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1 INTRODUÇÃO 
 

1.1 Objetivo do PAE 
 

Este Plano de Emergência tem como objetivo o atendimento a Emergências no Transporte de 
Produtos Perigosos na vias públicas do Município de São Paulo atendendo ao Decreto 50.446/09 e a 
sua portaria N° 054/SVMA/09, plano esse gerenciado e elaborado pela SUATRANS e ZANOTELLI 
TRANSPORTE & LOGISTICA, para: 

 

 Orientar pessoas e equipes responsáveis pelo atendimento a emergências, definir as ações a 
serem adotadas e os recursos humanos e materiais disponíveis. 

 

 Atuar de forma organizada e eficaz em situações de emergência, para que a estratégia de 
combate implementada possa neutralizar os efeitos do derramamento ou minimizar suas 
conseqüências.  

 

 Identificação, controle e extinção das situações emergenciais, no menor espaço de tempo 
possível. 

 

 Evitar ou minimizar os impactos negativos dos acidentes sobre a população da área afetada, meio 
ambiente, equipamentos da ZANOTELLI TRANSPORTE & LOGISTICA e de terceiros. 

 

O Plano de Emergência para Transporte de Produtos Perigosos contempla as hipóteses acidentais 
identificadas, suas conseqüências e medidas efetivas para o desencadeamento das ações de controle 
em cada uma dessas situações.  

 

Contempla também os procedimentos e recursos, humanos e materiais, de modo a propiciar as 
condições para adoção de ações rápidas e eficazes, para fazer frente aos possíveis acidentes 
causados durante o transporte terrestre de produtos perigosos e poluentes dentro do Município de 
São Paulo. 
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2 CARACTERIZAÇÃO DAS EMPRESAS 

2.1 Dados Cadastrais ZANOTELLI TRANSPORTE & LOGISTICA 
 

Razão Social:  TRANS PEPERI GUAÇU PASSAGEIROS CARGAS E MUDANÇAS LTDA 
Nome Fantasia: ZANOTELLI TRANSPORTE & LOGISTICA 
CNPJ:         95.826.285/0001-20 
Inscrição Estadual:     336738067116 
Ramo de Atividade: TRANSPORTE RODOVIARIO DE MERCADORIAS 
Endereço:  AV MONTEIRO 370 
Bairro:   CUMBICA  
CEP:   07224-000 
Cidade:  GUARULHOS 
Estado:  SP 
Telefone:   49 - 3631-0300 
E-mail:    roze@zanotelli.com.br  
Telefone EMERGÊNCIA 24 Horas: 49 - 8808-1317 

 
 
 

2.1.2 Descrição e Atividade 
 
NOSSA FROTA É EM TORNO DE 50 VEICULOS, DIVIDIDOS ENTRE: CARRETA / RODO-TREM / TRUCK 
/ CAMINHONETE / 3/4 / VANS / VANDERLEIA, NOSSA FROTA FICA ESTA SEMPRE SENDO 
ATUALIZADA, O MAIS ANTIGO QUE TEMOS É 5 ANOS. 
 
 
 

2.1.3 Telefone principal em caso de emergência 
 
1º PESSOA ACIONADA: Coordenador do PAE 
Nome:    DANIEL F. ZANOTELLI 
Cargo:    DIRETOR 
Telefone Comercial:    49 - 3631-0300 
Telefone Celular:  49 - 8808.1317 
E-mail:    daniel@zanotelli.com.br  
Capacitação técnica:  
Função na emergência: Possui poder decisório na estrutura da emergência, designado a fazer 
acompanhamento de toda a emergência atribuindo responsabilidades aos outros participantes da 
ZANOTELLI TRANSPORTE & LOGISTICA.  
Responsável receber o aviso de acidente, acionar as equipes de emergência, comunicar de imediato 
os órgãos oficiais, deslocar-se para o local do acidente, mobilizar recursos materiais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:roze@zanotelli.com.br
mailto:daniel@zanotelli.com.br
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2. 2 Dados Cadastrais SUATRANS 
 

Razão Social:   Suatrans Emergência S.A. 
Nome Fantasia:  Suatrans  
CNPJ / CGC:   11.414.555/0001/04 
Inscrição Estadual:  148.933.851.112 
Ramo de Atividade:  Atendimento de Emergências Químicas e Ambientais 
Endereço:   Rua Borges de Figueiredo, 1271      
Bairro:    Mooca 
CEP:    03110-001 

Cidade:   São Paulo  
Estado:   SP 
Telefone:   11-3526-3526 
E-mail:    suatrans@suatrans.com 
Telefone EMERGÊNCIA 24 Horas: 0800 70 71 767 / 0800 7077 022 / 0800 17 2020 - CECOE 
      
 Empresa brasileira, com sede à Rua Borges de Figueiredo nº 1271, Mooca - São Paulo/SP e 
inscrita no CNPJ sob o nº 11.414.555/0001/04, que busca a preservação da vida e do meio ambiente. 
Com este objetivo, formou um sistema de controle e prevenção de acidentes ambientais, 
estrategicamente distribuídos pelo território Nacional e Internacional, disponibilizando para seus 
clientes soluções em serviços, treinamentos e produtos. Mantém ao longo dos anos padrões de 
qualidade reconhecidos nacional e internacionalmente. 
 

 Missão  
 

Fornecer produtos e serviços que contribuam para a preservação do meio ambiente, patrimônio e 
principalmente a qualidade de vida social e ambiental do ser humano e do nosso planeta. 
 

 Política de Preservação Ambiental  
 

A SUATRANS atua no mercado verde e preventivo disponibilizando serviços e produtos 
relacionados à proteção ambiental, do patrimônio e da vida humana. 

 
A SUATRANS, por meio de seus diretores e funcionários se compromete em melhorar 

continuamente seus processos, de forma a preservar o meio ambiente por meio da precaução e da 
prevenção, evitando a poluição em qualquer circunstância e ainda se compromete em atender a 
todos os requisitos legais aplicáveis ao seguimento do negócio envolvido e qualquer outro requisito 
que de alguma forma esteja relacionado aos processos envolvidos em nosso propósito. 

 
Proteger o meio ambiente por meio da destinação de resíduos, qualidade dos serviços prestados, 

capacitação profissional dos funcionários envolvidos em nosso propósito e atendimento as normas e 
leis é ponto fundamental em nosso gerenciamento do sistema integrado de gestão ambiental. 
 

 Compromisso  
 

Nosso compromisso é o de buscar continuamente a melhoria da nossa estrutura de recursos 
materiais e humanos, garantindo a qualidade nos serviços prestados, buscando a preservação da vida 
e do meio ambiente e satisfazendo todos os nossos clientes. 
 

 Comprometimento com a Saúde, Segurança e Meio Ambiente  
 

Consolidando sua posição no mercado, nas atividades de atendimento a emergências químicas e 
prevenção/proteção ambiental, a SUATRANS adota mais uma iniciativa de vanguarda, sendo a 
primeira empresa do ramo a se tornar parceira da ABIQUIM, assinando o termo de adesão e se 
tornando signatária do programa Atuação Responsável. 

mailto:suatrans@suatrans.com
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Responsável Legal » SUATRANS 
Nome: Giuliano Borlenghi 

E-mail: suatrans@suatrans.com  
Cargo: Diretor Presidente 

Telefone Comercial: 11 3526-3526 

 
 

 

Diretor de Emergência » SUATRANS 
Nome: Glaucio Borlenghi 

E-mail: suatrans@suatrans.com  
Cargo: Diretor Operacional 

Telefone Comercial: 11 3526-3526 
 

 

 

Responsável Técnico de Segurança» SUATRANS 
Nome: Armando Spina Giliberti  
Cargo: Gerente de Emergências 

CREA nº. 0601768189- São Paulo 

Endereço: Av. Borges de Figueiredo, n° 1257 
Cidade: São Paulo / SP 

Telefone Comercial: (11) 3526-3526 
Telefone Emergencial: 0800 17 20 20 / 0800 707 70 22 

E-mail: armando.giliberti@suatrans.com / suatrans@suatrans.com  
 

 

3 TELEFONES EM CASO DE EMERGÊNCIA SUATRANS 
 

 

 É fundamental que partamos da premissa que em se tratando de produto perigoso, por mais 
simples que seja a ocorrência, deve-se acionar a SUATRANS através dos: 
 

CECOE - Centro de Controle e Gerenciamento de 

Emergências - 24 HORAS                                                                   

0800 17 20 20 
0800 70 77 022 
0800 70 71 767 

NEXTEL : 55*2*7500    
   

Acionado 
Código 

País 
DDD Telefone 

Ligação a 

Cobrar 

N
a

c
io

n
a

l 

Base operacional 55 19 3467-9700 Sim 

Celular Emergência 55 11 

9 8149-0847 Sim 

9 8149-0849 Sim 

9 8149-0850 Sim 

 
 
 

mailto:suatrans@suatrans.com
mailto:suatrans@suatrans.com
mailto:suatrans@suatrans.com
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4 TELEFONES EMERGENCIAIS / ÚTEIS EM SÃO PAULO 
 
 

CET Fone 

Informações sobre o trânsito 156 

CET - Companhia de Engenharia de Tráfego 11 – 3030 - 2000 

Pedidos de Sinalização 156 

Zona Azul (venda de talões) 3236-6969 

Transportes Especiais (cargas) 3641-2540 

DSV - Departamento de Operação do Sistema Viário 11  3816 – 5277  

Órgãos Públicos e Entidades Fone 

Polícia  Militar 190 

Polícia Civil 147 

CEDEC 11 2193-8888 

Bombeiros  193 

Sabesp 195 

Eletropaulo 0800-7272120 

DER 3311-1400 

DERSA 0800 726 6300 / 11 3702-8364 

CPRv 11 3327 - 2727 

SAR 0800175717 

DNER 11 3311-1400 

IPEN 11 3133-9000 

CETESB 
11 3133 - 4000 

0800 11 - 3560 

COMGÁS 0800 11 - 0197 

DNIT - Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes 11 6954 - 2711 

SAMU 192 

SVMA - Secretaria do Verde e Meio Ambiente 11 3372 2200 / 11  3396-3349 

Secretaria Municipal de Transportes 11 3120-9999 

ABIQUIM - Associação Brasileira da Indústria Química 0800 11 8270 

COMDEC     199 

Rodovias Fone 

Polícia Rodoviária Estadual 3327-2727 

Polícia Rodoviária Federal 6095-2340 

Dersa 0800-555510 

DER 3311-1400 

Via Oeste: Castelo Branco 0800-7015555 

Ecovias: Anchieta-Imigrantes 0800-197878 

Novadutra: Dutra 0800-173536 

Autoban: Anhanguera/Bandeirantes 0800-555550 

 
 

Observação: Os telefones de emergência desta tabela podem sofrer alterações. As atualizações são de 

responsabilidade dos órgãos responsáveis. 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.cetesb.sp.gov.br/Fale/Fale_geral.asp#0800
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5 ÁREA DE ABRANGÊNCIA  
 

A SUATRANS atenderá as emergências no dentro do Município de São Paulo disponibilizando 
recursos materiais e humanos para atendimento 24 horas por dia e 365 dias por ano.  
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6 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL - ATRIBUIÇÃO E RESPONSABILIDADES 
 

6.1 Condutor 
 

Sempre possuir a carteira do curso MOPP e em caso de emergência deverá seguir as diretivas 
do envelope de transporte, sempre utilizar o equipamento de proteção individual compatível com o(s) 
produto(s) transportado(s) e sempre que possível sinalizar e isolar a área, eliminar ou manter 
afastadas todas as fontes de ignição, entregar a(s) ficha(s) de emergência aos socorros públicos e 
comunicar o fato imediatamente a ZANOTELLI TRANSPORTE & LOGISTICA e/ou contratante do 
serviço, Corpo de Bombeiros e Órgãos de Controle de Tráfego/Trânsito. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

                                                                                       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Frente do Envelope de Transporte - Ilustrativo 
 

Figura 2 - Verso do Envelope de Transporte - Ilustrativo 
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6.2  ZANOTELLI TRANSPORTE & LOGISTICA 
 

Coordenador do Plano  
 

Trata-se de um colaborador da ZANOTELLI TRANSPORTE & LOGISTICA, com poderes e 
autonomia para tomada de decisões e sempre disponível para contatos durante sua atuação na 
empresa. O mesmo poderá designar substitutos com igualdade de poder. É o responsável pela 
divulgação da ocorrência no âmbito da empresa e acionamento das equipes. É um profissional que 
possui conhecimento detalhado sobre os produtos e rotas de atuação de sua empresa. 

 
O Coordenador do Plano deve: 
 

 Manter-se informado do andamento das ações da Equipe de Atendimento Emergencial e se 
necessário, acionar outros recursos. 
 

 Conhecer toda a operação de resgate, participar, tomar decisões e autorizar ações que visem a 
rápida resposta e o bom andamento da ocorrência. 

 
Equipe de Apoio  
 

É composta por diversos profissionais da ZANOTELLI TRANSPORTE & LOGISTICA, que em 
função da gravidade da ocorrência podem se deslocar ao local para acompanhar o atendimento a 
emergência. 

 
A Equipe de Apoio deve:  
 

 Auxiliar em todas as fases a Equipe de Atendimento Emergencial, desde que preparada e 
capacitada para tal. 

 
Responsável por contatar a mídia  
 

Toda a Equipe de Atendimento Emergencial da Suatrans está proibida de prestar 
esclarecimentos a imprensa.  

 
Este contato é realizado somente por colaborador designado pelo (a)ZANOTELLI 

TRANSPORTE & LOGISTICA com autonomia e habilidade para fornecer maiores informações sem 
comprometer a operação e alarmar a população.  

 
 

6.3 Centro de Controle e Gerenciamento de Emergências – CECOE 
 

 Receber comunicação telefônica da emergência; 
 Definir cenário acidental inicial com base nas informações recebidas e prestadas; 
 Acionar Coordenador SUATRANS para acompanhamento no local; 
 Coordenador SUATRANS avalia se há a necessidade de deslocamento das equipes emergenciais 

em virtude do grau do cenário acidental e/ou informações prestadas pelo do Coordenador do 
Plano da ZANOTELLI TRANSPORTE & LOGISTICA; 

 Informar o(s) procedimento(s) que serão adotado(s) durante a emergência ao Coordenador do 
Plano da ZANOTELLI TRANSPORTE & LOGISTICA; 

 Passar a gerenciar a situação centralizando informações; 
 Acionar Órgãos de Apoio e Operacionais conforme solicitação e orientação da ZANOTELLI 

TRANSPORTE & LOGISTICA; 

 Fornecer informações do produto conforme indicado na FISPQ; 
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6.4 Equipe de Atendimento Emergencial – SUATRANS 
 

Fazem parte das equipes da SUATRANS, engenheiros, gestores e técnicos de segurança e 
meio ambiente, químicos, biólogos, geólogos, bombeiros, operadores e coordenadores de emergência 
e administrativos além de outros profissionais treinados e capacitados que possuem atribuições e 
procedimentos específicos para atuação em emergências como: 

 
 Receber do CECOE as informações sobre a emergência, iniciar o deslocamento para o local 

representada por seu Responsável Técnico e Coordenador de Emergência, a fim de combater à 
Emergência e manter o CECOE informado do andamento do atendimento. 

