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RESUMO 

Pioli, Anderson. Proposta para elaboração de um sistema nacional 

Georreferenciado para Registro de Emergências Químicas e Radiológicas – 

SISNAGREQ. 2021. 25p. Seminário apresentado como parte dos requisitos para 

obtenção do Grau de Mestre em Tecnologia Nuclear – Materiais. Instituto de Pesquisas 

Energéticas e Nucleares – IPEN. São Paulo. 

O Brasil é o maior país da América Latina, sendo o quinto maior do mundo em área 

territorial e o sexto em população, com mais de 210 milhões de habitantes. Sua atual 

Constituição, o concebe como uma república federativa presidencialista, formada pela 

união de 26 estados, do Distrito Federal e de 5.570 municípios. Com todas essas 

dimensões, o país apresenta intensa movimentação de produtos químicos e radiológicos 

nos mais diversos tipos de modais. Toda essa movimentação pode provocar a 

ocorrência de acidentes, o que é preocupante devido aos perigos intrínsecos aos 

produtos e ao elevado adensamento populacional urbano das grandes capitais do país. 

Fatalidades ou severos danos à saúde da população bem como impactos ambientais 

podem ocorrer em função desses acidentes. O registro das informações de cada 

emergência torna-se ferramenta importante para a análise e aprendizado de forma a 

controlar novas emergências. Diversos órgãos em todo o país realizam o atendimento a 

essas emergências, no entanto, as informações coletadas em cada evento variam muito 

entre as instituições, não existe uma padronização dos dados coletados em campo, bem 

como a disponibilização desses dados ao público, não ocorre de forma satisfatória. Este 

estudo tem por finalidade avaliar como são realizados os registros dos atendimentos às 

emergências químicas e radiológicas, realizados por diversas instituições nacionais e 

internacionais, sua disponibilização ao público para consulta, bem como propor a 

elaboração de um Sistema Nacional Georreferenciado para Registro de Emergências 

Químicas e Radiológicas, que poderá ser implantado, utilizado e disponibilizado em todo 

o território nacional, de forma ágil e gratuita para toda a população. Para isso foi 

realizado um estudo detalhado em diversos formulários e sistemas de registros de 

emergências químicas e radiológicas utilizados no Brasil e no exterior. Realizou-se 

também uma pesquisa junto a especialistas de diversas áreas que de alguma forma 

participam de atendimentos a emergências, de modo a estabelecer uma taxonomia de 

coleta apropriada de dados e outros parâmetros relevantes para a futura estruturação do 

Banco de Dados em questão. Por fim, esta dissertação poderá contribuir para elevar a 

ampliação do olhar da comunidade acadêmica para a importância da criação de um 

sistema nacional padronizado para registro das emergências químicas e radiológicas 

que irá contribuir para a geração de conhecimento. 

Palavras-chave: Registro, Emergência, Acidente, Georreferenciamento, Química, 

Radiológica. 

 



 

 

ABSTRACT 

Pioli, Anderson. Proposal for the development of a national georeferenced system 

for the registration of chemical and radiological emergencies – SISNAGREQ. 2021. 

157p. Seminar presented as part of the requirements to obtain the Master's Degree in 

Nuclear Technology – Materials. Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares – IPEN. 

São Paulo. 

Brazil is the largest country in Latin America. It’s the fifth largest territorial area and the 

sixth largest population in the world, with more than 210 million inhabitants. Its current 

Constitution set it up as a Federal Presidential Republic, formed through the union of 26 

states, the Federal District and 5,570 municipalities. In such a large country an intense 

chemical and radiological products movement takes place throughout most transportation 

modals and therefore accidents usually happen, which is worrying due to product’s 

intrinsic dangers and to high population density in the largest cities of the country. Both 

fatalities or severe damages to people health and environmental impacts can eventuate 

as consequence of accidents.  Recorded information concerning each assisted 

emergency becomes an important analysis and learning tool to avoid new emergencies 

occurrences. Several agencies throughout the country handle these emergencies, 

however the collection of event information’s greatly varies among them, since there is no 

field data collection standardization and the collected information’s availability is not 

satisfactory. The purpose of this study is to evaluate how the records of assistance to 

chemical and radiological emergencies, carried out by several national and international 

institutions, are made public for consultation, as well as to propose the development of a 

national geo-referenced system for chemical and radiological emergencies recording, 

which can be deployed, utilized and made quickly available to everyone throughout the 

entire national territory, free of charge. For this, a detailed study was carried out on 

assorted forms and record systems for chemical and radiological emergencies, applied in 

Brazil and abroad. A survey was also carried out along various areas experts who 

somehow use to participate in emergency care, in order to establish a taxonomy of 

appropriate data collection and other relevant parameters to the database structuring. 

Finally, hopefully this paper may contribute to raise the academic community's view on 

the importance in creating a standardized national system for chemical and radiological 

emergencies recording, which also will contribute for knowledge generation. 

Keywords: Registry, Emergency, Accident, Georeferencing, Chemistry, Radiology. 
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1. INTRODUÇÃO 

Os avanços tecnológicos associados à industrialização, normalmente 

trazem conforto à sociedade moderna. Somente por meio da utilização de produtos 

químicos, e a partir de suas reações, o homem consegue produzir medicamentos, 

alimentos, roupas, carros, casas, produtos de higiene, bem como purificar a água e 

produzir energia, itens essenciais à sua sobrevivência. Não há área ou setor que não 

utilize em seus processos ou produtos, algum insumo de origem química. Para 

atender às demandas da sociedade, é necessária uma grande variedade de produtos 

químicos (HADDAD, 2017). 

A preocupação com o tema de segurança relacionado à realização de 

atividades industriais associadas ao transporte, ao armazenamento, à manipulação e 

ao processamento de produtos perigosos no Brasil por parte dos órgãos ambientais 

remonta à década de 80, com a publicação em 1986 da Resolução nº 1 do Conselho 

Nacional do Meio Ambiente (CONAMA, 1986) (ALVES, 2021). Desde então, diversos 

órgãos ambientais passaram a exigir, dentro dos processos de licenciamento 

ambiental, a elaboração de Análises Quantitativas de Risco - AQR (comumente 

denominados como Estudos de Análise de Riscos - EAR) para instalações as quais 

apresentem potencial de causar danos extramuros às comunidades vizinhas e ao 

meio ambiente. Isto permitiu, portanto, que a questão relacionada à prevenção de 

acidentes maiores passasse a ser contemplada nos processos de licenciamento no 

Brasil, seja em nível municipal, estadual ou federal (ALVES, 2021). 

Além de fundamental para os negócios das empresas, a gestão adequada 

dos riscos operacionais associados às atividades que manipulam produtos químicos, 

constitui um fator determinante na prevenção ou mitigação das consequências de 

eventuais acidentes ou incidentes que possam causar danos às pessoas envolvidas 

ou não com a sua operação, ao patrimônio das instalações ou do público em geral e 

ao meio ambiente, além de contribuir para a preservação da imagem e reputação 

destas empresas e para a minimização de prejuízos advindos de eventos 

indesejados. (ANP, 2011). 
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Neste trabalho, o termo emergência refere-se a qualquer tipo de 

emergência com produto químico ou radiológico ou, como mais usual, utiliza-se o 

termo emergência química. 

Emergência química é uma situação adversa envolvendo produtos 

químicos, os quais podem de alguma forma, representar perigo à saúde e segurança 

da população, meio ambiente e aos patrimônios público e privado, requerendo, 

portanto, intervenções imediatas (HADDAD, 2017). Essas emergências podem 

ocorrer em qualquer etapa dos processos de produção, armazenamento e 

transporte. 

As emergências radiológicas são acidentes relacionados com fontes 

radioativas que envolvem a libertação de radiações ionizantes, exigindo uma 

resposta urgente por parte dos agentes de segurança para garantir a segurança da 

população nas zonas afetadas (APSEI, 2021). 

No estado de São Paulo, diversas instituições participam das ações de 

resposta a uma emergência química, mais frequentemente o Corpo de Bombeiros, a 

CETESB, a Polícia Rodoviária ou órgão de trânsito do município, órgãos do setor 

saúde que desenvolvem o atendimento pré-hospitalar como o Grupo de Resgate e 

Atendimento a Urgências - GRAU e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - 

SAMU, atendimento hospitalar (hospitais, centros de assistência toxicológica) e as 

vigilâncias sanitária, epidemiológica e ambiental, além da Defesa Civil Municipal 

(HADDAD, 2017). 

Dos órgãos mencionados, apenas a CETESB disponibiliza em seu sítio na 

internet informações detalhadas sobre os atendimentos emergenciais realizados pela 

empresa por meio da base de dados: Sistema de Informações de Emergências 

Químicas – SIEQ (CETESB, 2021). 

Inicialmente, os registros de emergências químicas da CETESB, eram 

confeccionados em papel (Figura 1) e, com o passar do tempo, foram incorporados a 

bancos de dados específicos, todos gerenciados pelo Setor de Atendimento a 

Emergências. 
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Figura 1 – Registro de emergência química em papel, utilizado pela CETESB desde 1978 até 

1997. 

 

Fonte: Arquivo CETESB 

 Por muito tempo esses bancos de dados foram considerados a principal 

fonte de consulta de emergências químicas no país e ainda hoje são considerados a 

fonte mais confiável de consulta a dados de acidentes químicos no Brasil (GOUVEIA, 

2015). Atualmente eles geram tabelas para a formatação de gráficos e relatórios que 

são utilizados em diversos trabalhos científicos. 

 

1.1. Situação-Problema da Pesquisa 

No Brasil, a incumbência de agir em caso de emergência ambiental é de 

todos os entes da federação União: Estados, Distrito Federal e Municípios, haja vista 

a competência comum estabelecida para a matéria no artigo 23 da Constituição 

Federal de 1988 (REPÚBLICA, 1988). Dessa forma, aquele que estiver mais 
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aparelhado, melhor preparado e em condições de atender ao acidente ambiental tem 

o dever legal de fazê-lo (IBAMA, 2016). 

Neste contexto, a coleta organizada e padronizada de dados relacionados 

às emergências químicas, tais como, data e hora do acidente, município onde 

ocorreu o acidente, coordenadas geográficas, substância ou produto químico 

envolvida, etc., são imprescindíveis para fomentar o processo de construção do 

conhecimento relacionado a este tema, de forma a gerar informações consistentes 

tanto para atender às solicitações das instituições citadas acima, quanto para 

subsidiar o gerenciamento de risco de atividades que manipulam substâncias 

químicas no país, suportando por fim as tomadas de decisão. 

Para tanto, a obtenção de tais dados só é possível mediante o 

envolvimento de diferentes especialistas dentro das instituições que realizam o 

atendimento emergencial, uma vez que diferentes disciplinas e áreas do 

conhecimento estão envolvidas quando da ocorrência de eventos desta natureza. 

Adicionalmente, o uso de metodologias apropriadas para tratamento de tais dados, 

além do estabelecimento de uma padronização deste processo de coleta, é 

primordial no estabelecimento de parâmetros referentes à performance de segurança 

operacional, além de permitir que estas informações possam ser futuramente 

comparadas àquelas que são disponibilizadas por bancos de dados internacionais, 

(ALVES, 2021). 

A Instrução Normativa do IBAMA (IN) nº 15/2014 (IBAMA, 2014) instituiu 

um meio exclusivo e obrigatório pelo qual todo empreendimento licenciado pelo 

Instituto deve realizar comunicações de ocorrências, com dano ambiental associado, 

por meio da plataforma denominada Sistema Nacional de Emergências Ambientais 

(SIEMA, 2021), administrada por aquele órgão. Os responsáveis por 

empreendimentos licenciados pelo IBAMA devem acessá-la através de uma conta 

com usuário e senha associados ao registro que possuem no Cadastro Técnico 

Federal – CTF. Após comunicar um acidente ambiental pelo SIEMA, os dados do 

comunicante são armazenados automaticamente ao banco de dados do sistema. 
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O cidadão comum também pode realizar a comunicação de acidentes 

ambientais ao IBAMA, por meio do SIEMA, na tela inicial de acesso do sistema 

(IBAMA, 2020). 

O Gráfico 1 apresenta os valores comparativos absolutos de emergências 

ambientais registradas no SIEMA por unidade federativa e Oceano, para os anos 

2017, 2018 e 2019. 

Gráfico 1 – Número de emergências químicas nos anos de 2017, 2018 e 2019, por UF. 

 

Fonte: IBAMA – Sistema Nacional de Emergências Ambientais (IBAMA, 2020) 

 

No gráfico, ocorrências registradas como “Oceano” não incluem município 

ou UF associados, por isso, são tratadas separadamente. Em análise histórica das 

informações, foram observados poucos registros como “Oceano”. Pela experiência 

na realização das atividades da Coordenação-Geral de Emergências Ambientais – 

CGEMA do IBAMA sabe-se que as ocorrências em oceano, decorrentes de 

plataformas de exploração de petróleo, são superiores às apresentadas. 

Ainda segundo o IBAMA, sabe-se que existem inconsistências nas 

informações registradas no SIEMA, provocadas por equívocos ou desconhecimento 

do comunicante. Porém, o grande número de registros de acidentes em plataformas 
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de exploração de petróleo registrados simultaneamente como tendo ocorrido em 

alguma unidade da federação causam grande distorção nas informações (IBAMA, 

2020). 

Analisando as informações apresentadas no Gráfico 1, inicialmente 

observa-se que os três maiores estados da Região Sudeste: Minas Gerais, São 

Paulo e Rio de Janeiro, se destacam com maior quantidade de acidentes registrados. 

Essa situação pode ser associada, inicialmente, à condição geoeconômica da região, 

que apresenta maior desenvolvimento industrial e maior densidade de malha 

ferroviária e rodoviária. Outro fator é o montante de registros de ocorrências em 

plataformas e instalações associadas à extração de petróleo, nas Bacias de Campos 

e de Santos, que são comumente associados aos estados do Rio de Janeiro e São 

Paulo. Isso também é observado nos registros do Espírito Santo. 

Por último, considerando os fatores apresentados anteriormente, verifica-

se que o estado de Minas Gerais é o que apresenta maior número de registros. Tal 

situação ocorre devido ao compartilhamento sistemático de informações sobre 

acidentes ambientais realizados pelo Órgão Estadual de Meio Ambiente (OEMA-MG) 

com o IBAMA. Essas informações são todas registradas no SIEMA, fazendo 

aumentar o número geral de ocorrências nesse estado. 

No outro extremo, aos estados que apresentam pouco ou nenhum registro 

de acidente ambiental, pode-se fazer duas considerações: estados como Roraima, 

Amapá e Acre, por exemplo, apresentam situações opostas aos estados da Região 

Sul e Sudeste, como baixíssimo número de empreendimentos de grande porte, 

sujeitos a licenciamento federal. Também dispõem de pequena malha rodoviária e 

ferroviária. Contudo, não deve ser entendido que esses estados estejam livres de 

acidentes ambientais, pois existe transporte, consumo de combustíveis e 

empreendimentos que utilizam produtos perigosos nessas localidades. Sendo assim, 

entende-se que, no geral, os acidentes ambientais ocorridos nesses estados são de 

competência estadual e não são comunicados ao IBAMA pelos Órgãos Ambientais 

Estaduais, como faz o Estado de Minas Gerais (IBAMA, 2020). 

Dessa forma, pode-se afirmar que existe um número muito grande de sub-

registros de acidentes químicos no país.  
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Tal fato pode ser facilmente comprovado quando se compara os dados 

apresentados pelo IBAMA no gráfico 1, com os dados fornecidos pelo Sistema de 

Informações de Emergências Químicas – SIEQ (SIEQ, 2021), da CETESB em São 

Paulo, onde os números de atendimentos realizados por esse órgão ambiental nos 

anos de 2017, 2018 e 2019 foram de 333, 343 e 316 emergências químicas 

respectivamente, números muito maiores que os registrados pelo IBAMA nos 

mesmos anos.  

Quando se trata de emergências radiológicas, a obtenção de dados dos 

acidentes é ainda mais difícil. 

O Grupo de Atendimento às Emergências Radiológicas e Nucleares, da 

Gerência de Radioproteção do IPEN, atua em situações reais e potenciais 

envolvendo materiais radioativos ou fontes de radiação no estado de São Paulo 

(IPEN, 2021). Para uma atuação eficiente é mantida uma equipe técnica, em regime 

de sobreaviso, para avaliação e resposta inicial às situações de emergências 

radiológicas ou nucleares. 

Esse grupo mantém os registros de seus atendimentos em registros 

internos, que não estão disponibilizados e consequentemente não podem ser 

facilmente acessados por estudantes ou pesquisadores (Figura 2), dificultando muito 

a obtenção de dados dessas emergências. 

Outras instituições no país também realizam o atendimento a emergências 

nucleares e radiológicas, tais como o Instituto de Radioproteção e Dosimetria – IRD, 

no Rio de Janeiro e o Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear – CDTN de 

Minas Gerais. No entanto, em razão da pandemia do Novo Corona Vírus, não foi 

possível aprofundar a pesquisa para essas importantes instituições. 
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Figura 2 – Registro de emergência radiológica em papel, Grupo de Atendimento às 

Emergências Radiológicas e Nucleares - IPEN. 

 

Fonte: GAE – IPEN 

1.2. Justificativa da pesquisa 

No Brasil, a correta classificação dos produtos perigosos está definida nas 

Instruções Complementares da Resolução ANTT nº. 5947/21, que os classifica em 9 

classes distintas, são elas: 

 Classe 1: Explosivos 

 Classe 2: Gases 

 Classe 3: Líquidos inflamáveis 
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 Classe 4: Sólidos inflamáveis, substâncias sujeitas à combustão espontânea; 

e substâncias que, em contato com água, emitem gases inflamáveis 

 Classe 5: Substâncias oxidantes e peróxidos orgânicos 

 Classe 6: Substâncias tóxicas e substâncias infectantes 

 Classe 7: Material radioativo 

 Classe 8: Substâncias corrosivas 

 Classe 9: Substâncias e artigos perigosos diversos, incluindo substâncias que 

apresentem risco para o meio ambiente. 

Os produtos perigosos podem representar riscos à segurança, a saúde da 

população e ao meio ambiente, devido à vulnerabilidade e sensibilidade ambiental 

das áreas impactadas. Sérios impactos ambientais podem ocorrer em razão de 

contaminação do solo, do ar e dos recursos hídricos, os quais muitas vezes são 

utilizados para o abastecimento público. 

Os registros dos atendimentos e o georreferenciamento das emergências 

podem proporcionar a rápida identificação do cenário ambiental, melhorando a 

capacidade de prevenção, preparação e a resposta das equipes de atendimento e 

consequentemente a minimização dos impactos ambientais. 

Além disso, o Plano Nacional de Prevenção, Preparação e Resposta 

Rápida a Emergências Ambientais com Produtos Químicos Perigosos - P2R2 foi 

criado pelo Decreto do Presidente da República nº 5.098 de 2004 com o objetivo de 

prevenir a ocorrência de acidentes com produtos químicos perigosos e aprimorar o 

sistema de preparação e resposta a emergências químicas no país (P2R2, 2004). 

Para atingir esta meta, o Ministério do Meio Ambiente promove a 

articulação e a integração dos vários níveis de governo, do setor privado, das 

representações da sociedade civil e das demais partes interessadas na proteção da 

saúde humana e qualidade ambiental. 

O plano focaliza-se na prevenção e na correção dos acidentes químicos e 

tem como meta a implementação de sistemas, ações e procedimentos que visam 

responder de forma rápida e eficaz às ocorrências de acidentes, assim como 

preparar, capacitar recursos humanos disponíveis nas esferas federais, estaduais e 

municipais. 
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No sentido de promover a necessária integração intersetorial e 

transversalidade, no âmbito do governo federal, participaram como membros de 

Grupos de Trabalho - GTs, além de representantes do governo federal, técnicos das 

instituições estaduais de meio ambiente e representantes da Associação Nacional de 

Municípios para o Meio Ambiente - ANAMMA. 

Foram criados 4 GTs com as seguintes atribuições: 

 GT Mapeamento de Áreas de Risco  

 GT Banco de Dados  

 GT Desenvolvimento Estratégico  

 GT Recursos  

Atualmente o P2R2 não realiza de forma satisfatória os objetivos do GT 

Mapeamento de Áreas de Risco e do GT Banco de Dados, uma vez que o programa 

não possui um banco de dados integrado com todos os órgãos ambientais do país. 

Concluindo, o país ainda não possui um registro nacional sistematizado de 

emergências químicas e radiológicas. A maioria dos sistemas existentes não 

fornecem informações claras sobre localizações, quantidades vazadas, produtos 

envolvidos, etc., itens considerados essenciais para o gerenciamento de ações 

preventivas e corretivas nas emergências químicas. 

Também não são fornecidas informações sobre vítimas (fatais e feridos, 

pelo acidente ou pelo produto químico), tampouco pessoas removidas de seus locais 

de trabalho ou de suas residências (evacuados). 

