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FINALIDADE DO POP
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COMISSÃO DE OPERAÇÕES COM PRODUTOS
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1. RESULTADOS ESPERADOS

 Resguardar a integridade das equipes;
 Resguardar a vida das pessoas;
 Minimizar as perdas materiais e prejuízos ambientais;
 Prevenir pânico, contaminações, incêndios e explosões;
 Impedir que ocorram grandes catástrofes

2. MATERIAL RECOMENDADO

• Material de sinalização e isolamento;
• Roupa de proteção química Nível A;
• Roupa de proteção química Nível B;
• Roupa de proteção química Nível C;
• Viatura adequada (APP);
• Equipamento de proteção respiratório autônomo com pressão positiva
• Luvas em PVC;
• Luvas de proteção química em borracha butílica;
• Par de botas de proteção química;
• Bomba manual de transbordo;
• Recipiente tipo sobre-tambor (Spill-drum);
• Conjunto de descontaminação com chuveiro;
• Máscara Facial Completa CLASSE 2;
• Filtros combinados classe 2 para diversos gases;
• Detector multigás
• Lanterna intrinsecamente segura
• Detector portátil de radioatividade;
• Binóculo de longo alcance;
• Drone;
• Rádio portátil;
• Telefone móvel;



3. PROCEDIMENTOS

I. AVISO

 Na entrada da ocorrência (AVISO) os despachantes do CBMSE no CIOSP devem além

de colher as informações normalmente solicitadas fazer as seguintes perguntas ao solicitante:

a. no caso de edificação: se o local é industrial ou residencial?, Se o local trabalha com
produtos químicos?,Se a fumaça apresenta alguma coloração diferente? O que estar
queimando possui alguma identificação?

b. no caso de veículos: se existe alguma placa em forma de losango no caminhão? Caso
exista qual a cor? Existe alguma placa laranja com números? Quais os números na parte
superior e quais os da parte inferior? Há vazamento de algum produto? Tem fumaça e/ou
fogo? Existe vitimas, quantas?

II. IDENTIFICAÇÃO

 O Cmt do SOS deve, assim que chegar ao local da ocorrência (primeiro BM no local)

identificar o risco à distância segura (em torno de 100m) utilizando binóculo ou outro dispositivo que

permita aproximar as imagens do acidente e do entorno.

 O condutor deve estacionar o veículo de emergência a uma distância segura, numa

posição preferencialmente contrária ao vento – barlavento (olhando para a área sinistrada o vento

deve soprar nas costas).

 Não estacionar a VTR em terreno localizado abaixo do nível da emergência.

 O Cmt do SOS deve estabelecer o posto de comando provisório e controlar a
cena (identificar, isolar e evacuar).

a. constatar os fatos;
b. confirmar a identificação dos produto (classe/subclasse, número ONU);
c. existência de vítima(s);
d. identificar a contaminação efetiva ou potencial do meio ambiente local;
e. identificar a exposição efetiva ou potencial de pessoas;
f. identificar e, se possível, afastar possíveis fontes de ignição;
g. afastar curiosos;
h. acionar as equipes de intervenção e de apoio emergencial;

 O Cmt do SOS deve procurar o máximo de informações com técnicos e engenheiros

(em caso de industrias), populares, condutores e funcionários de estabelecimentos.

III. ISOLAMENTO

 Sinalizar e isolar o local;
a. O Cmt do SOS deve isolar a área inicialmente conforme recomendação da FISPQ e/ou do

Manual da ABIQUIM (mínimo de 50m) ou ainda recomendação de pessoal técnico
especializado.



b. Verificar necessidade de desocupação da população.
c. Informar a situação ao CIOSP e pedir apoio de outros órgãos caso necessário.
d. O Cmt do SOS deve Solicitar aos despachantes do CIOSP mais informações através do

telefone da ABIQUIM (0800 11 8270) e acessar, a ficha de Informação de Produto Químico
(FISPQ), com o nº ONU ou nome do produto químico, através do site:
http://www.cetesb.sp.gov.br/gerenciamento-de-riscos/emergencias-quimicas/258-manual-de-
produtos-quimicos

