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RESUMO 
 
 

Neste trabalho foram realizados estudos e análises de potenciais de riscos de 
emergência, dentro da unidade Produtora de Suínos da empresa Master 
Curitibanos – SC, a fim de identificar os principais eventos causadores de 
acidentes de grande, médio e pequeno porte. Os principais riscos encontrados 
foram (Incêndio, Choque Elétrico, Traumas múltiplos por queda de nível, 
amputações e fraturas, acidentes com produtos químicos). Conclui-se, portanto, 
que a mesmo sendo uma atividade onde envolve poucas pessoas e a matéria 
prima é basicamente os animais ainda possui muitos riscos que devem ser 
mitigados e monitorados e ter uma equipe de Brigadistas treinados para os 
primeiros atendimentos a sinistros a fim de reduzir as perdas materiais, mas 
principalmente humanas. 
 
 
Palavras Chave: Analise de Risco. Brigada de Emergências. Rotas de fuga. 
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ABSTRACT 
 

In this work, studies and analyzes of emergency risk potentials were carried out 
within the Hogmanian unit of the company. The aim of this study was to identify 
the main events causing large, medium and small accidents. The main risks were 
(Fire, Electric Shock, multiple trauma due to level drop, amputations and fractures, 
accidents with chemicals). It is concluded, therefore, that even being an activity 
where few people are involved and the raw material is basically the animals still 
has many risks that must be mitigated and monitored and have a team of 
Brigadistas trained for the first calls to claims in order to Reduce material losses, 
but mainly human losses.  

 

Keywords: Risk Analysis. Emergency Brigade. Escape routes. 
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1 INTRODUÇÃO 

Ter excelência em qualquer atividade é inteiramente proporcional ao fato 

de se proteger a sua peça principal – o homem – contra riscos à sua integridade 

física que possa decorrer do seu trabalho ou das condições em que este é 

realizado.   

Portanto torna-se indispensável estar preparado para uma eventual 

catástrofe ou sinistro que possa ocorrer, apesar de todos os reforços para evitá-lo. 

Sempre visando o atendimento prioritário aos trabalhadores e ou pessoas que 

estejam no ambiente e em consequência reduzir os danos a propriedade. 

Segundo a OSHA (Occupational Safety and Health Administration) 

3088/2001, uma emergência em local de trabalho é toda situação que põe em 

perigo os funcionários, clientes ou o público; interrompe o processo produtivo; ou 

causa danos físicos ou ao meio ambiente. Emergências podem ser naturais ou 

causadas pelo homem, como inundações, tornados, terremotos, incêndios, gases 

tóxicos, derramamento de produtos químicos, acidentes radiológicos, explosões, 

violência no trabalho, entre outros. 

Deste modo, este trabalho tem como objetivo definir um plano de controle 

de emergências como um conjunto de diretrizes e informações visando a adoção 

de procedimentos lógicos, técnicos e administrativos estruturados de forma a 

garantir uma resposta rápida e eficientes a situações de emergências. 

Minimizando riscos físicos, danos ao ambiente e ao patrimônio da empresa 

Master Agroindustrial LTDA unidade de Curitibanos. 
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2 DESENVOLVIMENTO 

2.1 REFERENCIAL TEORICO 

2.1.1 SUINICULTURA 

 

A carne suína é a mais consumida no mundo, embora tenha advertências 

em alguns países devido as tradições, proibições religiosas e dogmáticas 

(GERVASIO, 2013).  

Sua importância vem da crescente demanda nacional e internacional, que 

torna a exportação de carne suína um dos nichos que mais tem crescido nos 

últimos anos. Em 2013 o país foi o quarto maior exportador mundial, com um total 

de 600 mil toneladas, ficando atrás apenas dos Estados Unidos, União Europeia e 

Canadá, de acordo com Associação Brasileira. 

A produtividade da suinocultura brasileira varia, dependendo da região e do 

tipo de produção, alcançando, como no caso de Santa Catarina, um desfrute de 

170%, comparável ao obtido por alguns dos países produtores com maiores 

índices produtivos (EMBRAPA – 2006). 

Com todo esse crescimento produtivo movido pelo alto consumo de carne 

suína, surgiu novas tecnologias que tem moldado o comportamento do 

funcionamento do meio rural tanto quanto o meio urbano. 

Com isso as atividades de produção de suínos tornaram-se intensivas com 

técnicas mais avançadas de menores ciclos e com alta produtividade. 

 

 

2.1.2 BOAS PRATICAS DE PRODUÇÃO DE SUINOS  

 

De acordo com Hurnik (1992), bem-estar animal é o "estado de harmonia 

entre o animal e seu ambiente, caracterizado por condições físicas e fisiológicas 

ótimas e alta qualidade de vida do animal". 

Donald Broom (1991, 1993) propõe que bem-estar não é um atributo dado 

pelo homem aos animais, mas uma qualidade inerente a estes. O bem-estar se 

refere, então, ao estado de um indivíduo do ponto de vista de suas tentativas de 

adaptação ao ambiente. Ou seja, se refere a quanto tem de ser feito para o 

animal conseguir adaptar-se ao ambiente e ao grau de sucesso com que isto está 
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acontecendo. O bem-estar pode assim variar entre muito ruim e muito bom e 

pode ser avaliado cientificamente a partir do estado biológico do animal e de suas 

preferências. Nesse contexto, produtividade, sucesso reprodutivo, taxa de 

mortalidade, comportamentos anômalos, severidade de danos físicos, atividade 

adrenal, grau de imunossupressão ou incidência de doenças, são fatores que 

podem ser medidos para avaliar o grau de bem-estar dos animais (Broom, 1991; 

Mench, 1993). Broom ainda considera que o sofrimento normalmente está 

relacionado com o bem-estar, embora a ausência de sofrimento não seja, 

necessariamente, sinônimo de bem-estar. 

Com a necessidade de produzir carne com padrão de qualidade, que possa 

ser rastreada, que seja segura do ponto de vista alimentar, ambientalmente 

sustentável, com respeito ao bem-estar animal e que atenda as perspectivas do 

consumidor. Além disso, a produção precisa acatar não apenas às exigências do 

mercado consumidor, mas da sociedade como um todo, a partir de critérios 

fundamentados na sustentabilidade da produção, o que também inclui a eficiência 

e a viabilidade econômica da atividade. 

 As diretrizes de Boas Práticas de Produção de Suínos (BPPS)  busca  uma 

produtividade que torne a exploração de suíno economicamente viável, sem se 

descuidar da segurança do produto, da preservação do ambiente, do bem-estar 

animal e dos princípios da responsabilidade social vinculados aos fatores de 

produção (EMBRAPA-2006). 

