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1 – Dos procedimentos existentes 

Em razão da descoberta da possibilidade de ocorrência do gás 

metano na USP Leste uma série de providências foi tomada e entre elas 

algumas referentes a procedimentos de emergência.

Para analisar, emitir parecer, e apresentar sugestões a 

respeito dos procedimentos de emergência implantados no campus 

da USP Leste, tomou-se por base os documentos denominados 

Plano de Contingência (http://each.uspnet.usp.br/site/download/

PlanoDeContingenciaUSPLeste.pdf), e Plano de Comunicações (http:/

/each.uspnet.usp.br/site/download/PlanoDeComunicacao.pdf), mais 

as informações disponíveis no site http://each.uspnet.usp.br/site/seg-

ambiental.php. 

Plano de Contingência

O objetivo do Plano de Contingência é “definir ações emergenciais 

a serem tomadas em caso de constatação de risco iminente no interior 

das instalações existentes no Campus da USP Leste”.

Seu foco aparente é o controle e medição do gás metano, a qual é 

feita por funcionários da empresa contratada de assessoria ambiental.

Encontrada uma concentração acima de 20% do Limite Inferior 

de Inflamabilidade –LII- em áreas internas/confinadas ou 50% do 

mesmo LII em áreas externas, considera-se uma situação de risco ou 

emergencial.

O Plano contém as responsabilidades dos atores, desde a 

medição, selagem de fissuras, aviso à direção, acionamento de Órgãos 

externos, etc.

O item 11 do Plano de Contingência estabelece ações de 

resposta quando a concentração de metano atingir os valores citados. 

Tais ações podem ser resumidas em:



1. Promover a remoção das pessoas das salas ou 

edifício;

2. Ventilar o ambiente abrindo portas e janelas;

3. Identificar pontos de entrada do gás;

4. Acionar o sistema manual de extração de gás;

5. Selar com argamassa as fissuras;

6. Efetuar novas medições

7. No caso da medição ser nula permitir o retorno 

das pessoas;

8. No caso das medições em áreas internas e 

externas permanecerem superiores a 20% do LII (Limite 

Inferior de Inflamabilidade) deve-se evacuar o local e 

acionar órgãos como CIPA EACH, Corpo de Bombeiros, 

Defesa Civil, CETESB e Disque Meio Ambiente;

9. Se em ambientes externos as medições 

ultrapassarem 50% do LII, deve-se aumentar a freqüência 

das medições nos ambientes internos das edificações 

próximas a estes pontos externos.

Plano de Comunicações

O Plano de Comunicação contém as informações de como 

agir em caso de emergência, aparentemente destinada ao público em 

geral, e detalhamento das rotas de fuga a serem utilizadas em caso de 

abandono.

As informações ao público em geral são as seguintes:

Como agir em caso de Emergência

1 - Alarme

Se houver Situação de Emergência no campus USP Leste, será 

acionado um sinal sonoro.

2 - Rota de Fuga | Saídas



Procure conhecer as saídas dos edifícios do campus USP Leste, 

assim como a Rota de Fuga. Se você estiver na área externa, vá para o 

Ponto de Encontro.

3 - Fila Indiana

Saia imediatamente do local alertando os demais ocupantes do 

andar. Todos devem sair em Fila Indiana, sem correr, mas em passo 

apressado e encostados à parede.

4 - Ponto de Encontro

O Ponto de Encontro em caso de Emergência é localizado em 

frente ao edifício da Biblioteca. Lá haverá um funcionário capacitado 

que indicará como será realizada a evacuação do campus USP Leste.

5 - Telefones Importantes

Caso se depare com uma situação de emergência, entre em 

contato imediatamente com a guarda universitária pelo telefone (11) 

3091-1033, ou ligue para:

Manutenção | Infraestrutura EACH: (11) 3091-1032

Corpo de Bombeiros – 193

Subprefeitura | Defesa Civil – 199

CETESB: Centro de Controle de Desastres e Emergências Químicas - 

(11) 3133-4000

Disque Meio Ambiente – 0800-113560

Agência Ambiental do Tatuapé - (11) 2296-6711.