O registro nacional utilizado atualmente pelo programa P2R2 é o mesmo 

utilizado pelo IBAMA (SIEMA, 2021) e nele as consultas apresentam poucas 

informações sobre as emergências e não permite um estudo aprofundado por parte 

dos pesquisadores, como pode ser observado na Figura 3: 
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Figura 3 – Exemplo do sistema utilizado pelo IBAMA. 

 

Fonte: Página web do IBAMA 

Por outro lado, a CETESB realiza o atendimento às emergências químicas 

desde o final da década de 1970, quando houve a primeiro grande emergência 

química registrada por aquele órgão no Estado de São Paulo (CETESB, 2018). 

Durante todo esse período, sempre se preocupou em realizar o registro 

desses atendimentos. 

Segundo (GOUVEIA, 2015) o SIEQ, utilizado pela CETESB, é o mais 

amplo e detalhado registro de emergências químicas do país.  

Tal sistema, atualmente encontra-se conectado ao Sistema Ambiental 

Paulista – (DATAGEO, 2021), que armazena a infraestrutura de dados espaciais 

disponível para o Estado de São Paulo e ao Sistema Emergências Químicas 

Atendidas pela CETESB Pública (CETESB, 2021), utilizado para 

georreferenciamento e localização dos acidentes. 

A Figura 4 representa um exemplo de um Registro de Emergência 

Química utilizado pela CETESB e as Figuras 5 e 6 demonstram os exemplos de 
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registro e georreferenciamento nos sistemas DataGEO e ArcGis Web, para o ano de 

2020. 

Figura 4 – Registro de Emergência Química da CETESB. 

 

Fonte: Sistema de Informações de Emergências Químicas da CETESB – SIEQ 

Figura 5 – Mapeamento das emergências químicas no DataGeo. 
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Fonte: Página web do DataDEO 

 

Figura 6 – Exemplo de utilização do sistema no ArcGis Web 

 

Fonte: Página do SIEQ no ArcGis Web 

 

 

A utilização dos três sistemas permite ao usuário realizar um estudo 

aprofundado de cada ponto de acidente e sua interferência com o meio, por exemplo, 

é possível saber com antecedência se o local do acidente está dentro, de uma área 

de preservação permanente, de uma área de mata ciliar, de uma unidade de 

conservação ou zona de amortecimento, qual a distância do rio mais próximo, se o 

mesmo possui uma captação pública de água a jusante do acidente, previsão 

meteorológica para o local, consultar informações acerca do produto químico 

envolvido no acidente, o local exato da emergência, número de vítimas, dentre outras 

informações. 

A Figura 7 apresenta o detalhamento de uma parte da Rodovia Régis 

Bittencourt na região de Cajati, os acidentes ali ocorridos no período de 2014 a 2020 

e suas intersecções com áreas protegidas daquela região. 
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Figura 7 – Detalhe dos acidentes ocorridos da região de Cajati 

 

Fonte: Página do SIEQ no ArcGis Web 

 

Com tal visualização, pode-se avaliar claramente a vulnerabilidade do 

entorno da rodovia e o elevado índice de acidentes em um pequeno trecho. 

Outro ponto a destacar, são as informações coletadas por cada registro de 

emergência de cada órgão ambiental do país. Não existe uma padronização dos 

dados coletados por cada órgão, e em muitos casos, os dados são armazenados em 

arquivos pessoais, impossibilitando a consulta e geração de estatísticas confiáveis 

das emergências. 

O uso da tecnologia computacional baseada em sistemas de agentes 

autônomos e de sistemas de informações geográficas tem a finalidade de construir 

um ambiente virtual de simulação de acidentes através de sistemas de informações 

geográficas (SIG), determinando assim a possível extensão do acidente, auxiliando 

na prevenção, na preparação e na resposta a essas emergências. 

A construção de diversos cenários e a simulação sem a necessidade de 

material e equipamentos sofisticados permitem capacitar equipes técnicas de 

pessoal civil, militar e autoridade reguladora para lidar com os acidentes (LIMA, 

2016). 
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A proposta deste trabalho é a realização de um estudo aprofundado em 

sistemas existentes no país e no exterior, de forma a fornecer dados para a 

elaboração de um sistema único de uso Nacional.   

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo Geral 

A presente pesquisa tem como objetivo o desenvolvimento de uma 

ferramenta para gestão de impactos sociais e ambientais produzidos pelas 

emergências químicas e radiológicas, mediante a proposição da criação de um 

Sistema Nacional Georreferenciado para Registro de Emergências Químicas e 

Radiológicas – SISNAGREQ, que poderá ser utilizado por diversos órgãos, dentre 

eles Órgãos Ambientais Estaduais, Órgãos Federais, Defesas Civis, CNEN, IPEN, 

entre outros. 

Neste contexto, são delineados alguns objetivos específicos, 

apresentados a seguir. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

Mapear sistemas de registros de emergências químicas utilizados no país 

e no exterior, e suas principais características, tais como, escopo, arquitetura e forma 

de classificação, processo de coleta, facilidade de acesso, indicadores, dentre 

outros; 

Levantar os parâmetros de coleta e as respectivas tipologias de dados 

adotados por cada uma das referências mapeadas; 

Identificar quais características e os parâmetros de coleta são mais 

comumente adotadas pelos bancos de dados analisados; 

Elaborar uma pesquisa com base nos dados levantados na literatura a ser 

submetida a especialistas brasileiros da área de atendimento a emergências 

químicas e radiológicas, tendo como insumo a identificação de características e 

parâmetros identificados no item anterior; 

Identificar, mediante estudo estatístico dos resultados da pesquisa, quais 

características e parâmetros de coleta deverão ser adotados para a composição do 

banco de dados nacional; 
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Avaliar eventuais correlações entre as respostas obtidas, o tipo de 

instituição e sugestões apresentadas pelos profissionais que responderam à 

pesquisa; 

Realizar um modelo piloto de sistema de registro para o Estado de São 

Paulo. 

1.4. Delimitação 

Este estudo delimita-se às emergências químicas e radiológicas atendidas 

em todo o território nacional. Além disso, ressalta-se que os eventos de interesse 

que constituirão o escopo do banco de dados nacional a ser construído restringem-

se àqueles que resultem em vazamentos (perda de contenção) ou acidentes em 

qualquer parte do processo de produção, armazenamento e transporte desses 

produtos, com potencial de provocar vazamentos (acidentes). Eventos que 

representam apenas o envolvimento de algum tipo de atividade com produtos 

químicos ou radiológicos sem potencial de causar acidentes (incidentes), apesar de 

relevantes para o gerenciamento de riscos, não compõem em princípio o escopo da 

presente análise. 

Com relação à delimitação temporal desta pesquisa, foi realizado um 

levantamento na literatura para tentar identificar a existência de bancos de dados 

nacionais e internacionais de registros de emergências químicas e radiológicas que 

estejam atualmente ativos. 

Adicionalmente, futuras pesquisas poderão ser realizadas para a 

ampliação do escopo do banco de dados a ser constituído (exemplo: inclusão de 

incidentes). 

Um último ponto que merece ser destacado no que tange o escopo desta 

dissertação é que a mesma não contempla o desenvolvimento de um sistema 

computadorizado (ELMASRI e NAVATHE, 2016), mas sim a definição de requisitos 

técnicos específicos associados aos acidentes e ao tipo de evento em análise para 

compor a arquitetura do banco de dados. A ideia é que esta arquitetura sirva como 

referência para a futura elaboração de um sistema informatizado a ser empregado 
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para a coleta de tais dados junto às empresas ou organizações que realizam o 

atendimento emergencial (ALVES, 2021).  

1.5. Revisão da Literatura 

Este capítulo apresentará a revisão da literatura necessária para embasar 

a discussão a respeito da necessidade de se possuir um banco nacional de registro 

de emergências químicas e radiológicas. 

Segundo (ALVES, 2021), a extração de petróleo, o transporte e o 

processamento de produtos químicos envolvem operações complexas que 

submetem os produtos a altas pressões e temperaturas, além de processos físico-

químicos de transformação da matéria que podem implicar em altas taxas de 

liberação de energia. Aliados a esta questão, a crescente demanda por energia e 

consequentemente o surgimento de novas oportunidades de negócio nesta área, 

dentre outros fatores, constituem elementos importantes que incentivam operadores 

a cada vez mais aumentarem seus apetites a risco no sentido de as atividades deste 

segmento serem conduzidas em condições e ambientes gradualmente mais 

extremos. Na prática, isto tem resultado, por exemplo, em instalações cada vez 

maiores, processos mais complexos e plantas de arranjos (layouts) cada vez mais 

compactos. 

Neste contexto, a ocorrência de grandes acidentes (Major Accidents) vem, 

ao longo dos anos, despertando uma crescente preocupação da indústria e também 

dos órgãos reguladores, a respeito da importância de as decisões operacionais e de 

negócio serem tomadas tendo como base uma análise abrangente e completa dos 

respectivos riscos, com o intuito de identificar medidas que por fim possam prevenir 

ou mitigar as potenciais perdas associadas. Esta inquietação é a origem da ciência 

que atualmente se denomina como “Segurança de Processo” (ALVES, 2021). 

No que se refere à sua definição, a norma americana API RP-754 (API, 

2016) conceitua Segurança de Processo como um “arcabouço disciplinar para 

promover a gestão da integridade dos sistemas e processos operacionais que 

envolvem a manipulação de produtos perigosos, por meio da aplicação de princípios 

e boas práticas de projeto, engenharia, operação e manutenção”. Diferentemente do 
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conceito de segurança ocupacional, a qual aborda eventos que possam resultar em 

risco para a saúde do trabalhador (exemplo: quedas, escorregões, tropeços, etc.), a 

segurança de processo tem como foco a prevenção e a mitigação de eventos que 

possam resultar na liberação não controlada de substâncias perigosas ou energia 

(HSE, 2015). Estes eventos têm o potencial de causar impactos significativos tais 

como fatalidades, danos ambientais, perdas patrimoniais e paradas não 

programadas de produção (estas duas últimas relacionadas a perdas financeiras). 

Historicamente, uma série de acidentes relacionados à segurança de 

processo ocorreu em diferentes partes do mundo como resultado da intensa 

industrialização ocorrida ao longo do século 20 e do consequente aumento da 

complexidade das tecnologias desenvolvidas e empregadas no setor (KHAN et al., 

2016). Entretanto, foi apenas após as amplas repercussões de grandes acidentes 

como aqueles ocorridos em Flixborough (Reino Unido - 1974), Seveso (Itália - 1976) 

e Bhopal (Índia - 1984) que agências regulatórias e outros órgãos governamentais 

iniciaram as discussões a respeito do que atualmente se define como Gestão de 

Segurança de Processo (Process Safety Management – PSM). As ocorrências de 

outros graves eventos em anos subsequentes, tais como os acidentes de Texas City 

(EUA - 2005) e de Macondo (Deepwater Horizon) (Golfo do México - 2010), 

deflagraram um movimento importante no sentido de se modernizar as práticas 

existentes relacionadas à segurança de processo. 

Isto fez com que a indústria química de uma forma geral reconhecesse 

que a prevenção de eventos catastróficos envolve não apenas o desenvolvimento 

tecnológico, mas principalmente o aprofundamento e aperfeiçoamento da gestão de 

segurança dentro das organizações, resultando no surgimento de diversas normas, 

diretrizes (guidelines) e regulamentos focados no tema.  

Alguns exemplos são as normas 29 CFR 1910.119 da OSHA 

(Occupational Safety and Health Administration) e RP 750 do API (American 

Petroleum Institute) nos Estados Unidos, e a PSM Standard publicado pelo CSChE 

(Canadian Society for Chemical Engineering) no Canadá. Na Europa, por sua vez, 

estes documentos foram integrados desde 1982 à legislação da União Europeia 
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através das “Diretivas de Seveso” I (Directive 82/501/EEC), II (Directive 96/82/EC) e 

III (Directive 2012/18/EU) (ALVES, 2021). 

Basicamente todos estes programas de Gestão de Segurança de 

Processo citados cobrem os mesmos requerimentos, embora o número de 

elementos possa variar dependendo dos critérios utilizados. 

No continente asiático também não é diferente, segundo (KWANGHEE 

LEE A, 2015) o acidente que causou o vazamento de fluoreto de hidrogênio da 

cidade de Gu-mi na Coreia, em que 5 trabalhadores foram mortos e 18 feridos, levou 

o governo coreano a construir planos e diretrizes práticas para gestão e resposta a 

desastres químicos. 

Com base nas informações citadas anteriormente, a Figura 8 aponta ao 

longo da linha do tempo a ocorrência de grandes acidentes na indústria química e as 

respectivas normas e regulamentos que surgiram como resposta à repercussão dos 

mesmos. 
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Ressalta-se que os números indicados entre parênteses representam o quantitativo de fatalidades ocorridas em cada acidente, os quais por sua vez 

são representados na cor vermelha do lado esquerdo da linha do tempo, enquanto as normas e regulamentos são indicados na cor verde à direita. 

Maiores detalhes a respeito dos acidentes e das normas e regulamentos podem ser encontrados, respectivamente, nas Tabelas 1 e 2. 

Figura 8 – Histórico de grandes acidentes da indústria, normas e regulamentos. 

 

Fonte: (ALVES, 2021) 
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Ressalta-se que os números indicados entre parênteses representam o quantitativo de fatalidades ocorridas em cada acidente, os quais por sua vez são representados na cor vermelha do lado esquerdo da linha do 

tempo, enquanto as normas e regulamentos são indicados na cor verde à direita. Maiores detalhes a respeito dos acidentes e das normas e regulamentos podem ser encontrados, respectivamente, nas Tabelas 1 e 2. 

Tabela 1 – Grandes acidentes ocorridos na indústria. 

Ano  Local Descrição 

1974 Flixborough, Reino Unido 
Explosão em Nuvem de ciclohexano que causou 28 fatalidades, mais de 100 feridos e destruiu completamente as 
instalações da unidade industrial. 

1976 Seveso, Itália 
Liberação de grande quantidade substâncias tóxicas (pesticidas e fungicidas) no meio ambiente, ocasionando milhares 
de mortes da fauna local e contaminação de pessoas por ingestão de compostos nocivos à saúde. 

1984 Bhopal, Índia 
Vazamento de 42 toneladas do gás metil isocianato (MIC) em uma planta do pesticida Sevin (1-naftol-N-
metilcarbamato), matando pelo menos 4000 pessoas nas primeiras semanas e causando milhares de mortes e 
doenças subsequentes. 

1986 Basiléia, Suiça 
A água utilizada no combate de um grande incêndio em uma fábrica carreou produtos altamente tóxicos para o rio de 
onde se fazia a captação, matando por envenenamento milhares de peixes e emitindo fumaça tóxica sobre a cidade. 

1988 Piper Alpha, Reino Unido 
Resultado de uma série de falhas sistêmicas que culminou na morte de 167 pessoas, perda de bilhões de dólares e 
destruição total da plataforma. O acidente ocorreu após uma série de explosões e incêndios. 

1989 Phillips 66, Pasadena 
Grande liberação de produto inflamável (etileno e butano) seguido de explosão em nuvem de vapor que destruiu boa 
parte da planta de polietileno, resultando em 23 fatalidades e 314 feridos, além de significativa perda financeira. 

1998 Longford, Austrália 
Explosão em uma planta de gás levando à morte de dois operários e interrupção do fornecimento de gás por mais de 
duas semanas para o mercado local. 

2003 Toulouse, França 
Explosão em uma planta de fabricação de nitrato de amônio (NH4NO3) resultando em 29 fatalidades e afetando cerca 
de 2000 pessoas. A extensão dos danos extrapolou os limites da instalação e afetou população e infraestrutura 
vizinhas. 

2005 Texas City, EUA 
Grande liberação de mistura de hidrocarbonetos inflamáveis (benzeno-heptano) seguida de explosão em nuvem de 
vapor durante a partida de uma unidade de isomerização, resultando em 15 fatalidades e cerca de 100 feridos. 

2008 Imperial Sugar, EUA 
Explosão de poeira (dust explosion) seguida de incêndio em refinaria de açúcar causando a morte de 14 pessoas e 
ferindo outras 38, incluindo 14 com queimaduras gravíssimas. 

2009 Montara, Austrália 
Cenário de blowout com liberação de grande vazamento de óleo e gás a partir de uma plataforma marítima (Montara), 
com duração total de 75 dias. Não houve feridos ou fatalidades. 

2010 Deepwater Horizon, EUA 
Cenário de blowout com liberação de grande vazamento de óleo e gás a partir de uma plataforma marítima (Deepwater  
Horizon) e consequente explosão, resultando em 11 fatalidades e grandes danos ambientais à costa dos Estados 
Unidos. 

2013 West Fertilizer, EUA 
Incêndio e explosão de cerca de trinta toneladas de nitrato de amônio grau fertilizante, após aquecidos por um incêndio 
nas instalações de estocagem e distribuição da companhia. Houve 15 fatalidades e 260 feridos. 

Fonte: (ALVES, 2021) 
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Tabela 2 – Principais normas e regulamentos internacionais publicados após grandes acidentes.  

Ano  Nome / Local  Descrição 

1982 Diretiva Seveso I – Europa 
Tem como objetivo a prevenção dos acidentes graves que possam ser provocados por certas atividades 
industriais, bem como à limitação das suas consequências para o homem e o ambiente. Sua publicação teve 
como principal motivador o acidente de Seveso, ocorrido em 1976 na Itália. 

1984 CIMAH – Reino Unido  
O Control of Industrial Major Accident Hazards (CIMAH) implementou no Reino Unido as diretrizes estabelecidas 
pela Diretiva Seveso I (82/501/EEC), a qual é aplicável aos países da União Europeia. 

1990 API RP 750 – EUA  
A norma técnica API RP 750, publicada pelo American Petroleum Institute, estabeleceu as diretrizes de gestão de 
segurança de processo que seriam futuramente as bases para a OSHA 29 CFR 1910.119. 

1992 OSHA 29 CFR 1910.119 – EUA 

Em resposta à solicitação do congresso americano, a OSHA (Occupational Safety and Health Administration) 
publicou esta norma, baseada na API RP 750, a qual dispõe sobre requerimentos para a prevenção e 
minimização das consequências de  liberações catastróficas de produtos químicos tóxicos, reativos, inflamáveis 
ou explosivos. 

1992 Safety Case Reg. – Reino Unido 
Em resposta ao acidente na plataforma Piper Alpha ocorrido no Mar do Norte, as Safety Case Regulations foram 
implementadas pelo HSE com o objetivo de reduzir os riscos relacionados a grandes acidentes (major accident 
hazards) para trabalhadores de instalações offshore ou de atividades a elas relacionadas. 

1996 Diretiva Seveso II - Europa 

Esta versão introduziu novos requisitos em relação à Diretiva anterior, principalmente no que se refere à gestão 
de segurança das instalações industriais, ao planejamento e resposta a emergências, ao planejamento do uso do 
solo e considerações sobre o "efeito dominó" para assegurar níveis adequados de proteção às comunidades 
vizinhas. 

1999 COMAH – Reino Unido 
Esta regulação britânica, denominada COMAH (Control of Major Accident Hazards), tem como objetivo geral 
estabelecer que todo operador responsável por plantas químicas deve tomar todas as medidas necessárias para 
a  prevenção de grandes acidentes e limitar as suas consequências a pessoas e ao meio ambiente. 

2007 EPA’s RMP Regulations – EUA 
Regulação proposta pela EPA (Environmental Protection Agency) com o objetivo de requerer das instalações que 
manipulem materiais perigosos o desenvolvimento e implementação de Programa de Gerenciamento de Riscos 
(Risk  Management Program – RMP) os quais devem ser revisados e submetidos à agência a cada 5 anos. 

2010 API RP 754 – EUA  
Titulada “Process Safety Performance Indicators for the Refining and Petrochemical Industries”, esta norma 
propõe  indicadores reativos e proativos de segurança de processo para avaliação da gestão de instalações 
onshore. 

2012 Diretiva Seveso III - Europa 

A versão atual da Diretiva Seveso não teve como objetivo alterar os fundamentos da anterior, mas sim, dentre 
outros pontos, atualizar as classificações de produtos perigosos e, principalmente, reforçar a necessidade de se 
tornarem públicas determinadas informações de segurança sobre as plantas químicas pertencentes ao seu 
escopo. 

Fonte: (ALVES, 2021) 
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Ressalta-se que os números indicados entre parênteses representam o quantitativo de fatalidades ocorridas em cada acidente, os quais por sua vez são 

representados na cor vermelha do lado esquerdo da linha do tempo, enquanto as normas e regulamentos são indicados na cor verde à direita. Maiores 

detalhes a respeito dos acidentes e das normas e regulamentos podem ser encontrados, respectivamente, nas Tabelas 1 e 2. 

No Brasil, o risco crescente à integridade do meio ambiente, representado pelo 

aumento da produção, manipulação e circulação de produtos químicos perigosos, o 

processo de expansão urbana, contribui para ampliar a possibilidade de exposição da 

população humana, agravando as consequências decorrentes de um acidente. 

Paralelamente, a falta de preparo dos diferentes agentes envolvidos, direta ou 

indiretamente, com as emergências ambientais provocadas por esses produtos, 

potencializa o risco representado pelo ciclo de vida destas substâncias (MINISTÉRIO DO 

MEIO AMBIENTE, 2007). 