 
 Responsável Técnico da Equipe de Emergência: Função exercida por Técnico 
capacitado, treinado e experiente para gerenciar o acidente/incidente e atuar no comando das 
equipes de atendimento emergencial, subsidiando os envolvidos com informações técnicas 
operacionais. Seu objetivo é intermediar a interlocução entre o Grupo de Ação formado fornecendo 
respaldo técnico para o controle da emergência. 
 
 Coordenador de Emergência Regional e de Base: Funcionários experientes capazes de 
gerenciarem o atendimento das emergências no local e internamente, auxiliando o CECOE e 
subsidiando os envolvidos com informações técnicas operacionais. Seu objetivo é conduzir com 
segurança toda a ocorrência, de modo que sejam minimizados os efeitos sobre a Comunidade, o Meio 
Ambiente, e o Patrimônio. O Coordenador de Emergência de Base responde ao Coordenador Regional 
e suas atribuições são: 
 
 
 Fazer avaliação local da extensão da emergência, inspeci ZANOTELLI TRANSPORTE & LOGISTICA 

do as áreas próximas, obtendo informações das autoridades presentes e sempre que possível do 
condutor do veículo; 

 
 Identificar o produto envolvido; 
 
 Providenciar em conjunto com as autoridades a retirada das pessoas da área da emergência, 

principalmente se houver derrame do produto; 
 

 Isolar e sinalizar a área de emergência, se estas providências já tenham sido tomadas avaliar a 
necessidade de refazer o isolamento em função do cenário da ocorrência; 

 

 Participar as autoridades sobre os procedimentos operacionais e atuar em conjunto formando o 
Grupo de Operação; 

 
 Auxiliar de Atendimento: Funcionário tecnicamente capacitado e treinado para atuar sob 
responsabilidade do Coordenador e do Responsável Técnico de Emergência, são aptos a atuarem em 
qualquer tipo de Emergência Química Ambiental, agem de maneira defensiva e ofensiva na 
Emergência, fornecem e geram subsídios para proteger as pessoas, meio ambiente e a propriedade 
contra os efeitos de um possível acidente com Produtos Perigosos.   
 
 
 Grupo de Operação: Conjunto formado pelos órgãos oficiais representado pelo Corpo de 
Bombeiros, Órgãos Ambientais, Órgãos Civis e Equipes de Atendimento Emergencial representada por 
seus Coordenadores de Emergência e equipes de apoio representadas pelo Coordenador do Plano  da 
ZANOTELLI TRANSPORTE & LOGISTICA e demais envolvidos, suas atribuições são: 
 

 Identificar riscos iminentes; 
 

 Dimensionar da área atingida; 
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 Isolar fontes de calor e indicar a posição dos ventos; 
 
 Em caso de vazamento estancá-lo imediatamente utilizando batoques, cunha, massa vedante, kit 

específico (Cloro – A-B-C), reaperto de válvulas ou outro procedimento compatível com o cenário 
e produto; 
 

 Construir diques de contenção; 
 
 Transferir produto para local seguro;  

 

 Providenciar o aterramento de bombas e veículos; 
  

 Efetuar transferência de produto; 
 
 Acompanhar serviços de guincho e guindaste; 
 

 Efetuar levantamento dos danos ambientais; 
 

 Verificar ecossistemas na área; 
 

 Neutralizar sempre que necessário o produto derramado e aplicar material absorvente; 
 
 Aplicar todos os procedimentos estabelecidos nas instruções e nos treinamentos realizados; 
 

 Se houver risco de contaminação do meio ambiente comunicar imediatamente o CECOE e 
Coordenador de Emergência; 

 
 Acondicionar resíduos; 
 
 Execução de Ações de Rescaldo - Limpeza e descontaminação do local e destinação do resíduo 

(conforme solicitação do cliente); 
 

 Elaborar relatórios; 
 
 
 

6.5 Órgãos Públicos Operacionais / Órgãos de Apoio 
 

 

 Defesa Civil – Ações de combate a emergência e coordenação geral; 
 Órgão Ambiental – Ações para controle dos impactos ambientais; 
 Corpo de Bombeiros - Ações de combate a emergência e coordenação geral; 
 Polícia Rodoviária – Ações de isolamento, comunicação e controle de tráfego; 

 Órgãos de Trânsito – operar sistema viário e mobilizar recursos para apoio aos trabalhos de 
campo. 

 Prefeitura – Ações auxiliares na locação de recursos suplementares e comunicação com a 
população; 

 Departamento de Água e Saneamento Básico – Ações de confinamento hidráulico; 
 SAR – Secretaria Municipal das Administrações Regionais – mobilização de recursos para apoio 

aos trabalhos de campo; 

 SMS – Secretaria Municipal de Saúde – Apoio as vítimas com apoio dos Bombeiros; 
 ABIQUIM - Associação Brasileira da Indústria Química – PRÓQUIMICA; 
 PRODIR - Processo Distribuição Responsável; 
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7 ACIONAMENTO DO PLANO 
 
Todo acidente por mais simples que seja, envolvendo produtos perigosos e poluentes, inspira 

cuidados para que a comunidade e meio ambiente estejam constantemente e integralmente 
protegidos. Estes acidentes devem ser avaliados caso a caso pelas autoridades competentes e órgãos 
ambientais responsáveis presentes no local.  
 

É fundamental que partamos da premissa que em se tratando de produto perigoso, por mais 
simples que seja a ocorrência, deve-se acionar os órgãos oficiais de controle e a SUATRANS através 
do CECOE – 0800 70 71 767 / 0800 7077 022 / 0800 17 2020. 

  
A central de atendimento esta localizada na cidade de Americana em São Paulo, no bairro 

Jardim Girassol, todas as chamadas recebidas pelo CECOE serão imediatamente reportadas ao 
Coordenador SUATRANS que irá centralizar e direcionar a operação. 

 
 

Acionamento e deslocamento da Equipe de Atendimento Emergencial 
 
 Acionamento da Equipe de Emergência via CECOE - 0800 70 71 767 / 0800 7077 022 / 

0800 17 2020 
 

 
O CECOE arregimenta o máximo de informações possíveis, tais como: 

 

 Local exato do acontecimento; produto transportado; veículos; pessoas envolvidas; presença de 
vítimas no local; descrição do acidente; presença dos órgãos oficiais responsáveis, representantes 
da ZANOTELLI TRANSPORTE & LOGISTICA; existência de vazamento no local, quantidade de 
produto transportado e derramado; 

 
 Comunicação do CECOE ao coordenador de emergência da SUATRANS de plantão e coordenador 

do plano da ZANOTELLI TRANSPORTE & LOGISTICA; 
 

 As comunicações dos acidentes são direcionadas ao gerente e/ou coordenador de emergência, na 
indisponibilidade do mesmo, é delegada a função ao coordenador substituto de emergência, pré-
definido. Durante a semana, finais de semana e feriados, são feitas escalas de coordenadores e 
equipes, disponibilizando atendimento 24 horas por dia e 365 dias por ano. 

 
 Coordenador de emergência da SUATRANS analisa o risco que o produto pode apresentar, e 

baseado nas conclusões prepara a equipe e os recursos a serem disponibilizados, contata e 
posiciona os responsáveis da ZANOTELLI TRANSPORTE & LOGISTICA, objetivando otimizar o 
tempo de resposta do atendimento. 

 

 A equipe desloca-se o mais rápido possível até o local do acidente. 
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8 FLUXOGRAMA DE ACIONAMENTO E CONTROLE EMERGENCIAL - SIMPLIFICADO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CECOE - 0800 
Recebedor da Chamada 

Receber a 
solicitação 

Registra a emergência no 
Formulário específico 

EMERGÊNCIA 

Repassa as informações 
para os Coordenadores 

do PAE, auxilia na 
localização exata do 
acidente e buscam 

informações adicionais 
sobre os produtos 

Coordenadores do Plano 

Suatrans e ZANOTELLI TRANSPORTE 
Equipes de Atendimento 

Suatrans e ZANOTELLI TRANSPORTE 
MARTE 

 

SIM 

Mobiliza recursos, se desloca, avalia e 
inicia o atendimento dentro dos limites 

de sua competência 

Aciona 
outros 

órgãos e 
entidades 

SIM 

Emite relatório de 
análise da 
ocorrência  

É necessário  
apoio de 

outros órgãos 
e  

entidades ? 
 

A situação está 
sob controle ? 

Necessita de 
ações pós 

emergenciais ? 
 

Final da 
Ocorrência 

 

Executar as 
ações pós 

emergenciais 

NÃO 

NÃO 

SIM 

NÃO 

Adota as ações de 
controle emergencial É necessário  

mobilizar 
equipe de  

emergência 
? 

 

NÃO 

Buscar mais informações 
junto às fontes adequadas 

Encaminhamento para o 
atendimento da área 

competente 

SIM          

SIM 

NÃO 

Mobiliza a equipe de 
emergência Interna e/ou 

externa, notificam os órgãos 
públicos, transportador, 

Seguradora, Embarcador, 
Destinatário, Fabricante, 
concessionária da via e 

outros 

As 
informações 

são 
suficientes? 
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9  AÇÕES DE CONTROLE A EMERGÊNCIA 

9.1 Desencadeamento de ações 
 

 Avaliação; 
 Acionamento; 
 Isolamento; 
 Procedimentos de combate. 
 

9.1.1 Avaliação  
 

 Na SUATRANS utilizamos o DECIDA como sistema para avaliação de cenários acidentais 
 
D ETECTAR A PRESENÇA DO PRODUTO 
E STIMAR O DANO SEM INTERVENÇÃO 
C ONSIDERAR OS OBJETIVOS DA RESPOSTA 
I DENTIFICAR OPÇÕES OPERACIONAIS 
D ESENVOLVER A MELHOR OPÇÃO 
A VALIAR O PROGRESSO 
 

9.1.2 Acionamento 
 

Após avaliação do cenário, os acionamentos devem ser realizados brevemente, sempre 
procurando otimizar o tempo resposta. 

As pessoas que podem ser acionadas devem ter prévio conhecimento e saber exatamente o 
que está apto a desenvolver no momento da emergência. 
 

9.1.3 Isolamento  
 
- Manter distância segura da fonte poluidora, e evitar o contato; 
- Estar atento a inalação de possíveis gases; 
- Não fumar; 
- Sinalizar a área de acordo com a figura e procurar se postar sempre de costas para o vento; 
- Verificar o tempo de exposição em que o produto se encontra; 
- Manter pessoas não autorizadas afastadas de toda a emergência. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3 - Sinalização Inicial 

 
 
 
 
 
 
 
                        Figura 4 - Isolamento Inicial 
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  9.1.4  Procedimentos de combate 
 

 Ações compatíveis com os impactos; 
 Rotinas pré-estabelecidas para isolamento e evacuação; 
 Ações específicas para o controle de vazamentos; 
 Reparos de emergência; 

 Ações de rescaldo. 
 

10 AÇÕES DE CONTROLE A EMERGÊNCIA POR CLASSE DE RISCO 
 

Classe 2 - Gases (comprimido, liquefeito, liquefeito refrigerado ou em solução) 

Em caso de vazamento, os gases tendem a ocupar todo o ambiente, mesmo quando possuem 
densidade diferente da densidade do ar. Além do risco inerente ao estado físico, os gases podem 
apresentar riscos adicionais, como, por exemplo, inflamabilidade, toxicidade, poder de oxidação e 
corrosividade, entre outros. 

Alguns gases, como, por exemplo, o cloro, apresenta odor e cor característicos, enquanto que 
outros, como é o caso do monóxido de carbono, não apresentam odor ou coloração, o que pode 
dificultar sua identificação na atmosfera, bem como as ações de controle quando ocorre vazamento. 

Durante a mudança do estado líquido para o gasoso, ocorre uma alta expansão do produto, 
gerando volumes gasosos muito maiores que o volume ocupado pelo líquido. O cloro, por exemplo, 
tem uma taxa de expansão de 457 vezes, ou seja, um volume de cloro líquido gera 457 volumes de 
cloro gasoso. 

Com a finalidade de reduzir a taxa de evaporação do produto, pode ser aplicada uma camada 
de espuma sobre a poça formada, desde que este material seja compatível com o produto vazado. 

Nos vazamentos de produtos liquefeitos, deve ser adotada a preferência ao vazamento na fase 
gasosa ao invés do vazamento na fase líquida. Esta operação deve fazer com que o vazamento 
ocorra sempre na parte superior do recipiente que contém o produto. 

Uma propriedade físico-química relevante a ser considerada no atendimento a vazamentos dos 
gases é a densidade do produto em relação à densidade do ar. Gases mais densos que o ar tendem a 
se acumular ao nível do solo e, conseqüentemente, devem ter sua dispersão dificultada quando 
comparada à dos gases com densidade próxima ou inferior à do ar. 

Outro fator que dificulta a dispersão dos gases é a presença de grandes obstáculos, como, por 
exemplo, as edificações nas áreas urbanas. 

Alguns gases considerados biologicamente inertes, ou seja, que não são metabolizados pelo 
organismo humano sob certas condições, podem representar riscos ao homem. Todos os gases, 
exceto o oxigênio, são asfixiantes. Grandes vazamentos, mesmo de gases inertes, reduzem o teor de 
oxigênio dos ambientes fechados, causando danos que podem culminar na morte das pessoas 
expostas. 

Assim, em ambientes confinados, deve-se monitorar constantemente a concentração de 
oxigênio. Nas situações em que a concentração de oxigênio estiver abaixo de 18% do volume, devem 
ser adotadas medidas no sentido de restabelecer o nível normal de oxigênio, ou seja, em torno de 
21% em volume. Essas medidas consistem basicamente em ventilação, natural ou forçada, do 
ambiente em questão. 

Em função das características representadas pelo ambiente envolvido, a proteção respiratória 
utilizada deve obrigatoriamente ser do tipo autônoma. Nessas situações, é de fundamental 
importância o monitoramento freqüente do nível de oxigênio e dos possíveis gases presentes na 
atmosfera. 
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Especial atenção deve ser dada quando o gás é inflamável, principalmente se este estiver 
confinado. Medições constantes dos índices de explosividade do ambiente, através da utilização de 
equipamentos intrinsecamente seguros, e a eliminação das possíveis fontes de ignição, constituem 
ações prioritárias a serem adotadas. 

De acordo com as características do produto, e em função do cenário da ocorrência, pode ser 
necessária a aplicação de neblina d’água para abater os gases ou vapores emanados do produto. A 
operação de abatimento dos gases deve ser tanto mais eficiente quanto maior for a solubilidade do 
produto em água, como é o caso da amônia e do ácido clorídrico. 