 

2.1.3 SISTEMA DE PRODUÇÃO - GRANJAS  

 

No Brasil existem atualmente dois modelos de sistemas de criação de 

suínos: o extensivo utilizado na região Sul do Brasil até o final da década de 60, e 

em uso em algumas regiões do norte e nordeste, e o sistema intensivo 

empregado na produção de suínos. Os sistemas intensivos podem ser 

classificados em: a) sistema de criação ao ar livre- SISCAL; b) sistema de criação 

misto ou semiconfinado; c) sistema de criação confinado em piso e cama sobre 

posta. O SISCAL é caracterizado por manter os suínos em piquetes com boa 

cobertura vegetal, nas fases de reprodução, maternidade e creche, cercados com 

fios e/ou telas de arame eletrificado - através de eletrificadores de correntes 
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alternadas. As fases de crescimento e terminação (25 ao 100 kg de peso vivo) 

ocorrem no sistema confinado. (DALLA COSTA et al., 1996). 

Nesse sistema de produção de suínos quando bem implantado e manejado 

adequadamente os suínos terão as “cinco liberdades” proposta pelo Conselho de 

Bem-Estar Animal da Fazenda da Comunidade Européia (FAWC) aprovada em 

1992: liberdade psicológica (de não sentir medo, ansiedade ou estresse), 

liberdade comportamental (de expressa seu comportamento de normal), liberdade 

fisiológica (de não sentir fome ou sede), liberdade sanitária (de não estar exposto 

a doenças, injúrias ou dor), liberdade ambiental (de viver em ambiente adequado 

com conforto). Contudo esse sistema ainda apresenta índices de produção baixos 

dos desejáveis (alta taxa de retorno ao cio, baixa número de leitões desmamados 

porca ano associados a altas taxas de mortalidade dos leitões do nascimento do 

desmame devido ao esmagamento dos leitões pela porca em lactação). 

 O sistema de criação de suínos confinado por sua vez caracteriza-se pelo 

fato de todas as categorias estarem sobro piso ou cama e sob cobertura. A 

princípio o abrigo aos animais tem por objetivo dar-lhe conforto e proteger os 

animais, entre outras coisas contra a incidência de raios solares. No, entretanto, 

em determinadas situações pode ocorrer incidência de raios solares sobre a pele 

dos animais de forma a ocorrer à queimadura por sol, ocasionados por problemas 

de instalações, falta de proteção contra o sol e pé direito muito alto 

(SOBESTIANSKY et al., 2003). 

 

 

2.1.4 EMERGÊNCIAS 

  

 A NBR 14004, que trata das diretrizes gerais sobre princípios, sistemas e 

técnicas de apoio do sistema de gestão ambiental, na seção 4.3.3 específica às 

ações de apoio necessárias para a preparação e o atendimento a emergências, 

NETO; TAVARES; HOFAMNN, (2008).  

O Brasil não possui ainda um banco de dados com conteúdo suficiente 

para diagnósticos mais aprofundados sobre emergências em geral e incêndios em 

particular. Os pesquisadores utilizam dados de outros países que não refletem a 

realidade brasileira (SEITO, 2008).  
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A Secretaria Nacional de Segurança Pública registrou, em 2004, 137.779 

incêndios no Brasil. Muitos desses incêndios poderiam ser amenizados se 

houvesse treinamento dos funcionários de como agir em uma emergência, ou 

seja, ter e aplicar um plano de emergência. 

A norma para sistemas de gestão da segurança e saúde no trabalho 

(OHSAS- 18001), bem como norma de sistemas de gestão ambiental, a NBR ISO 

14001, apresentam ambas na seção 4.4.7 a necessidade de preparação e 

resposta a emergências, exigindo que sejam identificadas as potenciais situações 

de emergências e acidentes e que as situações reais sejam tratadas para prevenir 

impactos associados aos riscos (NETO: TAVARES; HOFAMNN, 2008). 

 

 

2.1.5 MITIGAÇÃO DOS RISCOS POTENCIAIS EM GRANJAS  

 

A mitigação consiste em fazer inspeções minuciosas nos ambientes e 

instalações da granja interna e externa a fim de avaliar os possíveis potencias 

causadores de um dano tanto as pessoas quanto ao meio ambiente e ao 

patrimônio. 

 Risco é um evento ou condição incerta que tem potencial de causar um 

efeito positivo ou negativo sobre algum dos objetivos do projeto (PMI,2004). 

Apesar de ser difícil a sua conceituação, o risco é inerente a nossa vida 

diária e em todas as decisões que tomamos. No tempo do homem da caverna, ele 

já tinha que levá-lo em conta cada vez que saía para caçar animais para o seu 

alimento. De forma padronizada podemos definir o estudo de risco como uma 

metodologia de estimativa da probabilidade de ocorrência de um evento e a 

magnitude provável de seus efeitos adversos (econômicos, sobre a saúde e 

segurança humana, ou ainda ecológico) durante um período de tempo 

especificado. 

Segundo Maia (2008), a análise de risco deve ser elaborada com base em 

métodos adequados, que permitam um estudo detalhado das situações críticas 

existentes nas plantas industriais, como um pressuposto básico para a elaboração 

de um Plano para Resposta a Emergência. A limitação dos danos causados por 

um acidente maior é proporcional ao nível de planejamento. O Plano para 
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Resposta a Emergência, adequadamente elaborado e implantado, certamente 

tem maior chance de evitar que um acidente se transforme num desastre. 

Conforme mitigação realizada pela equipe de brigadistas da granja os 

principais riscos são os relacionados na tabela a baixo. 

 

Tabela 1: Principais Riscos Potencias Mitigados em Granja 

Fonte: Borba 2017 
 

 

2.1.6 BRIGADA DE   EMERGENCIA  

 

Segundo Camillo, Leite (2008 p. 287) a preocupação com emergências surgiu 

devido a necessidade que o homem sentiu quando o fogo fugia de controle. Uma das 

primeiras organizações de combate ao fogo de que se tem notícia foi criada na Roma 

antiga, em 27 A.C. Um grupo conhecido como vigiles patrulhava as ruas para impedir 

incêndios e policiar a cidade. Nessa época, o fogo era um grande problema para os 

vigiles, que não possuíam métodos eficientes para sua extinção.  

Em países como a Inglaterra, já em 1966 existiam as brigadas de seguros 

contra incêndios, que eram formadas por companhias de seguros, que foram 

criadas após um grande incêndio que ocorreu em Londres, e no Brasil não foi 

diferente. As primeiras organizações de combate a incêndios só começaram a 

surgir após os grandes incêndios, como o que destruiu, em 1732, parte do 

Mosteiro de São Bento, próximo à atual Praça Mauá, no Rio de Janeiro, 

(CAMILLO; LEITE 2008 p. 287). 