A Tabela 3 apresenta uma lista de grandes acidentes ocorridos no Brasil nos 

últimos 50 anos. 

Tabela 3 – Grandes acidentes ocorridos no Brasil. 

Ano Local Descrição do acidente Consequências 

1972 
Rio de Janeiro / 

Brasil 

Explosão de reservatórios de 

armazenamento de GLP 
38 vítimas fatais e 53 pessoas feridas 

1984 Cubatão / Brasil 
Ruptura de um duto de transporte de 

gasolina, seguida de incêndio 

93 vítimas fatais e 500 pessoas 

desabrigadas 

1987 Goiânia / Brasil 
Rompimento de uma cápsula de Césio-

137 

4 vítimas fatais e 129 pessoas 

intoxicadas 

1996 Osasco / Brasil 
Explosão de um shopping center devido 

a vazamento de GLP 
42 vítimas fatais e 472 pessoas feridas 

2001 Barueri / Brasil 
Vazamento de 168 toneladas de GLP de 

duto 

Paralisação de uma importante rodovia e 

evacuação de cerca de 900 pessoas 

2003 Cataguases / Brasil 
Ruptura de represa contendo resíduos de 

indústria de papel e celulose 

Contaminação de mais de 200 km de rios 

e falta de água para mais de 200.000 

pessoas 

2009 Diadema / Brasil 
Incêndio de grandes proporções em 

indústria química 

7 casas e uma indústria de caminhões 

incendiadas, grande repercussão na 

mídia 

2012 Bataguassu / Brasil 
Reação química entre produtos 

incompatíveis gerando gás sulfídrico 

4 vítimas fatais e 28 pessoas intoxicadas 

gravemente 
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2012 Guarulhos / Brasil 
Rompimento de um tanque de 

armazenamento de ácido fluorídrico 

2 vítimas fatais e 15 pessoas intoxicadas, 

incluindo bombeiros, resgatistas, 

médicos e enfermeiras 

2015 Santos / Brasil 
Incêndio de grandes proporções nos 

tanques de armazenamento de líquidos 

Contaminação da água, do ar e do solo, 

mortandade de cerca de 10 toneladas de 

peixes 

2016 Guarujá / Brasil 
Incêndio e vazamento de produtos 

químicos no Terminal de containeres 

Contaminação da água, do ar e do solo 

por gases provenientes da reação 

química 

Fonte: Produzida pelo autor baseado em: Acidentes industriais ampliados: desafios e perspectivas para o 

controle e a prevenção (FREITAS, PORTO e MACHADO, 2000); Rede de Emergências Químicas da América 

Latina e Caribe – Requilac (REQUILAC, 2021); Sistema de Registro de Emergências Químicas da CETESB – 

SIEQ (SIEQ, 2021). 

Assim, tornou-se imprescindível implementar, no âmbito do Sistema Nacional 

do Meio Ambiente - SISNAMA, uma política eficaz, de abrangência nacional, voltada à 

prevenção, ao controle e à resposta rápida a situações emergenciais envolvendo produtos 

químicos perigosos. Neste sentido, o Ministério do Meio Ambiente - MMA vem buscando 

trabalhar de forma integrada e articulada em prol das melhores soluções para prevenir a 

ocorrência de acidentes e emergências ambientais com produtos químicos perigosos, bem 

como para o pronto atendimento a essas situações uma vez que ocorram (MINISTÉRIO 

DO MEIO AMBIENTE, 2007). 

O Plano Nacional de Prevenção, Preparação e Resposta Rápida a 

Emergências Ambientais com Produtos Químicos Perigosos - P2R2 foi criado pelo 

Decreto do Presidente da República nº 5.098 de 2004 (PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 

2004) com o objetivo de prevenir a ocorrência de acidentes com produtos químicos 

perigosos e aprimorar o sistema de preparação e resposta a emergências químicas no 

País (P2R2, 2004). 

O Artigo 2º do referido decreto define os princípios orientadores do P2R2, 

aqueles reconhecidos como princípios gerais do direito ambiental brasileiro, tais como: 

 

        I - princípio da informação; 

        II - princípio da participação; 

        III - princípio da prevenção; 
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        IV - princípio da precaução; 

        V - princípio da reparação; e 

        VI - princípio do poluidor-pagador. 

 

       Já o Artigo 3º define as diretrizes estratégicas do P2R2: 

        I - elaboração e constante atualização de planejamento preventivo que 

evite a ocorrência de acidentes com produtos químicos perigosos; 

        II - identificação dos aspectos legais e organizacionais pertinentes a tais 

ocorrências; 

        III - criação e operação de estrutura organizacional adequada ao 

cumprimento das metas e dos objetivos estabelecidos no P2R2; 

        IV - estímulo à adoção de soluções inovadoras que assegurem a plena 

integração de esforços entre o poder público e a sociedade civil, especialmente no âmbito 

dos Estados e Municípios; 

        V - definição das responsabilidades respectivas do poder público e dos 

setores privados em casos de acidentes com produtos químicos perigosos, e dos 

compromissos a serem assumidos pelas partes de proteger o meio ambiente e a saúde da 

população; 

        VI - desenvolvimento e implementação de sistemas de geração e 

compilação de informações essenciais à execução eficaz do P2R2, integrando as ações 

de controle (licenciamento e fiscalização) e de atendimento a emergências, com as 

atividades de produção, armazenamento, transporte e manipulação de produtos químicos 

perigosos, bem como assegurando ao cidadão o acesso à informação sobre os riscos de 

acidentes com produtos químicos perigosos; 

        VII - mobilização de recursos humanos e financeiros apropriados e 

suficientes para assegurar os níveis de desempenho estabelecidos pelo P2R2; 

        VIII - fortalecimento da capacidade de gestão ambiental integrada dos 

órgãos e instituições públicas no âmbito federal, distrital, estadual e municipal, para o 

desenvolvimento de planos de ações conjuntas, no atendimento a situações emergenciais 

envolvendo produtos químicos perigosos, estabelecendo seus níveis de competência e 
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otimizando a suficiência de recursos financeiros, humanos ou materiais, no sentido de 

ampliar a capacidade de resposta; e 

        IX - aperfeiçoamento contínuo do P2R2 por meio de processo sistemático 

de auditoria e avaliação do desempenho e da revisão periódica das diretrizes, dos 

objetivos e das metas. 

No sentido de promover a necessária integração intersetorial e 

transversalidade, no âmbito do governo federal, participaram como membros dos Grupos 

de Trabalho - GTs do P2R2, além de representantes do governo federal, técnicos das 

instituições estaduais de meio ambiente e representantes das Agências Nacionais de Meio 

Ambiente - ANAMMA.  

 

Os objetivos dos GTs instituídos foram: 

 GT Mapeamento de Áreas de Risco - elaborar proposta técnica para a 

identificação, caracterização e mapeamento de áreas/atividades que efetiva 

ou potencialmente, apresentem risco de ocorrência de acidente de 

contaminação ambiental, decorrente de atividades que envolvam produtos 

perigosos, “destaque do autor”; 

 GT Banco de Dados - elaborar proposta técnica para o desenvolvimento, 

manutenção e atualização de banco de dados sobre vários temas 

pertinentes à matéria, que darão sustentação estratégica e operacional ao 

Plano P2R2, “destaque do autor”; 

 GT Desenvolvimento Estratégico - planejar de modo estratégico o 

desenvolvimento do PlanoP2R2, de modo a orientar os processos 

decisórios referentes a sua implantação e manutenção; e 

 GT Recursos Financeiros - identificar fontes de recursos financeiros 

nacionais e internacionais que poderão ser acessadas e indicar alternativas 

viáveis para suprimento de recursos financeiros na implementação e 

operacionalização do Plano P2R2. 

No que diz respeito ao embasamento jurídico do Plano P2R2 a Constituição da 

República Federativa do Brasil, de 1988, aborda de forma genérica diversos aspectos 
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relativos ao papel do Poder Público e da Sociedade no que respeita à prevenção e ao 

atendimento de emergências que venham a afetar a saúde e o meio ambiente, dentre os 

quais podem ser citados: 

 

1) aqueles que dizem respeito à competência: 

a) a competência da União, (art. 21, incisos XVIII e XXIV, sobre calamidades 

públicas e inspeção do trabalho); 

b) a competência exclusiva da União para legislar (art.22, incisos IX, XXI e 

XXVIII sobre política de transportes, corpos de bombeiros militares, e defesa 

civil); 

c) a competência comum da União, Estados, Distrito Federal e Municípios 

(art.23, incisos II, VI, VII, sobre saúde e assistência pública, meio ambiente e 

preservação de florestas, flora e fauna); 

d) a competência da União, Estados e DF, para legislar concorrentemente 

(art.24, incisos VI, VII, VIII, XII, e parágrafos, sobre meio ambiente, patrimônio, 

responsabilidade por dano ambiental, e competência da União limitada a 

normas gerais e superveniente à legislação estadual); 

 

2) e aqueles referentes aos temas da saúde, meio ambiente e defesa civil: 

a) a saúde (art. 196, art. 200 e parágrafos, sobre "direito de todos e dever do 

Estado", sobre atribuições do SUS nas áreas de vigilância sanitária e saúde do 

trabalhador, e de participação no controle e fiscalização de produtos tóxicos); 

b) o meio ambiente (art.225, caput, incisos IV, V e VI, e parágrafo 3º, sobre 

direitos e deveres, obrigatoriedade do EIA, controle de substâncias de risco, 

educação ambiental, sanções e reparação do dano); 

c) a defesa civil (art.144, parágrafo 5º, sobre defesa civil). 

 

Pode-se observar que o conceito genérico de responsabilidade ambiental é 

abrangente, cobrindo o Governo em seus diversos níveis assim como a sociedade, sem 

abstrair da responsabilidade específica do causador do impacto e do profissional técnico 

que realiza a avaliação desse impacto para fins de licenciamento. 
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No campo ambiental, a legislação básica permanece sendo a Lei 6.938/81 

(PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 1981), que estabeleceu a Política Nacional e criou o 

Sistema Nacional do Meio Ambiente, definindo a correspondente estrutura. Diante do texto 

constitucional, é de se esperar que gradativamente sejam criados os Sistemas Estaduais e 

a legislação que lhes é facultada, cabendo ao nível federal exercer a função normativa, 

dentro de um processo lógico de descentralização que atribua maior responsabilidade às 

Unidades Federativas atendendo, portanto, às suas particularidades e ampliando a efetiva 

aplicação das normas e procedimentos (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2007). 

Ao órgão central do sistema como, aliás, de qualquer sistema no exercício de 

sua função normativa, deve caber não somente elaborar as regras gerais, mas também 

instalar um dispositivo de auditoria regular das normas e procedimentos, agindo de forma 

construtiva e educativa, mas cobrando e avaliando os padrões de conformidade dos 

demais órgãos do Sistema Nacional de Meio Ambiente - SISNAMA (MINISTÉRIO DO 

MEIO AMBIENTE, 2007). 

Outra importante legislação voltada ao registro das emergências é a LEI Nº 

9.966, de 28 de abril de 2000 (PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 2000) que dispõe sobre a 

prevenção, o controle e a fiscalização da poluição causada por lançamento de óleo e 

outras substâncias nocivas ou perigosas em águas sob jurisdição nacional e dá outras 

providências, cujo artigo de destaque é o de nº 22: “Qualquer incidente ocorrido em portos 

organizados, instalações portuárias, dutos, navios, plataformas e suas instalações de 

apoio, que possa provocar poluição das águas sob jurisdição nacional, deverá ser 

imediatamente comunicado ao órgão ambiental competente, à Capitania dos Portos e ao 

órgão regulador da indústria do petróleo, independentemente das medidas tomadas para 

seu controle”. 

Segundo (HADDAD, 2017) no Brasil, não há uma instituição na esfera federal 

responsável pela centralização de registros de acidentes envolvendo produtos perigosos e 

(CARDOSO, 2004) menciona que a Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, 

responsável pela gestão da atividade de transporte rodoviário de produtos perigosos no 

Brasil, poderia coletar e disponibilizar dados sobre movimentação de produtos perigosos 

no país, bem como administrar base de dados sobre acidentes rodoviários com esses 
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produtos. No entanto, o Programa P2R2 define essa atribuição ao Órgão Ambiental 

Federal – IBAMA. 

Segundo (SEATON M. G., 2020) os socorristas se beneficiam muito de 

ferramentas de eficiência de informações, porque nem todos os socorristas têm 

conhecimento necessário para lidar com eventos especializados no início de uma 

emergência. 

2. METODOLOGIA 

A metodologia aplicada para o desenvolvimento deste trabalho envolveu 

procedimentos que serão detalhados ao longo deste capítulo.  

De acordo com (HADDAD, 2017), a pesquisa exploratória permite, com uma 

pequena amostra, que o pesquisador defina seu problema de pesquisa e formule sua 

hipótese com mais precisão. De certa forma, a pesquisa exploratória depende da intuição 

do pesquisador e isso será levado em conta neste trabalho. Ao final da pesquisa o 

pesquisador terá maior conhecimento sobre o tema e poderá construir hipóteses. 

A Figura 9 apresenta os procedimentos metodológicos aplicados na produção 

deste trabalho. 
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Figura 9 – Estrutura da metodologia de pesquisa aplicada. 

Fonte: Produzida pelo Autor (com base em ALVES, 2021) 
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2.1. Delimitação da Pesquisa 

2.1.1. Tipo de pesquisa 

Para classificar a presente pesquisa, de abordagem mista, adotaram-se as 

mesmas classificações utilizadas por (ALVES, 2021), utilizando a taxonomia proposta por 

(VERGARA, 2016), que classifica os tipos de pesquisa de acordo com os meios e os fins 

de investigação. A mesma é classificada como mista porque possui tanto o caráter 

qualitativo, por buscar compreender o tema abordado com base na opinião de 

especialistas e também caráter quantitativo, uma vez que foi realizado o tratamento 

estatístico dos dados coletados. 

Quanto aos meios de investigação, a pesquisa é caraterizada como 

bibliográfica, pois sua fundamentação teórica é desenvolvida com base em material 

publicado, resultado da revisão sistemática da literatura pertinente à temática dissertada. 

No que se refere aos fins de investigação, a pesquisa é exploratória e 

metodológica. Sua classificação como exploratória se justifica, tendo em vista que não 

foram identificados estudos sobre a elaboração de um banco de dados nacional para 

registro de emergências químicas e radiológicas no Brasil. 

Já seu caráter metodológico se dá a partir da análise dos instrumentos 

utilizados em estudos empíricos para a compreensão das características pertinentes aos 

bancos de dados e registros de emergências químicas, nacionais e internacionais pré-

existentes, além da elaboração de um instrumento de avaliação sistêmica que resulte na 

proposição dos atributos aplicáveis ao banco de dados nacional, objeto deste estudo. 

2.1.2. Campo da pesquisa 

A pesquisa está limitada aos registros de atendimento de emergências 

químicas e radiológicas acessados pelo autor em pesquisas realizadas por meio da 

Companhia Ambiental do Estado de São Paulo – CETESB, em diversas instituições que 

realizam atendimento a essas emergências. Os registros internacionais foram obtidos por 

meio de consulta à Rede de Emergências Químicas da América Latina e Caribe – 

REQUILAC (REQUILAC, 2021).  
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2.2. Método da pesquisa 

O método da pesquisa é uma sequência de procedimentos lógicos elaborados 

de forma a cumprir os objetivos específicos aqui apresentados. Neste sentido, foram 

elaboradas 6 etapas, conforme apresentado na Tabela 4: 

 

Tabela 4 – Etapa propostas para a realização da pesquisa. 

Etapa Procedimentos Ação 

1ª 

Pesquisa exploratória para identificação de 
banco de dados de acidentes ou formulários 
utilizados por instituições nacionais e 
internacionais 

Enviado e-mail para órgãos nacionais e 
internacionais, busca por palavras chaves na 
internet e na Rede de Emergências 
Químicas da América Latina e Caribe. 

2ª 
Análise dos sistemas / relatórios 
identificados na pesquisa 

Leitura de relatórios e análise dos campos 
utilizados em sistema de registro de 
emergências, nacionais e internacionais.  

3ª Seleção dos campos para a pesquisa 
Aplicação de ferramentas estatísticas, definir 
os campos importantes para a realização da 
pesquisa. 

4ª Teste de pesquisa 
Avaliação do formulário de pesquisa 
construído com base na Etapa 3ª. 

5ª Pesquisa de Campo 
Submissão do formulário de pesquisa ao 
grupo de especialistas na área de 
atendimento a emergências. 

6ª 
Composição dos campos do novo Registro 
de Emergências Químicas e Radiológicas 

Com base nas respostas da pesquisa, 
compor todos os campos necessários para o 
novo sistema. 

Fonte: Produzida pelo Autor. 

2.2.1. Pesquisa exploratória – Etapa 1 

Na primeira etapa deste trabalho foi realizada uma pesquisa exploratória em 

diversos locais com o intuito de obter informações sobre sistemas ou formulários de 

registros de acidentes químicos e radiológicos utilizados principalmente no Brasil. 

Além de obter acesso ao Sistema de Informações de Emergências Químicas 

utilizado pela CETESB – SIEQ do Estado de São Paulo, o autor, por intermédio da 

CETESB, enviou e-mails para outros órgãos ambientais estaduais que, reconhecidamente 

realizam atendimento a essas emergências, são eles: 

 Instituto Estadual do Ambiente (INEA) do Rio de Janeiro; 

 Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luiz Roessler 

(FEPAN) do Rio Grande do Sul; 
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 Fundação Estadual do Meio Ambiente (FEAN) de Minas Gerais; 

 Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA) do Mato Grosso; 

 Secretaria do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (SEMARH) 

de Sergipe; 

 Instituto de Meio Ambiente do Acre; 

 Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (INEMA) da Bahia. 

Dos 8 (oito) órgãos ambientais estaduais consultados, apenas os cinco 

primeiros (de São Paulo, do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais e do 

Mato Grosso), confirmaram que realizam o registro dessas emergências e enviaram cópia 

de seus relatórios ou disponibilizaram seus dados em tempo real na internet. Os estados 

de Sergipe, Acre e Bahia, não responderam os e-mails enviados. 

Abaixo serão apresentadas as instituições que disponibilizaram dados para a 

produção deste trabalho: 

Órgãos Ambientais Estaduais 

2.2.1.1. Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB) 

A Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB) é a agência do 

Governo do Estado responsável pelo controle, fiscalização, monitoramento e 

licenciamento de atividades geradoras de poluição, com a preocupação fundamental de 

preservar e recuperar a qualidade das águas, do ar e do solo. 

Criada em 24 de julho de 1968, pelo Decreto nº 50.079, a CETESB, com a 

denominação inicial de Centro Tecnológico de Saneamento Básico, incorporou a 

Superintendência de Saneamento Ambiental – SUSAM, vinculada à Secretaria da Saúde, 

que, por sua vez, absorvera a Comissão Intermunicipal de Controle da Poluição das 

Águas e do Ar – CICPAA que, desde agosto de 1960, atuava nos municípios de Santo 

André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul e Mauá, na região do ABC da 

Grande São Paulo. 

Em 07.08.2009, entrou em vigor a Lei 13.542 de 08 de maio de 2009, que criou 

a Nova CETESB (CETESB, 2021). 
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O Setor de Atendimento a Emergências da CETESB tem por finalidade intervir 

em situações de emergências químicas, que podem ocorrer em indústrias, rodovias, 

ferrovias, portos, vias navegáveis, dutos, postos e sistemas retalhistas de combustíveis 

entre outras atividades nas quais são manuseados, armazenados e transportados 

produtos químicos (CETSB, 2021). 

Criado em 1978, o Setor se especializou inicialmente nas ações de prevenção e 

resposta a acidentes envolvendo petróleo e derivados em portos, terminais e dutos, pouco 

tempo depois passou a atender ocorrências envolvendo outras substâncias químicas, 

decorrente do transporte rodoviário, indústrias e terminais químicos entre outras 

atividades. 

Por meio do Setor de Atendimento a Emergências e das Agências Ambientais 

da capital, do interior e do litoral, a CETESB, que integra o Sistema Estadual de Defesa 

Civil, atua na prevenção, preparação e ações de resposta às emergências químicas, 

objetivando minimizar os efeitos negativos à população e ao meio ambiente. Dependendo 

do cenário acidental, este trabalho é realizado em conjunto com o Corpo de Bombeiros, a 

Defesa Civil, a Polícia Rodoviária, o Setor Saúde e a Capitania dos Portos entre outras 

instituições. 

As principais atividades desenvolvidas durante os atendimentos emergenciais 

são: 

 Avaliação do cenário acidental envolvendo detecção e monitoramento do 

local e, estancamento da fonte do vazamento e contenção de produto; 

 Identificação dos produtos químicos envolvidos e dos perigos associados 

incluindo informações toxicológicas; 

 Apoio aos órgãos intervenientes na avaliação da ocorrência quanto aos 

riscos químicos e suas consequências ao meio ambiente, à saúde e a 

segurança pública; 

 Avaliação da forma preliminar da contaminação do ar, da água e do solo 

decorrentes das emergências químicas; 

 Determinação das ações para a recuperação das áreas atingidas; 

 Aplicação de sanções administrativas. 
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Figura 10 – Atendimento a emergência realizado pela equipe da CETESB. 