IV. SALVAMENTO;

 Selecionar Equipamento de Proteção Individual (EPI) e Equipamento de Proteção

Respiratória adequados ao caso verificar na FISPQ e no manual da ABIQUIM, pg. Laranjas) e ainda

conforme anexo na Figura 3 Diagrama de seleção de níveis de proteção pessoal ;
Definir as ações táticas e recapitular todos os procedimentos anteriores;
 Em caso de necessidade de uso de roupa de proteção química nível “A” ou “B”

(máxima proteção) e/ou emergências de grandes proporções, o Cmt do SOS deve acionar a equipe
de emergência Química do CBMSE (operações com produtos perigosos).

 Em caso de necessidade de uso de EPRA, uma dupla de bombeiros só deve inicia a

intervenção, assim que, uma outra dupla de bombeiros estiver pronta para apoiar a primeira;

Resgatar vítimas;

Descontaminar vítimas sob orientação de equipe técnica e/ou médica;

 Em caso de emergências com materiais radioativos, o Cmt do SOS deve isolar o

local e solicitar informações da CNEN {Plantonista da DIEME (21) 99218-6433}

V. CONTENÇÃO

Observar condições meteorológicas do tempo (verificar sempre direção do vento)

 Eliminar fontes de calor;

Não usar água quando o painel de segurança conter a letra “X” ou o rótulo de

segurança for de cor azul;

 Estancar, conter ou represar o produto vazado, evitando assim contaminação do

meio ambiente (lembrar que gases sob pressão, vazando, provocam temperaturas baixas, podendo

provocar queimaduras);

 Extinguir incêndios utilizando o agente extintor adequado;

 Em caso de vazamento ou incêndio envolvendo gases procurar sempre fechar

válvulas.

VI. DESCONTAMINAÇÃO

 Reduzir a contaminação das vítimas sob orientação de equipe técnica e médica

http://www.cetesb.sp.gov.br/gerenciamento-de-riscos/emergencias-quimicas/258-manual-de-produtos-quimicos
http://www.cetesb.sp.gov.br/gerenciamento-de-riscos/emergencias-quimicas/258-manual-de-produtos-quimicos


médica (não jogue água na vitima);

 Providenciar remoção e/ou transbordo do produto através de contato com a

empresa responsável pelo produto ou transportadora repassando o local para a defesa civil ou

órgãos de meio ambiente;

 Auxiliar na descontaminação do local;

 Descontaminar os equipamentos do CBMSE;

 Retornar a OBM.
• ENCERRAMENTO
• Preencher o relatório da ocorrência ou documento similar.
• Informar ao CIOSP o final da ocorrência passando todos os dados necessários para o relatório
do Supervisor de dia.

AÇÕES PREVENTIVAS/CORRETIVAS

 Não adentrar na área de risco sem a utilização de EPI e EPR adequados ao caso;

 Prevenir o pânico, a contaminação e a geração de fontes de calor possíveis de iniciar

incêndios e explosões;

 Caso seja necessário, evacuar/desocupar a população envolvida;

 Se próximo a mananciais, proceder de forma a desviar o curso do vazamento evitando

assim acidentes ambientais;

 Montar posto de Comando das operações e Posto Médico de Atendimento (P.M.A) e

estabelecer zonas de atuação das equipes de emergência (zona quente, zona morna e zona fria).

 Montar corredor de redução de contaminação (equipe especializada).

 Para emergências com uso de traje (roupa) encapsulado escalar um militar para realizar

controle do tempo de ar respirável da equipe que está realizando a intervenção.