Atualmente no Brasil a norma NBR 14276 estabelece os requisitos 

mínimos para a composição, formação, implantação e reciclagem de brigadas de 

emergência, preparando-as para atuar na prevenção e no combate ao princípio 

de incêndio, abandono de área e primeiros socorros, visando em caso de sinistro, 

Risco Local Atividade 

Choque Elétrico Instalações da Granja  Manutenção elétrica, lavação das instalações  

Incêndio  Instalações da Granja  
Curto Circuito pela instalação elétrica, queimar 
salas para desinfecção  

Queimaduras Por 
Produto Químico 

Deposito de Químicos 
Dosagem de produtos para lavação e aplicação de 
agrotóxico 

Queimaduras   Cozinha 
Durante o Preparo dos Alimentos para os 
Funcionários e em Atividades de Solda 

Traumas  Instalações da Granja  Atividades de Manejo de animais e em manutenção 
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proteger a vida e o patrimônio, reduzir as consequências sociais do sinistro e os 

danos ao meio ambiente. 

Organograma da brigada de incêndio, conforme a NBR 14276:2006 varia 

de acordo com o número de edificações da planta, o número de pavimentos em 

cada edificação e o número de empregados em cada pavimento, compartimento, 

setor ou turno, conforme exemplo na figura 3. 

  

 
Figura 1: Fluxograma de Dimensionamento da Brigada 
 
 
 

2.2 METODOLOGIA 

 

2.2.1 A Empresa – MASTER AGROINDUSTRIAL  

 

A Master, fundada em 1994, atua na produção de suínos para reprodução 

e abate. Localizada em Videira SC, tem sua estrutura produtiva, própria e 

integrada, distribuída no Alto Vale do Rio do Peixe, Planalto Norte Catarinense e 

Rio Verde, no Estado de Goiás. 

Possui uma forma diferenciada de produzir suínos, com responsabilidade 

socioambiental e em parceria com pequenos produtores rurais. Seus reprodutores 

possuem alto padrão genético mantendo a empresa como a maior produtora 

individual de genética de Santa Catarina. Além de ser referência na produção de 

suínos, em 2010 comprou o antigo frigorifico Geral Quintares que foi todo 

reformulado para atender exigências sanitárias e segurança no trabalho, 
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passando a ser chamado de Frigorifico SULITA onde processa aproximadamente 

700 carcaças dia.  

A Master é maior empresa produtora Independente de suínos do Brasil. 

Segue os principais números:  

 
• Número de matrizes em unidades próprias: 31.150  

•  Número de matrizes em unidades terceiros: 1.000  

• Capacidade de produção anual unidades próprias (2015): 887.650 Suínos / 

ano  

• Capacidade de produção anual unidades terceiros (2015): 26.000 Suínos / 

ano  

• Capacidade de processamento da indústria:  19.200 ton/produtos 

acabados/ano 

• Número de integrados: 279 

• Número de funcionários:  Agropecuária: 370 + Industria: 401 . Total: 771 

 

 
2.2.2 HISTÓRICO DE CRESCIMENTO DA EMPRESA 
  
 
 Desde seu início a empresa vem tendo um grande crescimento, adquirindo 

outras unidades produtoras de suínos e investindo na industrialização de carne 

suína em seu frigorifico. 

 
1994 – Master Iomerê 
Cidade: Iomerê SC  
Tipo: Produção de leitões desmamados 
Capacidade: 1.950 matrizes 
Produção: 54.000 suínos / ano 
 
1997 – Master Água Doce 
Cidade: Água Doce SC 
Tipo: Produção de leitões desmamados 
Capacidade: 1.250 matrizes 
Produção: 33.600suínos / ano 
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1999 – Master Rio Verde 
Cidade: Rio Verde GO 
Tipo: Produção de animais para abate 
Capacidade: 1.250 matrizes 
Produção: 33.600 suínos / ano 
 
2000 – Master Videira 
Cidade: Videira SC 
Tipo: Produção de rações e Armazenamento de grãos 
Produção: 30 toneladas / hora 
Capacidade Armazenamento: 12.000 toneladas de milho 
 
2001 – Master Carijos 
Cidade: Papanduva SC 
Tipo: Produção de leitões desmamados  
Capacidade: 5.650 matrizes 
Produção: 170.000 suínos / ano 
 
2003 – Master Queimados  
Cidade: Papanduva SC 
Tipo: Produção de rações e Armazenamento de grãos 
Produção: 30 toneladas / hora  
Capacidade Armazenamento: 24.000 toneladas de milho 
 
2006 – Master Arroio Fundo 
Cidade: Papanduva SC 
Tipo: Produção de leitões desmamados 
Capacidade: 5.800 matrizes 
Produção: 168.200 suínos / ano 
 
2008 – Master Curitibanos 
Cidade: Curitibanos SC 
Tipo: Produção de leitões desmamados  
Capacidade: 5.750 matrizes 
Produção: 178.250 suínos / ano 
 
2010 – Master Agroindustrial 
Cidade: Videira SC 
Tipo: Processamento de cortes suínos 
Capacidade: 750 animais / dia  
Produção: 1.600 toneladas de produtos acabados / mês 
 
2011 – Master São Roque 
Cidade: Videira SC 
Tipo: Produção de leitões desmamados 
Capacidade: 9.500 matrizes 
Produção: 250.000 suínos/ano 
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2.2.3 PRINCIPAIS DESTAQUES DE PRODUÇÃO   

 

A Master é uma empresa que se destaca pela produção com qualidade, 

desenvolvimento genético, segurança alimentar e sustentabilidade em seus 

negócios! 

 

2.2.3.1Segurança Alimentar  

A segurança alimentar é premissa básica em qualquer sistema cujo 

objetivo é a produção de proteína animal de alta qualidade. Dessa forma, a 

Master tem assegurado a garantia dessa premissa através de um eficiente 

sistema de rastreabilidade das matérias-primas e rações produzidas em suas 

fábricas. Na rastreabilidade, toda matéria-prima recebida é identificada através de 

um lote de controle. Dessa forma é possível voltarmos de qualquer ponto da fase 

da produção de suínos até a origem dos ingredientes utilizados em uma 

determinada ração. Esse sistema nos permite produzir um suíno muito seguro sob 

o ponto de vista alimentar. 

