 

Estrutura organizacional de resposta  

Fluxo de acionamento e comunicação 

Procedimentos de resposta às 
emergências 

Recursos materiais 

Ações pós-emergenciais 

Manutenção do plano 

Equipe técnica 

Referências bibliográficas 

Apêndices e anexos 

Plano de Ação de Emergência 



Plano de Ação de Emergência 



Plano de Ação de Emergência 



Plano de Ação de Emergência 



Hipóteses Acidentais 

Liberação de explosivos (Classe 1) 

Liberação de gases (Classe 2) 

Liberação de líquidos inflamáveis (Classe 3) 

Liberação de sólidos inflamáveis (Classe 4) 

Liberação de substâncias oxidantes e peróxidos orgânicos 
(Classe 5) 

Liberação de substâncias tóxicas e infectantes (Classe 6)  

Liberação de materiais radioativos (Classe 7) 

Liberação de substâncias corrosivas (Classe 8) 

Liberação de substâncias e artigos perigosos diversos 
(Classe 9) 

PR-01 (Classe 1) 

PR-02 (Classe 2) 

PR-03 (Classe 3) 

PR-04 (Classe 4) 

PR-05 (Classe 5) 

PR-06 (Classe 6) 

PR-07 (Classe 7) 

PR-08 (Classe 8) 

PR-09 (Classe 9) 

Procedimentos de Resposta 

Plano de Ação de Emergência 



Estrutura Organizacional de Resposta - EOR 

Plano de Ação de Emergência 



Atribuições dos Integrantes da EOR 

Integrante da EOR Atribuições 

Comitê de Crise 

  

Presidência 

Define a tomada de decisões em ultima instância na APF, 

para as emergências maiores (Nível 3) que afetem 

seriamente o meio ambiente, a comunidade, o patrimônio e 

a imagem da empresa. 

Grupo Corporativo: alta direção do Grupo Arteris 

Atua a partir de suas respectivas unidades ou da Sala de 

Crise nos casos de emergências Nível 3 com repercussão 

nacional, impactos significativos à imagem do Grupo Arteris 

e que exijam tomadas de decisões e recursos financeiros 

que extrapolem a capacidade interna da APF. 

Assessoria Jurídica 

Atua nas emergências de Nível 3 e 2, conforme demanda da 

Coordenação da Emergência ou Coordenação do PAE, a 

fim de assessorar as ações de resposta em seus aspectos 

legais, sendo o canal de comunicação junto ao Ministério 

Público e Poder Judiciário.  

Assessora a participação de prepostos e outros 

representantes da empresa nos inquéritos e processos 

judiciais e/ou administrativos instalados por conta do 

acidente com danos ambientais. Ingressa com ações de 

reparação e ressarcimento relativos aos custos da atuação 

emergencial da APF. 

Assessoria de Comunicação 

Atua nas emergências de Nível 3 e 2, conforme demanda da 

Coordenação da Emergência ou Coordenação do PAE, para 

desenvolver as ações voltadas para a comunicação com a 

imprensa, população e autoridades para os casos de 

acidentes envolvendo produtos perigosos.  

Centro de Controle Operacional (CCO) 

Plantonista do CCO 

Monitora e controla do tráfego na rodovia quando em casos 

de emergência, bem como operacionaliza a comunicação da 

emergência no acionamento das equipes e gerências 

envolvidas para o atendimento e o acionamento de órgãos 

externos quando solicitados durante as intervenções.  

Avaliar em conjunto com a Gerência de Meio Ambiente, os 

mapas (Diagrama Unifilar e Mapas de Vulnerabilidade) e 

dados geográficos fornecendo às equipes de campo as 

características e fragilidades socioambientais da região do 

acidente. 

Realiza o registro de todas as ações, envolvidos, contatos, 

horários e demais informações relativas ao desenvolvimento 

da emergência nos formulários pertinentes. 

Integrante da EOR Atribuições 

Coordenação do PAE 

Gerente de Tráfego  

Provê a manutenção e a gestão do plano durante sua 

vigência, bem como sua aplicação em todas as esferas da 

Autopista Fluminense.  

Órgãos Públicos 

IBAMA, INEA, Corpo de Bombeiros, Polícia Rodoviária 

Federal, ANTT, Defesa Civil, CNEN, Exército Brasileiro, dentre 

outros  

Devem ser informados sobre qualquer emergência 

envolvendo produtos perigosos, para que possam 

acompanhar as situações. Se necessário, conforme o nível da 

emergência, deslocam-se para o local, formam o Sistema de 

Comando em Operações (SCO) e atuam conforme suas 

atribuições legais. Os representantes dos Órgãos Públicos 

não se reportam à estrutura da EOR da APF. 