 Utilizar informações técnicas de especialistas da empresa fabricante, fornecedora,

transportadora, ABIQUIM e outros;

 Acionar quando necessário a Defesa Civil, PM, PRF, órgãos ambientais (ADEMA,

IBAMA), Polícia Civil, CNEN, ABIQUIM, transportadora, fabricante, fornecedor, Secretarias do Meio

Ambiente e Secretaria de Saúde;

 Se a ocorrência for em edificações entrar em contato a Brigada de Incêndio ou equipes

de emergência da empresa, caso haja, a fim de informar-se dos procedimentos adotáveis e

desenvolver operação conjunta;

 Utilização correta de equipamentos adequados ao tipo de produtos.

4. POSSIBILIDADES DE ERRO

• Deixar de identificar os riscos e perigos;



• Identificação incorreta devido a rotulagem não ser a do produto;
• Não usar os EPI recomendados;
• Falta de equipamentos de proteção ou uso inadequado;
• Falta de treinamento;
• Perder tempo demasiado na avaliação;
• Deixar de identificar necessidade de apoio;

5. 5. FATORES COMPLICADORES

 Impossibilidade de se isolar a área;

 Vazamento combinado com incêndio;

 Vazamentos próximos aos mananciais;

 Vazamentos em ambiente confinado;

 Emergência em grandes centros urbanos.

 Área contaminada com difícil acesso em malhas viárias e locais de armazenamento;

 Dificuldades de encontrar informações sobre os riscos, efeitos e os produtos perigosos

nos acidentes/incidentes;

 Suscetibilidade ambiental e social aos riscos físicos e químicos dos produtos perigosos.

6. 6. BASE LEGAL E REFERENCIAL

 ABIQUIM, Associação Brasileira da Indústria Química. Manual para Atendimento a

Emergências: Guia para as primeiras ações em acidentes. 6. ed. São Paulo.

 ABNT NBR 14064. Associação Brasileira de Normas Técnicas. Transporte rodoviário de

produtos perigosos -Diretrizes no atendimento à emergência. 2014.

 CETESB Companhia Ambiental do Estado de São Paulo . Manual de emergências

químicas, 2014; Manual operacional de bombeiros: produtos perigosos/Corpo de Bombeiros Militar

do Estado de Goiás. – Goiânia:-2017;

 MAEPP. Manual de atendimento às emergências com produtos perigosos. Coletânea de

manuais técnicos de bombeiros. 1. Ed. V. 1. São Paulo, 2006.

 MOPP/GOPP. Manual de operações com produtos perigosos/Grupo de operações com

produtos perigosos. Manual técnico de bombeiros. 1. Ed. Rio de Janeiro, 2004.

 Constituição da República Federativa do Brasil (Art. 144 da CF/1988, § 5º);

 Lei 4.194 de 23/12/1999 (missão de Coordenação e ações de defesa civil);

 Constituição do Estado de Sergipe, Art. 125 § 2°;

7. 7. GLOSSÁRIO
a) ACIDENTE AMBIENTAL evento inesperado e indesejado que afeta direta ou indiretamente a

saúde e a segurança da população ou de outros seres vivos, causando impactos agudos ao
meio ambiente.



b) ACIDENTE TECNOLÓGICO: evento inesperado e indesejável que envolve tecnologia
desenvolvida pelo homem e tem a capacidade de afetar direta ou indiretamente a saúde e a
segurança dos trabalhadores, da população, ou causar impactos agudos ao meio ambiente.

c) AMBIENTE CONFINADO espaços confinados são áreas não projetadas para ocupação
humana contínua, que possuem condições limitadas de acesso e de saída, cuja ventilação é
ruim ou inexistente e ainda exista deficiência ou alto nível de oxigênio.

d) CARGA PERIGOSA: é toda carga mal acondicionada para transporte, oferecendo risco de
acidente. Considera-se também quando o Produto Perigoso não é transportado dentro das
condições legais de segurança.