2 - Dos procedimentos necessários

As respostas e ações necessárias diante de uma situação 

de emergência tanto o Plano de Contingencia quanto no Plano de 



Comunicação se restringem ao caso da existência do gás metano. 

Entretanto há uma série de outras situações de emergência que exigem 

respostas semelhantes e que não são abordadas naqueles planos, como 

por exemplo, incêndios, vendavais, vazamentos de produtos químicos, 

etc. Por tal razão é conveniente que se estabeleça um único documento 

que trate de todas as emergências prováveis que pode ser denominado 

PLANO DE EMERGÊNCIAS. 

Além disto, há exigências legais ou normativas referentes ao 

assunto e que devem se atendidas. 

As situações de incêndio, por exemplo, não abrangidas pelos 

atuais Planos, são reguladas por dois documentos: 

1.Instrução Técnica 17/11- Brigadas de Incêndio 

(http://www.corpodebombeiros.sp.gov.br/

normas_tecnicas/its_2011/INSTRUCAO_TECNICA_17-

2011.pdf) e 

2.  NBR 15219 – Planos de Emergência Contra Incêndio 

– Requisitos (anexada). 

Todos os procedimentos passo a passo referentes às emergências 

devem ser estabelecidos, com detalhamentos que incluam, inicialmente, 

sua percepção e transmissão a um centro de acionamento bem como o 

seu posterior desencadeamento das respostas necessárias.

O centro de recepção/desencadeamento das respostas necessita, 

obrigatoriamente, ter permanência humana em grau de atenção 

durante as 24 horas do dia.

Acionamentos de resposta necessitam de sistemas de alarme, 

setoriais ou gerais, que sejam perceptíveis e conhecidos por todos 

(especialmente em caso de abandono), ou não ocorrerão respostas 

imediatas.

Tudo deve estar escrito e ser treinado periodicamente, para que 

sejam efetuados os ajustes decorrentes da percepção de falhas, o que 

somente os treinamentos e simulados podem evidenciar.



Como os atuais Planos da USP Leste só contemplam a emergência 

referente ao gás metano nos parece improdutivo efetuar comentários 

pontuais e indicar acréscimos. Por essa razão estamos anexando um 

modelo de Procedimentos de Emergência, que deve ser entendido 

como uma minuta, com a pretensão de colaborar para a efetivação dos 

procedimentos em casos de emergência.

Em complemento, e após uma análise pelos responsáveis por sua 

implantação, nos colocamos à disposição para uma reunião com todos 

os responsáveis, com a finalidade de esclarecer todos os detalhes que 

apresentem dúvidas ou inconsistências.



ANEXOS:

ANEXO 1 – MODELO DE PROCEDIMENTOS DE EMERGÊNCIA – USP 
LESTE

1 INTRODUÇÃO

 OBJETIVOS

1. Eliminar ou reduzir as perdas humanas, de material e do meio ambiente, por uma 
rápida e efetiva reação (resposta) nas situações de emergência.

2.  Garantir efetiva ajuda externa, quando necessário.

3. Fornecer à administração, supervisão, a todos os colaboradores, alunos e 
professores, as diretrizes relativas às situações de emergência.

4. Possibilitar uma rápida recuperação das condições normais de funcionamento e 
retorno à normalidade.

 APLICAÇÃO

Este Plano de Emergência deve ser usado e aplicado em todas as dependências da 
EACH/USP(USP LESTE).

ORGANIZAÇÃO

É necessário organizar e treinar equipes para dar as necessárias respostas ás 
diferentes situações de emergência possíveis. A IT 17/11 – Brigada de Incêndio 
estabelece vários parâmetros que devem ser atendidos. Exemplos de algumas das 
equipes necessárias: 

• Portaria 
• Brigadistas
• Equipe de abandono
• Grupo de Assessoramento Técnico (GAT)
• Eletricistas 

2 PRINCÍPIOS BÁSICOS DE FUNCIONAMENTO
Identificada uma situação de emergência, deverá ser dado um alarme e 
pessoas devidamente treinadas iniciarão uma série de ações adequadas 
para a dada situação. A boa e rápida desenvoltura da reação depende 
muito de treinamentos periódicos.