A água utilizada para o abatimento dos gases deve ser contida e recolhida posteriormente, 
para que não cause poluição dos recursos hídricos existentes na região da ocorrência. 

Já para os produtos com baixa solubilidade em água, o abatimento através de neblina d’água 
também pode ser utilizado, sendo que, neste caso, a mesma atua com um bloqueio físico ao 
deslocamento da nuvem. 

A neblina d’água deve ser aplicada somente sobre a nuvem e não sobre as eventuais poças 
formadas pelo gás liquefeito, uma vez que a edição de água sobre as mesmas deve provocar intensa 
evaporação do produto, gerando um aumento dos vapores na atmosfera. 

Após o vazamento de um gás liquefeito, a fase líquida do produto deve estar a uma 
temperatura próxima à temperatura de ebulição do produto, ou seja, a um valor baixo, suficiente 
para que, em caso de contato com a pele, provoque queimaduras. 

Nos acidentes com produtos gasosos, existe possibilidade de ocorrência de incêndios ou 
explosões. 

Mesmo os recipientes contendo gases não inflamáveis podem explodir em caso de incêndio. A 
radiação térmica proveniente das chamas é, muitas vezes, suficientemente alta para provocar um 
aumento da pressão interna do recipiente, podendo causar sua ruptura catastrófica e, 
conseqüentemente, o seu lançamento a longas distâncias, causando danos às pessoas, estruturas e 
equipamentos próximos. 

Em muitos casos, dependendo da análise da situação, a alternativa mais segura pode ser a 
não extinção do fogo, mas apenas seu controle, principalmente se não houver a possibilidade de 
eliminar a fonte do vazamento. 

Certas ocorrências com produtos gasosos de elevada toxicidade ou inflamabilidade exigem que 
seja efetuada a evacuação da população próxima ao local do acidente. A necessidade de evacuação 
da população deve depender de algumas variáveis, como por exemplo: 

a) risco apresentado pelo produto; 

b) quantidade do produto vazado; 

c) características físico-químicas do produto (densidade, taxa de expansão, etc.); 

d) condições meteorológicas na região; 

e) topografia do local; 

f) proximidade a áreas habitadas. 

 

Os gases criogênicos (liquefeitos refrigerados), para serem liquefeitos, devem ser refrigerados 
a temperaturas inferiores a - 150°C. A tabela 1 fornece exemplos de gases criogênicos e suas 
respectivas temperaturas de ebulição. 
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Tabela 1 - Exemplos de Gases Criogênicos 

 

       SUBSTÂNCIA        TEMPERATURA DE EBULIÇÃO 

Hidrogênio               -253,0°C 

Oxigênio               -183,0°C 

Metano               -161,0°C 

 

Devido à sua natureza “fria”, os gases criogênicos apresentam três riscos principais: 

a) alta taxa de expansão na evaporação; exemplo: metano liquefeito expande 
aproximadamente 630 vezes o seu volume inicial, ou seja, seu volume no estado líquido; 

b) capacidade de condensar ou solidificar outros gases: num vazamento de gás criogênico, a 
possibilidade de solidificação da unidade presente na atmosfera é bastante elevada quando 
comparada com os demais gases. 

Essa solidificação geralmente ocorre nas proximidades do local do vazamento.  

Quando tal fato ocorre, por exemplo, próximo a válvulas, pode haver dificuldade para a 
realização de manobras com tais equipamentos; 

c) potencial de danos aos tecidos vivos: queimaduras podem ser provocadas quando ocorre 
contato do produto com a pele, devido à natureza extremamente “fria” dos gases criogênicos. Tais 
queimaduras são conhecidas como “enregelamento”. 

NOTAS 

1. Os assuntos abordados nesta seção levaram em consideração apenas os riscos 
inerentes ao estado físico da matéria, ou seja, não foram considerados de maneira 
detalhada os riscos intrínsecos dos produtos, como, por exemplo, a inflamabilidade, 
toxicidade ou corrosividade. 

2. As ações específicas a serem desencadeadas de acordo com o risco apresentado 
pelo produto estão descritas nas respectivas seções. 

 

Classe 3 - Líquidos inflamáveis 

As substâncias pertencentes a esta classe são de origem orgânica, como, por exemplo, 
hidrocarbonetos, álcoois, aldeídos e cetonas, entre outros. 

Para uma resposta mais segura às ocorrências com líquidos inflamáveis, faz-se necessário o 
pleno conhecimento de algumas propriedades físico-químicas dos mesmos, antes da adoção de 
quaisquer ações. Algumas destas propriedades e suas aplicações estão descritas a seguir: 

a) Ponto de fulgor - o conceito de ponto de fulgor está diretamente associado à temperatura 
ambiente. Considerando a temperatura ambiente de 25°C e ocorrendo um vazamento de um produto 
com ponto de fulgor de 15°C, o produto deve estar liberando vapores inflamáveis, bastando uma 
fonte de ignição para que ocorra um incêndio ou explosão. 

Se o ponto de fulgor do produto for de 30°C, este não deve estar liberando vapores 
inflamáveis; 

b) Limites de inflamabilidade - para que um gás ou vapor inflamável se queime é necessário 
que exista, além da fonte de ignição, uma mistura “ideal” entre o ar atmosférico (oxigênio) e o gás 
combustível. A quantidade de oxigênio no ar é praticamente constante, em torno de 21% em volume. 
Já a quantidade de gás combustível necessária para aqueima varia para cada produto e está 
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dimensionada através de duas constantes: o Limite Inferior de Explosividade (LIE) e o Limite Superior 
de Explosividade (LSE). 

Os valores LIE e do LSE são geralmente fornecidos em porcentagens de volume tomadas a 
aproximadamente 20°C a 1 atm. Para qualquer gás, 1% em volume representa 10.000 ppm (partes 
por milhão). Pode-se então concluir que os gases ou vapores combustíveis só se queimam quando 
sua porcentagem em volume está entre os limites (inferior e superior) de explosividade, que é a 
mistura “ideal” para a combustão. Esquematizando, tem-se: 

          0%      LIE          LSE           100% 

Concentração (% 

em volume) 

Mistura Pobre        Mistura Ideal Mistura Rica 

Não ocorre combustão Pode ocorrer combustão Não ocorre combustão 

Os valores de LIE e LSE variam de produto para produto. Alguns exemplos podem ser 
observados na tabela 2. 

 

Tabela 2 - Limite de explosividade de alguns produtos 

 

        PRODUTO         LIE         LSE 

          Acetileno       2,5%        80% 

           Benzeno       1,3%        79% 

            Etanol       3,3%        19% 

 

Existem atualmente equipamentos capazes de medir a percentagem em volume no ar de um 
gás ou vapor combustível. Estes instrumentos são conhecidos como explosímetros. Os explosímetros 
são equipamentos compostos fundamentalmente de sensores, resistores e circuitos transistorizados e 
se baseiam na ponte de Wheatstone. 

Quando a mistura gás combustível/ar penetra no sensor do aparelho, entra em contato com 
um resistor aquecido, provocando sua imediata combustão. O calor gerado nesta queima modifica o 
valor do resistor, desequilibrando a ponte Wheatstone.  

Um circuito eletrônico causa uma deflexão no ponteiro de medição, proporcional ao calor 
gerado pela queima. 

Esses equipamentos são blindados e, portanto, à prova de explosões, o que vale dizer que, 
tanto a combustão que ocorre em seu interior quanto qualquer eventual curto-circuito em suas partes 
eletrônicas não provocam explosões, mesmo que o LIE do gás esteja ultrapassado. 

Nas operações de emergência envolvendo gases ou vapores combustíveis e que exijam a 
utilização de explosímetro, é importante que o operador tome algumas precauções básicas quanto ao 
seu uso adequado, tais como: 

a) calibrar o aparelho sempre em áreas não contaminadas pelo gás; 

b) realizar medições freqüentes em diversos pontos da região atingida, levando em conta as 
propriedades do gás e os fatores como localização e direção do vento, entre outros; 

c) em locais onde existam grandes quantidades de gás combustível, é conveniente que o 
equipamento seja calibrado após cada medição, evitando-se assim sua saturação, que nem sempre é 
percebida pelo operador. 
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Além do ponto de fulgor e do limite de inflamabilidade, outro fator relevante a ser considerado 
é a presença de possíveis fontes de ignição. Nas situações emergenciais estão presentes na maioria 
das vezes diversos tipos de fontes que podem ocasionar a ignição de substâncias inflamáveis. Entre 
eles merecem destaque: 

a) chamas vivas; 

b) superfícies quentes; 

c) automóveis; 

d) cigarros; 

e) faíscas por atrito; 

f) eletricidade estática. 

NOTA - Especial atenção deve ser dada à eletricidade estática, uma vez que esta é 
uma fonte de ignição de difícil percepção. Trata-se, na realidade, do acúmulo de cargas 
eletrostáticas que, por exemplo, um caminhão-tanque adquire durante o transporte. 

Se, por algum motivo, o produto inflamável que estiver sendo transportado, seja líquido ou 
gás, tiver que ser transferido para outra unidade de transporte ou recipiente, deve ser necessário que 
estes sejam aterrados e conectados entre si, de modo a evitar a ocorrência de uma diferença de 
potencial, o que pode gerar uma faísca elétrica representando assim uma situação de alto potencial 
de risco. 

Assim como os equipamentos de medição, todos os demais, como lanternas e bombas, devem 
ser intrinsecamente seguros. 

Por questões de segurança, muitas vezes não é recomendável a contenção de um produto 
inflamável próximo ao local do vazamento, de modo a se evitar concentrações altas de vapores em 
locais com grande movimentação de pessoas ou equipamentos. 

 

Classe 4 - Sólidos inflamáveis, substâncias sujeitas a combustão espontânea e 
substâncias que, em contato com a água, emitem gases inflamáveis 

Esta classe abrange todas as substâncias sólidas que podem se inflamar na presença de uma 
fonte de ignição, em contato com o ar ou com água, e que não estão classificadas como explosivas. 

De acordo com o estado físico dos produtos desta classe, a área atingida em decorrência de 
um acidente é, normalmente, bastante restrita, uma vez que sua mobilidade no meio é muito 
pequena quando comparada à dos gases ou líquidos, facilitando assim as operações a serem 
desencadeadas para o controle da emergência. 

Em função da variedade das características dos produtos desta classe, estes estão agrupados 
em três subclasses distintas, a saber: 

a) sólidos inflamáveis; 

b) substâncias sujeitas a combustão espontânea; 

c) substâncias que, em contato com a água, emitem gases inflamáveis. 

Subclasse 4.1 - Sólidos inflamáveis 

Os produtos desta subclasse podem inflamar-se quando expostos ao calor, choque ou atrito, 
além de chamas vivas. 

A facilidade de combustão deve ser tanto maior quanto mais finamente dividido estiver o 
material. 

Os conceitos de ponto de fulgor e limites de inflamabilidade apresentados 4.10.3.2 também 
são aplicáveis aos produtos desta classe. 
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Como exemplos desses produtos podem ser citados o nitrato de uréia e o enxofre. 

Subclasse 4.2 - Substâncias sujeitas a combustão espontânea 

Nesta subclasse estão agrupados os produtos que podem se inflamar em contato com o ar, 
mesmo sem a presença de uma fonte de ignição. Devido a esta característica, estes produtos são 
transportados, na sua maioria, em recipientes com atmosferas inertes ou imersos em querosene ou 
água. 

Quando da ocorrência de um acidente envolvendo estes produtos, a perda da fase líquida 
pode propiciar o contato deles com o ar, motivo pelo qual a estanqueidade do vazamento deve ser 
adotada imediatamente. 

Outra ação a ser desencadeada em caso de acidente é o lançamento de água sobre o produto, 
de forma a mantê-lo constantemente úmido, desde que ele seja compatível com água, evitando 
assim sua ignição espontânea. 

O fósforo, branco ou amarelo, e o sulfeto de sódio são exemplos de produtos que se ignizam 
espontaneamente quando em contato com o ar. 

Subclasse 4.3 - Substâncias que, em contato com a água, emitem gases Inflamáveis 

As substâncias pertencentes a esta classe, por interação com a água, podem tornar-se 
espontaneamente inflamáveis ou produzir gases inflamáveis em quantidades perigosas. O sódio 
metálico, por exemplo, reage de maneira vigorosa quando em contato com a água, liberando o gás 
hidrogênio, que é altamente inflamável. Outro exemplo é o carbureto de cálcio que, por interação 
com a água, libera acetileno. 

De uma maneira geral, os produtos desta classe, e principalmente os das subclasses liberam 
gases tóxicos ou irritantes quando entram em combustão. 

Pelo exposto, e associado à natureza dos eventos, as ações preventivas são de suma 
importância, pois quando as reações decorrentes destes produtos se iniciam, ocorrem de maneira 
rápida e praticamente incontrolável. 

 

Classe 5 - Substâncias oxidantes e peróxidos orgânicos 

Oxidantes são materiais que liberam oxigênio rapidamente para sustentar a combustão dos 
materiais orgânicos. 

Outra definição semelhante afirma que os oxidantes são materiais que geram oxigênio à 
temperatura ambiente, ou quando levemente aquecidos. Assim, pode-se verificar que ambas as 
definições afirmam que o oxigênio é sempre liberado por agentes oxidantes. 

Devido à facilidade de liberação do oxigênio, estas substâncias são relativamente instáveis e 
reagem quimicamente. 

Apesar da grande maioria das substâncias oxidantes não serem inflamáveis, o simples contato 
delas com produtos combustíveis pode gerar um incêndio, mesmo sem a presença de fontes de 
ignição. 

Outro aspecto a considerar é a grande reatividade dos oxidantes com compostos orgânicos. 
Geralmente essas reações são vigorosas, ocorrendo grandes liberações de calor, podendo acarretar 
fogo ou explosão. Mesmo pequenos traços de um oxidante podem causar a ignição de alguns 
materiais, tais como enxofre, terebentina, carvão vegetal, etc. 

Quando houver necessidade de conter ou absorver produtos oxidantes, deve ser considerado 
que a maioria deles pode reagir com matéria orgânica e que, portanto, nas ações de 
contenção/absorção, não pode ser utilizada serragem ou qualquer outro material incompatível. 
Nestes casos, recomenda-se a utilização de materiais inertes e umedecidos, como, por exemplo, a 
areia. 
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Muitos dos produtos aqui classificados necessitam de equipamentos cativos para as operações 
de transbordo. 

Isto se deve à alta instabilidade química de certas substâncias desse grupo, como, por 
exemplo, o peróxido de hidrogênio (água oxigenada). 

Um dos métodos mais utilizados e eficientes para a redução dos riscos oferecidos pelos 
oxidantes é a diluição em água, desde que o produto seja compatível com ela. A diluição tem por 
objetivo reduzir o poder oxidante e sua instabilidade. Em caso de acidente destes produtos, mesmo 
com o risco subsidiário de corrosivo, deve ser tratada a emergência com a utilização de água em 
quantidade abundante. Porém, devido à solubilidade de alguns desses produtos, a água de diluição 
deve ser armazenada de modo a evitar poluição. 