e) CNEN - A Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) é uma autarquia federal vinculada ao
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), criada em 1956 e
estruturada pela Lei 4.118, de 27 de agosto de 1962, para desenvolver a política nacional de
energia nuclear. Órgão superior de planejamento, orientação, supervisão e fiscalização, a
CNEN estabelece normas e regulamentos em radioproteção e é responsável por regular,
licenciar e fiscalizar a produção e o uso da energia nuclear no Brasil.

f) CONTAMINANTE: qualquer material perigoso que esteja presente no meio ambiente ou em
pessoas e/ou outros seres vivos e apresente riscos a saúde ou degradação do meio ambiente.

g) CONTAMINAÇÃO: processo de transferência de um material perigoso, de sua nascente até às
pessoas, animais, meio ambiente, ou equipamentos, que podem atuar como um portador;

h) CONTENÇÃO: ações tomadas para manter material na embalagem ou reduzir o montante a ser
liberado.

i) CORREDOR DE REDUÇÃO DE CONTAMINANTE: área normalmente localizada no interior da
zona morna, onde a descontaminação é realizada.

j) DESCONTAMINAÇÃO: processo físico e/ou químico que consiste em reduzir e prevenir a
propagação de contaminantes em pessoas, animais, meio ambiente ou 10 equipamentos
envolvidos no atendimento.

k) DESCONTAMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA: processo físico para imediata redução da
contaminação de indivíduos em potencial risco de vida, com ou sem estabelecimento formal de
corredor de descontaminação.

l) EMERGÊNCIA COM PRODUTOS PERIGOSOS: ocorrências em que PP encontrados em
diferentes estados físicos e natureza química, biológico e radioativo, podendo oferecer perigo à
saúde, segurança da população, ao meio ambiente e ao patrimônio, requerendo assim
intervenções imediatas. Tais eventos podem ser encontrados quando envolver o transporte, o
armazenamento, a produção, a sua utilização e o descarte do resíduo perigoso formado. Essas
ocorrências podem gerar incêndios, explosões, pequenos ou grandes vazamentos ou
derramamentos de materiais perigosos.

m) EQUIPE DE INTERVENÇÃO: grupo de profissionais treinados e especializados, com a
finalidade de entrar na área quente, a fim de conter o acidente ambiental, realizar o salvamento
e mitigar os riscos potenciais.

n) EQUIPE DE DESCONTAMINAÇÃO: grupo de profissionais treinados e especializados, com a
finalidade de realizar descontaminação de equipes, vítimas e objetos contaminados por
materiais perigosos oriundas da área quente.

o) EQUIPE DE SUPORTE: grupo de profissionais treinados e especializados em diversas áreas
(comunicações, logísticas, proteção respiratória, pessoal, emergências médicas e toxicológicas,
análises laboratoriais, meteorologia e operações de defesa civil), a fim de dar o apoio
necessário para as operações de intervenção e descontaminação.

p) EXPOSIÇÃO: processo pelo qual as pessoas, animais, meio ambiente e equipamentos, estão
sujeitos ou entrem em contato com produto perigoso; processo pelo qual as pessoas ficam
sujeitas aos efeitos da radiação, podendo ser irradiadas e/ou contaminadas pelo material
radioativo.

q) FICHA DE INFORMAÇÃO DE PRODUTO QUÍMICO FISPQ - A Ficha fornece informação sobre
diversos aspectos dos produtos químicos, quanto à segurança, saúde, proteção e meio



ambiente. Elas não podem ser consideradas “FISPQ” quando não forem elaboradas em
conformidade integral com a Norma Técnica NBR-14.725 da ABNT – Associação Brasileira de
Normas Técnicas, 2005.

r) MANANCIAIS: são todas as fontes de água, superficiais ou subterrâneas, que podem ser
usadas para o abastecimento público. Isso inclui, por exemplo, rios, lagos, represas e lençóis
freáticos;

s) MANUAL DA ABIQUIM: livro de referência às indústrias químicas, produzido pela Associação
Brasileira da Indústria Química, escrito em linguagem simples, para orientar a equipe de
emergência nas ações iniciais na cena do incidente.