1. Alarme. 

As respostas às situações de emergência dependerão sempre do alarme a 
ser acionado por qualquer funcionário, aluno, colaborador (seja colaborador direto 
ou terceiro). Esse alarme poderá ser transmitido através do ramal (???) destinado a 
emergências, ou do sistema de avisadores de incêndio (botoeiras). 

No caso de transmissão por telefone, alertará primeiramente a Portaria que 
acionará os sinais convencionados (ver sinais padrão de alarme em...). 

No caso do acionamento dos sistemas de avisadores soará automaticamente 
um alarme de incêndio na edificação e em conseqüência serão alertados os 
Brigadistas e as Equipes de Apoio. A Portaria também tomará conhecimento desse 



acionamento (painel de alarme) e desencadeará as providências complementares, não 
necessitando, nesse caso, alertar os Brigadistas.

2. Reação.

Dado o alarme, pelas botoeiras ou pela Portaria, a pessoa designada ou 
seu substituto (qual setor????) passará a coordenar a resposta à emergência, se a 
mesma ocorrer em horário em que esteja presente à planta algum componente do 
setor. Esta pessoa determinará todas as ações necessárias, inclusive o abandono da(s) 
edificação(ões), conforme roteiros previamente elaborados.

As ações necessárias para o controle das emergências serão executadas pelos 
colaboradores treinados e acionados para tal, e pela Equipe de Apoio.

Será ainda composto um Grupo de Assessoramento Técnico (GAT) que 
fornecerá suporte técnico administrativo para a solução da emergência.

A Portaria/Vigilância funcionará como Central de Comunicações e será a 
responsável pelo desencadeamento das ações e pelo acionamento e recebimento 
do Socorro Público.

3. Simulados
As ações e procedimentos aqui descritos serão ensaiados em simulados, 

relatados e aperfeiçoados, no mínimo duas vezes por ano.



3 DOS DIVERSOS GRUPOS E SUAS RESPONSABILIDADES E 
PROCEDIMENTOS

 3.1 DOS FUNCIONARIOS, ALUNOS E PROFESSORES DA EACH/USP(USP 
LESTE) E DAS PRESTADORAS DE SERVIÇO

1. Alertar aos demais

Compete a todo funcionário, professor, aluno e prestadores de serviço 
da EACH/USP(USP LESTE), em qualquer nível hierárquico, como primeira 
providência, comunicar a existência de emergências. São consideradas emergências 
acontecimentos como incêndios, desabamentos, explosões (ou risco de explosões), 
destelhamento, vazamento ou derramamento de líquidos e gases, acidentes 
ambientais, além de qualquer problema de saúde com outros colaboradores que 
necessitem de auxilio médico no local (não possam deslocar-se para o ambulatório ou 
enfermaria).

Em situações que podem se transformar em emergência, ou causar impactos 
ambientais, por menor que seja esse impacto, como derramamento de líquidos, etc., 
deve ser avisado o responsável pelo setor/edificação.

2. Meios de alerta.

O alarme ou alerta deve ser dado por meio de um ramal telefônico 
especificamente designado para a comunicação de emergências, ou por meio dos 
avisadores que se encontram distribuído nas edificações.

Portanto, o colaborador que detectar uma emergência deverá:
• Discar o número (???) e informar à Portaria o local e o tipo de 

emergência (incêndio, vazamento de líquidos inflamáveis ou gases, 
vazamento de produtos químicos, acidentes ambientais);

• Quebrar o vidro e acionar o avisador que se encontra junto a cada 
hidrante, em caso de incêndio.