 

Fonte: Setor de Atendimento a Emergências da CETESB 

A CETESB disponibiliza, em sua página na internet, todas as informações 

coletadas nos atendimentos a emergências químicas atendidas pelo Setor de Atendimento 

a Emergências e pelas suas Agências Ambientais por meio do Sistema de Informações de 

Emergências Químicas – SIEQ  (CETESB, 2021), utilizado nesta pesquisa. 

Uma ferramenta de consulta muito ágil e fácil de ser acessada pelo público 

externo. 

2.2.1.2. Instituto Estadual do Ambiente (INEA) – Rio de Janeiro 

O Instituto Estadual do Ambiente (INEA) é uma entidade integrante da 

Administração Pública estadual indireta, vinculada à Secretaria de Estado do Ambiente e 
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Sustentabilidade (SEAS). Sua criação teve como objetivo tornar mais eficiente a 

preservação do meio ambiente do Estado do Rio de Janeiro, a partir da fusão de três 

órgãos: a Fundação Estadual de Engenharia de Meio Ambiente (FEEMA), a 

Superintendência Estadual de Rios e Lagoas (SERLA) e o Instituto Estadual de Florestas 

(IEF) (INEA, 2021). 

Criado pela Lei Estadual n° 5.101, de 4 de outubro de 2007, o INEA atua sob 

um regime autárquico especial, com autonomia administrativa, financeira e patrimonial. A 

instalação do Instituto foi efetivada com a promulgação do Decreto Estadual n° 41.628, de 

12 de janeiro de 2009, que estabeleceu a estrutura organizacional, a forma de 

organização e as competências do órgão. O Decreto nº 46.619 de 02 de abril de 2019, 

publicado em 03 de abril de 2019, estabeleceu o novo regulamento e a estrutura 

organizacional do INEA. 

Possui um grupo técnico multidisciplinar, especializado no atendimento in loco 

de ocorrências ambientais emergenciais tecnológicas decorrentes de vazamento de 

produtos químicos, ou substâncias nocivas ao meio ambiente (INEA, 2021). 

A equipe opera em regime de plantão 24 horas por dia, sete dias por semana, 

em todo o Estado do Rio de Janeiro, de acordo com o padrão NFPA-472 – Hazmat 

Operations, e International Maritime Organization. 

Qualquer cidadão pode comunicar o INEA sobre um acidente envolvendo óleo 

ou outro produto perigoso, como nos casos de explosões, colisões, incêndios, 

vazamentos, assim como situações de descarte clandestino de resíduos. 

Os empreendimentos ou atividades licenciadas ou autorizadas pelo INEA têm a 

obrigação de comunicar imediatamente incidentes ambientais, independente das medidas 

tomadas para seu controle, de acordo com as licenças emitidas pelo órgão. 

O Instituto não possui um sistema para registro de emergências químicas, no 

entanto, enviou um modelo de relatório utilizado pelos seus técnicos no momento do 

atendimento emergencial, apresentado no Anexo I deste trabalho. 
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Figura 11 – Atendimento emergencial realizado pelo INEA. 

 

Fonte: Internet 

2.2.1.3. Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luiz Roessler 

(FEPAM) – Rio Grande do Sul 

A Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luis Roessler – FEPAM 

é a instituição responsável pelo licenciamento ambiental no Rio Grande do Sul. Desde 

1999, a FEPAM é vinculada à Secretaria Estadual do Meio Ambiente - SEMA (FEPAM, 

2021). 

Instituída pela Lei 9.077 de 4 de junho de 1990 e implantada em 4 de dezembro 

de 1991, a FEPAM tem suas origens na Coordenadoria do Controle do Equilíbrio 

Ecológico do Rio Grande do Sul (criada na década de 70) e no antigo Departamento de 

Meio Ambiente - DMA - da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente (hoje, Secretaria 

Estadual da Saúde). 

É um dos órgãos executivos do Sistema Estadual de Proteção Ambiental 

(SISEPRA, Lei 10.330 de 27/12/94), que a partir de 1999 passou a ser coordenado pela 

SEMA (Lei 11.362 de 29/07/99). O SISEPRA prevê a ação integrada dos órgãos 

ambientais do Estado em articulação com o trabalho dos Municípios. 
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A FEPAM tem a atribuição de atender emergências com danos ambientais em 

todo o Estado do Rio Grande do Sul. Desde 1993 a Fundação mantém uma equipe de 

plantão de profissionais habilitados e treinados com base na NBR 14064 e NFPA 472, 

com disponibilidade 24 horas por dia, 7 dias da semana para coordenação das 

emergências químicas no estado  (FEPAM, 2021). 

O atendimento é direcionado principalmente para as emergências químicas, 

nos acidentes rodoviários, ferroviários ou hidroviários, que envolvem o transporte de 

produtos e/ou resíduos perigosos, acidentes em indústrias, mortandade de peixes e 

demais situações que se caracterizam como acidentes e que estejam colocando em risco 

a população ou o meio ambiente. 

As principais atividades desenvolvidas durante os atendimentos emergenciais 

são: 

 avaliação do cenário acidental; 

 identificação dos produtos envolvidos: identificação dos produtos químicos 

envolvidos e dos perigos associados incluindo informações toxicológicas; 

 apoio aos órgãos intervenientes na avaliação da ocorrência quanto aos 

riscos químicos e suas consequências ao meio ambiente, à saúde e a 

segurança pública abrangendo sinalização e descontaminação; 

 avaliação da forma preliminar da contaminação do ar, da água e do solo 

decorrentes das emergências químicas; 

 determinação das ações para a recuperação das áreas atingidas; 

 aplicação de sanções administrativas. 
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Figura 12 – Atendimento emergencial realizado pela FEPAN. 

 

Fonte: Internet 

A FEPAM disponibiliza na sua página na internet, apenas alguns dados das 

emergências atendidas por ela, no entanto, para a produção deste trabalho, foi enviado 

um modelo de Relatório de Atendimento de Emergência, apresentado no Anexo II. 

2.2.1.4. Fundação Estadual do Meio Ambiente (FEAM) - Minas Gerais 

A Fundação Estadual do Meio Ambiente – FEAM é uma entidade vinculada à 

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – SEMAD, 

possuindo personalidade jurídica de direito público e autonomia administrativa e 

financeira. Além de observar as diretrizes da SEMAD, a FEAM ainda dá apoio e observa 

as deliberações do Conselho Estadual de Política Ambiental - COPAM e do Conselho 

Estadual de Recursos Hídricos - CERH-MG. 

No âmbito federal, a Fundação integra o Sistema Nacional do Meio Ambiente – 

SISNAMA, instituído pela lei federal nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, que estabelece a 

Política Nacional do Meio Ambiente. 
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De acordo com o Decreto nº 47.760/2019, de 20 de novembro de 2019, a 

FEAM tem como competência desenvolver e implementar as políticas públicas relativas à 

mudança do clima, às energias renováveis, à qualidade do ar, à qualidade do solo e à 

gestão de efluentes líquidos e de resíduos sólidos, visando à preservação e à melhoria da 

qualidade ambiental no estado de Minas Gerais. 

A Gerência de Prevenção e Emergência Ambiental - GEAMB é a parte da 

estrutura orgânica da FEAM que tem como finalidade planejar e atuar, de forma integrada 

e articulada com as demais instituições intervenientes na prevenção e resposta aos 

acidentes e emergências ambientais que coloquem em risco o meio ambiente, a saúde 

pública e os demais bens vulneráveis. 

Além de coordenar e prestar suporte técnico no atendimento às emergências e 

aos acidentes ambientais, a GEAMB também desenvolve atividades que visam prevenir 

tais ocorrências, por intermédio de ações educativas e operacionais em articulação com 

outras instituições intervenientes; fomentar e orientar a implementação de Planos de 

Auxílio Mútuo (PAM) para prevenção e resposta às emergências ambientais em nível local 

e regional; fomentar a elaboração, a implementação e o desenvolvimento de programas 

de gerenciamento de risco, planos de ação de emergência, planos de comunicação de 

riscos e planos de contingência; coordenar a Comissão Estadual de Prevenção, 

Preparação e Resposta Rápida a Emergências Ambientais com Produtos Químicos 

Perigosos – CEP2R2 de Minas Gerais; apoiar projetos e programas para o mapeamento 

de áreas de risco ao meio ambiente, fomentando a implantação de sistemas de alerta e 

preparação da comunidade para situações de emergência; divulgar anualmente dados e 

informações relativos às emergências e aos acidentes ambientais comunicados ao órgão 

ambiental; e fiscalizar e aplicar sanções administrativas no âmbito de suas competências. 

Ressalta-se que as ações de prevenção e atendimento a situações de 

emergência ambiental são realizadas em articulação com a sociedade civil, bem como 

com as instituições públicas intervenientes no assunto, como Corpo de Bombeiros Militar 

de Minas Gerais, Polícia Militar de Minas Gerais, Polícia Rodoviária Federal, Defesa Civil, 

Secretaria de Estado de Saúde, entre outros. 

Ao Núcleo de Emergência Ambiental - NEA, vinculado à Gerência de 

Prevenção e Emergência Ambiental, compete o atendimento, o assessoramento e a 
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colaboração na investigação e gestão dos acidentes e emergências ambientais, 

decorrentes das atividades que coloquem em risco a saúde humana, o meio ambiente e 

os demais bens vulneráveis. 

Este trabalho é realizado por meio da avaliação técnica do cenário da 

emergência ou do acidente ambiental, identificando eventual contaminação do ar, da água 

e do solo; identificando os produtos envolvidos e os riscos ao meio ambiente; 

estabelecendo ou avaliando as ações para limpeza e recuperação das áreas atingidas, 

bem como medidas de controle para minimizar os impactos gerados na área atingida pelo 

evento. Além disso, o NEA presta apoio aos órgãos intervenientes na ocorrência, quanto 

aos riscos ambientais e suas consequências para o meio ambiente, a saúde e a 

segurança pública, além de fiscalizar e aplicar sanções administrativas, de acordo com as 

normas e diretrizes vigentes. (Art. 28, Decreto nº 47.760/2019) (GEAMB, 2020). 

O NEA conta com equipe multidisciplinar formada por químicos, engenheiros 

químicos, metalúrgicos, ambientais, agrônomos e civis, estatísticos e administradores, 

com atuação em todo o Estado, conforme a natureza do acidente e o tipo de intervenção 

necessária. 

A FEAM disponibiliza na sua página na internet, apenas alguns dados das 

emergências atendidas por ela e, para a produção deste trabalho, foi enviado um modelo 

de Comunicado de Acidente Ambiental, apresentado no Anexo III. 

2.2.1.5. Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA) – Mato Grosso 

A Lei Complementar nº 214, de 23 de junho de 2005, marcou a transformação 

da Gestão Ambiental do Estado de Mato Grosso com a criação da Secretaria de Estado 

do Meio Ambiente – SEMA, órgão integrante da Administração do Poder Executivo do 

Estado de Mato Grosso, de natureza programática, regendo-se pelas normas internas e 

pela legislação pertinente, com a missão de implementar políticas públicas visando a 

conservação ambiental para a sustentabilidade (SEMA, 2019). 

Constituem competências da Secretaria de Estado de Meio Ambiente - SEMA: 

I - gerir a política estadual do meio ambiente, compreendendo a preservação, 

conservação e recuperação ambiental; 

II - promover o fortalecimento da dimensão e a responsabilidade ambiental no 

âmbito das políticas públicas e da sociedade; 
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III - exercer o poder de polícia administrativa ambiental; 

IV - estudar, formular e propor as normas necessárias ao zoneamento 

ambiental; 

V - promover o monitoramento dos recursos ambientais estaduais e das ações 

antrópicas sobre os mesmos; 

VI - propor a criação, implantar, administrar e fiscalizar as unidades de 

conservação estaduais. 

A SEMA possui um setor específico para atendimento a emergências químicas 

e registra seus atendimentos num portal de metadados geográficos denominado 

“Navegador Geográfico Unificado” (SEMA, 2021). Este portal disponibiliza parte dos dados 

dos atendimentos para a população, os quais foram utilizados nesta pesquisa – Anexo IV. 

Órgão ambiental Federal – IBAMA  

Além dos registros enviados pelos órgãos ambientais estaduais, foram 

pesquisados também os registros do órgão ambiental federal IBAMA. Vale ressaltar que o 

IBAMA informou possuir dois tipos de registros, o primeiro é o Sistema de Informação de 

Emergência – SIEMA, administrado pelo órgão e de domínio público, o segundo é um 

Relatório de Atendimento a Acidente Ambiental, elaborado quando da participação do 

IBAMA em um acidente ambiental. Ambos foram utilizados como parte desta pesquisa. 

2.2.1.6. Sistema de Informação de Emergência – SIEMA – IBAMA 

O SIEMA é o principal registro nacional de emergências químicas do país. Foi 

instituído no órgão por meio da Instrução Normativa número 15 de 06 de outubro de 2014 

(IBAMA, 2014), como ferramenta informatizada de comunicação de acidentes ambientais, 

visualização de mapas interativos e geração de dados estatísticos dos acidentes 

ambientais registrados pelo IBAMA. 

O SIEMA possui dois tipos de comunicado de acidente ambiental, sendo eles o 

comunicado de acidente envolvendo óleo e comunicado de demais acidentes ambientais. 

O comunicado de acidente envolvendo óleo é direcionado a incidentes de 

poluição por óleo em águas sob jurisdição nacional. 

O comunicado de demais acidentes ambientais é direcionado aos acidentes 

envolvendo produto (s) perigoso (s) e demais casos que tenham sua comunicação exigida 
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no processo de licenciamento ou autorização ambiental, porém não enquadrados no 

parágrafo anterior. 

O poluidor responsável por empreendimentos ou atividades licenciadas ou 

autorizadas pelo IBAMA deve comunicar de imediato, via SIEMA, a ocorrência de 

acidentes ambientais, independente das medidas tomadas para seu controle. 

Em caso de licenciamento estadual ou municipal, o envio do comunicado por 

meio do SIEMA não é obrigatório, exceto se o órgão licenciador ou competente assim o 

dispuser com base em acordo de cooperação firmado previamente com o IBAMA. 

O SIEMA conta com 26 campos para coleta de informações das emergências e 

aqui cabem dois comentários em relação ao sistema: 

É uma excelente ferramenta de cadastro e disponibilização de informações, no 

entanto, a consulta aos dados cadastrados é muito limitada, o sistema disponibiliza em 

sua página na internet (https://siema.ibama.gov.br/), poucas informações sobre as 

emergências químicas. Conforme demonstrado na Figura 13, o usuário terá acesso 

somente ao Número da Emergência, Município – Estado, Acidente de dados, Data 

Observação, Origem do Acidente, Tipo de Evento e Produtos Envolvidos. 
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Figura 13 – Apresentação das informações de uma emergência no SIEMA 

 

Fonte: Internet – SIEMA 

 

Outro problema é em relação às permissões de acesso para cadastro de 

emergências no sistema. O SIEMA é um sistema aberto e qualquer pessoa pode acessá-

lo e cadastrar uma emergência, tornando-o uma ferramenta não confiável, pois uma 

pessoa mal intencionada pode, a qualquer momento, registrar uma emergência química 

sem que a mesma tenha acontecido e isso não garante a confiabilidade das informações 

(Figura 14). 
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Figura 14 – Comunicado de acidente ambiental do cidadão no SIEMA 

 

Fonte: Internet - SIEMA 

2.2.1.7. Relatório de Atendimento de Acidente Ambiental – IBAMA 

Além da consulta ao SIEMA, o autor teve acesso também ao Relatório de 

Atendimento de Acidente Ambiental do IBAMA, que foi utilizado para a pesquisa dos 

campos de registro. O mesmo encontra-se apresentado no Anexo V. 

Outras Instituições Nacionais 

Foram consultadas ainda mais 6 (seis) instituições nacionais que participam de 

emergências químicas e radiológicas no país e que realizam o registro dessas 

emergências, são elas: 

O IPEN – SP, Subcomissão de desastres P2R2, Defesa Civil de Santa 

Catarina, Vigilância em Desastres – VIGIDESASTRES de São Paulo, Corpo de Bombeiros 

do Estado de Goiás – GO e uma empresa privada de notório conhecimento em 

atendimento a emergências químicas – Ambipar Response. Nenhuma dessas instituições 

divulga os dados de seus registros para o público em geral. 
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2.2.1.8. Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares – IPEN – SP 

O Grupo de Atendimento às Emergências Radiológicas e Nucleares, da 

Gerência de Radioproteção do IPEN, atua em situações reais e potenciais envolvendo 

materiais radioativos ou fontes de radiação no Estado de São Paulo. Para uma atuação 

eficiente é mantida uma equipe técnica, em regime de sobreaviso, para avaliação e 

resposta inicial às situações de emergências radiológicas ou nucleares (IPEN, 2021). 

A maioria das notificações é feita por organizações governamentais, como 

Corpo de Bombeiros, Polícia e Defesa Civil. Os materiais e equipamentos encontrados 

nos eventos notificados são, em sua maioria, para-raios ou detectores de fumaça 

radioativos onde estão incorporadas pequenas quantidades de materiais radioativos ou 

ainda equipamentos de raios X. Outros poucos eventos envolveram fontes de radiação 

utilizadas na indústria e na medicina onde as quantidades de materiais radioativos são 

significativas. 

Em algumas situações, mesmo quando as informações indicam que não há 

envolvimento de material radioativo, um especialista desloca-se até o local para esclarecer 

e mostrar que não existe risco radiológico. Esta postura preventiva é adotada para evitar 

que informações equivocadas cheguem à população. 

O IPEN não possui um sistema de registro de emergências radiológicas e para 

a produção deste trabalho foi obtido um Relatório de Atendimento Externo do instituto, 

parte dele já demonstrado na Figura 2 desta dissertação e disponibilizado na íntegra no 

Anexo VI. 

2.2.1.9. Subcomissão de Transportes para a RMSP 

Com a finalidade de tratar localmente os principais problemas do transporte 

rodoviário de produtos perigosos, a Comissão de Estudos e Prevenção de Acidentes no 

Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos do Estado de São Paulo implantou nove 

Subcomissões no Estado de São Paulo, as quais operam com as mesmas atribuições da 

Comissão Central. São elas: Baixada Santista, Paulínia, Sorocaba, Vale do Paraíba, Vale 

do Ribeira, Alto do Tietê, São José do Rio Preto, Ribeirão Preto e Região Metropolitana de 

São Paulo – SubCom RMSP. 

A SubCom RMSP iniciou seus trabalhos em fevereiro de 2008 e, a partir de 

julho de 2010, passou a ser coordenada pela CETESB, em atendimento à solicitação da 
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Secretaria de Estado dos Transportes. Ressalta-se que a Região Metropolitana de São 

Paulo – RMSP é a região que apresenta o maior volume de transporte de produtos 

perigosos de todo o Estado de São Paulo. A área de atuação dessa Subcomissão abrange 

22 dos 39 municípios da Região Metropolitana de São Paulo. 

As reuniões da Subcomissão ocorrem com frequência mensal e dela participam 

as seguintes entidades: Corpo de Bombeiros, Associação Brasileira da Indústria Química 

ABIQUIM, Comando do Policiamento Rodoviário, Associação Brasileira de Transporte e 

Logística de Produtos Perigosos – ABTLP, Companhia de Saneamento Básico do Estado 

de São Paulo – SABESP, Companhia de Engenharia de Tráfego – CET, Departamento de 

Operação do Sistema Viário – DSV, Grupos de Vigilância Sanitária de Osasco, Franco da 

Rocha e Santo André, Grupo de Vigilância Epidemiológica de Santo André, Divisão de 

Vigilância Sanitária de Santo André, Associação Brasileira de Medicina de Tráfego – 

ABRAMET, ABICLOR, Associação Brasileira das Concessionárias de Rodovias – ABCR, 

Associação Brasileira dos Distribuidores de Produtos Químicos e Petroquímicos – 

ASSOCIQUIM, Secretaria do Verde e Meio Ambiente da cidade de São Paulo e CETESB 

(CETESB, 2012). 

Atualmente a comissão central coleta dados de emergências atendidas por 

diversos órgãos no Estado de São Paulo e tabula esses dados em uma planilha Excel a 

qual foi utilizada nesta pesquisa. O modelo de planilha encontra-se disponibilizado no 

Anexo VII. 