t) MATERIAIS RADIOATIVOS - são elementos capazes de emitir radiações, que corresponde a
ondas eletromagnéticas que interagem com a matéria produzindo diversos efeitos.

u) NÍVEL A OU ENCAPSULADA VALVULAR: Nível de proteção utilizado quando a proteção para
a pele, olhos e trato respiratório deve ser altíssima, é totalmente encapsulada valvular. Indicada
quanto ao risco de vazamento de gases, vapores, nuvens ou contaminantes dispersos no ar ou
substâncias desconhecidas.

v) NÍVEL B OU ENCAPSULADA NÃO VALVULAR: Traje indicado quando o maior nível de
proteção respiratória é necessário, como o sistema de proteção autônomo. No entanto, possui
nível menor de proteção para pele e para os olhos quando comparado ao encapsulado valvular.
Não oferece totalmente proteção para gases/vapores, mas sim para líquidos ou sólidos que
estejam em suspensão, ou seja, é indicado quando não existem contaminantes dispersos no ar.
Portanto, é o nível mínimo de proteção recomendado em situações de início de entrada, até que
o risco seja descoberto e avaliado.

w) NÍVEL C OU NÃO ENCAPSULADO: Traje indicado quando o contaminante é conhecido e sua
concentração medida ou monitorada, estando às proteções respiratórias de acordo com os
padrões mínimos para proteção eficiente. No entanto, essa proteção é indicada para sólidos e
líquidos que não desprendem vapores. Esse nível de proteção, dependendo do produto
perigoso e da situação, poderá ser utilizado o equipamento de proteção respiratória autônomo –
EPRA.

x) PRODUTO PERIGOSO: é todo material de natureza química, radioativa ou biológica
encontradas nos estados sólido, líquido ou gasoso, que pode afetar de forma nociva, direta ou
indiretamente, o patrimônio, os seres vivos ou o meio ambiente.

y) SUSCETIBILIDADE é o quão provável um determinado fenômeno pode ocorrer independente
dos fatores sociais, mas tendo a sociedade como elemento de interferência que acelera ou
retarda

z) TRAJES ENCAPSULADOS: trajes que protegem completamente o respondedor, como botas,
luvas e máscaras.

aa) TRANSBORDO: Onde á troca de produto de caminhão para o outro através de descarga e
carregamento ao mesmo tempo.

ab) VIATURA ADEQUADA APP– (Auto Produtos Perigosos): Viatura especial, viatura dotada com
materiais e equipamentos específicos para atendimento às ocorrências envolvendo produtos
perigosos, projetada para ser um veiculo versátil podendo ser utilizada como Posto de
Comando Móvel, com notebook, toldo retrátil lateral alem de equipamentos de comunicação
intrinsecamente seguros. Quanto aos equipamentos que compõem a APP destacam-se
lanternas intrinsecamente seguras, corredor de descontaminação de campo, roupas de
proteção de diversos níveis, barreiras de contenção, mantas de absorção, Spill Drun (sobre
tambores), mascaras de proteção química, turfa, luvas e botas de proteção, equipamento de
proteção respiratório autônomo completo com cilindros reserva, podendo conter um compressor
de ar comprimido rebocável, sistema de iluminação especial, dentre outros.

ac) ZAT – Zoneamento de Área de Trabalho: local onde serão realizados os trabalhos de
intervenção, descontaminação e suporte.



8. FLUXOGRAMA

Figura 1 - Padrão de resposta emergencial

Fonte: Manual operacional de bombeiros:produtos perigosos/Corpo de Bombeiros Militar do
Estado de Goiás



Figura 2 - Vista superior das zonas de trabalho (quente, morna, fria e de exclusão)

Fonte: NBR 14064



Figura 3 - Diagrama de seleção de níveis de proteção pessoal

Fonte: NBR 14064
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