A classe 5 está dividida nas subclasses 5.1 e 5.2. Os peróxidos orgânicos são agentes de alto 
poder oxidante, sendo que, destes, a maioria é irritante para os olhos, pele, mucosas e garganta. No 
entanto, as informações já descritas são válidas tanto para os oxidantes como para os peróxidos 
orgânicos. 

 

Classe 6 - Substâncias tóxicas e substâncias infectantes 

São substâncias capazes de provocar a morte ou danos à saúde humana, se ingeridas, 
inaladas ou por contato com a pele, mesmo em pequenas quantidades. 

A inalação é a via mais rápida e comum de contato dos produtos químicos com o organismo 
humano. 

Apesar da pele e a gordura agirem como uma barreira protetora do corpo, algumas 
substâncias, como o ácido cianídrico, o mercúrio e alguns defensivos agrícolas, têm a capacidade de 
penetrar através das mesmas e atingirem a corrente sangüínea, atuando como agente tóxico 
generalizado. 

Quanto à ingestão, esta é considerada uma via de ingresso secundária, uma vez que tal fato 
somente ocorre deforma acidental. 

Os efeitos gerados a partir de contato com substâncias tóxicas estão relacionados com o grau 
de toxicidade destas e o tempo de exposição ou dose. 

Em função do alto risco apresentado pelos produtos desta classe, durante as operações de 
atendimento a emergência, é necessária a utilização de equipamentos de proteção respiratória. Entre 
esses equipamentos, podem-se citar as máscaras faciais com filtros químicos e os conjuntos 
autônomos de respiração a ar comprimido. 

Deve-se sempre ter em mente que os filtros químicos apenas retêm os poluentes 
atmosféricos, não fornecendo oxigênio, e, dependendo das concentrações, podem saturar-se 
rapidamente. 

Quanto à escolha do filtro adequado, é indispensável que o produto presente na atmosfera 
seja previamente identificado. Já os conjuntos autônomos de respiração a ar comprimido devem ser 
utilizados em ambientes confinados, em situações onde o produto envolvido não está identificado ou 
em atmosfera com altas concentrações de poluentes. 

Comumente, associa-se a existência de um produto em um ambiente com a presença de um 
odor. No entanto, como já foi mencionado anteriormente, nem sempre isso ocorre. Algumas 
substâncias são inodoras, enquanto outras têm a capacidade de inibir o sentido olfativo, podendo 
conduzir o indivíduo a situações de risco. O gás sulfídrico, por exemplo, apresenta um odor 
característico em baixas concentrações, porém, em altas concentrações, pode inibir a capacidade 
olfativa. Assim sendo, é fundamental que nas operações de emergência, onde produtos desta 
natureza estejam presentes, seja realizado constante monitoramento da concentração dos produtos 
na atmosfera. 
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Os resultados obtidos nesse monitoramento podem ser comparados com valores de referência 
conhecidos, como, por exemplo, o LT - Limite de tolerância, que é a concentração na qual um 
trabalhador pode ficar exposto durante 8 h diárias ou 48 h semanais, sem sofrer efeitos adversos à 
sua saúde; e também, o IDLH, que é o valor imediatamente perigoso à vida, ao qual a pessoa pode 
ficar exposta durante 30 min. sem sofrer danos à sua saúde. 

Dado o alto grau de toxicidade dos produtos desta classe, faz-se necessário lembrar que sua 
operação de contenção é de fundamental importância, já que normalmente são também muito 
tóxicos para a vida aquática, representando, portanto, alto potencial de risco para a contaminação 
dos corpos d’água, devendo ser dada atenção especial àqueles utilizados em recreação, irrigação, 
dessedentação de animais e abastecimento público. 

 

Classe 8 - Substâncias corrosivas 
 

São substâncias que apresentam uma severa taxa de corrosão do aço. Evidentemente, tais 
materiais são capazes de provocar danos também aos tecidos humanos. 

 
Basicamente, existem dois principais grupos de materiais que apresentam essas propriedades, 

que são os ácidos e as bases. Como exemplo de produtos desta classe, podem-se citar o ácido 
sulfúrico, ácido clorídrico, ácido nítrico, hidróxido de sódio e hidróxido de potássio, entre outros. 

 
Muitos dos produtos pertencentes a esta classe reagem com a maioria dos metais, gerando 

hidrogênio, que é um gás inflamável, acarretando assim um risco adicional. 
Certos produtos apresentam como risco subsidiário um alto poder oxidante, enquanto outros 

podem reagir vagarosamente com a água ou com outros materiais, como, por exemplo, compostos 
orgânicos. 

 
O contato desses produtos com a pele e os olhos pode causar severas queimaduras, motivo 

pelo qual devem ser utilizados equipamentos de proteção individual compatíveis com o produto 
envolvido. Via de regra, as roupas de PVC são as normalmente recomendadas para o manuseio das 
substâncias corrosivas. 

 
O monitoramento ambiental durante as operações que envolvem esses materiais pode ser 

realizado através de diversos parâmetros, de acordo com o produto envolvido, entre os quais vale 
destacar os valores de pH e de condutividade. 

 
Nas ocorrências envolvendo ácidos ou bases que atinjam corpos d’água, uma maior ou menor 

variação do pH natural pode ocorrer, dependendo de diversos fatores, como, por exemplo, a 
concentração e quantidade do produto vazado, além das características do corpo d’água atingido. 

 
Um dos métodos que pode ser aplicado em campo para redução dos riscos é a neutralização 

do produto derramado. Esta técnica consiste na adição de um produto químico, de modo a levar o pH 
próximo do natural. 

 
No caso de substâncias ácidas, os produtos comumente utilizados para a neutralização são a 

barrilha e a cal hidratada, ambas com características alcalinas. A utilização da cal virgem não é 
recomendada, uma vez que sua reação com os ácidos é extremamente vigorosa. 

 
Antes que a neutralização seja efetuada, deve ser recolhida a maior quantidade possível do 

produto derramado, de modo a evitar o excessivo consumo de produto neutralizante e, 
conseqüentemente, a geração de grande quantidade de resíduos. 

 
Os resíduos provenientes da neutralização devem ser totalmente removidos e dispostos de 

forma e em locais adequados. 
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Tabela 3 - Neutralização de produtos químicos - relaciona as quantidades de agentes 
neutralizantes necessários para os produtos mais comuns desta classe. 

 

 
 

 
Produto 

HCL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

30% 

HCL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

33% 

HCL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

36% 

HCL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

70% 

H2SO4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

98% 

Cal 
Hidratada 

100%  
Ca(OH)2 

Carbonato de 

Cálcio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
(Soda ASH) 

NaOH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

50% 

NaOH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

98% 

Sulfito de 
Sódio 

100% 
Na2SO3 

Ácido clorídrico 30% N N N N N 0,31 0,44 0,66 0,33 N 

Ácido clorídrico 33% N N N N N 0,36 0,50 0,73 0,38 N 

Ácido clorídrico 36% N N N N N 0,40 0,55 0,80 0,40 N 

Ácido nítrico 98% N N N N N 0,60 0,80 1,25 0,65 N 

Ácido sulfúrico 70% N N N N N 0,42 0,76 1,44 0,57 N 

Ácido sulfúrico 98% N N N N N 0,80 1,10 1,60 0,80 N 

Cloro 100% N N N N N 1,10 1,50 1,80 0,90 N 

Hipoclorito de Sódio 12% N N N N N N N N N 0,26 

Soda cáustica 50% 1,51 1,39 1,27 0,89 0,63 N N N N N 

Soda cáustica 98% 3,03 2,77 2,50 1,75 1,25 N N N N N 

NOTA - Para neutralizar uma quantidade Q de um produto, usar uma quantidade K.Q do neutralizante escolhido. Por exemplo, para neutralizar 1.000 kg de 

ácido sulfúrico 98 %, utilizar: 1000 x 1,60 = 1.600 kg de soda 50%. 

NOTA - Para neutralizar uma quantidade Q de um produto, usar uma quantidade 
K.Q do neutralizante escolhido. Por exemplo, para neutralizar 1 000 kg de ácido sulfúrico 
98%, utilizar: 1000 X 1,60 = 1 600 kg de soda 50%. 

Conforme descrito anteriormente, a neutralização é apenas uma das técnicas que podem ser 
utilizadas para a redução dos riscos nas ocorrências com substâncias corrosivas. Outras técnicas, 
como a absorção, remoção e diluição, devem também ser consideradas, de acordo com o cenário 
apresentado. 

A seleção do método mais adequado a ser utilizado deve sempre levar em consideração os 
aspectos de segurança e proteção ambiental. 

No caso de optar-se pela neutralização do produto, deve-se considerar que esta consiste 
basicamente no lançamento de outro produto químico no ambiente contaminado e que, portanto, 
podem ocorrer reações químicas paralelas àquela necessária para a neutralização. 

Outro aspecto a ser ponderado é a característica do corpo d’água, o que às vezes direciona os 
trabalhos de campo para o seu monitoramento, de forma a aguardar-se uma diluição natural do 
produto. 

Esses casos normalmente ocorrem em águas correntes, onde o controle da situação é mais 
difícil devido à mobilidade do produto no meio. 

Se ocorrer um descontrole durante a neutralização, pode-se ter uma inversão brusca na escala 
de pH, o que deve ocasionar efeitos muito mais danosos aos ecossistemas que resistiram à primeira 
variação do pH. 

De modo geral, nos corpos d’água onde há presença de vida não é aconselhável o lançamento 
de produto químico sem o acompanhamento de especialistas. 

Durante as reações de neutralização, quanto mais concentrado estiver o produto derramado, 
maior deve ser a liberação de energia em forma de calor, além da possibilidade de ocorrência de 
respingos, motivo pelo qual cabe reforçar a necessidade de os técnicos utilizarem roupa de proteção 
adequada durante a realização destas atividades. 

A técnica de diluição somente deve ser utilizada nos casos em que não haja possibilidade de 
contenção do produto derramado e seu volume seja bastante reduzido. Isto se deve ao fato de que, 
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para obter concentrações seguras utilizando-se este método, o volume de água necessário deve ser 
sempre muito grande, ou seja, da ordem de 1 000 a    10 000 vezes o volume do produto vazado. 

Se o volume de água adicionado ao produto não for suficiente para diluí-lo a nível seguro, 
deve ocorrer o agravamento da situação devido ao aumento do volume da mistura. 

A absorção e o recolhimento são as técnicas mais recomendadas, quando comparadas com a 
neutralização e a diluição. 

Esta classe representa, provavelmente, o segundo maior volume no transporte terrestre, 
perdendo apenas, em quantidades manuseadas, para os líquidos inflamáveis. Este dado é importante, 
pois, devido às características desses produtos, o potencial de risco apresentado ao ambiente e, 
consequentemente, ao homem, obriga que ações de controle sejam adotadas imediatamente, quando 
da ocorrência de acidentes. 

 

Classe 9 - Substâncias e artigos perigosos diversos 

Esta classe engloba os produtos que apresentam riscos não abrangidos pelas demais classes. 
Para esses produtos são aplicados todos os procedimentos básicos já descritos, além de outros 
específicos, de acordo com o tipo de produto e local da ocorrência. 

11 PROCEDIMENTOS PÓS-EMERGENCIAIS 
 

11.1 Avaliação das conseqüências 
 

A avaliação das conseqüências dos acidentes e a definição da técnica a ser aplicada para 
recuperação do meio ambiente será efetuada em conjunto pela SUATRANS, Órgão Ambiental e 
ZANOTELLI TRANSPORTE & LOGISTICA. 

 
 As fases de pós-emergência estão divididas em:  

  

 Análise de risco ambiental; 

 Remediação de áreas contaminadas; 

 Recuperação do meio ambiente. 
 
  

 Os impactos ambientais não são definidos apenas pela visualização, nos obrigando a realizar 
um trabalho de levantamento dos impactos ocorridos, através da aplicação de técnicas capazes de 
indicar tanto a extensão quanto a intensidade dos danos, seja no solo ou na água, podendo ser 
superficial ou subterrânea. 

 A SUATRANS está preparada para desenvolver as atividades inerentes a fase de recuperação, 
desde as mais simples até as mais complexas, cabendo destacar dentre outras: 
 
 Neutralização (quando necessário) acondicionamento e remoção dos resíduos gerados nestas 

operações, como também fazer o armazenamento temporário desse material; 
 

 Classificação e posterior definição do local adequado para disposição final do resíduo, após 
aprovação do órgão ambiental; 

 
 Para a execução de todas estas atividades, contamos com uma equipe multidisciplinar 

entre técnicos em saneamento ambiental, químicos, biólogos e pessoal operacional, assim como 
parceria com empresas especializadas em diversos ramos de atividades, para o desenvolvimento de 
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serviços complementares, como análises físico-químicas, estudos geofísicos ambientais, entre outros 
os quais em determinadas situações são imprescindíveis, principalmente quando se trata de 
vazamentos de produtos químicos ou derivados que afetem de alguma forma o meio ambiente. 

11.2 Recuperação de áreas impactadas 
 

Toda operação será efetuada de forma preventiva e espontânea. As ações serão definidas 
mediante os graus dos cenários apresentados, para a execução de tais atividades a SUATRANS 
efetuará entre outros trabalhos o descrito nos itens abaixo, desde que devidamente autorizada pela 
ZANOTELLI TRANSPORTE & LOGISTICA: 

 

 Substituição de solo, Rebaixamento e Revegetação; 
 

 Neutralização (quando necessário), acondicionamento e remoção dos resíduos gerados, 
armazenamento temporário dos resíduos embalados conforme norma técnica vigente; 
 

 Classificação dos resíduos, caso solicitado pelo órgão ambiental, para posterior definição de local 
adequado para disposição final; 
 

 Levantamento do Impacto ou Dano Ambiental causado; 
 

 Indicação para o acompanhamento e gerenciamento de todas as medidas e penalidades impostas 
por órgãos governamentais nos níveis federal, estadual ou municipal. 
 

 Desta forma a SUATRANS estará agindo de maneira profissional, fazendo estritamente o 
necessário, porém corretamente, buscando não só a diminuição dos custos que uma operação destas 
acarreta, mas também e principalmente objetivando a preservação da imagem da ZANOTELLI 
TRANSPORTE & LOGISTICA cujo desgaste tem um valor imensurável e, sempre colocando em 
primeiro plano a integridade da comunidade e o respeito ao meio ambiente. 

  Nas situações pós-emergenciais, somente serão realizados os trabalhos com autorização da 
ZANOTELLI TRANSPORTE & LOGISTICA de acordo com o contrato firmado entre as partes. 

 

11.2.1 Produtos para Remediação e Prevenção Emergencial Ambiental – Opção Suatrans 
 
Razão Social:  Ambclean Ltda. 
Endereço:  Rua Borges de Figueiredo, 1257, Mooca – SP, CEP: 03110-001 
Telefone:  (11) 3526-3526 / 3526-3530  
 

11.3 Resíduos 
 

A destinação final dos resíduos gerados em acidentes será realizada conforme disposto na 
NBR-10.004:2004 – Resíduos Sólidos, assim como, sob orientação do órgão ambiental que estiver 
atendendo a ocorrência. 