2.2.1.10. Defesa Civil do Estado de Santa Catarina 

O DECRETO Nº 553, de 27 de setembro de 2011 (COLOMBO, 2011) cria a 

Comissão Estadual de Prevenção, Preparação e Resposta Rápida a Emergências 

Ambientais com Produtos Perigosos - CEP2R2, vinculada à Secretaria de Estado da 

Defesa Civil de Santa Catarina, destinada a implantar e promover ações de prevenção, 

preparação e resposta rápida a acidentes ambientais com produtos perigosos, tendo como 

finalidade a implementação do Plano P2R2 no âmbito estadual, de forma integrada, 

visando a técnica de recursos humanos, materiais e financeiros, com a responsabilidade 

pelo planejamento, coordenação e acompanhamento das ações de diversos parceiros 

envolvidos em todas as etapas do P2R2. 
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Dentre as diversas atribuições da Comissão de P2R2 de Santa Catarina, estão: 

alimentar, atualizar e disponibilizar os bancos de dados necessários ao Plano P2R2; 

estabelecer programas de trabalho e priorizar ações que conduzam à prevenção, 

preparação e resposta rápida a emergências ambientais com produtos perigosos; 

estabelecer protocolos de atuação para atendimento à emergência, definindo suas 

competências, atribuições e ações de resposta. 

Estas ações foram incorporadas às atividades da Defesa Civil de Santa 

Catarina que passou a registrar seus atendimentos emergenciais em formulários próprios 

que foram utilizados na produção desta pesquisa. Os mesmos encontram-se 

disponibilizados no Anexo VIII. 

2.2.1.11. Planilha VIGIDESASTRES 

O VIGIDESASTRES é um programa sob a responsabilidade da Coordenação-

Geral de Vigilância em Saúde Ambiental, do Departamento de Vigilância em Saúde 

Ambiental e Saúde do Trabalhador, da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da 

Saúde. Seu objetivo é desenvolver um conjunto de ações a serem adotadas 

continuamente pelas autoridades de saúde pública para reduzir o risco da exposição da 

população e dos profissionais de saúde, reduzir doenças e agravos decorrentes deles bem 

como os danos à infraestrutura de saúde. 

No Sistema Único de Saúde, a Vigilância em Saúde Ambiental dos riscos 

associados aos desastres, estabelece estratégias para a atuação em emergência em 

saúde pública por desastres de origem natural (inundações, seca e estiagem, 

deslizamentos, dentre outros) e tecnológica (os acidentes com produtos químicos, a 

emergência radiológica e a nuclear). Sua organização propõe uma atuação baseada na 

gestão do risco, contemplando ações de redução do risco, manejo dos desastres e 

recuperação dos seus efeitos. Além disso, atua na articulação das agendas de mudanças 

climáticas e seus efeitos à saúde humana (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017). 

No Estado de São Paulo o VIGIDESASTRES recebe informações da Secretaria 

de Estado da Saúde que por sua vez, solicita essas informações aos municípios. Os 

dados das emergências são armazenados em planilhas Excel (exemplo disponibilizado no 

Anexo IX) para envio ao Governo Federal. 
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2.2.1.12. Corpo de Bombeiros do Estado de Goiás 

Como na maioria dos Estados, a Corporação de Bombeiros de Goiás surgiu em 

decorrência dos incêndios que ocorreram na Capital, mais especificamente em incêndio 

ocorrido no salão de festas do Palácio do Governo. Por isso, em 5 de novembro de 1957 

foram designados 11 policiais militares para frequentarem no Estado de Minas Gerais o 

Curso de Bombeiros, que teve a duração de 8 meses. 

Uma das missões da instituição é proteger a vida, o patrimônio e o meio 

ambiente para o bem estar da sociedade em casos de acidentes com produtos químicos e 

radioativos. Essas emergências são atendidas pela Companhia Ambiental de Operações 

com Produtos Perigosos – CAOPP da 24ª Companhia Independente de Brigada Militar – 

CIBM (CAOPP, 2021).  

O registro de seus atendimentos é realizado em relatórios individuais que 

permanecem arquivados na Companhia e servem de base para a produção de estatísticas 

no Estado de Goiás (Anexo X). 

2.2.1.13. Ambipar Response 

A Ambipar Response é uma empresa especializada em gerenciamento de 

crises e atendimento a emergências envolvendo acidentes com produtos químicos e 

poluentes que afetem a saúde, meio ambiente e o patrimônio. 

A empresa atua no atendimento a emergências ambientais ocorridas em 

rodovias, ferrovias, aeroportos, portos, terminais portuários, indústrias, mineradoras e 

dutos e conta com bases nos seguintes países: Brasil, Angola, Argentina, Chile, Escócia, 

Estados Unidos, Holanda, Inglaterra, Irlanda do Norte, Nigéria, País de Gales, Peru, 

Trindade e Tobago, Uruguai e Antártida. 

Conta também com uma Central de Controle e Gerenciamento de Emergências 

(CECOE), composta por especialistas em gerenciamento de crises, que subsidiam os 

tomadores de decisões com informações detalhadas dos cenários emergenciais e 

asseguram a comunicação e a logística de recursos de forma rápida e eficaz (AMBIPAR 

GROUP, 2021).  

O registro de seus atendimentos é feito por meio de formulário em papel, 

preenchido pelo técnico responsável pelo atendimento a emergência. Este formulário foi 
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utilizado para a realização desta pesquisa (Anexo XI), porém os dados dos atendimentos 

não estão disponíveis para o público. 

Figura 15 – Atendimento a emergência realizado pela equipe da Ambipar. 

 

Fonte: Internet 

 

Resumindo as informações obtidas em todas as instituições nacionais, dos 13 

(treze) registros nacionais pesquisados, apenas 3 (três) deles, 23% do total, disponibilizam 

algum tipo de dado ao público (Gráfico 2), ou seja, falta transparência na divulgação dos 

dados coletados pelas equipes de atendimento. 
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Gráfico 2 – Registros nacionais com informações disponíveis "on line". 

 

Fonte: Produzido pelo Autor 

Instituições Internacionais 

Além dos 13 (treze) registros/sistemas de instituições nacionais, foram 

consultados, outros 11 registros/sistemas de instituições internacionais, todas de notório 

conhecimento nas áreas de prevenção, preparação e resposta às emergências químicas e 

radiológicas. São eles: 

2.2.1.14. Toxics Release Inventory (TRI) Program – EPA – USA 

O Programa Inventário de Liberação de Tóxicos (Toxics Release Inventory 

Program – TRI) rastreia o gerenciamento industrial de produtos químicos tóxicos que 

podem causar danos à saúde humana e ao meio ambiente. 

Os dados do TRI são relatados por instalações industriais estaduais e federais. 

A EPA disponibiliza esses dados por meio de várias ferramentas online, muitas das quais 

adicionam contexto para ajudar a tornar os dados relatados mais compreensíveis. 

A EPA tem coletado dados de liberação de substâncias tóxicas desde 1987 e 

cada arquivo de dados é acessível a partir da página da web do TRI. Os dados nestes 

não  
77% 

sim  
23% 

Instituições  Nacionais com informações disponíveis "on line"  
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arquivos são apresentados em formato csv (valores separados por vírgula) e podem 

facilmente serem convertidos em planilhas Excel (EPA, 2021). 

Para a produção desta pesquisa, foi utilizada uma dessas planilhas de dados de 

acidentes e o modelo utilizado encontra-se apresentado no Anexo XII. 

2.2.1.15. Chemical Safety And Hazard Investigation Board Database – CSB – USA  

O papel principal do Conselho de Segurança Química e Investigação de Riscos 

dos Estados Unidos - CSB é investigar acidentes para determinar as condições e 

circunstâncias que o levaram até o evento e para identificar a causa ou causas para que 

eventos semelhantes possam ser evitados (CSB A, 2021). 

O CSB é uma agência federal independente encarregada de investigar 

acidentes químicos industriais. Com sede em Washington, DC, os membros do conselho 

da agência são nomeados pelo presidente e confirmados pelo Senado. 

As investigações conduzidas por agências com responsabilidades duplas 

tendem a se concentrar nas violações das regras existentes como a causa do acidente, 

quase excluindo outros fatores contribuintes para os quais nenhuma ação de fiscalização 

ou conformidade pode ser tomada. O objetivo de uma investigação de acidente é 

determinar a causa ou causas de um acidente, independentemente de essas causas 

violarem ou não qualquer requisito atual e aplicável. 

Embora o Conselho tenha sido criado para funcionar de forma independente, 

ele também colabora de maneiras importantes com a EPA e outras agências americanas. 

A missão do CSB é "promover mudanças na segurança química por meio de 

investigação independente para proteger as pessoas e o meio ambiente". Sua visão é 

"uma nação protegida de desastres químicos". 

O conselho conduz investigações de causa raiz de acidentes químicos em 

instalações industriais fixas. As causas raízes geralmente são deficiências nos sistemas 

de gerenciamento de segurança, mas podem ser qualquer fator que teria evitado o 

acidente se esse fator não tivesse ocorrido. Outras causas de acidentes geralmente 

envolvem falhas de equipamento, erros humanos, reações químicas imprevistas ou outros 

perigos. A agência não emite multas ou citações, mas faz recomendações para fábricas, 

agências regulatórias como a Administração de Segurança e Saúde Ocupacional (OSHA) 

e a Agência de Proteção Ambiental (EPA), organizações industriais e grupos trabalhistas. 
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O Congresso projetou o CSB para ser não regulatório e independente de outras agências, 

de modo que suas investigações possam, quando apropriado, revisar a eficácia dos 

regulamentos e cumprimento dos regulamentos. 

A equipe investigativa do CSB inclui engenheiros químicos e mecânicos, 

especialistas em segurança industrial e outros especialistas com experiência nos setores 

público e privado. Muitos investigadores têm anos de experiência na indústria química. 

Depois que uma equipe CSB chega a um local de incidente químico, os 

investigadores começam seu trabalho conduzindo entrevistas detalhadas de testemunhas, 

como funcionários da fábrica, gerentes e vizinhos. Amostras químicas e equipamentos 

obtidos em locais de acidentes são enviados a laboratórios independentes para testes. Os 

registros de segurança da empresa, inventários e procedimentos operacionais são 

examinados à medida que os investigadores buscam uma compreensão das 

circunstâncias do acidente. 

A página web do CSB fornece um formulário para registro de emergências e 

uma planilha em Excel contendo os dados das investigações (CSB B, 2021), sendo que 

essa última foi utilizada para a produção da pesquisa e ambos estão disponibilizados no 

Anexo XIII. 

2.2.1.16. Office of Hazardous Materials Safety (OHMS) – DOT – USA  

O Escritório de Segurança de Materiais Perigosos (Office of Hazardous 

Materials Safety – OHMS) é uma autoridade federal de segurança para o transporte de 

materiais perigosos por ar, ferrovia, rodovia e água, com exceção do transporte a granel 

de materiais perigosos por navio. OHMS executa um programa nacional de segurança 

para proteger contra os riscos à vida e à propriedade inerentes ao transporte de materiais 

perigosos no comércio por todos os modais de transporte nos Estados Unidos. 

O escritório também direciona esforços de educação e divulgação destinados a 

promover a adoção de programas de segurança e assistência técnica aos governos 

estaduais e locais de forma a melhorar a segurança pública (U. S. DEPARTAMENT OF 

TRANSPORTATION, 2021). 

Para a produção desta pesquisa, foi obtido um formulário de registro de 

incidentes (Hazardous Materials Incident Report), disponibilizado no Anexo XIV. 
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2.2.1.17. Process Safety Incident Database – PSID AIChE – USA 

O Instituto Americano de Engenheiros Químicos (American Institute of Chemical 

Engineers – AIChE) é a organização líder mundial para profissionais de engenharia 

química, com mais de 60.000 membros em mais de 110 países. O AIChE tem a amplitude 

de recursos e experiência, quer seja em indústrias de processos essenciais ou em áreas 

emergentes, tais como a medicina translacional. 

O Centro de Segurança de Processos Químicos (Center for Chemical Process 

Safety – CCPS) da organização desenvolveu o Banco de Dados de Incidentes de 

Segurança de Processos (Process Safety Incident Database – PSID) para coletar, rastrear 

e compartilhar experiências e incidentes de segurança de processos importantes entre os 

participantes do projeto. 

O objetivo do CCPS-PSID é reunir a experiência em incidentes de segurança 

de processo entre as empresas participantes, para que possam aprender com as 

experiências de outros. PSID inclui incidentes de segurança de processo com uma lição 

potencialmente importante a ser aprendida de incidentes que causaram ou poderiam ter 

resultado em incêndio, explosão, fatalidade, lesões múltiplas, liberação significativa de 

materiais perigosos ou qualquer outro incidente de segurança de processo exclusivo 

(incluindo quase acidentes). 

O PSID é um banco de dados de incidentes totalmente pesquisável que pode 

ser acessado na web e inclui mais de 800 incidentes e cresce a cada mês conforme as 

empresas membros do PSID inserem novos registros. Ele pode ser acessado de qualquer 

computador em qualquer lugar onde uma conexão segura da web possa ser obtida. 

Também é possível fazer cópias impressas de incidentes. O PSID é projetado para que 

todas as empresas membros do PSID possam conceder acesso ao sistema a quantos 

funcionários quiserem. O PSID está disponível on line para empresas não governamentais 

e não regulamentares gratuitamente (CCPS, 2021) essa plataforma foi utilizada para a 

produção da pesquisa. 

2.2.1.18. The eMARS Database – Comissão Europeia 

A Comissão Europeia tem a função de definir a estratégia geral da União 

Europeia – UE. Propõe novas leis e políticas, monitoriza a sua execução e gere o 
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orçamento da UE. Também desempenha um papel significativo no apoio ao 

desenvolvimento internacional e na distribuição de ajuda aos países da UE. 

O eMARS Database é uma base de dados de lições aprendidas de acordo com 

o objetivo estabelecido na Diretiva Seveso (2012/18/UE). Tem a função de preservar o 

caráter de fonte objetiva de informação das lições aprendidas, e manter a disposição das 

autoridades um relato honesto e detalhado do que realmente aconteceu, de forma a 

prevenir futuros incidentes, a identificação de informações do nome dos locais e a 

localização dos incidentes no banco de dados não é divulgada publicamente. 

O eMARS contém relatórios de acidentes químicos e quase acidentes 

fornecidos ao Gabinete de Perigos de Acidentes Graves (Major Accident Hazards Bureau 

– MAHB) do Centro Comum de Pesquisa da Comissão Europeia (European Commission’s 

Joint Research Centre – JRC) da UE. A notificação de um evento no eMARS é obrigatória 

para os Estados Membros da UE, quando um acidente está estabelecido na diretiva de  

Seveso e o evento atende aos critérios de acidente “grave”, conforme definido pelo Anexo 

VI da Diretiva Seveso III “Critérios para a notificação de um acidente grave à Comissão”. 

As informações do evento relatado são inseridas no eMARS diretamente pela autoridade 

relatora oficial do país em que o evento ocorreu. 

O formulário de registro do eMARS utilizado para a produção desta pesquisa, 

encontra-se disponibilizado no Anexo XV. 

2.2.1.19. Failure and Accidents Technical information System FACTS - Holanda 

FACTS é a sigla em inglês para Sistema de Informação Técnica de Falhas e 

Acidentes (Failure and Accidents Technical information System). É um banco de dados de 

acidentes que contém informações sobre mais de 25.700 acidentes e incidentes 

envolvendo materiais perigosos ou mercadorias perigosas que aconteceram em todo o 

mundo durante os últimos 90 anos. 

Criado no final dos anos setenta pela Netherlands Organisation for Applied 

Scientific Research – TNO, uma organização de pesquisa independente na Holanda que 

se concentra em ciência aplicada. O sistema possui como principal objetivo, aprender com 

os acidentes ou incidentes e preveni-los.  

Estão incluídos não apenas acidentes analisados e documentados envolvendo 

danos graves ou perigos, como Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion – BLEVEs, 
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grandes derramamentos, grandes explosões e descarrilamentos, mas também quase 

acidentes. A qualidade das informações sobre os acidentes registrados também está 

relacionada à sua gravidade e impacto. Para os acidentes mais graves, são apresentadas 

informações mais detalhadas. 300.000 páginas de informações básicas são armazenadas, 

a maioria eletronicamente e permanecem disponíveis para fins de pesquisas futuras 

(FACTS, 2021) e a maioria dos dados devem ser comprados pelos pesquisadores. 

Os dados utilizados nesta pesquisa estão disponibilizados on line (FACTS-B, 

2021). 

2.2.1.20. Emergency Events Database - EM-DAT – Bruxelas Bélgica 

Em 1988, o Centro de Pesquisa em Epidemiologia de Desastres (Centre for 

Research on the Epidemiology of Disasters – CRED) administra o Banco de Dados de 

Eventos de Emergência (EM-DAT). O EM-DAT foi criado com o apoio inicial da 

Organização Mundial da Saúde (OMS) e do Governo Belga. 

O principal objetivo da base de dados é servir aos propósitos da ação 

humanitária em nível nacional e internacional. A iniciativa visa racionalizar a tomada de 

decisão para preparação para desastres, bem como fornecer uma base objetiva para 

avaliação de vulnerabilidade e definição de prioridades. 

O EM-DAT contém dados essenciais sobre a ocorrência e os efeitos de mais de 

22.000 desastres em massa no mundo desde 1900 até os dias atuais. A base de dados é 

compilada a partir de várias fontes, incluindo agências da ONU, organizações não 

governamentais, companhias de seguros, institutos de pesquisa e agências de imprensa. 

O CRED fornece acesso gratuito ao banco de dados para fins não comerciais. 

Usuários em nome de organizações acadêmicas, universidades, organizações sem fins 

lucrativos e/ou organizações públicas internacionais (agências das Nações Unidas, 

bancos multilaterais, outras instituições multilaterais e governos nacionais) têm acesso 

gratuito ao EM-DAT, após a aceitação das condições de uso. 

Para a produção desta pesquisa o Autor não obteve acesso completo aos 

dados do EM-DAT, no entanto, obteve uma tabela com o resumo dos principais campos, 

do banco, apresentada no Anexo XVI. 
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2.2.1.21. Infosis – Zentrale Melde - und Auswertestelle für Störfälle und 

Störungen in verfahrenstechnischen Anlagen – ZEMA – Alemanha  

O Escritório Central de Relatórios e Avaliação de Acidentes e Incidentes Graves 

em Instalações de Engenharia de Processo (Zentrale Melde - und Auswertestelle für 

Störfälle und Störungen in verfahrenstechnischen Anlagen - ZEMA) registra, avalia e 

publica em relatórios anuais todos os eventos que foram relatados às autoridades Alemãs, 

de acordo com a 12ª Portaria Federal de Controle de Emissão. Esses eventos são 

subdivididos de acordo com seu potencial de risco em acidentes graves e perturbação da 

operação normal. O registro sistemático e a avaliação de eventos fornecem informações 

que atuam como uma base importante para um maior desenvolvimento do estado da arte 

da tecnologia de segurança no País. 

O Infosis disponibiliza as informações dos acidentes diretamente na página 

ZEMA na Internet (INFOSIS / ZEMA, 2019). 

2.2.1.22. Analyse, Recherche et Information sur les Accidents  Database – ARIA 

– França   

A base de dados do Ministério de Desenvolvimento Sustentável Francês 

(Analyse, Recherche et Information sur les Accidents – ARIA) relaciona incidentes, 

acidentes ou quase acidentes que danificaram ou poderiam ter prejudicado a saúde 

pública ou a segurança ou o meio ambiente. Esses eventos resultam de: 

 fábricas, oficinas, armazéns, estaleiros em construção, pedreiras, etc; 

 transporte de materiais perigosos por ferrovia, estrada, rio ou mar; 

 distribuição e uso de gás; 

 equipamento de pressão; 

 minas e armazenamento subterrâneo; 

 diques e barragens. 

ARIA lista mais de 54.000 acidentes ou incidentes que ocorreram na França ou 

no exterior, ou seja, até o momento, cerca de 1.900 novos eventos por ano. 

Em caso de acidente, o operador de uma Instalação Classificada – IC tem a 

obrigação regulamentar (artigo R512-69 do Código Ambiental Francês) de fornecer à 
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inspeção um relatório sobre o ocorrido, o mais rápido possível, análise incluindo pelo 

menos as causas, efeitos e consequências nas pessoas e no ambiente e as medidas 

tomadas ou previstas para evitar um acidente ou incidente semelhante e para mitigar os 

seus efeitos a médio ou longo prazo. 

Um formulário de notificação está disponível para download em formatos Word, 

OpenOffice  ou PDF editável e encontra-se apresentado no Anexo XVII. 

2.2.1.23. Superintendencia de Seguridad Siniestral – Argentina 

A Superintendência de Segurança de Acidentes da Província de Buenos Aires, 

Argentina, foi criada pela Resolução Ministerial nº 1.346, de 27 de agosto de 2004, como 

Diretoria-Geral de Segurança de Acidentes e se reporta diretamente à Superintendência 

Geral de Polícia. 

Sua missão é manter uma ordem pública, protegendo a vida, os bens e os 

direitos de segurança da população em caso de incêndios, explosões, resgate de pessoas 

e outros acidentes que atentem contra a segurança comum, atuando preventivamente 

através do desenvolvimento de ações voltadas para evitar a geração de reclamações. 

Ligada a essa Superintendência, está a Diretoria de Prevenção Ecológica e 

Substâncias Perigosas, criada oficialmente em 20 de dezembro de 2005, pela Resolução 

Ministerial nº 1.887, incorporando a Divisão de Crimes Ambientais de Mar del Plata, que 

depende diretamente do Corpo de Bombeiros.  