Coordenação da Emergência 

Supervisor de Tráfego 

Coordena as ações de combate no local do acidente, 

garantindo que todas as ações ocorram de forma planejada e 

segura, de modo a preservar a integridade física e saúde dos 

colaboradores e da comunidade no entorno da rodovia, a 

minimizar os impactos ambientais, e a preservar o meio 

ambiente e a imagem da Autopista Fluminense.  

Recebe todas as informações do andamento das ações da 

Equipe de Atendimento Emergencial e se necessário, acionar 

outros recursos, viabilizar os recursos, financeiros, humanos e 

materiais, internos e externos, em tempo hábil para o bom 

andamento dos trabalhos de campo. 

Autoriza a interdição do trecho em caráter preliminar e 

solicitar, via CCO, o apoio da Polícia Rodoviária e demais 

órgãos competentes e, se necessário, viabilizar a paralisação 

da via quando autorizado pela Polícia Rodoviária. 

Verifica as ações ambientais já executadas pela equipe em 

campo e complementa com outras se necessários, 

acompanhando e munindo de informações os órgãos 

ambientais presentes no local. 

Verifica ou solicita ao CCO o acionamento de recursos 

externos (transportadora, seguradora, caminhão munck, entre 

outros). 

Integra o Sistema de Comando em Operações (SCO) formado 

pelos órgãos públicos em acidentes de grande porte (Nível 3). 

Plano de Ação de Emergência 



Atribuições dos Órgãos Públicos 

Órgão Público Atribuições 

Polícia Rodoviária 

Federal 

Manutenção das condições de segurança de toda a área afetada pelo sinistro; avalia a 

adequação das áreas inicialmente interditadas; mantém as devidas restrições de acesso 

aos locais; verifica sinalização e informações de risco contidas no veículo sinistrado; 

presta apoio e orientação às equipes de intervenção e apoio em relação às questões de 

segurança; adota as medidas punitivas em sua esfera de atuação.  

Corpo de Bombeiros 

Avalia o cenário e as condições de riscos; isola e delimita as áreas de trabalho (zonas 

quente, morna, fria e de exclusão); atua na zona quente para prestação de socorro às 

vítimas; realiza o combate a incêndios; eventualmente auxilia as ações de contenção e 

recolhimento do produto vazado ou derramado; estabelece Posto de Comando conforme 

Sistema de Comando em Operações (SCO); em regra, o oficial mais graduado exerce o 

Comando Geralda operações. 

IBAMA e/ou INEA 

Avalia o cenário ambiental e identifica os produtos envolvidos e seus impactos/riscos; 

apoia os órgãos intervenientes na avaliação da ocorrência em relação aos riscos e 

consequências ambientais envolvidos; avalia de forma preliminar a contaminação do ar, 

água e solo decorrentes do evento; determina e exige dos responsáveis pelo acidente as 

ações de recuperação ambiental das áreas atingidas. 

Órgãos de Saúde e 

Vigilância Sanitária 

Notifica os casos de acidentes de trabalho graves, fatais e de intoxicação exógena via 

Sistema Nacional de Informações e Agravos de Notificação (SINAN); avaliar eventuais 

interferências das ocorrências na qualidade de mananciais superficiais e subterrâneos 

que possam resultar alteração dos padrões de potabilidade da água utilizada para fins de 

abastecimento público; avalia e gerencia contextos de exposição referentes aos passivos 

ambientais resultantes das situações de emergência; presta assistência clínica 

toxicológica e suporte básico à vida (SAMU). 

Defesa Civil 

Coordena e supervisionar as ações de defesa civil, notadamente a e remoção e 

evacuação de comunidades; atua na iminência ou em situações de desastre; atuar 

protegendo a vida, a saúde, a segurança e o patrimônio da população; socorro e 

assistência às populações afetadas pelos acidentes; atualiza as informações 

relacionadas às populações e ao meio ambiente; providencia a organização e distribuição 

dos recursos humanos e materiais necessários à assistência as populações afetadas pelo 

acidente; presta apoio nas ações de recuperação das áreas afetadas.  

Depto. de Águas (CEDAE 

e outros) 

Avalia os impactos nos recursos hídricos e adota medidas para interdição da captação e 

consumo pela comunidade. 

Exército Brasileiro 
Desenvolve integralmente as ações emergenciais relativas aos produtos da Classe 1. 

Órgão Público Atribuições 

Polícia Militar 

Ambiental 

Adota as medidas de caráter punitivo relativa à infração ambiental.  

Unidades de 

Conservação 

Controla acesso às UCs atingidas; dá suporte aos demais órgãos públicos dentro 

de suas unidades; define demandas para recuperação de médio e longo prazo 

das áreas impactadas nas UCs; monitora a recuperação de médio e longo prazo. 

CNEN 

Verifica a situação existente no tocante aos produtos da Classe 7 e, quando for o 

caso, realiza a monitoração ambiental, o resgate de fontes de radiação 

extraviadas; a descontaminação de área; a monitoração de trabalhadores e de 

indivíduos do público; a recuperação dos locais afetados e a elaboração de 

recomendações para a redução de doses de radiação. 