 

2.2.3.2 Biosseguridade 

 

A Biosseguridade é um sistema bastante complexo e dinâmico que tem por 

finalidade a proteção do sistema de produção contra ameaças sanitárias externas 

a granja. É um sistema composto por barreiras físicas, químicas e mecânicas que 

visam impedir que agentes externos ao sistema de produção, sejam eles de 

origem química ou biológica, façam parte dele. O programa de Biosseguridade da 

Master Agropecuária é um dos grandes diferenciais da produção de suínos. O 

sistema de criação em três sítios, aliado a normas rígidas de segurança, 

treinamento de pessoas e auditorias periódicas, garante um ótimo status sanitário 

dos animais do início ao final da cadeia de produção. 
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2.2.3.3 Desenvolvimento Genético  

 

O desafio de produzirmos proteína animal de alta qualidade e em escala 

faz com que cada vez mais a Master Agropecuária busque, através do 

melhoramento genético de seus animais, um incremento na qualidade final dos 

suínos produzidos. 

 

2.2.3.4 Sustentabilidade 

 

Na Master , as atividades são administradas com base em um bem 

elaborado plano de gestão ambiental e representam, sobretudo, a sobrevivência e 

a sustentabilidade da companhia, de funcionários, parceiros, fornecedores e 

clientes, que tratam o meio ambiente como parte essencial do processo produtivo 

tendo como política ambiental: 

• Assegurar o atendimento pleno dos requisitos legais.  

• Buscar o equilíbrio entre as atividades da empresa e o meio ambiente.  

• Melhorar continuamente os processos, minimizando os impactos ao meio 

ambiente.  

• Promover a sustentabilidade através da conscientização e do 

comprometimento dos funcionários, fornecedores, parceiros e sociedade.  

 

2.2.3.5 Recursos Humanos  

 

O capital humano é nosso maior patrimônio, ocupando um espaço de 

grande relevância na estrutura organizacional. A gestão da empresa é pautada 

pela Valorização das Pessoas, sendo este um dos valores chaves que imprimem 

fortemente a nossa Marca, impulsionando a qualificação, a motivação e 

desenvolvimento das pessoas que formam nossas equipes. Nosso quadro 

funcional é composto por profissionais capacitados para cada atuação. O quadro 

gerencial estratégico é composto por colaboradores com doutorado, mestrado e 

especializações específicas, caracterizando a importância da formação 

intelectual.  
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Acreditamos que são as pessoas fazem a diferença, moldando, estimulando e 

fortalecendo o crescimento da empresa. Desta forma, primamos pelo bem-estar e 

qualidade de vida das pessoas, buscando a realização e a felicidade de nossos 

colaboradores. 

O incentivo a qualificação profissional, o aprimoramento técnico e 

comportamental, o investimento em desenvolvimento individual e de equipes, o 

programa de participação nos lucros e resultados, o programa de benefícios são 

algumas práticas da Master que identificam fortemente a valorização do capital 

humano. O foco do investimento profissional e pessoal é estimular o 

aperfeiçoamento constante e a melhoria continua possibilitando além do 

crescimento de cada colaborador a preparação de equipes para enfrentar os 

desafios de forma competente e com eficácia.  

 

2.3 Áreas De Estudo   

O presente trabalho foi desenvolvido na granja Master Curitibanos a qual 

respondendo por 20% da produção de leitão de toda Master. Com vistas a 

melhorar a qualidade de vida e a segurança dos trabalhadores da granja e 

preservação do meio ambiente, em caso de acidentes ambientais será elaborado 

procedimentos para resposta rápida a fim de reduzir danos. O trabalho foi 

realizado com base nas normas de prevenção e atendimento a sinistros de 

qualquer natureza: 

Para atingi-los foram realizadas analise da planta da unidade, visita em 

todos os estabelecimentos, estudo de acidentes passados, sempre levando em 

conta os riscos considerados e sua classificação, que podem provocar lesões às 

pessoas (funcionários e/ou comunidade), danos ao meio ambiente e perdas ao 

patrimônio ou a continuidade operacional. 

A seguir são listados alguns eventos mais comuns que podem gerar uma 

emergência: 

• Incêndio; 

• Choque elétrico; 

• Queimaduras por produtos químicos 
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• Acidente com vítima fatal ou com graves lesões (funcionário, terceiro); 

 

Para a elaboração do Plano de Controle à Emergências deve ser avaliado 

quais os riscos que efetivamente deverão ser considerados. Utilizando-se para 

isso a Classificação de Riscos, de forma que somente aqueles que apresentarem 

estimativa de gravidade “Catastrófica” serão assim selecionados como “ponto 

inicial” para o desenvolvimento dos planos de emergência (cada cenário produzirá 

um plano). 

* Exemplo: uma instalação industrial construída numa área elevada não estará 

sujeita a inundação, portanto essa hipótese não deve ser analisada. 

Estudos de análise de riscos já realizados, estudos de Análise de Consequências 

e estudo de Análise Quantitativa de Riscos (AQR) devem ser utilizados como 

fonte de informação para a seleção de cenários acidentais. 

 

2.3.1 Emergências 

Uma emergência se define como a combinação de circunstâncias que 

demandam uma ação de resposta imediata. As possíveis causas das 

emergências e acidentes devem ser identificadas por análise risco e avaliadas 

nas operações das instalações. 

 

 

2.3.1.1 Áreas Vulneráveis 

 

O estudo de Análise de Consequências irá determinar os limites da área 

vulnerável com relação aos efeitos físicos (radiação térmica, sob pressão) e 

tóxicos. Este limite deve ser considerado para atuação da Brigada de Emergência 

durante a ocorrência de um sinistro, obedecendo às distâncias das áreas 

vulneráveis para preservação da segurança dos brigadistas. Estes limites não 

devem ser ultrapassados, exceto para as situações de resgate realizadas por 

equipes treinadas e dotadas de equipamento específico para estas situações. 
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2.3.1.2 Pontos de Encontro e Rotas de Fuga 

A localização e o dimensionamento dos Pontos de Encontro deverão ser 

baseados, sempre que possível, nos resultados apresentados pelos estudos de 

Análise de Consequências, onde deverão ser considerados: 

• Os efeitos físicos e tóxicos indicados pelo estudo (níveis aceitáveis desses 

efeitos para a permanência das pessoas nesses locais); 

• A direção predominante dos ventos (ventos favoráveis em relação aos 

cenários críticos); 

• A facilidade para deslocamento das pessoas, a partir do Ponto de 

Encontro, com direção as áreas externas da unidade. 

A representação gráfica das Rotas de Fuga e Saídas de Emergência deve 

ser distribuída por todas as edificações da planta, sendo que tais 

elementos gráficos (plantas baixas) devem ser de fácil entendimento e 

identificação (localizados em pontos de fácil visualização). Os Mapas de 

Risco poderão ser utilizados como meio alternativo para a inclusão da 

sinalização das Rotas de Fuga e Saídas de Emergência. 

Eventualmente, em períodos de parada ou obras, poderão ser definidos Pontos 

de Encontro provisórios, de forma a facilitar o controle das pessoas envolvidas 

nos serviços de manutenção. 