Atualmente, a Diretoria é composta por duas divisões: Divisão de Investigação 

de Crimes Ambientais e Divisão Operacional com Materiais Perigosos, de onde surgem 

numerosas delegações. Tem como objetivo proteger e defender o ecossistema a nível 

provincial através da prevenção e repressão de crimes e ofensas contra os recursos 

naturais, superiores ambientais e outros que destroem ou põem em perigo o nível 

ecológico, bem como o atendimento das necessidades e/ou atividades que envolvem 

riscos para a população e para o ecossistema (MINISTERIO DE SEGURIDAD, 2021). 

A Diretoria de Prevenção Ecológica registra seus atendimentos em planilhas 

Excel e não divulga seus dados ao público. Anexo XVIII. 



77 

 

 

2.2.1.24. Utah HSEES Reporting Form – USA 

O Programa de Rastreamento de Utah (Utah Tracking Program – UT) do Centro 

de Controle de Doenças - CDC americano ajuda as pessoas a compreenderem a ligação 

entre o meio ambiente e a saúde, integrando dados existentes de saúde e ambientais em 

um formato padronizado. Seu objetivo é fornecer as informações, ferramentas e recursos 

necessários para prevenir e controlar os efeitos na saúde relacionados ao meio ambiente. 

As principais funções do programa incluem: 

 Construção de Redes de Rastreamento Nacionais e Estaduais sustentáveis; 

 Fornecimento de dados para a formação de políticas, práticas e outras ações 

de saúde; 

 Avanço da ciência da saúde pública ambiental e grupos de pesquisa; 

 Promover a colaboração entre grupos ambientais e de saúde. 

O CDC disponibiliza as informações dos acidentes diretamente na página do 

Centro de Controle de Doenças na Internet (CDC, 2020). O formulário utilizado para a 

obtenção dos dados da pesquisa encontra-se disponibilizado no Anexo XIX. 

Resumindo, dos 11(onze) sistemas ou relatórios internacionais pesquisados, 

em apenas 2 (dois), 18% do total, não foram encontradas informações sobre as 

emergências, ou seja, em 9 (nove), 82% dos sistemas disponibilizados via internet, foram 

encontradas informações disponíveis para consulta ao público tais como, data, local e 

produto envolvido (Gráfico 3). 
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Gráfico 3 – Registros internacionais com informações disponíveis "on line". 

 

Fonte: Produzido pelo Autor 

 

Quando se compara o fornecimento de dados dos registros nacionais com o 

fornecimento de dados dos registros internacionais, verifica-se ainda mais a necessidade 

que o Brasil possui de ter um Sistema Nacional Georreferenciado para Registro de 

Emergências Químicas e Radiológicas – SISNAGREQ, padronizado e disponibilizado ao 

público para consulta em tempo real via internet. 

2.2.2. Análise dos sistemas / relatórios identificados na pesquisa – Etapa 2 

No total, foram 24 registros, formulários ou sistemas utilizados para o registro 

de emergências químicas e radiológicas obtidos pelo autor para a produção deste 

trabalho. 

A análise desses registros permitiu a construção de uma planilha contendo as 

variáveis (campos) relevantes e usualmente consideradas nos processos de coleta de 

dados utilizados por cada instituição. Para o agrupamento das variáveis em fatores 

temáticos, empregou-se a prática da categorização. Segundo (ALVES, 2021), esse 

processo é dividido por duas fases. Primeiro realizou-se o inventário, que representa o 

isolamento dos elementos. Em seguida, procedeu-se a fase de classificação, estipulando 

não 
18% 

sim 
82% 

Instituições  Internacionais com informações disponíveis "on 
line"  
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a organização a ser seguida, respeitando o que cada um dos elementos tem em comum 

com o outro. 

A categorização dos dados desta pesquisa foi estruturada, segundo o critério 

semântico, tendo em vista que as características de semelhanças entre os elementos 

selecionados ocorreram a nível temático. Desta forma, as variáveis que fazem alusão a 

um mesmo assunto foram agrupadas na mesma categoria através do processo de análise 

de temática (ALVES, 2021). 

O resultado efetivo deste levantamento produziu um modelo de tabela cujo 

exemplo encontra-se apresentado na Tabela 5 e foi imprescindível para o estabelecimento 

dos campos que deveriam ser constituídos para a pesquisa a ser enviada aos 

especialistas. 

 

Tabela 5 – Exemplo de tabela Campos x Instituições. 

GRUPO 
CAMPO DO 

REGISTRO 
Instituição 1 Instituição 2 Instituição 3 Instituição 4 

Número de instituições 

que utilizam esse campo 

como registro 

I Campo 1 x   x    2 

I Campo 2   x x x 3 

II Campo 3 x x x x 4 

II Campo 4 x       1 

III Campo 5   x     1 

III Campo 6     x x 2 

Fonte: Produzida pelo Autor 

A tabela completa contendo o resultado da pesquisa encontra-se 

disponibilizada no Anexo XX (Tabela 11).  

2.2.3. Seleção dos campos para a pesquisa – Etapa 3 

Foram encontrados 169 campos diferentes de registros, sendo que vários 

campos distintos eram registrados por apenas uma instituição. 

Para eleger os campos que deveriam compor a pesquisa a ser enviada aos 

especialistas, o autor utilizou um cálculo estatístico para o tamanho da amostra, que é o 

número de respostas recebidas em uma pesquisa. Isso é chamado de "amostra" porque 

representa apenas a parte do grupo (ou população-alvo) que apresenta opiniões ou 

comportamentos relevantes. 
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Por exemplo, é possível obter uma amostra de maneira aleatória, na qual os 

respondentes são escolhidos totalmente por acaso entre a população como um todo 

(SURVEY MONKEY, 2021). O cálculo amostral pode ser realizado manualmente, 

utilizando a seguinte fórmula: 

 

                                                   z2 x p (1 – p) 

Tamanho da amostra =                     e2                   (1)              

                                              1 + z2 x p (1 – p) 

                                                           e2N 

 

Onde: 

 N = tamanho da população; 

 e = margem de erro (porcentagem no formato decimal); 

 z = O escore Z, também chamado de "valor padronizado", é uma 
constante que é automaticamente definida de acordo com o nível de 
confiança. Ela indica o número de desvios padrão acima ou abaixo da 
média da população; 

 p = desvio padrão. 
 

O cálculo do tamanho da amostra foi realizado utilizando os seguintes 

parâmetros: 

 Tamanho da população – 24 (instituições); 

 Grau de confiança da pesquisa 95% - z = 1,96 (SURVEY MONKEY, 
2021); 

 Considerando ser tratar de uma população pequena, apenas 24 
instituições, foi considerada uma margem de erro grande, de 50%. 

 Desvio padrão de 50%. 
 

Utilizando esses dados, chegou-se ao resultado de um tamanho amostral de 4, 

ou seja, os campos que apareceram em mais de 4 dos registros de emergência 

pesquisados foram utilizados para compor o formulário de pesquisa que foi enviado aos 

especialistas. 

No total foram 63 campos presentes em 4 ou mais registros de emergências, 

cada um desses campos estão apresentados na Tabela 6: 



81 

 

 

Tabela 6 – Campos presentes em mais de 4 dos registros pesquisados. 

 

Fonte: Produzida pelo Autor 

 

GRUPO CAMPO DO REGISTRO

Geral Título

Geral Número / Código de Identificação do registro

Geral Agência Ambiental / Regional / Unidade do IBAMA / Departamento

Geral Equipe técnica (técnicos)

Informações Iniciais Responsáveis por atualizações / preenchimento do registro

Informações Iniciais Informante ( nome do responsável pelo repasse da emergência)

Informações Iniciais DDD

Informações Iniciais Telefone

Informações Iniciais Ramal

Informações Iniciais Entidade Responsável pelo acionamento

Informações Iniciais Informações obtidas no momento do acionamento

Cronologia Data da Ocorrência

Cronologia Hora da Ocorrência

Cronologia Data do acionamento

Cronologia Hora do acionamento

Cronologia Data do Encerramento

Cronologia Hora do Encerramento

Cronologia Data da Emissão do Registro

Localização Local / Endereço da Emergência

Localização CEP

Localização Bairro

Localização Município

Localização Estado

Localização País

Localização Coordenadas Geográficas

Descrição da Emergência Tipologia do acidente (Transporte Rodoviário, Duto, Aquaviário, etc)

Descrição da Emergência Descrição resumida da Emergencia Química

Descrição da Emergência Descrição das atividades desenvolvidas pela equipe / Relatório de atividades

Produto Estado Físico da Substância

Produto Nome da Substância

Produto Número CAS

Produto Número ONU

Produto Classe de risco

Produto Quantidade vazada

Produto Embalagem

Consequências Consequências (incêndio, explosão, vazamento)

Consequências Causa / Tipo de Evento

Consequências Meios atingidos / Contaminação Ambiental / Consequências Ambientais

Vítimas Número total de vítimas fatais

Vítimas Número de vítimas fatais pelo acidente (Trabalhador)

Vítimas Número de vítimas fatais pelo produto (Trabalhador)

Vítimas Número de vítimas fatais pelo acidente (Civil)

Vítimas Número de vítimas fatais pelo produto (Civil)

Vítimas Número total de vítimas feridas

Vítimas Número de vítimas feridas pelo acidente (Trabalhador)

Vítimas Número de vítimas feridas pelo produto (Trabalhador)

Vítimas Número de vítimas feridas pelo acidente (Civil)

Vítimas Número de vítimas feridas pelo produto (Civil)

Vítimas Numero de Pessoas Evacuadas

Diversos Equipamentos utilizados

Diversos Observação

Diversos Registro Fotográfico

Diversos Condições Climáticas

Diversos Conclusões / Considerações / Solicitações / Sugestões

Diversos Custo estimado / Consequências econômicas

Órgãos envolvidos Órgãos envolvidos

Responsável Identificação do Responsável pela Emergência

Responsável Local / Endereço

Responsável CEP

Responsável Estado

Responsável CNPJ / CPF

Responsável Atividade do Setor Industrial / Tipo de planta

Responsável Situação do estabelecimento / Número do Processo / Licença
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2.2.4. Teste de pesquisa – Etapa 4 

De posse da informação apresentada na Tabela 6, foi produzida a pesquisa de 

campo que foi enviada, inicialmente a alguns especialistas como forma de realização de 

um “teste piloto”. Esse teste foi realizado com técnicos da equipe do Setor de Atendimento 

a Emergências da CETESB. 

Uma vez validada a pesquisa pelos técnicos do Setor de Atendimento a 

Emergências da CETESB, a mesma foi produzida para envio aos especialistas em 

atendimento a emergências químicas e radiológicas do país. 

2.2.5. Pesquisa de Campo – Etapa 5 

2.2.5.1. Seleção dos especialistas para responderem a pesquisa 

Uma etapa muito importante para a qualidade da pesquisa proposta é a seleção 

dos especialistas que responderam o questionário. Foram selecionados técnicos que, de 

alguma forma trabalham com os temas prevenção, preparação ou na resposta aos 

acidentes químicos ou radiológicos. Sendo assim, foram selecionados dois locais para 

envio da pesquisa:  

O primeiro local foi a Rede de Emergências Químicas da América Latina e 

Caribe – REQUILAC, uma rede que permite o intercâmbio de informações sobre 

prevenção, preparação e resposta em acidentes e emergências definidas na região da 

América Latina e Caribe, por meio de uma lista de distribuição da Organização 

Panamericana da Saúde – OPAS.  

A REQUILAC é uma rede aberta a todos os interessados em espanhol, 

português ou inglês, de qualquer nacionalidade, e nela participam profissionais de 

diversas formações relevantes no assunto. Possui aproximadamente 1.350 membros de 

24 países (ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD, 2021). 

O segundo local foi para o DINOS Group. Uma Associação sem fins lucrativos, 

que oferece as melhores soluções e desenvolvimento tecnológico, buscando atuar de 

forma integrada em situações de emergências junto às entidades públicas e empresas 

privadas. 

DINOS Group é referência na formação e no aprimoramento de profissionais 

frente às respostas de emergências, expandindo os trabalhos por meio da difusão de 
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informações operacionais e administrativas, encorajando inovações tecnológicas em prol 

da saúde, da vida e do meio ambiente (DINOS GROUP, 2021). 

2.2.5.2. Aplicação da pesquisa 

Com os resultados obtidos no teste da pesquisa, foi produzida a pesquisa 

definitiva que foi enviada aos especialistas em atendimento a emergências, utilizando o 

formulário ArcGIS Survey123, que é uma solução completa e centrada para criar, 

compartilhar e analisar pesquisas.  

O Survey123 é utilizado para criar formulários inteligentes com lógica de salto, 

padrões e suporte para vários idiomas. Os dados são coletados via web ou por 

dispositivos móveis, mesmo quando desconectado da Internet. Essa ferramenta permite 

uma análise rápida dos resultados e carrega os dados com segurança para análises 

posteriores (ESRI, 2021). 

A pesquisa foi enviada por e-mail para a REQUILAC e pelo grupo de WhatsApp 

do Dinos Group. Ao acessá-la pelo link https://arcg.is/08m0bn, o especialista se deparou 

com uma breve descrição inicial a respeito da finalidade da pesquisa e um termo de sigilo 

e orientações para o preenchimento (Figuras 16 e 17). 

https://arcg.is/08m0bn
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Figura 16 – Descrição da pesquisa. 

 

Fonte: Produzida pelo Autor 
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Figura 17 – Termo de sigilo. 

 

Fonte: Produzida pelo Autor 

Cada um dos 63 campos apresentados na Tabela 6 foi inserido no formulário de 

pesquisa e o entrevistado deveria responder, segundo a sua percepção, a respeito da 

importância de cada campo dentro de um registro de emergência, escolhendo entre as 

categorias “Extremamente importante”, “Importante”, “Pouco importante” ou “Nada 

importante” (Figura 18). 



86 

 

 

Figura 18 – Exemplo de pergunta por campo da pesquisa. 

 

Fonte: Produzida pelo Autor 

Ao final, foi solicitado ao entrevistado que, caso julgasse importante poderia 

citar algum campo que não havia sido citado na pesquisa, utilizando o campo 

“Observações” do formulário. Também foi solicitada a instituição em que o entrevistado 

trabalha e o Estado de procedência (Figura 19). 
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Figura 19 – Parte final da pesquisa. 

 

Fonte: Produzida pelo Autor 

2.2.6. Composição dos campos do novo Registro de Emergências Químicas e 

Radiológicas – Etapa 6 

No total, foram obtidas 84 respostas de especialistas, sendo a grande maioria do 

Estado de São Paulo (56). A Tabela 7 demonstra o número de profissionais de cada 

estado que responderam à pesquisa. 
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Tabela 7 – Número de especialistas por Estados da Federação. 

Estado Número de Respostas 

Bahia BA 3 

Distrito Federal* DF 2 

Maranhão MA 1 

Mato Grosso do Sul MS 1 

Minas Gerais MG 6 

Pernambuco PE 2 

Piauí PI 1 

Rio de Janeiro RJ 5 

Rio Grande do Sul RS 4 

Rondônia RO 1 

Roraima RR 1 

Santa Catarina SC 1 

São Paulo SP 56 

Total 84 

Fonte: Produzida pelo Autor 

Com relação às instituições a que pertence cada um dos entrevistados, a 

grande maioria trabalha em empresas privadas na área de atendimento a emergências 

químicas ou radiológicas (29), seguidos por trabalhadores de órgãos ambientais nacionais 

(25) e técnicos do Corpo de Bombeiros (6). Tal fato reforça a capacidade de análise dos 

dados da pesquisa e experiência dos profissionais entrevistados na área de atendimento a 

emergências.  

O Gráfico 4 apresenta o número de trabalhadores de cada instituição que 

responderam a pesquisa. Vale ressaltar que o termo “Outra” com 21 respostas, refere-se a 

outras instituições que não constavam na lista de respostas do formulário, sendo esse 

grupo composto por consultores na área de atendimento a emergências, técnicos 

pertencentes a planos de auxílio mutuo, instituições de ensino, IPEN, CNEN, agências 

reguladoras, entre outras. 
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Gráfico 4 – Número de técnicos por instituição que responderam o questionário. 

 

Fonte: Produzido pelo Autor 

Com base nas respostas dos entrevistados que selecionaram entre as opções, 

“Extremamente importante”, “Importante”, “Pouco importante” ou “Nada importante” em 

relação à percepção da importância de cada campo do formulário, estabeleceu-se que 

para a composição do novo sistema, seriam utilizados apenas os campos que tiveram 

como resposta “Extremamente importante” e “Importante”, excluindo da composição do 

novo sistema, aqueles que receberam como resposta “Pouco importante” e “Nada 

importante”. 

No entanto, foi necessário estabelecer uma linha de corte, considerando o 

número de respostas para cada campo. Esse número de corte foi obtido seguindo a 

mesma metodologia de cálculo estatístico para o tamanho da amostra utilizada no item 

2.2.3., considerando os seguintes dados de entrada: 

 Tamanho da população – 84 (respostas de especialistas); 

 Grau de confiança da pesquisa 99% - z = 2,58 (SURVEY MONKEY, 2021); 

 Considerando ser tratar de uma população grande de especialistas (84) e que a 

grande maioria dos entrevistados possui experiência no tema, foi considerada uma 

margem de erro pequena, de 5%; 

 Desvio padrão de 50%. 

Aplicando esses dados de entrada no cálculo amostral, tem-se como resultado 

o tamanho da amostra de 76 respostas, desta forma, adotou-se que para a 

Comunidade; 1 
Corpo de Bombeiros; 6 

Defesa Civil; 1 

Empresa Privada; 29 

Órgão Ambiental; 25 

Órgão de Saúde; 1 

 Outra; 21 

  

Total 84 Respostas 
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composição do novo sistema, somente entrariam no novo formulário, os campos que 

obtiveram mais de 76 respostas nas categorias “Extremamente importante” e 

“Importante”.  

A tabela 8 apresenta a relação destes campos os quais foram selecionados 

para compor o Novo Registro Nacional de Emergências Químicas e Radiológicas. 

 

Tabela 8 – Campos para a composição final do novo Registro Nacional de Emergências Químicas e 

Radiológicas. 

Grupo Campo do Registro 
Geral Título do Registro 
Geral Número ou Código de Identificação do Registro 
Geral Instituição  
Geral Equipe Técnica Responsável pelo Atendimento 

Cronologia Data da Emergência 
Cronologia Hora da Emergência 
Cronologia Data do Acionamento da Equipe 
Cronologia Hora do Acionamento da Equipe 
Cronologia Data do Encerramento da Emergência 
Cronologia Hora do Encerramento da Emergência 
Cronologia Data da Emissão e de Atualizações do Registro 

Informações iniciais Entidade Responsável pelo Acionamento 
Informações iniciais Informante (Nome do responsável pelo Acionamento) 
Informações iniciais DDD 
Informações iniciais Telefone 
Informações iniciais Ramal 
Informações iniciais Informações Obtidas no Momento do Acionamento 
Informações iniciais Responsáveis por Atualizações do Registro 

Localização Local/Endereço da Emergência 
Localização CEP 
Localização Bairro 
Localização Município 
Localização Estado 
Localização País 
Localização Coordenadas Geográficas 

Descrição da Emergência Tipologia do Acidente 
Descrição da Emergência Descrição Resumida da Emergência 
Descrição da Emergência Descrição das Atividades Desenvolvidas pela Equipe / Relatório de Atividades 

Substância Estado Físico da Substância 
Substância Nome da Substância 
Substância Número CAS 
Substância Número ONU 
Substância Classe de Risco 



91 

 

 

Substância Quantidade Vazada 
Substância Embalagem 

Consequências Causa / Tipo de Evento 
Consequências Consequências Físicas e Químicas (Incêndios, explosões, vazamento, etc.) 
Consequências Meios atingidos / Contaminação Ambiental / Consequências Ambientais 

Vítimas Número total de Vítimas Fatais 
Vítimas Número de Vítimas Fatais pelo Acidente (Trabalhador) 
Vítimas Número de Vítimas Fatais pelo Produto (Trabalhador) 
Vítimas Número de Vítimas Fatais pelo Acidente (Civil) 
Vítimas Número de Vítimas Fatais pelo Produto (Civil) 
Vítimas Número Total de Vítimas Feridas 
Vítimas Número de Vítimas Feridas pelo acidente (Trabalhador) 
Vítimas Número de Vítimas Feridas pelo produto (Trabalhador) 
Vítimas Número de Vítimas Feridas pelo acidente (Civil) 
Vítimas Número de Vítimas Feridas pelo produto (Civil) 
Vítimas Numero de Pessoas Evacuadas 

Responsável Identificação do Responsável pela Emergência 
Responsável Atividade do Setor Industrial / Tipo de planta 

Diversos Órgãos Envolvidos 
Diversos Equipamentos Utilizados 
Diversos Registro Fotográfico 
Diversos Condições Climáticas 
Diversos Conclusões / Considerações / Solicitações / Sugestões 

Fonte: Produzida pelo Autor 

2.3. Análise dos campos e dos sistemas/registros estudados em comparação ao 

resultado da pesquisa 

No total foram selecionados pelos especialistas, 56 campos que foram 

utilizados na composição da proposta do novo Registro Nacional de Emergências 

Químicas e Radiológicas (Tabela 8). 