3. Abandono

Além de acionar o alarme, compete a todos os colaboradores, alunos e 
professores, efetuar o abandono da(s) edificação (ões), quando ouvirem o sinal  (???). 
O abandono se fará seguindo a seguinte sequência de ações:

• Desligar todo equipamento pelo qual for responsável ou estiver operando;
• Dirigir-se calmamente para o Ponto de Encontro, seguindo rota 

previamente conhecida, conforme exercícios efetuados;
• Orientar e conduzir as visitas ou colaboradores estranhos ao setor;
• No Ponto de Encontro, auxiliar no controle de saída dos colaboradores do setor, 

informando ao controlador se todos saíram ou não;
• Permanecer no Ponto de Encontro até que receba nova orientação do 

Coordenador da Emergência.
• Os colaboradores previamente designados para tal deverão buscar por 

companheiros em locais ermos ou de difícil acesso;
• Os colaboradores com função de controlador deverão receber as informações 

sobre o efetivo abandono dos componentes do setor, transmitindo-as ao 
Coordenador da Emergência;

4. Não aumentar o risco.



No caso de não ter sido acionado o abandono de suas edificações os 
colaboradores devem permanecer em seus locais normais de atividade. Só poderão 
se dirigir ao(s) local (is) da(s) emergência(s), aqueles que tiverem sido requisitados, 
treinados e/ou compuserem equipes de resposta a emergências.

3.2 DO RESPONSÁVEL PELA ÁREA/PROFESSOR/CHEFE DE EQUIPE

1. Controlar o abandono.

Compete ao responsável pela área, professor, chefe de equipe:
• Controlar o efetivo abandono dos seus alunos/colegas, 

mantendo-os no Ponto de Encontro até que receba novas 
orientações do Coordenador da Emergência;

• Informar ao Coordenador se todos os colaboradores sob sua 
responsabilidade deixaram (ou não) a(s)  edificação (ões).

2. Iniciar reação em situações críticas que possam se transformar em 
emergências

Em situações críticas, que possam se transformar em emergências, como a de 
derramamento de líquidos, queda de energia, vendavais, etc., tais colaboradores 
devem ainda tomar providências para auxiliar no controle da situação, informando ao 
(????) em horário de expediente e à Portaria fora desse.

3. Auxiliar no isolamento

Como responsável pela área deve auxiliar no isolamento, evitando que outras 
pessoas não treinadas sejam expostas a quaisquer riscos.

4. Fornecer suporte

O responsável pela área deve dar suporte às pessoas que estão envolvidas no 
atendimento à emergência, sejam Brigadistas, sejam outros colaboradores, indicando 
riscos específicos, fornecendo informações que julgue conveniente ou lhe forem 
indagadas ou executando as ações que lhe forem solicitadas pelo Coordenador da 
Emergência.

3.3 DO RESPONSÁVEL GERAL OU COORDENADOR GERAL

1. Coordenar a resposta à emergência

O Coordenador da Emergência é o Chefe da ???? ou, na sua ausência, outro 
componente da ????. Compete-lhe priorizar e determinar todas as ações que devam 
ser tomadas, tais como por exemplo o abandono da edificação ou o acionamento do 
socorro público

2.Elaborar relatório

O ???? será responsável pela elaboração do relatório da emergência (conforme 
anexo), contando para tal com o apoio do Grupo de Assessoramento Técnico (GAT –
ver abaixo)

3. Atualizar



O ????? será responsável pela atualização destes procedimentos e de seus 
anexos.

3.4 DO GRUPO DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO- “GAT” 

1. Composição

Será composto um “Grupo de Assessoramento Técnico” para ser acionado e 
desenvolver trabalhos nas emergências, o qual será composto no mínimo dos: 

• Diretor da EACH/USP(USP LESTE) ou seu substituto; 
• Chefe (?) da Engenharia  / Manutenção ou seu representante / equivalente;
• Chefe (?) da Segurança Patrimonial ou seu representante/equivalente;
• Chefe (?) de Compras ou seu representante/equivalente;  
• Chefe (?) de Informática ou equivalente.

2. Coordenação do GAT

O Diretor da EACH/USP(USP LESTE)  será o coordenador do Grupo.