Além disso, é importante que se verifique: 

• Se as Rotas de Fuga e Saídas de Emergência estão adequadamente 

dimensionadas; 

• Se a iluminação e sinalização de emergência atendem o exigido para que 

as pessoas possam realizar uma saída segura dos ambientes de trabalho. 

 

 

2.3.1.3 Alerta 

Identificada uma situação de emergência, qualquer pessoa poderá se 

utilizar dos meios de comunicação disponíveis (telefone, rádio de comunicação, 

alarmes) para alertar os ocupantes, e os brigadistas. Este alerta pode ser 
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executado automaticamente em edificações que possuam Sistema de Alarme de 

Emergência (ou de incêndio). 

 

 

2.3.1.4 Análise da Situação 

 

Após a identificação do alerta a situação deve ser imediatamente analisada 

pelo Coordenador de Controle da Emergência, ou por seu substituto no caso de 

sua falta, que poderá requisitar mais informações, utilizando os recursos materiais 

e humanos disponíveis no local, para poder então decidir quais ações deverão ser 

imediatamente desencadeadas para evitar maiores danos, entre elas a 

evacuação de área. 

 

2.3.1.5 Procedimento para Parada das Operações em Emergência 

 

Cada área de operação deverá dispensar especial atenção aos 

procedimentos necessários para a realização de parada de emergência de seus 

equipamentos, de forma a minimizar as exposições de seu pessoal, danos às 

instalações ou mesmo evitar que a emergência possa se agravar em virtude da 

forma inadequada de paralisação da produção (incêndio, explosão, vazamento de 

produto tóxico ou inflamável, dano grave a equipamento, etc.). Portanto, cada 

área de produção deverá desenvolver os procedimentos de parada de 

emergência, assim como treinar seus operadores para esse tipo de situação.  

 

 

2.3.1.6 Evacuação de Área 

 

O Plano de Controle à Emergência da unidade deve conter o planejamento 

da evacuação (ou abandono de área) e o treinamento nas técnicas e critérios 

estabelecidos, considerando os seguintes itens:  

• Como será realizada a comunicação (meio a ser utilizado e formas de 

identificação) para determinar a evacuação das áreas; 
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• A equipe envolvida, para cada área da empresa, e a forma a ser utilizada 

para a condução das pessoas até o Ponto de Encontro, as quais deverão 

ali permanecer até a definição final da emergência se os riscos envolvidos 

(radiação térmica, sob pressão, toxidez, tráfego de viaturas, etc.) assim 

permitirem; 

• A disponibilização de equipamentos complementares (lanternas, coletes 

refletivos, apitos, máscara para gás, etc.) em cada área da empresa, os 

quais poderão facilitar ou se mostrar necessários para que a equipe 

encarregada do processo de evacuação possa realizar essa tarefa com 

maior controle; 

• Contemplar as ações específicas para a condução de portadores de 

deficiência física permanente ou temporária, bem como as pessoas que 

necessitem de auxílio (idosos, gestantes, etc.); 

• O desenvolvimento de um controle que assegure que todas as pessoas 

tenham saído das áreas durante o processo de evacuação; 

• Os critérios para mobilizar os funcionários, tais como definição do 

responsável pela coordenação das ações juntamente com as autoridades 

civis, o teor da informação que deve ser divulgada para explicar a 

natureza e o status da situação do controle da emergência;  

• A avaliação anual do procedimento de emergência que envolve a 

necessidade da evacuação de toda a área contendo pessoas com o 

objetivo de avaliar sua efetividade e verificar as possíveis alterações 

populacionais e outros fatores relacionados; 

• A centralização das informações operacionais relacionadas ao controle da 

emergência; 

• O registro de todas as informações relativas à ocorrência para utilizar na 

investigação do acidente e determinar as causas que o originaram, avaliar 

o desempenho do Plano de Atendimento à Emergência e elaborar o 

relatório de resposta ao evento; 
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2.3.1.7 Controle das Fontes de Risco 

 

Em uma emergência, dependendo de sua natureza e o potencial de seus 

danos, o controle das fontes de risco (energia elétrica; produtos tóxicos - amônia, 

gás cloro etc.; produtos inflamáveis - GLP, gás natural, diesel etc.) mostra-se 

como ação fundamental para minimizar o impacto sobre seu desenvolvimento da 

emergência. 

Portanto, caberá ao Coordenador de Controle da Emergência e sua equipe 

(operação, manutenção) avaliarem quais ações deverão ser empregadas para 

contenção das fontes de risco (desligamento de energia elétrica – total ou parcial; 

fechamento de válvulas de tubulações ou vasos; remoção de cilindros de gases 

pressurizados, etc.). 

 

 

2.3.1.8 Isolamento da área  

A área sinistrada deve ser isolada fisicamente a fim de garantir que os 

trabalhos de emergência possam ser realizados com segurança, e evitar que 

pessoas não autorizadas adentrem ao local. 

 

 

2.3.1.9 Plano de Auxílio Mútuo – PAM 

 

Sempre que possível e viável, a unidade poderá realizar um reforço 

suplementar no combate as emergências viabilizadas pela participação no Plano 

de Auxílio Mútuo (PAM). O PAM é um contrato cooperativo entre empresas 

instaladas na região, onde cada um dos membros desse grupo mantém o 

compromisso de ajuda mútua pela disponibilização de recursos materiais e 

humanos para o combate a emergências. 

 

2.3.1.10 Centro de Controle da Emergência 

Deve-se selecionar um Centro de Controle da Emergência, um principal 

e/ou um alternativo, de forma que pelo menos o segundo fique localizado fora da 
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área vulnerável, ou seja, que não fique exposto aos efeitos físicos (radiação 

térmica ou toxidez) que inviabilize seu uso durante a ocorrência de uma 

emergência. Portanto, a definição do local para o Centro de Controle deverá ser 

baseada nos resultados do estudo de Análise de Consequências. 