Com esse resultado, pôde-se comparar quais os Registros/Sistemas utilizados 

atualmente no país, que possuem a estrutura mais semelhante à estrutura do novo 

registro (Tabela 9). 
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Tabela 9 – Comparação dos campos registros atuais com o n o novo registro nacional. 

Instituição 

Nº de 

Campos 

presente no 

Sistema 

% do 

Registro 

Nacional 

Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB) 41 73,2 

Fundação Est. de Prot. Amb. Henrique L. Roessler (FEPAM) – RS 31 55,4 

Instituto Estadual do Ambiente (Inea) – Rio de Janeiro 30 53,6 

Defesa Civil do Estado de Santa Catarina 27 48,2 

Sistema de Informação de Emergência – SIEMA - IBAMA 24 42,9 

Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA) – Mato Grosso 23 41,1 

Relatório de Atendimento de Acidente Ambiental – IBAMA 18 32,1 

Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares – IPEN – SP 18 32,1 

Fundação Estadual do Meio Ambiente (FEAM) - Minas Gerais 17 30,4 

Comissão de Transportes do Estado de São Paulo 17 30,4 

Ambipar Response 17 30,4 

Corpo de Bombeiros do Estado de Goiás 15 26,8 

Planilha VIGIDESASTRES 11 19,6 

Fonte: Produzida pelo Autor 

Analisando a Tabela 9, é possível constatar que o sistema que mais possui 

campos iguais aos do novo Registro Nacional de Emergências, é o SIEQ da Companhia 

Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB), com 41 campos, 73,2% dos 56 levantados 

na pesquisa, seguido pelo sistema utilizado pela Fundação Est. de Prot. Amb. Henrique 

Luiz Roessler (FEPAM) – RS com 31 campos (55,4%), o Instituto Estadual do Ambiente 

(Inea) – Rio de Janeiro com 30 (53,6%). Todos são órgãos ambientais estaduais. 

Os demais registros ou sistemas contêm abaixo de 50% dos campos do novo 

registro nacional.  

O Sistema da CETESB, apesar de ser o mais completo, ainda possui ausência 

dos campos, Data da Ocorrência, Hora da Ocorrência, Data do Encerramento, Hora do 

Encerramento, CEP, Estado, País, Estado Físico da Substância, Número CAS, 

Consequências, Registro Fotográfico, Condições Climáticas, Conclusões, Identificação do 
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Responsável pela Emergência, Atividade do Setor Industrial, todos considerados 

importantes na visão dos entrevistados. 

2.4. Análise da facilidade de preenchimento e consulta aos sistemas/registros 

Uma parte importante desta pesquisa foi o acesso aos dados, sistemas e 

registros utilizados pelas diversas instituições pesquisadas. 

Como já foi apresentado no Capítulo 1.2 Justificativa da pesquisa, de forma 

geral, foi muito mais fácil e acessível obter dados de registros e formulários de organismos 

internacionais do que de organismos nacionais. 

Apenas a CETESB de São Paulo, a SEMA do Mato Grosso e o IBAMA 

disponibilizam algumas informações de seus registros em sistemas georreferenciados na 

internet. Todos os demais registros nacionais analisados foram obtidos por consulta direta 

aos órgãos ambientais ou instituições públicas e privadas do país. 

Das instituições que disponibilizam dados na Internet, a CETESB é a única 

instituição que disponibiliza todos os dados dos atendimentos em plataforma 

georreferenciada, também é a única que disponibiliza filtros de pesquisa em todos os 

campos que geram estatísticas no sistema, por exemplo, no portal da CETESB é possível 

identificar todos os acidentes no transporte rodoviário, cujo produto vazado foi óleo diesel, 

em 2020, que causaram contaminação de solo (Figura 20). Essa facilidade não foi 

observada em nenhum outro sistema no país. 
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Figura 20 – Filtro de acidentes no transporte rodoviário, óleo diesel, 2020, contaminação de solo. 

 

Fonte: Produzida pelo Autor 

Vale ressaltar que os registros que são preenchidos em documentos Word, 

Excel ou relatórios internos, acabam não gerando qualquer estatística, bem como 

apresentam grande dificuldade de acesso por parte de pesquisadores do tema. 

2.5. Protótipo de Sistema Nacional para Registro de Emergências Químicas e 

Radiológicas 

Uma vez definidos os campos da Tabela 8, foi possível criar um protótipo de 

Sistema Nacional para Registro de Emergências Químicas e Radiológicas. O mesmo 

encontra-se em fase de teste no órgão ambiental do Estado de São Paulo – CETESB e 

está disponibilizado pelo link 

https://survey123.arcgis.com/share/fac8219fc096488985540b7839e14ac9, para que seja 

avaliado pelos técnicos do Setor de Atendimento a Emergências e por avaliadores deste 

trabalho. A Figura 21 apresenta as páginas iniciais do novo sistema no formato mobile. 

 

https://survey123.arcgis.com/share/fac8219fc096488985540b7839e14ac9
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Figura 21 – Páginas da proposta do novo Sistema Nacional formato mobile. 

 

Fonte: Produzida pelo Autor via Survey 123 Mobile. 

A Figura 22 apresenta o resultado das emergências georreferenciadas pelo 

protótipo do novo sistema produzido com base nas informações obtidas nessa pesquisa. 
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Figura 22 – Novo Registro Nacional Georreferenciado. 

 

Fonte: Produzida pelo Autor 

Vale ressaltar que para a confecção da versão final do novo sistema, faz-se 

necessária a contratação de equipe especializada em desenvolvimento de sistemas, uma 

vez que essa atividade não faz parte do escopo desta dissertação. 

3. CONCLUSÕES 

Este trabalho buscou elementos para a construção de conhecimento visando a 

produção de uma ferramenta que poderá ser utilizada na gestão de impactos sociais e 

ambientais produzidos por emergências químicas e radiológicas, mediante a proposição 

da criação de um Sistema Nacional Georreferenciado para Registro de Emergências 

Químicas e Radiológicas, sistema esse que poderá ser utilizado por diversos órgãos em 

todo o território nacional. 

A pesquisa demonstra claramente que o país não possui um Sistema Nacional 

que registre e apresente dados estatísticos uniformizados sobre emergências químicas e 

radiológicas, que atende satisfatoriamente as legislações ambientais vigentes.  

Foi possível verificar ainda que diversos estados da federação sequer possuem 

uma metodologia de registro desses atendimentos, ou se registram não divulgam seus 

dados ao público em geral. 
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O desenvolvimento do trabalho permitiu, por meio da literatura pesquisada, o 

mapeamento de 24 sistemas de registros ou formulários de atendimento a emergências, 

utilizados por instituições nacionais e internacionais, totalizando o levantamento de 169 

parâmetros de coleta de informações adotados pelas referências mapeadas. 

Utilizando metodologia de dados estatísticos (calculadora Para tamanho de 

amostras) foi possível selecionar os 63 principais campos citados nos 24 sistemas 

analisados e desconsiderar no estudo os 106 campos que apareciam em 3 ou menos 

registros. 

As demais questões deste trabalho foram respondidas mediante a realização de 

uma pesquisa de campo elaborada com base nos dados levantados e submetida a 84 

especialistas brasileiros da área de atendimento a emergências químicas e radiológicas.  

Para cada um deles, foi solicitada a sua percepção em relação à importância da 

presença de cada um dos 63 campos que deveriam compor o sistema nacional de 

emergências químicas e radiológicas. 

As respostas destes profissionais foram utilizadas para selecionar as variáveis 

identificadas nos bancos de dados, considerando-se para tanto a favorabilidade das 

opiniões dos especialistas para cada uma das variáveis avaliadas. 

No total, foram identificados pelos especialistas 56 campos que deverão, no 

futuro, compor o novo Sistema Nacional Georreferenciado para Registro de Emergências 

Químicas e Radiológicas. 

Por fim, tomando como base esses 56 campos, foi construído um protótipo de 

Sistema para utilização em plataformas Web e Mobile, que encontra-se em teste pela 

equipe do Setor de Atendimento a Emergências da CETESB e pode sofrer melhorias 

mesmo após a conclusão deste trabalho. 

O desenvolvimento da pesquisa permitiu concluir também que sem um registro 

georreferenciado, fica muito difícil conhecer áreas com maior incidência de acidentes. 

Conhecer essas áreas permitirá que as agências responsáveis pela fiscalização e controle 

de atividades que manipulam produtos químicos e radiológicos trabalhem aspectos 

preventivos, preparando-se para atenderem emergências.  

Além disso, é possível preparar populações vulneráveis, definindo rotas e 

horários mais seguros de transporte. 
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3.1. Contribuições do Trabalho 

Espera-se que este trabalho possa contribuir para o aprimoramento das ações 

de prevenção, preparação e resposta dos órgãos públicos frente aos acidentes químicos e 

radiológicos no país, por meio da criação de uma ferramenta de consulta às 

consequências desses acidentes sendo, portanto, de interesse de diversas instituições 

públicas e privadas. 

Esta dissertação poderá ser utilizada, por exemplo, para aprimorar a 

disseminação de conhecimento dos impactos ambientais e sociais dos acidentes químicos 

e radiológicos, melhorando a percepção de risco da população e das equipes de 

atendimento. 

Ela poderá ser utilizada também para incrementar os sistemas utilizados hoje, 

como o SIEMA do IBAMA, o Navegador Geográfico Unificado da SEMA do Mato Grosso 

ou o SIEQ da CETESB. Estes sistemas poderão ser utilizados como base para o novo 

Sistema Nacional de Registro de Emergências Químicas e Radiológicas, atendendo, 

consequentemente, um dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável no Brasil (Objetivo 

12), que é Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis, mais 

especificamente o item 12.4 - Alcançar o manejo ambientalmente saudável dos produtos 

químicos e todos os resíduos, ao longo de todo o ciclo de vida destes, de acordo com os 

marcos internacionais acordados, e reduzir significativamente a liberação destes para o ar, 

água e solo, para minimizar seus impactos negativos sobre a saúde humana e o meio 

ambiente. 

Por fim, destaca-se também que o estudo permitiu demonstrar, de forma 

prática, que o resultado desta dissertação possui total aplicabilidade e pode ser utilizado 

para os propósitos delineados pelos objetivos do trabalho. Evidências dessa aplicabilidade 

podem ser verificadas com equipe do Setor de Atendimento a Emergências da CETESB e 

sua Diretoria de Engenharia e Qualidade Ambiental que, em conjunto, decidiram por 

revisar a estrutura do seu Sistema de Informações de Emergências Químicas – SIEQ, 

adotando como base a estrutura do Sistema Nacional Georreferenciado para Registro de 

Emergências Químicas e Radiológicas – SISNAGREQ proposta neste trabalho. 
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As tratativas técnicas com a empresa contratada para a revisão do SIEQ foram 

iniciadas em fevereiro de 2022. 

3.2. Sugestões para trabalhos futuros 

Uma dificuldade observada no desenvolvimento desta dissertação foi em 

relação às nomenclaturas de dicionários utilizados por cada instituição, como exemplo 

pode-se citar o dicionário de causas, onde cada instituição adota nomenclatura distinta 

para este dicionário (Tabela 10). 

Tabela 10 – Dicionários de Causas 

CAUSAS 

Instituição 1 Instituição 2 Instituição 3 

Falha no hardware  Malícia Defeito de fabricação 

Perda de contenção  Outra causa (a ser especificada) Um fornecedor 

Quebrar 
 Fator humano (negligência, 
distração, esquecimento) 

Fenômeno excluído da 
análise de risco 

Demolir 
  

Falha do equipamento, 
erro humano. 

 

 Fonte: Produzida pelo Autor  

Instituição 4 Instituição 5 Instituição 6 

Abalroamento Corrosão  Agressão externa 

Ação de terceiros involuntária Fadiga  Relâmpago 

Ação de terceiros voluntária  Intervenção humana 
Mau tempo (chuva, 
neve, etc.) / inundações 

Bomba Erro (involuntário) 
Temperaturas extremas 
(frio / quente) 

Caixa Separadora Transgressão (voluntária) 
Terremoto / movimento 
do solo 

Capotamento 
 Perda de controle de uma 
instalação 

Outro (explique, lista) 

Colisão/Choque Incompatível, desvio do processo 
Perda de utilidade 
externa (água, energia, 
etc.) 

Desativado 
  

Agressão tecnológica 
(efeito dominó ...) 
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Como sugestão para futuros trabalhos, novos estudos podem ser desenvolvidos 

para avaliar os dicionários utilizados por cada registro de emergência, por exemplo 

dicionários de atividades, de causas, de rodovias, de produtos químicos, etc., de forma 

que todos dos dicionários sejam padronizados em todo o país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ressalta-se que os números indicados entre parênteses representam o quantitativo de fatalidades ocorridas em cada acidente, os quais por sua vez são 

representados na cor vermelha do lado esquerdo da linha do tempo, enquanto as normas e regulamentos são indicados na cor verde à direita. Maiores 

detalhes a respeito dos acidentes e das normas e regulamentos podem ser encontrados, respectivamente, nas Tabelas 1 e 2. 
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ANEXO I – RELATÓRIO DE ATENDIMENTO - INEA 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

ANEXO II – RELATÓRIO DE ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA – FEPAM 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

ANEXO III – COMUNICADO DE ACIDENTE AMBIENTAL – FEAM 

 



 

 

 



 

 

 

Ressalta-se que os números indicados entre parênteses representam o quantitativo de fatalidades ocorridas em cada acidente, os quais por sua vez são representados na cor vermelha do lado esquerdo da linha do 

tempo, enquanto as normas e regulamentos são indicados na cor verde à direita. Maiores detalhes a respeito dos acidentes e das normas e regulamentos podem ser encontrados, respectivamente, nas Tabelas 1 e 2. 

 

ANEXO IV – NAVEGADOR GEOGRÁFICO UNIFICADO – SEMA 

 



 

 

 

Ressalta-se que os números indicados entre parênteses representam o quantitativo de fatalidades ocorridas em cada acidente, os quais por sua vez são 

representados na cor vermelha do lado esquerdo da linha do tempo, enquanto as normas e regulamentos são indicados na cor verde à direita. Maiores 

detalhes a respeito dos acidentes e das normas e regulamentos podem ser encontrados, respectivamente, nas Tabelas 1 e 2. 

ANEXO V – RELATÓRIO DE ATENDIMENTO A ACIDENTE AMBIENTAL  

 



 

 

 

 



 

 

 

ANEXO VI – RELATÓRIO DE ATENDIMENTO EXTERNO – IPEN 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

Ressalta-se que os números indicados entre parênteses representam o quantitativo de fatalidades ocorridas em cada acidente, os quais por sua vez são representados na cor vermelha do lado esquerdo da linha do tempo, enquanto as 

normas e regulamentos são indicados na cor verde à direita. Maiores detalhes a respeito dos acidentes e das normas e regulamentos podem ser encontrados, respectivamente, nas Tabelas 1 e 2. 

ANEXO VII – PLANILHA DE ACIDENTES DA SUBCOMISSÃO RMSP 

INFORMAÇÕES 

ADICIONAIS

Código
Data

__/__/____

Horário

__:__

Sigla

(BR, SP, 

SPA) ou 

Ruas e 

Avenidas

Codificação e 

denominação

KM

Ex: 

54+200

Sentid

o

Marginal, Via 

Expressa ou 

Local

Município

Coordenada

s 

Geográficas

(Graus 

decimais)

Latitude

Ex: -23.0000

Coordenada

s 

Geográficas

(Graus 

decimais)

Longitude

Ex: -46.0000

Ocorrência Evento
Nº 

ONU

Classe de 

Risco

Nome do produto 

perigoso

Houve 

vazamento do 

produto 

transportado?

Meios 

atingidos

Mort

os

Ferid

os

Tipo de 

transporte

Tipo de 

embalage

m

Instituição Nome e telefone Observações

73 30/09/2021 18:47 SP

55 Cônego 

Domênico 

Rangoni 

6+000 Via Expressa GUARUJÁ -23.969777 -46.271874 Acidente
Tombam

ento
1350 4.1 ENXOFRE Sim Não houve 0 0 Fracionado Saco CETESB

Anderson - (11) 

99605-6174
REQ 235/2021

72 30/09/2021 8:42 SP
320 Euclides da 

Cunha

600+00

0
Leste Via Expressa SANTA SALETE -20.227668 -50.700387 Acidente

Tombam

ento
1202 3

GASÓLEO ou ÓLEO 

DIESEL ou ÓLEO PARA 

AQUECIMENTO, LEVE

Sim SOLO 0 0 Granel Granel CETESB
Anderson - (11) 

99605-6174
REQ 232/2021

71 20/09/2021 20:00 SP
345 Engenheiro 

Ronan Rocha
39+000 Oeste Via Expressa FRANCA -20.565092 -47.409618 Acidente

Queda 

da carga
1385 4.2

SULFETO DE SÓDIO 

ANIDRO, ou SULFETO 

DE SÓDIO com menos 

de 30% de água de 

cristalização

Sim Não houve 0 0 Fracionado Saco CETESB
Anderson - (11) 

99605-6174
REQ 226/2021

70 21/09/2021 15:05 SP

55 Doutor 

Manoel 

Hyppolito do 

Rego

157+20

0
Via Expressa SÃO SEBASTIÃO -23.788251 -45.589754 Acidente

Capotam

ento
1202 3

GASÓLEO ou ÓLEO 

DIESEL ou ÓLEO PARA 

AQUECIMENTO, LEVE

Sim

Água+Solo+

Flora+Faun

a

0 0 Granel Granel CETESB
Anderson - (11) 

99605-6174
REQ 224/2021

69 08/09/2021 13:17 SPA
059/287 Sem 

Denominação
00+100 Via Expressa CUBATÃO -23.918791 -46.416265 Acidente

Tombam

ento
1361 4.2

CARVÃO, de origem 

animal ou vegetal
Sim Ar+Solo 0 0 Fracionado Outra CETESB

Anderson - (11) 

99605-6174

REQ 218/2021

Houve vaz de 

diesel do 

tanque

68 10/09/2021 11:00 SP
253 Deputado 

Cunha Bueno

156+00

0
Via Expressa LUÍS ANTÔNIO -21.495020 -47.739960 Acidente

Capotam

ento
2790 8

ÁCIDO ACÉTICO 

SOLUÇÃO, com não 

menos de 50% e até 

80% de ácido em massa

Sim Solo 1 0 Granel Granel CETESB
Anderson - (11) 

99605-6174
REQ 217/2021

67 12/09/2021 15:28 SP
270 Raposo 

Tavares

479+00

0
Via Expressa MARACAÍ -22.590672 -50.741177 Acidente

Colisão 

traseira
1203 3

COMBUSTÍVEL PARA 

MOTORES  ou 

GASOLINA ou 

GASOLINA DE AVIAÇÃO 

(GAV-100LL ou AVGAS-

100LL)

Sim Solo 0 0 Granel Granel CETESB
Anderson - (11) 

99605-6174
REQ 215/2021

DADOS DA OCORRÊNCIA TIPO DE OCORRÊNCIA CONSEQUÊNCIAS DA OCORRÊNCIA
RESPONSÁVEL PELA 

INFORMAÇÃO
IDENTIFICAÇÃO DA CARGA

CARACTERÍSTICAS DO 

TRANSPORTE
LOCALIZAÇÃO

PARA INSERIR UMA 
NOVA OCORRÊNCIA 

CLIQUE AQUI

PARA ADICIONAR UM NOVO NÚMERO ONU NA 
MESMA OCORRÊNCIA CLIQUE AQUI

PARA EXCLUIR O ÚLTIMO 
LANÇAMENTO CLIQUE 

AQUI



 

 

 

Ressalta-se que os números indicados entre parênteses representam o quantitativo de fatalidades ocorridas em cada acidente, os quais por sua vez são 

representados na cor vermelha do lado esquerdo da linha do tempo, enquanto as normas e regulamentos são indicados na cor verde à direita. Maiores 

detalhes a respeito dos acidentes e das normas e regulamentos podem ser encontrados, respectivamente, nas Tabelas 1 e 2. 

ANEXO VIII – DEFESA CIVIL DO ESTADO DE SANTA CATARINA 

 



 

 

 

ANEXO IX – PLANILHA VIGIDESASTRES 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

Ressalta-se que os números indicados entre parênteses representam o quantitativo de fatalidades ocorridas em cada acidente, os quais por sua vez são representados na cor vermelha do lado esquerdo da linha do tempo, enquanto as 

normas e regulamentos são indicados na cor verde à direita. Maiores detalhes a respeito dos acidentes e das normas e regulamentos podem ser encontrados, respectivamente, nas Tabelas 1 e 2. 

ANEXO X – CORPO DE BOMBEIROS DE GOIÁS 

 

 

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E ADM. 