3. Responsabilidades

Esse Grupo será responsável pelo:
• Apoio técnico administrativo na resposta à emergência ou, quando 

acionado socorro público, pelo apoio a esse socorro (técnico e material), 
até que a emergência esteja finda e se reiniciem os trabalhos normais.

• Co-responsável pela elaboração do relatório da emergência, (conforme 
ANEXO 3).

• Atendimento à mídia.
• Coordenação dos trabalhos de recuperação.

3.5 DA PORTARIA

1. Acionamento do(s) alarme(s)

A Portaria será a responsável pelo acionamento do(s) alarme(s), e de todas 
as pessoas que devam se envolver com a resposta a emergência de acordo com os 
procedimentos estabelecidos.

2. Acionamento do socorro público

Será ainda a responsável pelo acionamento do socorro público.

2.1. Regras para acionamento do(s) alarme(s)

• Em horário normal – Basicamente o acionamento da resposta às emergências e 
o acionamento do socorro externo será feito pelo ?????

• Fora do horário normal - Em horários em que não se encontrem componentes 
do (????) a Portaria acionará incontinente os sinais internos convencionados 
(incêndio, etc.), inclusive o de abandono, e acionará o socorro público, 
buscando após contatar com componentes do (????) e GAT.



3.6 DOS BRIGADISTAS

1. Mobilização

Os brigadistas terão a seguinte atuação em situações de emergência:
• Acionarão o alarme (telefone ou botoeira) como todo e qualquer 

colaborador
• Atenderão ao sinal de alarme, comparecendo diretamente ao local da 

emergência caso esse local lhes seja de conhecimento
• Comparecerão primeiramente ao Ponto de Reunião da Brigada 

para se informar sobre o local da ocorrência (caso não o saibam nem o 
detectem por outros meios), dirigindo-se após ao local da emergência 
para resolvê-la conforme treinamento recebido.

2. Campo de atuação

Atuarão em resposta a princípios de incêndio, emergência com produtos 
químicos perigosos, vazamento de líquidos inflamáveis, de gás, e acidentes 
ambientais.

3. Regras Gerais de atuação

• Incêndios e vazamentos de gases e líquidos inflamáveis

Fica estabelecido que, independentemente da determinação do Coordenador 
da Emergência, os Brigadistas poderão utilizar, a seu critério, os aparelhos extintores 
portáteis, efetuar isolamento de local de sinistro (com uso de fita isolante) com um 
raio de 15 metros , e tomar providências de salvatagem.

Poderão ainda preparar linha de mangueira do(s) hidrante(s) mais próximo(s), 
aguardando, porém determinação do Coordenador da Emergência para efetuar 
aplicação de jatos de água.

• Emergências com produtos perigosos

No caso de emergência com produtos perigosos, os Brigadistas efetuarão 
trabalhos sempre em duplas, com uso de EPI e materiais específicos, (conforme 
treinamento recebido) e atuarão sempre na ausência ou complementarmente aos 
componentes do (????).

3.7 DOS ELETRICISTAS DE PLANTÃO

1. Mobilização

Os eletricistas de plantão terão a seguinte atuação em situações de 
emergência:

• Acionarão o alarme (telefone ou botoeira) como todo e qualquer 
colaborador

• Atenderão ao sinal de alarme, comparecendo diretamente ao local da 
emergência caso esse local lhes seja de conhecimento;



• Comparecerão primeiramente ao Ponto de Reunião da Brigada para 
se informar sobre o local da ocorrência (caso não o saibam nem o 
detectem por outros meios). Após se dirigem ao local da emergência.

2. Campo de atuação

Atuarão em resposta a princípios de incêndio, emergência com produtos 
químicos perigosos, vazamento de líquidos inflamáveis, de gás e acidentes ambientais.

3. Regras Gerais de atuação

• Incêndios e vazamentos de gases e líquidos inflamáveis e 
incidentes com produtos perigosos.