 
Após a classificação, o resíduo poderá ser encaminhado para: 
 

 Incineração (destruição completa); 
 Co-Processamento; 
 Aterro Industrial Classe I , II A ou II B 
 
Nota: A destinação mais adequada dependerá das características do resíduo observadas 
na classificação. 
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11.3.1 Empresa Gerenciadora de Resíduos – Opção Suatrans 
 

 

Razão Social:  Resisolution Ltda. 
Endereço:  Rua Borges de Figueiredo, 1257, Mooca – SP, CEP: 03110-001 
Telefone:  (11) 3526-3526 / 3526-3514  
 

12 MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES 
 

12.1 Divulgação do Plano  
 

Este Plano será divulgado em todas as unidades da ZANOTELLI TRANSPORTE & LOGISTICA e 
estará à disposição de todos os Órgãos Oficiais encarregados do atendimento a emergências com 
produtos perigosos e poluentes. 
 

12.2 Treinamentos 
 

AZANOTELLI TRANSPORTE & LOGISTICA deverá efetuar treinamento para todos os 
participantes do Plano, a fim de orientar, conscientizar e preparar para os atendimentos aqui 
descritos, (os treinamentos poderão ser ministrados pela SUATRANS, conforme estipulado em 
contrato firmado entre as partes. 
 

12.3 Atualização 
 

Toda alteração das informações contidas neste plano deverá ser comunicada com o máximo 
de brevidade a SUATRANS que atualizará o Plano e o banco de dados.  

 
O Plano de Emergência para o Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos e Poluentes será 

revisado minimamente a cada 12 (doze) meses e / ou renovação contratual, ou ainda se houver tipo 
de alteração que seja relevante para o atendimento a emergência. 

 
A atualização será feita através de questionário elaborado e enviado pelo Departamento 

Técnico da SUATRANS, que deverá ser preenchido pelo Coordenador do Plano da ZANOTELLI 
TRANSPORTE & LOGISTICA ou pelo seu Coordenador Substituto. 

 
 
Questionário respondido por:  ROZELEI DA SILVA 
Em:     31/10/2014 
E-mail:     roze@zanotelli.com.br  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:roze@zanotelli.com.br
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13 RECURSOS MATERIAIS E FROTA SUATRANS – portaria 054/SVMA/2009, artigo 6°, inciso IV. 

 

 

Descrição do item Estoque 

Abraçadeira 1/4" 12 

Manual da ABIQUIM 9 

Abraçadeira 1/2" X 3/4" 9mm 10 

Abraçadeira 3.1/8" x 3.1/2" (7987) 16 

Abraçadeira 1.1/2" MS 39-47 4 

Abraçadeira 2" MS 54-62 29 

Abraçadeira 3" MS 79-87 38 

Abraçadeira 3/4" 5 

Abraçadeira 4" MS 111-121 4 

Abraçadeira 2.1/8" X 2.1/2" (5462) 10 

Adesivo Refletivo em Fita 3M 30 

Adesivo Refletivo para Pára-Choque 3M 5 

Alavanca Ponta Chata e Pontiaguda em Cobre 1 

Alicate de Pressão 137/10 2 

Alicate Universal 7 

Alicate Universal Antifaiscante em Cobre 2 

Alicate Bomba Água Antifaiscante em Cobre 2 

Argola de Ferro p/Barreira 29mm Niquelada 4304 

Auto Bomba Pneumática a Gasolina Amarela WACKER 1 

Auto Bomba Pneumática a Gasolina Amarela WACKER 1 

Bailer para Postos 29 

Balança Digital de Gancho com Visor Cap.300Kg (Saída p/computador e Bateria Externa) 3 

Balança Digital para pesagem 20Kg com sensibilidade para 2grs 1 

Balança Mecânica 300Kg 1 

Balde de Plástico - 10 litros 36 

Balde de Plástico - 20 litros 22 

Barco 5 Metros (2399) 1 

Barrica de Fibra 50 litros 320 x 650 50 

Bastão com Enforcadeira para pegar cobra 1 

Barreira de Contenção Standard de 4" x 8" CL 1/4" (lance de 15metros) 5 

Batoque de Madeira - Cone 39 

Bomba Centrífuga Vertical em PP Elétrica 10 cv 1" 1 

Bomba Centrífuga Vertical em PP Elétrica 5cv Blindada 1 

Bomba Centrífuga Elétrica Vertical Blindada em PP 5cv 1" 220/380V 1 

Big Bag - 1000 litro 230 

Biruta c/tripé 2 

Bloco Registro de Ocorrência 10x15 4x0cores 75grs 150 

Bolsa Padrão p/kit dos Funcionários 50 

Bolsa de Nylon - Laranja 4 

Bolsa de Lona Preta 29 

Bombona de 200 litros c/tampa removível Azul 34 

Bombona de 200 litros para Resíduos Líquidos c/tampa Fixa Azul (recondicionada) 8 

Bomba D'água Elétrica Tipo Poço (2171) 1 

Auto Bomba Blacckmer LGLD2E p/ Gases c/ Motor Agrale M85 1 
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Bomba Centrífuga Elétrica em INOX 20 cv (2176) 1 

Bomba Centrífuga Elétrica Inox 7,5cv 20m³/Hr 3500Rpm c/conexões rosca Npt 8fios 3" (2400) 1 

Bomba Centrífuga Elétrica 10 cv (797) 1 

Bomba Climax Elétrica de Palheta 5 cv 2" (2166) 1 

Bomba Centrifuga Eberle 30cv 4" e 1"  (2172) 1 

Bomba Engrenagem Elétrica 20 cv 4" 1 

Bomba de Engrenagem 4" revest inox com redutor, câmbio motor elétr 15 cv (678) 1 

Bomba de Engrenagem Elétrica 25 cv 4" (680) 1 

Auto Bomba de Engrenagem c/ Motor Diesel Agrale (929) 1 

Bomba Motorizada para GasAlert 10 

Bomba Helicoidal com Engate 3" e 4"  7,5 cv (315) 1 

Bomba Helicoidal com Engate 3" e 3" 7,5 cv (664) 1 

Bomba Pneumática M4 em Alumínio 1.1/2" 1 

Adaptador sistema Boton para descarga de Produtos inflamáveis Macho 2 

Barreira absorvente para petróleo e derivados de 20cm x 3 m - Emb. c/ 4 pecas 13 

Barreira absorvente para petróleo e derivados de 20cm x 3 metros 3 

Barreira absorvente para petróleo e derivados de 12,50cm x 3 m - Emb. c/ 4 pecas 65 

Barreira absorvente para petróleo e derivados de 12,50cm x 3 metros 2 

Bota de Borracha 32 

Conjunto de Bule com engates de 2" e 3" 10 

Conjunto de Bule com engates de 2" e 3" 8 

Bússola 2 

Cabo PP 4 X 2,5mm 50 

Cabo PP 4 X 35mm 100 

Cabo para aterramento Tiaflex Audio Frequência 0,50mm2 "verde" – Guitarra 288 

Calço de Madeira 26 

Capacete MSA - Ambclean 17 

Carregador de Baterias para GasAlert 1 

Carretel para Cabo Terra c/30mts Cabo 1 

Carro para transporte de embalagens Modelo A511 2 

Carro para 1 Cilindro de Oxigênio c/2 rodas de borracha 9" x 1" 1/2 1 

Carro Plataforma para Carregamento de Mercadorias 1 

Carro para Tambor 1500x560mm Roda 10x2  300Kg 1 

Carregador de Pilha AA c/4 Pilhas 1 

Cavadeira 02 cabos 1 

Cavalete de Ferro Tubular 2.265mm x 1.460mm para fábrica 2 

Cavalete para Flip Chart 1 

Corda de Poliester 6mm (rolo 4k/150m) 2756 

Chave Ajustável Antifaiscante em Cobre 2 

Chave Combinada 10mm 2 

Chave Combinada 11mm 3 

Chave Combinada 12mm 2 

Chave Combinada 13mm 2 

Chave Combinada 14mm 2 

Chave Combinada 15mm 1 

Chave Combinada 16mm 1 
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Chave Combinada 17mm 1 

Chave Combinada 18mm 1 

Chave Combinada 20mm 1 

Chave Combinado 6mm 2 

Chave Combinada 7mm 2 

Chave Combinada 8mm 1 

Chave Combinada 9mm 2 

Chave Estrela Antifaiscante em Cobre 1 

Chave Estrela Antifaiscante 14X17 em Cobre 1 

Chave Estrela Antifaiscante 20X22 em Cobre 1 

Chave de Fenda Antifaiscante em Cobre 2 

Chave Fixa 10 X 11 1 

Chave Fixa 12 X 13 1 

Chave Fixa 14 X 15 1 

Chave Fixa 16 X 17 1 

Chave Fixa 18 X 19 1 

Chave Fixa 20 X 22 1 

Chave Fixa 6 X 7 1 

Chave Fixa 8 X 9 1 

Chave Grifo Antifaiscante em Cobre 1 

Chave Lombard Dupla Mod.1430 30A 5 

Chave Phillips Antifaiscante em Cobre 2 

Cilindro de Respiração MSA 4500 PSI / 300 BAR 7 

Cilindro de H2S, CO, CH4, O2 para GasAlert 1 

Conjunto de Faca 8" - 3Pçs 44 

Conjunto Espanadeira - Pá Plástica 142 

Colete Refletivo Laranja 11 

Cone de Sinalização Preto e Amarelo 70 cm 31 

Cone de Fita Refletiva Laranja 14 

Container Laranja de 360 litros com rodas 5 

Corrente Soldada para Talha Manual 5 

Corsa Rontam Box 2001/2002 Branca Gasolina 2 

Corsa Rontam Box 2001/2002 Branca Gasolina 1 

Corsa Rontam Box 2001/2002 Branca Gasolina 1 

Corsa Rontam Box 2001/2002 Branca Gasolina 1 

Cotovelo Fêmea 90° Inox 2" 1 

Cordão absorvente para líquidos em geral de 7,6cm x 1,20 m - cx c/ 15 pecas 19 

Cordão absorvente para líquidos em geral de 7,6cm x 1,20 metros 147 

Cordão absorvente para líquidos em geral de 7,6cm x 1,20 metros VAZIO 533 

Cordão absorvente para líquidos em geral de 7,6cm x 2,40 m - cx c/ 6 pecas 9 

Cordão absorvente para líquidos em geral de 7,6cm x 2,40 metros 85 

Cordão absorvente para líquidos em geral de 7,6cm x 2,40 metros VAZIO 694 

Capa Para Cilindro Tam. G 20 

Capa Para Cilindro Tam. M 20 

Capa Para Cilindro Tam. P 20 

Capa Laranja p/ Tambor de 100 litros 73 
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Capa Laranja p/ Tambor de 200 litros 16 

Capa Laranja p/ Tambor de 50 litros 68 

Cordão absorvente para petróleo e derivados de 7,6cm x 1,2 metros 351 

Cordão Absorvente para petróleo e derivados de 7,6cm x 1,2 metros VAZIO 297 

Cordão absorvente para petróleo e derivados de 7,6cm x 2,4 m - 6 pecas 19 

Cordão absorvente para petróleo e derivados de 7,6cm x 2,4 metros 64 

Cordão absorvente para petróleo e derivados de 7,6cm x 2,4 metros VAZIO 811 

Cordão absorvente para líquidos agressivos de 7,6cm x 1,20 metros - cx c/ 12 pecas 17 

Cordão absorvente para líquidos agressivos de 7,6cm x 1,20 metros 82 

Cordão absorvente para líquidos agressivos de 7,6cm x 1,20 metros VAZIO 926 

Cordão absorvente para líquidos agressivos de 7,6cm x 3,60 metros 20 

Cordão absorvente para líquidos agressivos de 7,6cm x 3,60 metros VAZIO 96 

Crachá Plástico 90x140 p/Identificação 85 

Corda de Nylon 10 

Corda 12mm Polipropileno 560 

Enforca Gato 15cm Branco 328 

Engate 1/2 x 500 B50 2 

Boca de Engate Rápido 2.1/2" para Recalque 1 

Engate Rápido com Espigão 1.1/2" com Acoplador de 2" Alumínio 3 

Engate Rápido com Espigão 1.1/2" com Acoplador de 3" Alumínio 3 

Engate Rápido com Espigão 2" com Acoplador 2" Alumínio 15 

Engate Rápido com Espigão 2" com Acoplador de 3" Alumínio 3 

Engate Rápido com Espigão 2" com Acoplador de 4" em Alumínio 5 

Engate Rápido com Espigão 2" com Adaptador 2" Alumínio 3 

Engate Rápido em PP de 2" com espigão de 1.1/2" 2 

Engate Rápido com Espigão 3" com Acoplador de 3" Alumínio 3 

Engate Rápido com Espigão 3" com Adaptador de 3" Alumínio 3 

Engate Rápido com Espigão 4" com Acoplador de 4" Alumínio 3 

Engate Rápido Espigão 4" com Adaptador de 4" Alumínio 3 

Engate Rápido Fêmea 1/2" Alumínio 8 

Engate Rapido Femea 2" Alumínio 2 

Engate Rápido Fêmea com Rosca Externa 2" Alumínio 2 

Engate Rapido Femea 3" Alumínio 1 

Engate Rápido Fêmea em Inox 2" c/Espigão 4 

Engate Rápido Fêmea com Espigão 2" em Inox 2 

Engate Rápido Fêmea em Inox 2" c/rosca macho 3 

Engate Rápido Fêmea com Rosca Fêmea 2" em Inox 5 

Engate Rápido Fêmea com Rosca Macho 2" em Inox 6 

Engate Rápido Fêmea com Rosca Fêmea 3" Inox 4 

Engate Rápido Fêmea com Rosca Macho 3" em Inox 3 

Engate Rapido Macho 2" Alumínio 1 

Engate Rápido Macho com Rosca Externa 2" Alumínio 2 

Engate Rápido Macho 3 X 2" Alumínio 2 

Engate Rápido Macho 4 X 2" Alumínio 2 

Engate Rápido Macho 4 X 3" Alumínio 2 

Engate Rápido Macho em Inox 2" c/Espigão 2 



NX.DT.10.00 - BASE_PAE_MESCLA_SUATRANS_LETPP    

Plano Municipal de Atendimento Emergencial  - São Paulo – Dezembro / 2014                                                                        33 / 52 

www.suatrans.com 

  