O Centro de Controle da Emergência deve disponibilizar os seguintes recursos e 

informações: 

• Cópia do Plano de Atendimento à Emergência da unidade; 

• Desenhos e diagramas que mostrem detalhes das instalações existentes, 

tais como: acessos, rede de água de combate a incêndio, inventário de 

materiais perigosos (tóxicos, inflamáveis, explosivos), linhas do processo 

(gás, vapor, água, combustíveis, produtos tóxicos etc.) e infraestrutura de 

eletricidade (subestações, salas elétricas e principais painéis elétricos) 

etc.; 

• Cópia dos estudos de Análise de Consequências; 

• Informações de como isolar linhas de produtos tóxicos e inflamáveis; 

• Mapas e fotos aéreas que mostrem a localização da unidade, instalações 

vizinhas, comunidade, acessos à unidade (estradas), mananciais (rios, 

lagos etc.); 

• Relação atualizada de nome, telefone e endereço das comunidades 

vizinhas; 

• Relação atualizada de telefone do Corpo de Bombeiros, PAM, Defesa Civil, 

hospitais da região, SAMU, Polícia Militar e Polícia Rodoviária (se for o 

caso); 

 

2.3.1.11 Fim da Emergência 

A declaração de Fim da Emergência deverá ser proferida pelo 

Coordenador de Controle da Emergência se os requisitos abaixo forem 

respondidos positivamente, exceto para a situação em que for selecionada a 

resposta NA - Não Aplicável. Caso uma das respostas for negativa o Coordenador 

de Controle da Emergência deverá efetuar uma reavaliação para estabelecer 

quais medidas adicionais ainda devem ser tomadas para decretar o fim da 

emergência. 
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Quadro 1 – Check-List Fim da Emergência 
 

Após a declaração do Fim da Emergência o Coordenador de Controle da 
Emergência dará ordem para o reinício das atividades na planta.  
 

 

2.4 Descrição do funcionamento Plano de Emergência 

Para atender ao plano de emergência a Empresa atualmente dispõe de 

recursos humanos, do qual faz parte a Brigada de Emergência, que é composta 

de 8 brigadistas, considerando a granja e o CPS (Central de Produção de 

Semem), como ilustra a figura 2. A mesma está dimensionada e treinada 

conforme norma ABNT 14276:2006, a qual encontra-se no Anexo D: Tabelas com 

dimensionamento da Brigada. 

Check-list - Fim da Emergência SIM NÃO NA 

O evento indesejável foi controlado? 
 

 
 

A possibilidade de retorno do evento foi eliminada? 
 

 
 

Os riscos surgidos a partir do evento (novos riscos) são aceitáveis? 
 

 
 

Foi realizada alguma análise de riscos para que o retorno às 
atividades seja possível, com segurança?   

 
 

As medidas indicadas na análise de riscos, consideradas 
imprescindíveis, foram implementadas?  

 
 

Os locais de trabalho apresentam condições seguras para o retorno 
das atividades?  

 
 

Os equipamentos apresentam condições seguras de operação? 
 

 
 

Os bens danificados foram isolados e seu acesso está protegido, 
evitando a entrada de pessoas não autorizadas?  
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Figura 2- Brigada de Emergência Master Curitibanos.  

 

Também possui local destinado para o ponto de encontro da brigada, que 

antes de iniciar o atendimento, a brigada se desloca até o local e aguarda a vós 

de comando do líder da brigada, coletam os equipamentos de proteção 

individual/ou coletivo e se deslocam para o atendimento a emergência. Após a 

conclusão dos trabalhos se reúnem novamente para o fechamento da ocorrência. 
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Figura 3 – Ponto de Encontro da Brigada de Emergênc ia. 

 

Foram instalados em pontos estratégicos de maior concentração de pessoas, 

informações contendo, (fluxograma de ações e responsabilidades em caso de 

incêndios, procedimentos em caso de abandono, relação de telefones úteis 

externos e internos, relação da brigada de emergência, separada por turnos, 

conforme escala de trabalho, juntamente com o líder a equipe de apoio de cada 

horário) e também o layout da rota de fuga, em situação de emergência). (Silva, 

2013). 

Ao proceder o abandono da área parcial ou total, quando necessário, 

conforme comunicação preestabelecida, seguindo as orientações do item 2.1.6.6, 

transferindo-se para local seguro e sinalizado com placas de “PONTO DE 

ENCONTRO”, seguindo os caminhos pré-definidos nos “MAPAS DE ROTA DE 

FUGA”, (Anexo C) fixados nos corredores da granja.  
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Figura 4 –Ponto de Encontro de Emergência 1. 
 

 
Figura 5 –Ponto de Encontro de Emergência 2. 

 

Possui ainda como dispositivos de auxilio no combate a incêndio por 

Extintores portáteis dimensionados e instalados em toda granja, conforme norma 

ABNT NBR 12693:1993 e Norma Regulamentadora NR-23,31 do Mtb. O ANEXO 

E -Que sita Dimensionamento dos Extintores Portáteis.  
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 Figura 5 - Extintores de combate à incêndio  
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Rota para deslocamento até o pronto atendimento do hospital Hélio dos 

Anjos Ortiz.  

  Figura 7 – Rota da unidade de Master - Curitibano s até o ponto atendimento do hospital 
Hélio dos Anjos Ortiz. 
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2.3 Procedimento para atendimento a emergências. 

 

2.3.1 Procedimento para atendimento a choque elétrico 

 

Choque elétrico ocorre quando há descargas de energia. Em casos de 
ocorrência de um acidente com vítima envolvendo eletricidade, deverá ser 
adotado o procedimento descrito abaixo: 

O QUE FAZER COMO FAZER QUEM FAZ 

Comunicar Comunicar membros da Brigada de 
Emergência. 

- A pessoa que identificar 
o possível acidente. 

Comunicar ao 
Comando da 
Emergência 

Através do Sistema de Alarme, telefone, 
rádio, buzina ou pessoalmente. 

- Brigada de Emergência. 

Energia Elétrica 

Não tocar na vítima até que esteja 
certificado que não haja área energizada. 
Interromper o fornecimento de energia 
elétrica o mais rápido possível.  

- Profissional eletricista 
identificado e autorizado. 

Isolar a área  

A Brigada de emergência fará o isolamento 
da área afastando os demais para não 
ocorrer aglomeração desnecessária e 
dessa forma iniciar os primeiros socorros.  

- Brigadistas de 
Isolamento da Área  

Iniciar atendimento de 
primeiros socorros 

Ao iniciar o atendimento ao acidentado, 
deve se observar o local do acidente 
levando em conta que se a vítima estiver 
distante do ponto de contato, o acidente 
envolve alta tensão. Após avaliação previa 
do local e estar certificado de que o 
ambiente não oferece risco ao socorrista, 
antes de iniciar o atendimento fazer o uso 
de EPI adequados para o atendimento. 
Avaliar os sinais vitais da vítima 
(batimentos cardíacos e respiração), em 
seguida fazer uma análise física do 
acidentado para se certificar se o mesmo 
apresenta sinais de hemorragia ou fratura 
levando em consideração que acidentes 
elétricos quase sempre ocorrem 
queimaduras. Acompanhar a situação 
clínica da vítima até que o socorro externo 
chegue. 