Fica estabelecido que, independentemente da determinação do Coordenador 
da Emergência, os Eletricistas de Plantão poderão, a seu critério, desligar os aparelhos 
elétricos e circuitos e rede envolvidos na emergência ou nas proximidades dela. 
Deverão ainda interromper todos os fluxos de combustíveis (líquidos e gasosos) e 
lubrificantes na área da emergência.

A religação dos fluxos de combustível e lubrificantes e da energia elétrica 
somente poderá ser efetuada por determinação do (????).

Caberá ainda aos eletricistas comparecer `Casa de Bombas do Sistema de 
Hidrantes para verificar o atuar no funcionamento/desligamento das bombas.



3.8 FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS

Muitas emergências podem exigir providências imediatas por meio de fornecedores ou 
prestadores de serviços. Portanto é útil ter uma lista daqueles aptos a:

Fornecer telhas/reparar telhados;
Fornecer lonas plásticas e cabos de amarração;
Recarregar extintores e fornecer material de proteção e combate a incêndios;
Fornecedor de serviços de reparos em sistemas elétricos/fornecer materiais elétricos;
Fornecedor de serviços de reparos em tubulações/fornecedor de materiais hidráulicos;
Fornecedor de serviços de reparos em obras civis/fornecedor de materiais;
Fornecedor de serviços de reparos em sistemas eletrônicos/fornecedor de materiais;
Fornecedor de madeiras e efetuar reparos de carpintaria/marcenaria;
Fornecedor de guindastes e aparelhos multiplicadores de força;
Fornecedor de andaimes e equipamentos/máquinas para construção civil;
Fornecedor de água;
Fornecedor de serviço de desentupimento;
Fornecedor de serviços ambientais (aterros/incineração);
Fornecedor de gases.



3.9 PROCEDIMENTOS PARA ATUAÇÃO DA PORTARIA EM SITUAÇÕES DE 
EMERGÊNCIA

A Portaria é o elemento fundamental no desencadeamento das ações dos 
“Procedimentos de Emergência”. Recebe as informações, desencadeia as operações e 
aciona os órgãos públicos e colaboradores responsáveis pelas ações que farão face às 
emergências.

As providências variam conforme se trate de horário de expediente ou horário 
fora de expediente.

É sempre a responsável pelo acionamento, recepção e encaminhamento dos 
órgãos externos (poder público) que atenderão as emergências. 

Deve manter sempre à mão o número dos telefones dos órgãos públicos e 
os envelopes contendo as listas dos colaboradores a serem acionados, bem como os 
roteiros para resposta as emergências, cuidando de seu fácil acesso e integridade.

Todas suas ações e providências devem seguir os roteiros previamente 
estabelecidos e serem registrados em aviso/relatório próprio, conforme anexo a este 
manual.

Importante:
• A Portaria manterá relação de endereços e croquis de deslocamento 

para os hospitais próximos da EACH/USP(USP LESTE), para facilitar o 
transporte em situações de emergência. 

• Manterá também informações atualizadas de quais são as 
especialidades que tais hospitais estão aptos a atender .



AÇÕES DA PORTARIA EM SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIAS:

Obs. Em horários fora do expediente as ações dependentes de determinação 
do Coordenador da Emergência, devem ser tomadas automaticamente.

Incêndio e vazamentos de líquidos inflamáveis, produtos 
perigosos, gás liquefeito de petróleo (GLP) ou presença de 
gás metano acima dos limites aceitáveis 

1. Aciona a Brigada de Combate a Incêndio (???) OBS. A Brigada deve ser 
treinada para efetuar a dispersão dos gases, o que pode ser feito com 
uso de hidrantes. 

2. Transmite à mesma o “local” e o “tipo” de emergência, caso haja 
recebido a informação via fone. Aciona os plantonistas de manutenção 
em especial o eletricista (????).

3.Aciona a (?????) e o GAT (colaboradores listados para aquela 
emergência), mais o Órgão Público respectivo se determinado pelo 
Coordenador da Emergência.