Descrição do item Estoque 

Engate Rápido Macho com Rosca Macho 2" em Inox 6 

Engate Rápido Macho com Espigão 3" em Inox 2 

Engate Rápido Macho com Rosca Macho Inox 3/4 12 

Engate Rápido Macho com Redução de 4" para 3" 4 

Enxada de Ferro com Cabo Longo 7 

Enxada de Fibra Anti faisca Cabo Curto 17 

Enxada de Fibra Anti Faísca Cabo Longo 10 

Enxofre em Pó 5 

Engate Rápido Rosca 3" com redução para acoplador fêmea 2" em Inox 1 

Recolhedor de óleo com vazão de 30 metros cúbicos saída 2" 4 

Recolhedor de óleo  com vazão de 30 metros cúbicos por Hora 1 

Escova Antifaiscante em Cobre 1 

Esguicho Regulador 1.1/2" para Hidrante 4 

Esguicho Sólido 1.1/2" para Hidrante 5 

Conjunto tripé para trabalho espaço confinado 1 

Estilete Grande 7 

Extintor de Água - 10 litros 3 

Exaustor Amarelo (670 / 2385) 1 

Extintor de CO² - 6 Kg 4 

Extintor de Pó Químico - 12 kilos 3 

Explosímetro Neotronics - Neotox MK5 (Mede um único gás) - 1 

Extintor Pó Químico Seco 2Kg c/suporte 6 

Facão com Cabo 1 

Fita para Demarcação 5 

Fita Dupla Face 50x30 1 

Filtro Abek8240 para Máscara de Fulga Parat 2 12 

Ficha de Emergência 4 

Filme para Máquina Analógica 12 Poses 2 

Fita Isolante Grande 20 

Flange de Transferência de Emergência (2401) 1 

Filtro p/mascara Facial de dois filtros Multi Gases 51 

Furadeira 1/2" 113C CF28 518  220V 1 

Fita Zebrada - Rolo com 200 metros 12 

Grampo de Aluminino para Barreira Mod. R-78 16784 

Gerador Diesel BD4500 P/E 6,7CV Branco 1 

Caixa de Grampo 26/6 Galvanizado c/5000a 5 

Giroflex 8 

Grampo Mol Grande 5 

Grampo Mol Médio 5 

Kit Gulin para Espaço Confinado c/20M de cabo de aço, com cadeirinha 1 

Haste para Aterramento (barra com 3mts) 6 

Rádio HT Motorola Pro 5150 Anti-explosão 2 

Rádio HT Motorola EP450 UHF Anti-Explosão 110V 9 

Jogo de Chave Fixa 6 à 32 5 

Jogo de Chave de Fenda pq, md, gde 5 

Conjunto Batoque de Madeira com 10 batoques 1 martelo 5 
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Kit de Emergência Ambiental Tipo 120BA 1 

Kit de Emergência Ambiental para Líquidos em Geral 6 

Kit de Emergência Ambiental para Líquidos Agressivos 8 

Kit para neutralização de Gases Especiais 1 

Kit de Primeiros Socorros - Pequeno 17 

Kit Serra Copo 1 

Kit de Emergência Ambiental para Petróleo e Derivados 7 

Kit de Emergência Ambiental para Líquidos em Geral 3 

Kit de Emergência Ambiental para Líquidos Agressivos 4 

Kit de Emergência Ambiental para Petróleo e Derivados 2 

Kit de Emergência Ambiental para  Líquidos em Geral 3 

Kit de Emergência Ambiental para Líquidos Agressivos 5 

Kit de Emergência Ambiental para Petróleo e Derivados 11 

Kit de Emergência Ambiental para Líquidos em Geral 4 

Kit de Emergência Ambiental para Líquidos Agressivos 5 

Lanterna anti explosão 36 

Lanterna Holofote Anti Explosão 8 

Lanterna Usada 4 

Microfone de Lapela FP35 1 

Lava Olha de Emergência com Suporte 16 

Liner Transparente para Big Bag 1000litros 463 

Lona Forte 8 x 4 metros Laranja 1 

Lubrefil - Regulador de Ar 1/2 NPT 7 

Luva de aço 2 

Luva Lisa c/Rosca Fêmea 2" 8 

Luva de Neoprene Preta 25 

Luva Nitrílica 68 

Luva de PVC cano longo 18 

Luva de Raspa Cano Curto 22 

Maca de Fibra 2 

Mangueira de Ar Cristal 1/2" 125 

Mangueira para Calibração de 0,3m 1 

Mangueira para exaustor sanfonada westafort 4'' 5 

Mangueira para exaustor flexível Polywest 8'' 40 

Mangueira de Incêndio 1 1/2'' em Zig Zag 60 

Mangueira de aço inox 2" engate 2 1/2" 1 

Mangueira KFA 2" 150 

Mangueira KFA 3" 100 

Mangueira K.O. 1.1/2" 70 

Mangueira KO de 3" 50 

Mangueira KO de 4'' 50 

Mão de Amigo p/locomotiva Principal c/engate rápido 1 

Mão de Amigo Universal p/locomotiva c/engate rápido 1 

Máquina Automática de bebidas quentes minisix com móvel 1 

Maquina de corte ( Lumak CZD --8" ) 1 

Máquina Fotográfica 2 
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Máquina Fotográfica Digital Sony 7.2 DSC S650 6 

Marreta c/cabo 2Kg 3 

Martelo Antifaiscante em Cobre 2 

Martelo de ferro com cabo 8 

Martelo Borracheiro 40 1 

Martelo de Madeira 4 

Máscara para Pó Descartável 94 

Materiais de Farmácia - Medicamentos Diversos 3 

Medidor de Gases Inflamáveis / Estática CEM GD-3000 (TTCI) 1 

Medidor de Pressão Arterial Digital Microlife 1 

Medidor de Pressão Arterial Digital Power Pack 1 

Mega Phone 1 

Mesa Dobrável Branca 1 

Mosquetão de 5 mm 276 

Manta absorvente para líquidos em geral de 0,40 x 0,50 x 0,004 - cx com 100 peças 33 

Manta absorvente para líquidos em geral de 0,40 x 0,50 x 0,004 metros 288 

Manta absorvente para petróleo e derivados 0,40 x 0,50m - cx com 100 pecas 43 

Manta absorvente para petróleo e derivados de 0,40 x 0,50 x 0,004 metros 1716 

Manta Absorvente 40x50 2mm para Petróleo e Derivados - caixa com 200mantas 22 

Manta Absorvente 40x50 2mm para Petróleo e Derivados 159 

Manta absorvente para petróleo e derivados de 0,40 x 0,50 x 0,009 m - cx c/ 50 pecas 7 

Manta absorvente para líquidos agressivos - Cx c/ 100 peças 52 

Manta absorvente para líquidos agressivos de 0,28 x 0,33 x 0,004 metros 2219 

Niple Duplo Sextavado c/Rosca 2" 2 

Traje de Proteção Química Encapsulado Nível A 1 

Traje de Proteção Química Encapsulado Cinza 133 

Óculos Contra Impacto A200 Spartan Preto Incolor 15 

Óculos contra respingos V-Maxx Incolor 87 

Óleo Solúvel para bomba - vácuo 45 

Caixa de o-ring assorment c/382pçs 1 

Caixa de metric o-ring c/397pçs 1 

Kit Oriro 2 

Overlok Sun Special Light SSL- 77036 1 

Oxiexplosímetro Biosystems Multi Pro 2 

Oxiexplosímetro Minimax X4 - Lumidor 1 

Oxiexplosímetro MSA Passport c/ Bateria (TTCI) 1 

Oxiexplosímetro MSA Portable Alarm Modelo 261 (TTCI) 1 

Explosímetro MSA Modelo 2A Analógico 1 

Oxiexplosímetro (PHD LITE) Multi Gás Biosystem 1 

Pá de Ferro com cabo 15 

Pá Anti-Faísca - Cabo de Madeira Curto 36 

Pá Anti-Faísca - Cabo de Madeira Longo 34 

Pallet de contenção em polietileno - 2 tambores 1 

Pallet de contenção em polietileno - 4 tambores 1 

Perneira de Raspa Fivela 13 

Pilha Grande c/02 Unidades 6 
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Picareta 2 

PID Gás Alert Micro 5 - LEL, O2, COSH 1 

Plástico Bolha 1,20 9 

Placas Diversas - ONU 158 

Placa Auto Portante "Perigo Afaste-se" 29 

Plug and Dike Premix - 1,8 Kg 40 

Plug and Dike Premix - 4,5 Kg 45 

Plug and Dike Dry - Big Bag 4361 

Ponteiro Aço Amort. Vm/AZ 3/4 2 

Pote Plástico 1000ml Bojudo Baixo com Tampa rosca abaulada 341 

Manual de Autoproteção - PP8 10 

Pilha Recarregável AA 2 

Turfa Absorvente - Saco contendo 3 kg de produto solto 391 

Turfa Absorvente - Saco contendo10 kg de produto solto 2014 

Turfa Absorvente - Barrica contendo 13 kg de produto solto 68 

Turfa Absorvente - Saco contendo 10 kg de produto solto p/Barrica 352 

Legislação Federal de Agrotóxicos e Afins 5 

Meio Ambiente no Século 21 2 

Segurança na Armazenagem, Manuseio e Transporte de Produtos Perigosos 2a. Ed. Vol. 1 (Amarelo) 24 

Equilíbrio Ambiental & Resíduos na Sociedade Moderna 5 

Regulamentação do Transporte Terrestre de Produtos Perigosos Comentada 2a. Ed. Vol. 2 (Azul) 22 

Normas Regulamentadoras Comentadas 6a. Ed. (Branco/Azul) 5 

Sistema de Gestão de Segurança e Saúde Ocupacional OHSAS 18.001 e ISM 1a. Ed. (Verde) 1 

Legislação de Segurança e Saúde Ocupacional 1a. Ed. (Branco) 10 

Coletânea de Normas Aplicáveis ao Transporte de Produtos Perigosos (ABNT) 3 

Kit de Equipamento P/Rapel 1 

Rascador Antifaiscante em Cobre 1 

Carreta Mimado c/ Bomba Incêndio - Laranja Chassi 9A9CM061181CU3111 - Ano 2008 - Renavan 685401 1 

Recarga Extintores 2 

Recarga Extintores de CO2 6Kg 2 

Recarga Extintor Água Pressurizada 10lts 3 

Recarga Extintor de Pó Químico 12Kg 3 

Redução de 2.1/2" para 1.1/2" 2 

Regulador para Cilindro - Vazão de 0,5LPM 1 

Rolo de Fitilho 15 

Rótulo Manga 1,80 x 0,31 x 0,20 ONU 3077 388 

Rótulo Manga 1,80 x 0,31 x 0,20 ONU 3082 47 

Rolo Absorvente para líquidos em geral de 0,50 x 88 x 0,004 metros - 350g/m2 - 500mm 7139,55 

Rolo Absorvente para líquidos em geral de 0,50 x 200 x 0,002 metros - 180g/m2 - 500mm 1000 

Roupa de Proteção Nível A p/treinamento com Bolsa 6 

Rolo absorvente para petróleo e derivados de 0,50 x 88,00 x 0,004 metros - 350g/m2 - 500mm 3114,15 

Rolo absorvente para petróleo e derivados de 1,00 x 88,00 x 0,003 metros 4412 

Rolo absorvente para petróleo e derivados de 0,50 x 200,00 x 0,002 metros 4000 

Rolo Absorvente para líquidos agressivos de 0,33 x 88 x 0,004 metros 5742,12 

Rolo de Tecido TNT Branco - 1,40 x 490 m2 (350m) 6370 

Rolo de Tecido TNT Cinza - 1,40 x 490 m2 (350ml) 6160 
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Rolo de Tecido TNT Verde - 1,40 x 490 m2 (350ml) 6370 

Sabão Liquido Desengraxante 17 

Sabonete Líquido 2 

Saco de PEBD para Turfa 54 x 85 x 0,25 Valvulado p/10Kg 1037 

Saco de PEBD para Turfa 35 x 50 x 0,20 Valvulado p/3Kg 7050 

Saco de PEBD para Turfa 48 x 95 x 0,20 sem impressão 3400 

Sanitarista de PVC com Botas - AMBCLEAN 1 

Sapatilha Descartável 75 

Macacão Saranex 121 

Coletores Coleta Seletiva Completo c/suporte p/fixar ao chão 1 

Serpentina 2 

Serrote com cabo 20" 2 

Saco Plástico 584 

Saco Plástico 1,00x1,30 para Barreiras 840 

Saco Plástico para Descarte - 200 litros 120 

Saco Plástico 200litros Amarelo 100 

Saco Plástico 200litros Azul 100 

SPILL DRUM - Abrigo para Tambor de 200 litros para evitar vazamentos de líquidos perigosos 1 

Abrigo de polietileno - Spill Drum Usado 3 

Saco Plástico 200litros Verde 100 

Saco Plástico 200litros Vermelho 102 

Tomada Pino Steck Mod. 4279 IP44 5 

Caixa de Disco de Tacógrafo Diário 14 

tacógrafo eletrônico 1 

Talha Manual com capacidade para 500Kg 2 

Talhadeira Aço Amort 5 

Tanque Auto Portante com capacidade para 2.000litros (2m³) 1 

Tanque Auto Portante com capacidade para 3.000litros (3m³) 2 

Kit Task com tripé para Espaço Confinado 1 

Tambor Plástico de 50 Litros c/tampa removível p/ KIT 41 

Tambor Plástico de 100 litros c/tampa removível p/ KIT 77 

Tambor Plástico de 200 litros c/tampa removível p/ KIT 85 

Fita de Teflon 18x50 mm 18 

Tela Colméia para Barreira 3206 

Telha de Aço galvanizado Trapesoidal  ( 2,00 x 1,10 ) 300 

Termômetro Infravermelho Minipa - MT-350 1 

Touca Descartável 26 

Travesseiro absorvente para líquidos em geral de 0,23 x 0,23 x 0,05 m - cx c/ 32 pecas 14 

Travesseiro absorvente para líquidos em geral de 0,23 x 0,23 x 0,05 metros 206 

Travesseiro absorvente para líquidos em geral de 0,23 x 0,23 x 0,05 metros VAZIO 783 

Travesseiro absorvente para líquidos em geral de 0,45 x 0,45 x 0,05 m - cx c/ 8 pecas 15 

Travesseiro absorvente para líquidos em geral de 0,45 x 0,45 x 0,05 metros 118 

Travesseiro absorvente para líquidos em geral de 0,45 x 0,45 x 0,05 metros VAZIO 489 

Travesseiro absorvente para petróleo e derivados de 0,23 x 0,23 x 0,05 m - cx c/ 32 pecas 34 

Travesseiro absorvente para petróleo e derivados de 0,23 x 0,23 x 0,05 metros 158 

Travesseiro absorvente para petróleo e derivados de 0,23 x 0,23 x 0,05 metros VAZIO 1172 
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Descrição do item Estoque 

Travesseiro absorvente para petróleo e derivados de 0,45 x 0,45 x 0,05 m - cx c/ 8 pecas 46 

Travesseiro absorvente para petróleo e derivados de 0,45 x 0,45 x 0,05 metros 79 

Travesseiro absorvente para petróleo e derivados de 0,45 x 0,45 x 0,05 metros VAZIO 558 