-Brigadistas de Primeiros 
Socorros 
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Logística 

Após avaliação do acidentado, solicitar 
ajuda externa (SAMU e corpo de 
Bombeiros se for o caso), descrevendo o 
estado da vítima. Através de o telefone 
caso necessário usar chamadas de 
emergência. 193 e ou 192  

-Logística da Brigada de 
Emergência       com 
auxílio dos Brigadistas 
coletores de Informações 

Encaminhamento da 
Vítima para 
Emergência Externa 

Caso não haja necessidade de solicitar o 
socorro externo, conduzir a vítima até o 
local (Pronto socorro) com veículo que 
estiver disponível na granja. 

-Coordenador geral da 
Brigada, com auxílio da 
logística e chefes da 
brigada. 

Manutenção da Área 
Fazer revisão, manutenção e bloqueio das 
atividades até que área esteja segura. 

-Profissional de 
manutenção treinado e 
autorizado 

Liberação do local 
para retorno das 
atividades 

Após manutenção concluída liberar o local 
para que os demais funcionários 
retornarem as suas atividades. 

- Coordenador geral da 
Brigada, com auxílio dos 
chefes da brigada. 

Comunicação 
Comunicar Área de Segurança, e 
familiares do acidentado. 

- Coordenador geral da 
Brigada, com auxílio da 
logística e chefes da 
brigada. 

Investigação do 
acidente. 

Iniciar investigação das causas do 
acidente, concluir causas prováveis e 
emitir relatório; Fazer Check-list de fim da 
Emergência. Realizar reunião para avaliar 
a eficiência. 

- Membros do PCE, 
Brigada de Emergência e 
Departamento de SST. 

Quadro 1 – Procedimento para atendimento a choque e létrico 

 

2.3.2 Procedimentos em caso de incêndio  

 

Em toda e qualquer situação de Incêndio, todos os colaboradores deverão 

ser removidos do local sinistrado. Deverão permanecer no local, somente os 

membros da Brigada de Combate a Incêndio. Em toda e qualquer situação de 

incêndio, deverá permanecer no local o profissional autorizado no contexto da 

NR-10 da área de manutenção de forma a avaliar em conjunto com a Brigada de 

Combate a Incêndio a necessidade de desenergizar o circuito, o ramal ou o 

sistema elétrico do local, setor e/ou da unidade. 

Se a situação inicial encontrada for um princípio de incêndio, o mesmo deverá ser 

controlado pelas pessoas da área atingida. Caso não seja possível controlar 

deve-se acionar o Plano de Emergência. 
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Procedimentos para atendimento a Incêndio: 

O QUE FAZER COMO FAZER QUEM FAZ 

Comunicar Ramal de emergência 3161 e/ou Comando 
da Emergência. 

- A pessoa que identificar 
a Emergência. 

Comunicar ao 
Comando da 
Emergência 

Através do Sistema de Alarme, telefone, 
rádio ou pessoalmente. - Portaria 

Comunicar ao 
Departamento SST 

Através do telefone (3095), rádio ou 
pessoalmente. 

- Portaria 
- A pessoa que identificar 
a Emergência. 
- Comando da 
Emergência 

Comunicar a Brigada 
de Combate incêndio 

Através do telefone ou via rádio 
comunicador e outro meio apropriado. 

- Comando da 
Emergência 
 

Organizar e avaliar a 
Emergência 

Verificar a situação geral da Emergência. 
Iniciar a organização da Emergência 
conforme treinamento específico.  
Verificando de imediato a necessidade de 
ajuda externa. 
Avaliar o local da ocorrência, se o mesmo 
apresenta vítimas; 
 

- Comando da 
Emergência. 
- Brigada de Primeiros 
Socorros 
- Brigada de combate 
incêndio  

Energia Elétrica 

Os comandos de emergência em conjunto 
com o profissional autorizado da área da 
manutenção elétrica devem avaliar a 
necessidade de cortar o fornecimento de 
energia elétrica na área de risco e analisar 
a possibilidade de realimentação por outro 
curto. 

- Comando da 
Emergência. 
- Profissional eletricista 
identificado e autorizado 
 

Amônia 

Se o local possuir tubulação de amônia e 
está estiver em situação de risco de 
vazamento, recolher a amônia para os 
tanques. 

- Brigada de Operações 
especiais. 

Abandono de área 

Será comunicado através alarme sonoro 
ou outro meio apropriado: paralisam suas 
atividades e aguardam as orientações, 
formando filas, para deslocarem-se a: 
ÁREA DE SEGURANÇA 01: Frente da 
Granja 
ÁREA DE SEGURANÇA 02: Fundos da 
Granja  
Deslocar-se no sentido contrário ao vento, 
seguindo as orientações da Brigada de 
Abandono de Área e do Comando de 
Emergência. 
É proibido o regresso à área 
abandonada durante a Emergência. 

- Comando de 
Emergência 
- Brigada de Abandono 
de Área. 

Abandono do parque 
de produção 

Caso o incêndio chegue a uma proporção 
que impossibilitem a permanência das 
pessoas nas instalações da Granja, as 
mesmas deverão ser liberadas para o pátio 
esterno, onde deverá ser solicitado o 
transporte para remoção das pessoas. 

- Brigada de Abandono 
de Área. 
- Ajuda externa 
- Coordenador da 
Logística  
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Iniciar o combate com 
extintores disponíveis 

UTILIZE O EXTINTOR APROPRIADO, 
conforme treinamento especifico. - Brigada de incêndio. 

Avaliar situação 

Verificar se o combate está sendo efetivo, 
em caso de necessidade de combate 
complementar, solicitar o líder da Brigada 
a montagem da linha pressurizada de 
água. 

- Comando da 
Emergência 

Prevenção 

Poderá ser usado jato d’água sob a forma 
de neblina, para resfriar materiais e 
equipamentos próximos às chamas que 
corram risco de incendiar-se. 

- Brigada de incêndio 
- Ajuda externa 
(Bombeiros) 

Avaliar se existem 
vítimas 

Prestar primeiros socorros e encaminhar 
para hospital. O estado da vítima deverá 
ser avaliado e o atendimento a ser 
prestado conforme treinamento específico. 

- Brigada Primeiros 
Socorros 
- Profissional da saúde 

Ajuda externa 

Deve-se solicitar ajuda externa (Corpo de 
Bombeiros, SAMU, Hospital) 
imediatamente, para o atendimento da 
ocorrência através do ramal de 
emergência 3161. 

- Comando da 
Emergência. 

Paralisar as atividades 

O comando de emergência avalia a 
necessidade de paralisar, de forma segura, 
as atividades no local do ocorrido, caso 
haja risco. 

- Comando da 
Emergência. 
- Equipe de Apoio. 

Isolar a área Isolar a área – manter pessoas afastadas 
do atendimento a emergência; 

- Comando da 
Emergência. 
- Departamento de SST. 