4. Impede a entrada e saída de pessoas até ordem em contrário da direção 
da EACH/USP(USP LESTE).

5. Orienta as viaturas do Corpo de Bombeiros, caso tenham sido 
chamadas, até o local do sinistro.

6. Aciona o Serviço Médico quando da existência de vítimas.
7. Aciona o alarme de abandono se determinado pelo (????).

Vendaval, desabamento, destelhamento
1. Aciona os plantonistas de manutenção em especial o eletricista (????).
2. Aciona a (????) e o GAT (os colaboradores listados para aquela 

emergência), mais o Órgão Público respectivo se determinado pelo 
Coordenador da Emergência. 

3. Impede a entrada e saída de pessoas até ordem em contrário da 
Direção da EACH/USP(USP LESTE) .

4. Orienta as viaturas do Corpo de Bombeiros, caso tenham sido 
chamadas, até o local do sinistro.

5. Aciona o Serviço Médico quando da existência de vítimas.
EM SITUAÇÕES DE VENDAVAL E DESTELHAMENTO NÃO DEVE SER 
ACIONADO O ABANDONO DAS EDIFICAÇÕES.

Colapso no sistema de abastecimento de luz, água, gás, 
telefonia

• Contatar com as empresas vizinhas e concessionárias para saber se o 
problema é regional ou só da EACH/USP(USP LESTE) e obter informação 
quanto ao tempo necessário para os reparos. 

• Acionar (????)e  o GAT.

Roubo, assalto, distúrbio, quebra- quebra
1. Acionar o responsável pela Segurança Patrimonial (???).
2. Acionar a Polícia (190/147) se determinado pelo Coordenador da 

Emergência.
3. Fecha portões impedindo a entrada e saída de pessoas e fornecer a 

Policia entradas alternativas, caso haja bloqueio de alguma entrada.



4. Fora do expediente: acionar o eletricista e auxiliá-lo no fechamento e 
interrupção dos fluxos de gás, água, energia elétrica e combustível.

5. Acionar o GAT.

Intoxicação alimentar e outras emergências médicas 
1. Acionar o Serviço Médico (????)
2. Acionar o Corpo de Bombeiros se determinado pelo Coordenador das 

Emergências;
3. Acionar o GAT e disponibilizar vigias para a condução das ambulâncias 

(remoção aos hospitais).
4. Remove a(s) vitima(s) para o(s) hospital (is).



MODELOS DE FORMULÁRIOS

MODELO DE AVISO/RELATÓRIO DE PROVIDÊNCIAS DE RESPOSTA A 
EMERGÊNCIAS DESENVOLVIDAS PELA PORTARIA

Para que não hajam dúvidas quanto às providencias tomadas pela portaria durante as 
emergências é conveniente que todas as suas ações sejam registradas em formulários 
como por exemplo o apresentado abaixo.

Tipo de Emergência:

(__) Incêndio;  (__) Produtos Perigosos;  (__) Vendaval/Destelhamento;  (__) 
Desabamento; 
Outros (especificar): _______________________

Edifício: ( __) XXX      (__) XXX      (__) XXX      (__) XXX

Localização específica 
(setor):____________________________________________________

Data:        /            /  20__  .   Hora:        :           h.

Pessoa que cientificou a Portaria:Nome:______________________________ 
Nº:Reg:_________

Aviso recebido por : Nome ________________________________________Nº 
Reg:_________
____________________________________________________________________
____________________

Tipo de Alarme Acionado Pela Portaria: 
(__)XXXXXXXXXXXXXXX Hora Acionam.       :        h.

(__) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Hora Acionam.       :        h.
____________________________________________________________________
____________________

Eletricista Acionado:
Nome:_______________________________________________________ horário :     
 :       h.

Componente da (?????):
Nome:_______________________________________________________ horário :     
 :       h.
Nome:_______________________________________________________ horário :     
 :       h.

Componente do Serviço Médico Acionado:
Nome:_______________________________________________________ horário :     
 :       h.

Acionamento do Grupo de Assessoramento Técnico (GAT)-Preencher lista própria, 
anexando-a após.