Travesseiro absorvente para líquidos agressivos de 0,23 x 0,23 x 0,05 metros - cx c/ 32 pecas 33 

Travesseiro absorvente para líquidos agressivos de 0,23 x 0,23 x 0,05 metros 459 

Travesseiro absorvente para líquidos agressivos de 0,23 x 0,23 x 0,05 metros VAZIO 1383 

Travesseiro absorvente para líquidos agressivos 45 x 45cm - Cx c/ 8 peças 16 

Travesseiro absorvente para líquidos agressivos de 0,45 x 0,45 x 0,05 metros 208 

Travesseiro absorvente para líquidos agressivos de 0,45 x 0,45 x 0,05 metros VAZIO 444 

Kit Trado Manual 12" c/cabo e Extensor Prolongador 2 

Trena 5mts 10 

Tripé de Resgate Task 1 

Refletor 220 Volts - Tripé 1 

Tubo de PVC 75mm -30 

Tubo Flexível Aço Inox 1,1/2" C/válvula de esfera/engate rap 1 

Tubo Flexível Aço Inox 2" C/válvula de Esfera/engate rápido 1 

Macacão Tychem - Amarelo AMBCLEAN 59 

União de Mangueira de 2" (EspigãoXEspigão) Alumínio 3 

União de Mangueira de 3" (EspigãoXEspigão) Alumínio 3 

Cabo / Leitor USB para transferência de dados GasAlert MicroClip 2 

Válvula de Segurança para vagão tanque 35LB/POL2 5"diâmetro -1 

Vassoura c/cabo para kit de emergência 3 

Veda Mais Ambclean 256 

Veda Mais Ambclean caixa com 4 unidades 158 

Ventilador de Coluna Branco c/grade de proteção 60cmx1,20mt 2 

Válvula Magnética Get Fuel 50 

Zinco em Pó 5 

 

 
 
 
 
 
 

FROTA SUATRANS 

Veículos de Atendimento Emergencial dedicados ao Município de São Paulo 

TIPO FROTA PLACA CHASSI TIPO 

IC 42 HCA 7229 9BGRX08X05G116315 GM Celta 2P Spirit 

IC 44 CYW-2134 9BD25504428722575 GM/CORSA  HATCH 

OP 11 CGS-9048 9BFV2UH65VDB68556 Ford Cargo 814 Bau 

OPL 57 DTE - 3931 KNCSE261597327382 KIA/K2700 Bongo 

VC 14 CZC - 4723 9BWWF82T53R315977 VW/23.210 Motor MWM 

VC 16 CZC - 4734 93KP6AAC84E100247 VOLVO/VM 23 210 

VC 17 AMU-7477 9BW3N82T45R512163 VW 23.250 E Vácuo 
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14 DECLARAÇÃO DE LOCAÇÃO DE RECURSOS DE TERCEIROS – portaria 054/SVMA/2009, artigo 2°, 

inciso V, § 1°. 

 

 Declaramos para os devidos fins, que mantemos banco de dados atualizado, disponível 24 h 
em todos os dias do ano, para locação de recursos materiais e humano, necessários para fazer frente 
as possíveis emergências que ocorram dentro da cidade de São Paulo. Estes recursos estão 
disponíveis no “aplicativo de gestão”, sistema operado pela CECOE – Central de Controle e 
Gerenciamento de Emergências que também funciona 24 h em todos os dias do ano, dando suporte, 
controlando e intermediando todas as emergências, orientados pelos Coordenadores de Emergência 
de Plantão, Gerente e Diretores de Emergências da SUATRANS Emergência S.A. 

 

 

BANCO DE DADOS DE RECURSOS DE PRESTADORES DE SERVIÇO E 
COLABORADORES DA SUATRANS PARA ATENDIMENTO A EMERGÊNCIAS NA 

CIDADE DE SÃO PAULO 

Agrônomo 

 

Ferramentas 

Andaime Geólogo 

Caminhão Auto Vácuo Gerador 

Barcos Guincho 

Caminhão Betoneira Guindaste 

Big Bag Veículo para Hidrojateamento 

Biólogos Hospital 

Bob Cat Hotel 

Bombas / Elétricas e Pneumáticas Laboratório De Análises 

Bombeiro Mangueiras / Conexões 

Caminhão Caçamba Mão De Obra / Recursos Humanos 

Caminhão Pipa Materiais Elétricos 

Caminhonetes / Vans Material De Construção 

Carga Seca / Baú e Carroceria Mecânicas 

Carreta Tanque Caminhão Munck 

Compressor Órgão Ambiental 

Contêiner Pá Carregadeira 

Destinação de Resíduos Recarga de Cilindro 

Empilhadeira Retro escavadeira 

Engenheiro Sondagem / Monitoramento / Remediação 

EPI Caçambas / Tambores / Bombonas / IBC 

Exaustor Terraplanagem 
 

 
 
 
 
 
 
 
____________________________ 
Davi da Fonseca 
Técnico de Segurança do Trabalho 
RG 41.846.926 - X  
MTE 27780 / SP 
Suatrans Cotec 
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15 DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE EQUIPE – portaria 054/SVMA/2009, artigo 6°, inciso VI. 

 

 

 Eu, Davi da Fonseca, RG. Nº 41.846.926 - X  SSP / SP, Técnico de Segurança do Trabalho 
com registro no MTE 27780 / SP declaro como Técnico de Segurança do Trabalho, ser responsável 
pela equipe de emergência da SUATRANS COTEC, em todo Território Nacional e tenho as seguintes 
atribuições: 
 

 Receber do CECOE – Centro de Controle e Gerenciamento de Emergência – SUATRANS COTEC, as 
informações sobre a emergência e, imediatamente acionar o Coordenador de Base que deve estar 
preparado para atuar juntamente com a Equipe de Atendimento Emergencial; 
 
 Os coordenadores devem: 
 

 Manter os equipamentos de emergência prontos para o uso; 
 

 Manter contato com autoridades no local da emergência; 
 

 Solicitar apoio ao responsável Legal da(o)ZANOTELLI TRANSPORTE & LOGISTICA, através do 
Centro de Controle e Gerenciamento de Emergência, 24 h, quando necessário; 
 

 Atuar, Coordenar e Orientar todas as ações da equipe de Atendimento Emergencial, para controle 
da situação no local da emergência; 
 
 Designar e delegar atribuições especiais aos profissionais da equipe de emergência conforme o 
cenário da emergência; 
 

 Preparar relatório sobre cada Atendimento de Emergência; 
 
 Manter Ligação entre Equipe de Emergência, Órgãos e Autoridades envolvidas eZANOTELLI 
TRANSPORTE & LOGISTICA; 
 

 Coordenar o recebimento no local de todos os recursos auxiliares, tais como: guincho, guindastes, 
veículo para transbordo e máquinas para coletas dos resíduos; 
 
 Providenciar apoio logístico à equipe de emergência tais como: alimentação, estadias, transporte, 
revezamento de pessoal e o que for necessário; 
 

 Manter o CECOE – Centro de Controle e Gerenciamento de Emergência - SUATRANS, 24 h, 
informado do andamento das atividades gerais do local. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________ 
Davi da Fonseca 
Técnico de Segurança do Trabalho 
RG 41.846.926 - X  
MTE 27780 / SP 
Suatrans Cotec 
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16 DECLARAÇÃO DE CORPO TÉCNICO, TREINAMENTOS E ATRIBUIÇÕES – portaria 

054/SVMA/2009, artigo 2°, inciso V, § 2°. 

 

NOME DOCUMENTO CARGO 

Alessandro Silva dos Santos RG 53.641.069-0 Auxiliar 

Anderson Luis Pereira RG 21.592.137 Auxiliar 

Cláudio José Tomaz RG 16.938.768-9 Técnico de Atendimento 

Davi da Fonseca MTE 27780 / SP Responsável Técnico 

José Roberto Custódio RG 15.327.100 Técnico de Atendimento 

José Teodoro de Souza RG 7.806.579-3 Técnico de Atendimento 

Sandro Roberto Canedo Ruiz RG 25.423.425-2 Auxiliar 

Sérgio Cestari Fortes RG 7.757.952-5 Técnico de Atendimento 

Sérgio Carvalho de Santana RG 41.660.862-0 Auxiliar 
 

 Atendendo ao Decreto 50.446/09 declaramos que as pessoas acima foram treinadas conforme programa 
estabelecido pelo Anexo III da Portaria 54 / SVMA / 2009, tais treinamentos foram realizados durante o mês de Setembro  
de 2014 na própria SUATRANS COTEC, base Mooca, tais treinamentos foram ministrados pelo próprio Responsável Técnico 
da SUATRANS COTEC e pelos instrutores Internos e Internacionais TTCI, atendendo ao decreto acima mencionado e que a 
Suatrans mantém equipe de atendimento emergencial em regime de plantão permanente 24 horas por dia, equipe esta 
composta minimamente por 1 responsável técnico com MTE ou CREA, 2 técnicos de atendimento e 3 auxiliares. Além dos 
treinamentos referente ao Anexo 3 da portaria, os coordenadores, operadores e técnicos tem minimamente Treinamento 
Internacional TTCI “Operações com Materiais Perigosos” conforme normas da OSHA 1910.120 e NFPA 470. 

 

 Atribuições e Responsabilidades 

 

Responsável Técnico da Equipe de Emergência 
Função exercida por Técnico capacitado, treinado e experiente para gerenciar o acidente/incidente e atuar no comando das 
equipes de atendimento emergencial, subsidiando os envolvidos com informações técnicas operacionais. Seu objetivo é 
intermediar a interlocução entre o Grupo de Ação formado fornecendo respaldo técnico para o controle da emergência. 
 

Técnico de Atendimento 
Funcionário experiente, capaz de gerenciar o atendimento da emergência no local e internamente, auxiliando o CECOE 
subsidiando os envolvidos com informações técnicas operacionais. Seu objetivo é conduzir com segurança toda ocorrência, 
de modo que sejam minimizados os efeitos sobre a Comunidade, o Meio Ambiente, e o Patrimônio. 
 

Auxiliar de Atendimento 
Funcionário tecnicamente capacitado e treinado para atuar sob responsabilidade do Técnico e do Responsável Técnico de 
Emergência, são aptos a atuarem em qualquer tipo de Emergência Química Ambiental, agem de maneira defensiva e 
ofensiva na Emergência, fornecem e geram subsídios para proteger as pessoas, meio ambiente e a propriedade contra os 
efeitos de um possível acidente com Produtos Perigosos.   
 

 

 

 

 
 
 
 
 
____________________________ 
Davi da Fonseca 
Técnico de Segurança do Trabalho 
RG 41.846.926 - X  
MTE 27780 / SP 
Suatrans Cotec 
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17 DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE RECURSOS, DISPONIBILIDADE DE EPI E 
PLANTÃO 24 HORAS.  
 
 
  Em cumprimento ao disposto no artigo 2°, inciso V, alínea “a”, “b” e "c", § 1° e demais 
exigências da Portaria 054 / SVMA / 2009 do Decreto 50.446/09, declaramos manter em nossa Base 
Operacional de São Paulo, à Rua Borges de Figueiredo, Nº 1271, Bairro Mooca – São Paulo/SP equipe 
de atendimento a emergências em regime de plantão permanente, 24 horas/dia e 365 dias/ano, 
dispondo de no mínimo 06 (seis) funcionários nas funções abaixo: 

 

01 Responsável Técnico com MTB / MTE ou CREA; 

02 Técnicos de Atendimento; 

03 Auxiliares. 

 

 Estão previstos e disponíveis os recursos humanos e materiais para a devida garantia do 
controle das emergências de acordo com o potencial de risco em função dos produtos transportados, 
independente da dimensão do evento e da duração do atendimento do mesmo. 

 
 Estão disponíveis também equipamentos de proteção individual (EPI’s), em quantidade 
suficiente para a nossa equipe de atendimento e equipamentos para isolamento da área do acidente, 
itens complementares ao disposto na norma ABNT NBR 9735. 
 
  
 Independentemente dos materiais previstos nos Kits dos veículos de transporte de produtos 
perigosos todos os recursos exigidos estão disponíveis 24h/dia para o atendimento aos acidentes. 

 

   

 

 

 
Atenciosamente, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________________ 
Davi da Fonseca 
Técnico de Segurança do Trabalho 
RG 41.846.926 - X  
MTE 27780 / SP 
Suatrans Cotec 
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18 LEGISLAÇÃO APLICADA 
 

 Constituição Federal de 1988; 

 Convenção da Basiléia; 

 Decreto 96.044/88 – Aprova o Regulamento para o Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos e dá outras 

providências; 

 Decreto Federal 4.097/2002 – Altera a redação dos arts. 7o e 19 dos Regulamentos para os transportes 

rodoviário e ferroviário de produtos perigosos, aprovados pelos Decretos nos 96.044, de 18 de maio de 1988, e 
98.973, de 21 de fevereiro de 1990, respectivamente; 

 Decreto Federal nº 5.098, de 03 de junho de 2004; 

 Decreto Lei nº 2.063, de 06 de outubro de 1983; 

 Decreto Municipal nº 50.446/09 – Regulamentação do Transporte de Produtos Perigosos por Veículos de carga 

nas vias públicas do município de São Paulo; 
 Lei Estadual/SP 12.300/2006; 

 Lei Federal nº 6.938, de 31 de agosto de 1981; 

 Lei Federal nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; 

 Lei Federal nº 9.966, de 28 de abril de 2000; 

 Lei Municipal 14.490/9 estabelece o rodízio veicular no Município de São Paulo, em prol da redução de 

poluentes na atmosfera; 

 Lei Municipal/SP 11.368/93 trata do transporte de produtos perigosos de qualquer natureza no Município de 

São Paulo; 

 NBR 10.004 – Utilização de resíduos sólidos; 

 NBR 10.007 – Resíduos classe I e II, orgânicos e infectantes; 

 NBR 10.271 – Conjunto de Equipamentos para Emergências no Transporte Rodoviário de Ácido Fluorídrico;  

 NBR 12.982 – Desvaporização de tanque para o Transporte Terrestre de Produtos Perigosos - Classe de Risco 3 

- Líquidos inflamáveis; 
 NBR 13.221 – Transporte terrestre de resíduos; 

 NBR 14.064 – Atendimento de Emergência no Transporte Terrestre de Produtos Perigosos;  

 NBR 14.095 – Área de Estacionamento para veículos Rodoviários de Transporte de Produtos Perigosos;  

 NBR 14.619 – Transporte Terrestre de Produtos Perigosos - Incompatibilidade Química; 

 NBR 14.725 – FISPQ – Ficha de Identificação e Segurança do Produto Químico; 

 NBR 15.480 – Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos – Plano de Ação de Emergência (PAE); 

 NBR 15.481 – Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos – Requisitos Mínimos de Segurança; 

 NBR 7.500 – Identificação para o Transporte terrestre, manuseio, movimentação e armazenamento de 

Produtos; 

 NBR 7.501 – Transporte Terrestre de Produtos Perigosos - Terminologia;  

 NBR 7.503 – Ficha de Emergência e Envelope para o Transporte terrestre de Produtos Perigosos - 

Características, Dimensões e Preenchimento;  
 NBR 9.735 – Conjunto de Equipamentos para Emergências no Transporte Terrestre de Produtos Perigosos;  

 Portaria 196 e 197/2004 - INMETRO (RTQ);  

 Portaria n° 054 / SVMA / 2009 – Dispõe sobre o Plano de Atendimento a Emergências no Transporte de 

Produtos Perigosos por Veículo de Carga nas vias públicas do município de São Paulo; 

 Resolução 102/99 CONTRAN, trata da tolerância máxima de peso bruto de veículos; 

 Resolução 168/04 CONTRAN, trata do Curso de Treinamento específico e complementar para condutores de 

veículos transportando Produtos Perigosos; 
 Resolução 420/04 ANTT – Aprova as Instruções Complementares ao Regulamento do Transporte Terrestre de 

Produtos Perigosos; 

 Resoluções do CONAMA 237, 273 e 275; 

 RTPP – Regulamento para o Transporte de Produtos Perigosos; 
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19 FORMULÁRIO DE ATENDIMENTO TELEFÔNICO EMERGENCIAL 
 

 

 
 
 
 
 

 
FICHA DE OCORRÊNCIA  No. _____________ 

 

PRO-6.12.12 – Atendimento Emergência CECOE – Rev.02 
Anexo 1 – Ficha de Ocorrência 
 

 

1) QUEM ESTA ACIONANDO? 
 