Retornar as atividades 

Depois de controlada a situação, o 
Comando de Emergência fará avaliação do 
local, se estiver em condições de trabalho 
autoriza para retorno as atividades 
normais. 

- Comando da 
Emergência 

Comunicação Comunicar família da vítima. - Relações Públicas. 

Investigação 

Iniciar investigação das causas do 
acidente, concluir causas prováveis e 
emitir relatório; 
Realizar reunião para avaliar a eficiência 
do Plano de Emergência. 
 

- Comando da 
Emergência. 
- Departamento de SST. 

Quadro 2- Procedimento para atendimento a incêndios 

 

 

2.3.3 Procedimentos para Abandono de Edificação em Caso de Emergência  

 

Ao ser comunicado a ordem de abandono, deverão ser tomadas as 

seguintes providências:  

a) Desligue os equipamentos elétricos;  

b) Pegue somente seus pertences pessoais (de mão);  
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c) Dirija-se ao local pré-determinado (sem correr, sem empurrar);  

d) Mantenha a calma (evite acidentes, tumulto e pânico);  

e) Quando não for funcionário, explique o que está ocorrendo, leve-o para a fila e 

coloque-o à sua frente;  

f) Feche todas as portas que for deixando para trás; mantenha-se em silêncio;  

g) Sabendo que algum funcionário tenha faltado ao trabalho, avise o coordenador;  

h) Ande em fila indiana, mantendo-se em ordem;  

i) Caso você esteja em um setor que não seja o seu, junte-se ao grupo desse 

setor;  

j) Caso você esteja em um setor que não seja o seu, mas faz parte da brigada de 

abandono, procure chegar ao seu setor o mais rápido possível, levando em conta 

o tempo;  

k) Mantenha distância de 01 braço da pessoa que estiver à sua frente;  

l) Seriedade é fundamental, evite barulho desnecessário; 

m) Nunca se tranque em salas ou sanitários, não tire as roupas, pois as mesmas 

estarão protegendo seu corpo;  

n) Não interrompa por nenhum motivo o processo de saída;  

o) NÃO RETORNE às dependências do local da ocorrência;  

p) Ao chegar no local do ponto de concentração pré-determinado, mantenha-se 

em ordem e devidamente disciplinado;  

q) Somente retorne ao seu trabalho após a liberação do coordenador geral;  

r) Obedecendo as orientações da Brigada de Abandono você estará seguro e 

salvo, siga-as e respeite-as. 

   

2.3.4 Identificação e Definição das Rotas de Fuga e Ponto de Encontro para 

Ocupantes da Planta  

 

No planejamento de abandono de área, foram identificadas as saídas de 

emergência e definidas as rotas de fuga. Nas figuras 04 e 05, podem-se visualizar 

os pontos de encontros, que será utilizado como local seguro para a permanência 

das pessoas, caso exista a necessidade de abandono do seu posto de trabalho.  

No anexo C; pode-se visualizar o mapa com a identificação das rotas de 

fuga e os pontos de encontro dos trabalhadores.  
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Para melhor entendimento, todas essas informações foram passadas aos 

trabalhadores através de treinamentos, orientando como se deve agir na 

ocorrência de uma emergência.  

 

2.3.5 Realização do Exercício Simulado com a Participação da Brigada de 

Emergência  

 

A realização de exercícios simulados é importante, para treinar os 

procedimentos que foram planejados e avaliar possíveis deficiências e falhas.  

Neste trabalho apresenta-se algumas orientações para preparação de exercícios 

simulados, para se atingir os objetivos e fazer com que o simulado aconteça com 

segurança é necessário um bom planejamento, que envolve a escolha do cenário 

e a preparação deste. Sempre dando destaque nas situações abaixo: 

 

Alerta - Identificada uma situação de emergência, qualquer pessoa pode acionar 

o sistema de alarme, ou chamar pelo rádio, que após recebido o aviso fará os 

procedimentos de emergência, conforme apresentado no item 2.3 tabelas de 

atendimento de emergências.  

Análise da situação - O Líder da Brigada de Emergência se posicionará junto 

com a equipe de brigadistas, no ponto de encontro e analisará rapidamente a 

emergência. Após identificação da situação o alarme deverá ser desligado, e 

comandará as ações iniciais necessárias conforme sua responsabilidade.  

Isolamento da área - Deve-se isolar fisicamente a área onde está localizada a 

emergência, de modo a garantir os trabalhos e evitar que pessoas não 

autorizadas adentrem ao local. Nos locais identificados como ponto de encontro, 

ficará à disposição cones e fitas zebradas para serem utilizadas no isolamento 

das áreas.  

Confinamento de emergências - As emergências devem sempre que possível 

ser confinadas, evitando consequências ao seu entorno.  

Primeiros socorros - Prestar os primeiros atendimentos às possíveis vítimas, 

seguindo os procedimentos definidos nas tabelas de mitigação de riscos e ações 

e responsabilidades conforme o item 2.3.  
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Eliminar riscos - Se houver necessidade deve ser providenciado o corte da 

energia elétrica, acionar a equipe de manutenção, e solicitar o desligamento do 

sistema elétrico dos locais em que estiver ocorrendo o sinistro. Quando 

necessário poderá ser solicitado o desligamento do sistema geral que cortará todo 

fornecimento de energia da Unidade.  
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3- Conclusão 

 

O objetivo geral deste trabalho, foi desenvolver um plano de controle de 

emergência que atendesse a necessidade da Granja, visando mitigar os principais 

riscos potencialmente capaz de causar danos à saúde e integridade física dos 

trabalhadores e ao patrimônio.  

Através da mitigação dos principais riscos, foi possível descrever como agir 

em caso de acidentes, sendo o risco mais relevante o de choque elétrico por já ter 

ocorrido na unidade. Foram realizados vários treinamentos e simulados com a 

equipe da brigada de emergência da unidade, sempre visando o atendimento 

rápido e eficiente, ficando claro nos treinamentos que a unidade está pronta para 

fazer os atendimentos necessários caso ocorra uma emergência. 

 A distância entre a granja e a unidade de atendimento mais próxima, está 

localizada a aproximadamente 18k/m de distância. O tempo aproximado para 

chegada do atendimento do SAMU ou Bombeiros é de aproximadamente 20 

minutos para chegarem até a granja. O que evidencia a necessidade de realizar o 

atendimento as vítimas em caso de acidentes ou na necessidade de evacuar 

parcial ou totalmente a unidade. 
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8.1. Anexo A  – Organograma do Plano de Atendimento a Emergência. 
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8.2. Anexo B  – Estrutura Organizacional Da Brigada de Emergência
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8.3 –Anexo C -   Planta de Pontos e Encontro e Rotas de Fuga 
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8.4 –Anexo D -   Plano de Implantação da Brigada  

 