Socorro Público (Corpo de Bombeiros; Polícia; Serviços de Água, Luz, Eletricidade, 



etc.) acionado(s). Nomes e respectivo(s) horário(s) de chegada:

Quem determinou o acionamento (horário de expediente normal):
 Nome:________________________________________________________Nº 
Reg:_______

Nome do órgão 
acionado

Horário de 
Acionam.

Horário de 
Chegada

Nome do Responsável 
(Comandante)

Preencher o verso com as seguintes informações: Demais providências tomadas pela 
Portaria (fechar portões, etc.), com respectivos horários e responsáveis.
Responsável pelas ações da Portaria. 
Nome:______________________________________N Reg.________



 MODELO DE LISTA PARA ACIONAMENTO DO GRUPO DE 
ASSESSORAMENTO TÉCNICO - GAT

Importante: As informações constantes desta lista são 
confidenciais. A mesma deve ser mantida lacrada e ser entregue 
ao ????, ao término da Emergência,,juntamente com o Aviso/ 
Relatório da Emergência.

Data de acionamento do Grupo: ___/___/20__

Relação do grupo de pessoas que compõe o GAT e devem ser 
acionadas para apoiarem e auxiliarem na resposta as emergências.

Nome Função Ramal 
Interno

Fone 
residencial Celular Horário de 

Acionam.

1- :

2- :

3- :

4- :

5- :

6- :

Lista de pessoas reserva – Caso a pessoa acionada na lista acima não 
seja encontrada, busque o número correspondente na lista abaixo e acione 
seu reserva.

Nome Função
Ramal 
Interno

Fone 
residencial Celular

Horário de 
Acionam.

1- :

2- :

3- :

4- :

5- :

6- :



ANEXO 2 –

 SINAIS, ALARMES E PROCEDIMENTOS PARA DIFERENTES 
EMERGÊNCIAS.

1 – SINAIS e  ALARMES

 Sinal de alerta e alarme de incêndio

2???????????????????? 

Como sinal padrão de alerta e também como alarme de incêndio (os 
sinais podem ser diferentes) na EACH/USP(USP LESTE)  fica convencionado 
 ?????????????, com duração e intervalo de ??? segundos. 

Ao ser dado este sinal:
• Os brigadistas do setor respondem à ele comparecendo ao ponto de 

reunião previamente determinado. 
• A Portaria providencia comunicação aos brigadistas sobre o local e tipo 

da emergência.

Fora do horário de expediente os sinais de emergência deverão ser acionados 
sempre que o procedimento escrito assim o determinar. Durante o horário de 
expediente os sinais de alarme e abandono somente serão acionados pela Portaria se 
determinados pelo Coordenador da Emergência, quando o mesmo julgar conveniente 
que:  

A Brigada de Incêndio compareça a seu ponto de encontro, aguardando 
instruções.

Todos os colaboradores estejam alerta para a possibilidade de efetuar o 
abandono conforme previamente treinado.

O alarme de incêndio poderá ser acionado também pelo sistema de botoeiras, 
não exigindo intervenção (salvo complementar) da Portaria.

Sinal de abandono

???????????????????????????????????????????????????.

Deve ser acionado pela Portaria quando determinado pelo Coordenador da 
Emergência ou pelo Responsável (Comandante) pelo socorro público, e convenciona-
se como sendo ??????????, com duração e intervalos de ??? segundos.  

Com esse sinal todos os colaboradores deverão deixar  seus locais de trabalho 
e se dirigir   ao(s) local(is) de  concentração, procedendo-se conforme descrito em 
“Abandono”. . 

Sinal de final da emergência

??????????????????????????????????????

Repete-se o toque de abandono caso ele haja ocorrido ou se avisa os 



envolvidos diretamente. (Na área de concentração será avisado pelo coordenador do 
abandono/emergência).

Testes

Estes sinais serão ensinados na integração e testados todas as segundas-feiras 
entre 08:55 e 09:05 horas.