Data de acionamento: ______/______/_______     Horário do acionamento: ____:_____    E-mail:_______________________________________________ 
 

Informante: ________________________________________________ Tel. Fixo: (        ) ____________________ Cel. (        ) _______________________ 
 

Empresa: ___________________________________________________________________________________   Cliente com contrato:  Sim      Não 
 

2)  QUAL É A LOCALIZAÇÃO DA OCORRÊNCIA? 
 

Cidade: ___________________________________________________________________ Estado: ______________________________________ 
 

Local da ocorrência: ____________________________________________________________________________________________________________ 
 

Referência: _________________________________________________________________________________________ __________________________ 
 

A que horas ocorreu o acidente? _____:_____     Esta próximo a rios ou lagoas?   Sim    Não   Não avaliado       Está chovendo no local?   Sim    Não 
 

3) O QUE OCORREU? 
 

 Colisão traseira     Colisão frontal     Colisão lateral     Capotamento      Tombamento     Vazamento em trânsito     Falha no equipamento 
   
 Outros (especificar) ___________________________________________________________________________________________________________  
 

      CONSEQUÊNCIAS: 
 

 Vazamento de gás       Vazamento de vapor       Vazamento de produto líquido     Vazamento de produto em pó 
  
 Queda da carga           Embalagem avariada      Derramamento     Incêndio      Explosão  Gotejamento    
 

 Outros (especificar)     _________________________________________________________________________________________________________  
 

4) QUAL O TIPO DE EQUIPAMENTO? 
 

 Kombi       Toco      Médio       Truck     Carreta     Auto Vácuo      Locomotiva     Vagão Tanque           Vagão Graneleiro                 
 

 Tanque     Carga seca    Basculante      Baú      Sider     Navio        Barcaça        Porta Container         Tanque estacionário       
 

  QUAL A CAPACIDADE DO VEÍCULO ?  ________________________   Lt      Kg 
 
5) QUAL O(S) PRODUTO(S) ENVOLVIDO(S) NA OCORRÊNCIA? 
 

Produto(s): __________________ / __________________ / ______________________ / _____________________________________________________ 
 

Esta com vazamento?    Sim      Não    Local de Vazamento: __________________________________________________________________________   
 

Qual é o porte do vazamento?      Pequeno      Grande                                                             Estimativa _____________________________    Lt      Kg  
 

Nº ONU ____________________________________________________  Nº de Risco: ______________________________________________________ 
 

Observações: ___________________________________________________________________________________ ______________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

6) COMO ESTÁ EMBALADO O PRODUTO? 
 

 Caixa       Lata       Tambores       Bombonas      IBC (1.000Lt)      Big-Bag        Container ISO-Tank       
                                  

 Container Box 20 Pés        Container Box 40 Pés        Tanque Estacionário          Não Aplica 
 

Observações: _________________________________________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

7) EXISTE ALGUÉM QUE EU POSSA ENTRAR EM CONTATO NO LOCAL? 
 

Nome: ________________________________________________________ Empresa: ______________________________________________________ 
 

Cargo: _____________________________________ Telefone: _________________________________________________________________________ 
 

EXISTE ÓRGÃO PÚBLICO NO LOCAL? 

 Bombeiros      Polícia       Órgão Ambiental      Órgão de Trânsito    Outros (especificar) _________________________________________________ 
       

 
CLIENTE: “Vou acionar o coordenador e a equipe de atendimento mais próxima, em 5 minutos retorno a ligação informando qual a base acionada, 
o operador resp. e o tempo estimado para chegada no local.” 
 

NÃO CLIENTE: “Como Sr (a) ainda não possui contrato conosco, encaminharei um fax com nossa tabela de preços Spot para sua avaliação, caso 
o Sr (a) autorize, favor retornar o fax de autorização que estou te encaminhando, assinado pelo responsável e com o carimbo da empresa, em 
seguida estarei liberando a equipe para o local.” 
 
OBSERVAÇÕES:_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
 

8) RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO: 
 

Nome: ____________________________________________________ Setor: ________________________ CENÁRIO:  1      2      3     4      5      6 
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Departamento de Licenciamento e Controle da Qualidade Ambiental 
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 FISPQ - Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico; 
 

 Apostila de Treinamento de Atendimento Internacional a Emergências Químicas – TTCI; 
 
 NFPA 472, Práctica Recomendade para la Respuesta a Incidentes com Materiales Peligrosos, NFPA  
 
 VIRIATO, Carlos Eduardo. PP11 - Manual de Auto Proteção para Manuseio e Transporte de 

Produtos Perigosos. 11a. ed. São Paulo: Indax Advertising Comunicação Ltda., 2012; 
 

 Occupational Safety and Health Standards : OSHA 1910.120 (q) - Hazardous waste operations 
and emergency response. 

 
 
 
 

Todas as informações referentes à ZANOTELLI TRANSPORTE & LOGISTICA contidas 
nesse plano, foram fornecidas pela mesma através de Questionário Respondido. 

 
 
 
 
 
 
 

____________________________ 
Davi da Fonseca 
Técnico de Segurança do Trabalho 
RG 41.846.926 - X  
MTE 27780 / SP 
Suatrans Cotec 

http://www.cetesb.sp.gov.br/
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Anexo 01 – Declaração de Validade Contratual e  

Declaração de Elaboração de Plano de Atendimento Emergencial em Conjunto 
 

 

São Paulo,          de                                     de 2014. 
 

 

À 
SVMA - Secretaria do Verde e Meio Ambiente 
Departamento de Licenciamento e Controle da Qualidade Ambiental 
Decont 1 – 2° andar 
Att. Sr. (a) Analista da Divisão Técnica de Registro e Licenciamento 

 
 
 

 
 

 

 
 

Declaramos para os devidos fins, que a empresa TRANS PEPERI GUAÇU PASSAGEIROS CARGAS 

E MUDANÇAS LTDA e SUATRANS Emergência S.A. - possuem contrato de prestação de serviços 

N° 7.2.2161, desde 25/09/2014 que tem como objeto o atendimento à emergência química e 

ambiental no transporte de produtos perigosos e possui prazo de validade indeterminado, podendo 

ser rescindido por ambas as partes com aviso prévio de 60 (sessenta) dias a fim de ajustes 

burocráticos, legislativos e administrativos.  
 

Declaramos ainda que o Plano de Atendimento Emergencial foi elaborado conjuntamente 
(SUATRANS e TRANS PEPERI GUAÇU PASSAGEIROS CARGAS E MUDANÇAS LTDA) visando 
melhoria no fluxo de ações e desempenho no atendimento a possíveis emergências que ocorram no 
Município de São Paulo envolvendo veículos e carga da empresa TRANS PEPERI GUAÇU 
PASSAGEIROS CARGAS E MUDANÇAS LTDA. 

 

 
 

 
 

Sem mais, 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

______________________              ________________________________________________ 

Giuliano Borlenghi    Daniel F. Zanotelli 
Diretor Presidente    Diretor 
Suatrans     Zanotelli Transporte & Logistica 
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Anexo 02 – Ordem de Acionamento e atividades desenvolvidas na emergência 
 

Dados do coordenador do PAE: 
 
Nome:    DANIEL F. ZANOTELLI 
Cargo:    DIRETOR 
Telefone Comercial:  49 - 3631-0300 

Telefone Celular:  49 - 8808.1317 
E-mail:    daniel@zanotelli.com.br  
Capacitação Técnica / Treinamentos:  
Responsabilidade na Emergência:  
 
 
 
Dados do coordenador substituto do PAE: 
 
Nome:    ADILAR ZANOTELLI 
Cargo:    GERENTE UNIDADE SP 
Telefone Comercial:  11 - 2412-0112 / 2412-2015 
Telefone Celular:  11 - 8807-5999 
E-mail:    genilda@postokm23.com.br  
Capacitação Técnica / Treinamentos: Técnico de Segurança do Trabalho 
Responsabilidade na Emergência: receber o aviso de acidente, acionar as equipes de emergência, 
comunicar de imediato os órgãos oficiais, acionar órgãos externos participantes, preparar relatório 
completo do acidente. 
 
 
Apoio 
 
Nome:    ROZELEI DA SILVA 
Cargo:    ASSISTENTE ADMINISTRATIVA 
Telefone Comercial:  49 - 36310330 
Telefone Celular:  49 - 8808-5075 
E-mail:    roze@zanotelli.com.br  
Capacitação Técnica / Treinamentos: Técnico de Segurança do Trabalho 
Responsabilidade na Emergência: receber o aviso de acidente, acionar as equipes de emergência, 
comunicar de imediato os órgãos oficiais, acionar órgãos externos participantes, preparar relatório 
completo do acidente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:daniel@zanotelli.com.br
mailto:genilda@postokm23.com.br
mailto:roze@zanotelli.com.br
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Anexo 03 – Produtos Transportados e Manuseados 
 

ONU 

NOME DE EMBARQUE                         

(preencher de acordo com o 

nome constante na Resolução 
420/04 da ANTT) 

CAPACIDADE 

MÁXIMA DE 

CARGA 
TRANSPORTADA 

POR VEÍCULO 
(Ton., kg, L ou 

M3 ) 

ESTADO 

FÍSICO 

CÓDIGO DA 
EMBALAGEM 

(FRACIONADO) 

TIPO DE 
CARGA / 

TRANSPORTE 

1017 CLORO 30.000 Kg GASOSO 
CILP - CILINDRO 

DE AÇO CARBONO 
PRESSURIZADO 

FRACIONADO 

1170 ETANOL 30.000 L LÍQUIDO 
BPL - BALDE 
PLÁSTICO 

FRACIONADO 

1263 
TINTA OU MATERIAL RELACIONADO 

COM TINTAS 
30.000 L LÍQUIDO LATA - LATAS FRACIONADO 

1361 CARVÃO 30.000 Kg SÓLIDO 
5M1 - SACO DE 

PAPEL 
MULTIFOLIADO 

FRACIONADO 

1866 RESINA, SOLUÇÃO, 30.000 L LÍQUIDO 
BOMB - 

BOMBONAS 
FRACIONADO 

2465 
ÁCIDO DICLOROISOCIANÚRICO, SECO, 

OU SAIS DE ÁCIDO 
DICLOROISOCIANÚRICO 

30.000 L LÍQUIDO 
BOMB - 

BOMBONAS 
FRACIONADO 

3106 
PERÓXIDO ORGÂNICO, TIPO D, 

SÓLIDO 
30.000 Kg SÓLIDO 

5H3 - SACO DE 
PLÁSTICO 

RESISTENTE À 
ÁGUA 

FRACIONADO 
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Anexo 04 – Rotas Utilizadas e Mapas de Tempo Resposta Estimados 
 

NOME DA EMPRESA DE 
ORIGEM/ENDEREÇO COMPLETO/ 

MUNICÍPIO/UF 

ROTA (PRINCIPAIS RUAS, AVENIDAS, 

MARGINAIS E RODOVIAS QUE O 

PRODUTO TRAFEGA QUANDO DENTRO DO 
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO) 

NOME DA EMPRESA  

DE DESTINO/ENDEREÇO 

COMPLETO/ 
MUNICÍPIO/UF 

DOVAC IND E COM LTDA - ESTRADA DOS 
CASA 2401 - SÃO BERNARDO DO 

CAMPO/SP 
BR 116 / BR 476 / BR 153 DIVERSOS CLIENTES 

BRASILUX TINTAS TECNICAS - RUA 
BAMBOZZI 240 - MATAO/SP 

BR 116 / BR 476 / BR 153 DIVERSOS CLIENTES 

SHERWIN WILLIANS - ESTRADA DO 
MOTANHAO 3000 - SÃO BERNARDO DO 

CAMPO/SP 
BR 116 / BR 476 / BR 153 DIVERSOS CLIENTES 

HIDROAZUL IND E COM LTDA - RUA JOAO 
DIAS NETO, 18 - CATAGUASES/MG 

BR 116 / BR 476 / BR 153 DIVERSOS CLIENTES 

ARMAZEM 47 DISTRIBUIDORA - AV DAS 
AMERICAS 433 - FAZENDA RIO GRANDE/PR 

BR 116 / BR 476 / BR 153 DIVERSOS CLIENTES 

TRATAE EQUIPAMENTOS PARA 
SANEAMENTO - LINHA ENCANTADO - ZONA 

RURAL - GUARACIABA/SC 
BR 153 / BR 476 / BR 116 DIVERSOS CLIENTES 

POLINOX DO BRASIL - ESTRADA 
MUNICIPAL DA MINA 1233 - ITUPEVA / SP 

BR 116 / BR 476 / BR 153 DIVERSOS CLIENTES 
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MAPAS_ROTAS 

 
 
Tempo Resposta Estimado: 
1) 00:37:00 H    2) 00:26:00 H           3) 00:34:00 H         4) 00:23:00 H                5) 00:29:00 H         
      
Ps: Essas indicações são apenas para fins de planejamento. Obras, trânsito intenso, clima ou outros 
fatores podem fazer com que as condições sejam diferentes dos resultados no mapa. 
 

ROTAS_ALTERNATIVAS 
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Anexo 05 – Local para Remoção Provisória de Carga / Equipamentos e Veículos 
 
Local Próprio :  NÃO  
Endereço  :  AV MONTEIRO 370  
CEP   :  07224-000 
Cidade   :  GUARULHOS             Estado: SP 
Telefone  :  11 - 2412-0112      
Área da garagem  :  600  m2   
Observações  :  
 

 

 
Anexo 06 – FISPQ’s 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