CETAS 

Presta atendimento veterinário emergencial em animais afetados pelos 

vazamentos de produtos químicos. 

ANTT 

Agência que regulamenta e legisla sobre o transporte rodoviário de produtos 

perigosos e concessões de rodovias; aplica as sanções administrativas 

decorrentes das infrações associadas aos acidentes com produtos perigosos. 

Plano de Ação de Emergência 



Plano de Ação de Emergência 



• Emergências que podem ser contidas apenas com 
recursos locais da equipe de intervenção e cujos 
impactos ambientais ou socioeconômicos são de 
pequena monta. Os órgãos públicos são comunicados 
sobre o evento.  

Nível 1 

• Emergências que extrapolam a capacidade de 
atendimento local e cujos impactos ambientais ou 
socioeconômicos são significativos. Necessitam de 
acionamento da estrutura prevista no PAE, entretanto 
podem ser contidas com recursos regionais do 
empreendimento, empresas terceirizadas de 
atendimento emergencial e apoiados pelos  órgãos 
públicos municipais ou estaduais. 

Nível 2 

• Emergências que extrapolam a capacidade regional e 
cujos impactos ambientais ou socioeconômicos são de 
grande magnitude. Recebem recursos corporativos do 
empreendimento, empresas terceirizadas de 
atendimento emergencial, bem como apoio de órgãos 
públicos municipais, estaduais e federais. 

Nível 3 
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PR-01 Liberação de explosivos (Classe 1) 

PR-02 Liberação de gases (Classe 2)* 

PR-03 Liberação de líquidos inflamáveis (Classe 3) 

PR-04 Liberação de sólidos inflamáveis (Classe 4) 

PR-05 Liberação de substâncias oxidantes e peróxidos orgânicos (Classe 5) 

PR-06 Liberação de substâncias tóxicas e infectantes (Classe 6)  

PR-07 Liberação de materiais radioativos (Classe 7) 

PR-08 Liberação de substâncias corrosivas (Classe 8) 

PR-09 Liberação de substâncias e artigos perigosos diversos (Classe 9) 

Plano de Ação de Emergência 

PR-02 - Liberação de Gases (Classe 2).pdf
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Análises e geração de dados estatísticos 

Revisões do plano 

Revisões do mapeamento (PGR) 

Divulgação interna e externa 

Integração com órgãos públicos e outros planos de emergência 

Capacitação e treinamento 

Auditorias do plano (PGR) 
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Conteúdo a ser ministrado Carga Horária (horas) 

Atribuições da estrutura organizacional 2 

Riscos químicos 2 

Legislação aplicável 1 

Hipóteses acidentais 2 

Fluxo de comunicação 1 

Recursos humanos e materiais 1 

Procedimentos de combate 8 

Ações pós-emergenciais 3 

TOTAL 20 

Conteúdo a ser ministrado Carga Horária (horas) 

Atribuições, riscos e hipóteses acidentais 2 

Recursos humanos e materiais 1 

Procedimentos de combate 3 

TOTAL 6 

Porte do Cenário Periodicidade 

Nível 1  Semestral 

Nível 2 Anual 

Nível 3 Bianual 
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Etapa Descrição Atividade Público Alvo 

1 
Identificação do público-alvo nas esferas 

municipais, estadual e federal 

Levantamento e consulta às entidades 

públicas envolvidas com o atendimento a 

emergências 

- Prefeituras Municipais; 

- Defesa Civil; 

- Corpo de Bombeiros; 

- Polícia Militar; 

- Polícia Rodoviária; 

- Órgãos de Trânsito; 

- Órgãos Ambientais; 

- Serviços de Saúde; 

- Serviços de Saneamento e 

Abastecimento de Água; 

- Agência Reguladora; 

- Outros. 

2 
Planejamento das atividades voltadas 

para a implantação do PAE 

Preparação de palestras e de material 

informativo e de divulgação 

3 
Operacionalização das ações de 

informação / integração 

Realização de palestras de apresentação 

do PAE, e planejamento para resposta a 

emergência 

Realização de treinamentos de resposta a 

emergências envolvendo o transporte 

rodoviário de produtos perigosos 

Planejamento, operacionalização e 

avaliação de exercícios simulados 

Plano de Ação de Emergência 



Implantação 

Aderência organizacional 

Comprometimento 

Feedback 

Manutenção do sistema 

Aprimoramento 



OBRIGADO POR SUA ATENÇÃO! 

Ronaldo de Oliveira Silva 
Tel.: (11) 3151.4233 / 3159.1302 

Cel.: (11) 99965-2280 
trm@trmambiental.com.br 

ronaldo@trmambiental.com.br 
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