PENITENCIÁRIA 

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 

   

 

 

 

 

 

OCORRÊNCIAS RELACIONADAS A PRODUTOS PERIGOSOS NO ESTADO DE GOIÁS EM 2019 

 

 

 

 Data 
Município 

(Endereço) 

Classe 

(Risco) 

Produto 

ONU 

Atividade 

Indústria, 

transporte, 

armazenamento... 

Detalhes 

(Causa Vítimas e 

Meio Atingido) 

Quantidade 

(Derramado ou 

Vazado) 

Fonte de 

informação 

(Atendimento) 

01 03/01/2019 

Rua C9, 

Estância 

Anhangá - 

2.1 
(Propano/Butano) 

1075 
Residencial 

Vazamento de gás 

inflamável em 

residência. 

13 Kg Bombeiros 



 

 

 

Caldas Novas 

02 05/01/2019 

Em frente ao 

shopping Portal 

Sul, go 040, 

jardim Itaipu - 

Goiânia 

3 
Óleo Diesel 

1202 
Derramamento 

Derramamento de 

combustível na 

Rodovia em grande 

quantidade 

aproximadamente 

200M. 

Aproximadamente 

400 L 
Bombeiros 

03 07/01/2019 

Em frente ao 

condomínio 

Veneza, go 403, 

bairro não 

identificado - 

Senador Canedo 

3 
Óleo Diesel 

1202 
Derramamento 

Derramamento de 

combustível na 

Rodovia em grande 

quantidade 

aproximadamente 

200M. 

Aproximadamente 

300 L 
Bombeiros 

 

04 
10/01/2019 

 

c -77, rua c 89, 

setor sudoeste 

- Goiânia 

 

2.1 
(Propano/Butano) 

1075 
Residencial 

Vazamento de gás 

inflamável em 

residência. 

- Bombeiros 

05 13/01/2019 

prédio vitória, 

avenida 6, 

jardim 

2.1 
(Propano/Butano) 

1075 

Condomínio 

Residencial 

 

Vazamento de gás 

inflamável em 

apartamento. 

- Bombeiros 



 

 

 

 

Wanderley VALÉRIO de Oliveira – Cap BM QOC 

Luciano GEORGE Fernandes Marin – 2º Sgt QPC 

Califórnia - 

formosa 

06 17/01/2018 

na rotatória com 

avenida b, 

avenida 

perimetral, setor 

Araguaia - 

aparecida de 

Goiânia 

3 
Óleo Diesel 

1202 
Derramamento 

Derramamento de 

combustível na 

Rodovia em grande 

quantidade 

aproximadamente  

Aproximadamente 

200 L 
Bombeiros 

07 17/01/2019 

quadra 2, setor 

oeste - 

planaltina 

2.1 
(Propano/Butano) 

1075 
Residencial 

Vazamento de gás 

inflamável em 

residência. 

- Bombeiros 



 

 

 

Ressalta-se que os números indicados entre parênteses representam o quantitativo de fatalidades ocorridas em cada acidente, os quais por sua vez são 

representados na cor vermelha do lado esquerdo da linha do tempo, enquanto as normas e regulamentos são indicados na cor verde à direita. Maiores 

detalhes a respeito dos acidentes e das normas e regulamentos podem ser encontrados, respectivamente, nas Tabelas 1 e 2. 

ANEXO XI - FORMULÁRIO AMBIPAR RESPONSE 



 

 

 

Ressalta-se que os números indicados entre parênteses representam o quantitativo de fatalidades ocorridas em cada acidente, os quais por sua vez são representados na cor vermelha do lado esquerdo da linha do tempo, enquanto as 

normas e regulamentos são indicados na cor verde à direita. Maiores detalhes a respeito dos acidentes e das normas e regulamentos podem ser encontrados, respectivamente, nas Tabelas 1 e 2. 



 

 

 

Ressalta-se que os números indicados entre parênteses representam o quantitativo de fatalidades ocorridas em cada acidente, os quais por sua vez são 

representados na cor vermelha do lado esquerdo da linha do tempo, enquanto as normas e regulamentos são indicados na cor verde à direita. Maiores 

detalhes a respeito dos acidentes e das normas e regulamentos podem ser encontrados, respectivamente, nas Tabelas 1 e 2. 

ANEXO XII - PROGRAMA INVENTÁRIO DE LIBERAÇÃO DE TÓXICOS (TRI) DA EPA 

 



 

 

 

 



 

 

 

ANEXO XIII - BANCO DE DADOS DO CONSELHO DE SEGURANÇA QUÍMICA - 

BDCSQ – USA 

 



 

 

 

 



 

 

 

ANEXO XIV – HAZARDOUS MATERIALS INCIDENT REPORT - DOT USA 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO XV – THE EMARS DATABASE – COMISSÃO EUROPEIA  

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

Ressalta-se que os números indicados entre parênteses representam o quantitativo de fatalidades ocorridas em cada acidente, os quais por sua vez são representados na cor vermelha do lado esquerdo da linha do tempo, enquanto as 

normas e regulamentos são indicados na cor verde à direita. Maiores detalhes a respeito dos acidentes e das normas e regulamentos podem ser encontrados, respectivamente, nas Tabelas 1 e 2. 

ANEXO XVI - EMERGENCY EVENTS DATABASE - EM-DAT – BRUXELAS BÉLGICA 



 

 

 

Ressalta-se que os números indicados entre parênteses representam o quantitativo de fatalidades ocorridas em cada acidente, os quais por sua vez são 

representados na cor vermelha do lado esquerdo da linha do tempo, enquanto as normas e regulamentos são indicados na cor verde à direita. Maiores 

detalhes a respeito dos acidentes e das normas e regulamentos podem ser encontrados, respectivamente, nas Tabelas 1 e 2. 

ANEXO XVII - ANALYSE, RECHERCHE ET INFORMATION SUR LES 

ACCIDENTS DATABASE – ARIA – FRANÇA 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

ANEXO XVIII – SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SINIESTRAL – 

ARGENTINA 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

ANEXO XIX – UTAH HSEES REPORTING FORM – USA 

 



 

 

 



 

 

 

Ressalta-se que os números indicados entre parênteses representam o quantitativo de fatalidades ocorridas em cada acidente, os quais por sua vez são representados na cor vermelha do lado esquerdo da linha do tempo, enquanto as 

normas e regulamentos são indicados na cor verde à direita. Maiores detalhes a respeito dos acidentes e das normas e regulamentos podem ser encontrados, respectivamente, nas Tabelas 1 e 2. 

GRUPO CAMPO DO REGISTRO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Pesquisa Data da pesquisa 04/02/2020 05/02/2020 27/03/2020 16/05/2020 30/03/2020 12/05/2020 12/05/2020 05/03/2020 26/03/2020 18/05/2020 13/04/2020 01/06/2020 24/06/2020 25/03/2020 30/03/2020 27/06/2020 31/03/2020 27/03/2020 11/05/2020 11/05/2020 11/05/2020 15/05/2020 26/06/2020 26/06/2020

Pesquisa Tipo de registro Sistema Relatório Sistema Relatório Sistema Sistema Relatório Relatório Planilha Relatório Planilha Relatório Relatório Sistema Sistema Sistema Sistema Sistema Sistema Sistema Sistema Sistema Planilha Relatório

Pesquisa Disponível para consulta "On line"? sim não Não não sim sim não não não não não não não sim sim sim sim sim sim sim sim sim não não

Pesquisa Gera estatística com acesso público? sim não Não não sim sim não não não não não não não sim sim sim sim sim sim sim sim sim não não

1 Geral Título x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 23

2 Geral Número / Código de Identificação do registro x x x x x x x x x x x x x x x x 16

3 Geral Agência Ambiental / Regional / Unidade do IBAMA / Departamento x x x x x x x x x 9

4 Geral Equipe técnica (técnicos) x x x x x x x x x 9

5 Geral Código do Acidente (saúde) x 1

6 Cadastrantes Cadastrante inicial x x 2

7 Cadastrantes Função do cadastrante x 1

8 Cadastrantes e-mail do cadastrante x 1

9 Informações Iniciais Endereço do Informante x 1

10 Informações Iniciais e-mail do informante x x 2

11 Informações Iniciais Responsáveis por atualizações / preenchimento do registro x x x x x x x 7

12 Informações Iniciais Informante ( nome do responsável pelo repasse da emergência) x x x x x x x 7

13 Informações Iniciais DDD x x x x x x 6

14 Informações Iniciais Telefone x x x x x x 6

15 Informações Iniciais Ramal x x x x x 5

16 Informações Iniciais Entidade Responsável pelo acionamento x x x x x x x x x x 10

17 Informações Iniciais Informações obtidas no momento do acionamento x x x x 4

18 Cronologia Data da Ocorrência x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 19

19 Cronologia Período da Ocorrência x x 2

20 Cronologia Hora da Ocorrência x x x x x x x x x x x x x x 14

21 Cronologia Data do acionamento x x x x x x x x 8

22 Cronologia Período do acionamento x 1

23 Cronologia Data de Saída da Equipe para o Atendimento x x x 3

24 Cronologia Hora de Saída da Equipe para o Atendimento x x x 3

25 Cronologia Data da Chegada ao local x x x 3

26 Cronologia Hora da Chegada ao local x x x 3

27 Cronologia Hora do acionamento x x x x x x x 7

28 Cronologia Data do Encerramento x x x x x x x 7

29 Cronologia Data do retorno da equipe x 1

30 Cronologia Hora do retorno da equipe x 1

31 Cronologia Duração do evento x 1

32 Cronologia Hora do Encerramento x x x x x 5

33 Cronologia Hora do cadastro / Emissão do Registro x 1

34 Cronologia Data da Emissão do Registro x x x x x x 6

35 Cronologia Data da atualização do Registro x x 2

36 Cronologia Hora da atualização do registro x 1

37 Cronologia Data do Arquivamento x 1

38 Localização Sentido x x 2

39 Localização Marginal/Via Expressa ou Local x 1

40 Localização Região x x x 3

41 Localização Bacia Sedimentar x 1

42 Localização Nº da UGRHI x 1

43 Localização Nome da UGRHI x 1

44 Localização Local / Endereço da Emergência x x x x x x x x x x x x x x x x 16

45 Localização CEP x x x x x 5

46 Localização Bairro x x x x x 5

47 Localização Município x x x x x x x x x x x x x x x 15

48 Localização Estado x x x x x x x x x 9

49 Localização País x x x x x x 6

50 Localização Coordenadas Geográficas x x x x x x x x x x 10

51 Localização Características do Local x 1

52 Dados do acidente Magnitude do acidente x 1

53 Dados do acidente Tipo de Transporte x x x 3

54 Dados do acidente Placa do Veículo x 1

55 Dados do acidente Placa do Reboque x 1

56 Dados do acidente Ações corretivas x 1

57 Dados do acidente Classificação do atendimento x 1

58 Dados do acidente Origem do Percurso x x x 3

59 Dados do acidente Avaliação de danos e análise de necessidades x 1

60 Descrição da Emergência Tipologia do acidente (Transporte Rodoviário, Duto, Aquaviário, etc) x x x x x x x x x x x x x x x 15

61 Descrição da Emergência Descrição resumida da Emergencia Química x x x x x x x x x x x x x x 14

62 Descrição da Emergência Descrição das atividades desenvolvidas pela equipe / Relatório de atividades x x x x x x x x x x x x x x x 15

63 Produto Características do Produto na Água x 1

64 Produto Características do Produto (vapor/gases) no ar x 1

65 Produto Número de Risco x x x 3

66 Produto Quantidade envolvida (transportada / armazenada) x 1

67 Produto Houve vazamento do produto transportado? x x 2

68 Produto Tipo de carga x x 2

69 Produto Carcinogênico? x 1

70 Produto Produto armazenado pressurizado? x 1

71 Produto Gases ou vapores do produto podem acumular em galerias? x 1

72 Produto Produto agrotóxico? Se sim, número do cadastro FEPAM x 1

73 Produto Estado Físico da Substância x x x x x 5

74 Produto Nome da Substância x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 19

75 Produto Número CAS x x x x 4

76 Produto Número ONU x x x x x x x x x x 10

77 Produto Classe de risco x x x x x x x x x 9

78 Produto Quantidade vazada x x x x x x x x x x x 11

79 Produto Embalagem x x x x x x x 7

80 Produto Nome técnico / Comercial x 1

81 Produto Este é um material tóxico por inalação? x 1

82 Consequências Consequências (incêndio, explosão, vazamento) x x x x x x x x x x x x 12

83 Consequências Causa / Tipo de Evento x x x x x x x x x x 10

84 Consequências Meios atingidos / Contaminação Ambiental / Consequências Ambientais x x x x x x x x x x x x x 13

85 Consequências Há necessidade de controle de fontes de ignição? x 1

86 Consequências Pode atingir recursos hídricos? x 1

87 Consequências Estabelecido perímetro de segurança? Isolamento de área x 1

88 Consequências Dano a prédios  públicos x 1

89 Consequências Alguma importante área foi fechada? x 1

90 Vítimas Motivo do óbito x 1

91 Vítimas Numero de Pessoas Desabrigadas x x x 3

92 Vítimas Numero de Pessoas Enfermas x 1

93 Vítimas Numero de Pessoas Desaparecidas x 1

94 Vítimas Numero de Ilesos x 1

95 Vítimas Número de pessoas que trabalham na instalação durante o evento x 1

96 Vítimas Número de pessoas que visitam a instalação durante o evento x 1

97 Vítimas Número total de vítimas fatais x x x x x x x x x x x x x x 14

98 Vítimas Número de vítimas fatais pelo acidente (Trabalhador) x x x x x x x 7

99 Vítimas Número de vítimas fatais pelo produto (Trabalhador) x x x x x x x x 8

100 Vítimas Número de vítimas fatais pelo acidente (Civil) x x x x x x x 7

ÓRGÃOS AMBIENTAIS NACIONAIS OUTROS ÓRGÃOS NACIONAIS ORGANISMOS INTERNACIONAIS SOMATÓRIA 

DOS CAMPOS

ANEXO XX – TABELA CAMPOS X INSTITUIÇÕES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 11 – Campos x Instituições 



 

 

 

 

GRUPO CAMPO DO REGISTRO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Pesquisa Data da pesquisa 04/02/2020 05/02/2020 27/03/2020 16/05/2020 30/03/2020 12/05/2020 12/05/2020 05/03/2020 26/03/2020 18/05/2020 13/04/2020 01/06/2020 24/06/2020 25/03/2020 30/03/2020 27/06/2020 31/03/2020 27/03/2020 11/05/2020 11/05/2020 11/05/2020 15/05/2020 26/06/2020 26/06/2020

Pesquisa Tipo de registro Sistema Relatório Sistema Relatório Sistema Sistema Relatório Relatório Planilha Relatório Planilha Relatório Relatório Sistema Sistema Sistema Sistema Sistema Sistema Sistema Sistema Sistema Planilha Relatório

Pesquisa Disponível para consulta "On line"? sim não Não não sim sim não não não não não não não sim sim sim sim sim sim sim sim sim não não

Pesquisa Gera estatística com acesso público? sim não Não não sim sim não não não não não não não sim sim sim sim sim sim sim sim sim não não

101 Vítimas Número de vítimas fatais pelo produto (Civil) x x x x x x x x 8

102 Vítimas Número total de vítimas feridas x x x x x x x x x x x x x x 14

103 Vítimas Número de vítimas feridas pelo acidente (Trabalhador) x x x x x x x 7

104 Vítimas Número de vítimas feridas pelo produto (Trabalhador) x x x x x x x x x 9

105 Vítimas Número de vítimas feridas pelo acidente (Civil) x x x x x x x 7

106 Vítimas Número de vítimas feridas pelo produto (Civil) x x x x x x x x x 9

107 Vítimas Numero de Pessoas Evacuadas x x x x x x x 7

108 Vítimas Número de pessoas transportadas para instalações médicas sem sintomas x 1

109 Vítimas Sintomas x 1

110 Vítimas A vítima foi descontaminada? x 1

111 Vítimas Sexo da vítima x 1

112 Vítimas Idade da vítima x 1

113 Vítimas Localização da vítima em relação ao ponto de liberação x 1

114 Vítimas Número de vítimas hospitalizadas x 1

115 Vítimas Número de vítimas não hospitalizadas x 1

116 Vítimas Duração da evacuação x 1

117 Diversos Equipamentos utilizados x x x x 4

118 Diversos Observação x x x x x x x 7

119 Diversos Registro Fotográfico x x x x x x x 7

120 Diversos Condições Climáticas x x x x x 5

121 Diversos Conclusões / Considerações / Solicitações / Sugestões x x x x x x 6

122 Diversos Custo estimado / Consequências econômicas x x x x x 5

123 Diversos Necessidade de remoção de resíduo contaminado? x x 2

124 Diversos Resíduo - Se sim, sólido ou líquido? Qual o volume estimado? x x x 3

125 Diversos Lições aprendidas x x x 3

126 Diversos Nota a imprensa x x 2

127 Diversos Necessidade de insumos, medicamentos ou hipoclorito x 1

128 Diversos Necessidade de água para consumo humano x 1

129 Diversos Evolução x 1

130 Diversos Condições de encerramento x 1

131 Diversos Bases Jurídicas x 1

132 Diversos Existência de Plano de Emergência Individual x x 2

133 Diversos Número de registro no SIEMA x 1

134 Diversos Acionamento NUPAEM (IBAMA) x 1

135 Diversos Coleta de amostras (em que Matriz) x 1

136 Diversos Sanções / Penalidades / Autuações / Notificações Aplicadas x x 2

137 Diversos Ordem de serviço x x 2

138 Diversos Número do Relatório Nacional x 1

139 Diversos Velocidade do veículo x 1

140 Diversos Recomendações x 1

141 Órgãos envolvidos Órgãos envolvidos x x x x x x x x x 9

142 Órgãos envolvidos Responsável técnico de cada órgão (com contato) x x x 3

143 Responsável Razão Social x x x 3

144 Responsável Nome comercial x 1

145 Responsável Representante da empresa / Contato x x x 3

146 Responsável Identificação do Responsável pela Emergência x x x x x x x x x x 10

147 Responsável Local / Endereço x x x x x x 6

148 Responsável CEP x x x x x 5

149 Responsável Estado x x x x x 5

150 Responsável CNPJ / CPF x x x x x x x 7

151 Responsável Atividade do Setor Industrial / Tipo de planta x x x x x x 6

152 Responsável Situação do estabelecimento / Número do Processo / Licença x x x x x x x 7

153 Responsável Bairro x x x 3

154 Responsável Município x x x 3

155 Responsável E-mail x 1

156 Responsável Telefone x x x 3

157 Responsável Inscrição Estadual x 1

158 Responsável Inscrição Municipal x 1

159 Responsável Veículo de atendimento x 1

160 Responsável Veículo utilizado para transbordo (placas e LO FEPAM) x 1

161 Responsável Condutor x x x 3

162 Responsável Documentos do condutor x 1

163 Responsável Dados do acompanhante x 1

164 Responsável Dados do transporte x x 2

165 Responsável Condições de segurança do transporte x 1

166 Responsável Documentação fiscal x 1

167 Responsável Número do Registro Hazmat x 1

168 Responsável Destino x 1

169 Responsável Este foi um envio de materiais perigosos não declarados? x 1

ÓRGÃOS AMBIENTAIS NACIONAIS OUTROS ÓRGÃOS NACIONAIS ORGANISMOS INTERNACIONAIS SOMATÓRIA 

DOS CAMPOS

Legenda
1 CETESB - SP

2 INEA - RJ

3 FEPAM - RS

4 COMUNICADO DE ACIDENTE AMBIENTAL - SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS - MG

5 SEMA - MT

6 Sistema de Informação de Emergência - SIEMA - IBAMA - BR

7 Relatório de Atendimento de Acidente Ambiental - IBAMA - BR

8 IPEN - SP

9 Planilha de acidentes sub comissão P2R2 RMSP

10 REGISTRO DE ACIDENTES ENVOLVENDO PRODUTOS PERIGOSOS - DEFESA CIVIL DE SANTA CATARINA

11 VIGIDESASTRES  BR

12 CORPO DE BOMBEIROS DE GOIÁS

13 AMBIPAR RESPONSE

14 TRI 2018 FED EPA USA

15 Banco de Dados do Conselho de Segurança Química - BDCSQ - USA

16 DOT USA

17 CCPS - Process Safety Incident Database

18 The eMARS database

19 BANCO DE DADOS DE ACIDENTES QUÍMICOS - FACTS - HOLANDA

20 Centro de Pesquisa em Epidemiologia de Desastres - CRED - EM-DAT
THE INTERNATIONAL DISASTER DATABASE - BRUXELAS BÉLGICA

21 DOSIS - Banco de dados de Incidentes - Alemanha - ZEMA

22 Ministério de Desenvolvimento Sustentável - França

23 SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SINIESTRAL
DIRECCIÓN PREVENCIÓN ECOLÓGICA Y SUSTANCIAS PELIGROSAS  - ARGENTINA


24 UTAH HSEES REPORTING FORM

Fonte: Produzida pelo Autor 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTITUTO DE PESQUISAS ENERGÉTICAS E NUCLEARES 
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http://www.ipen.br 

 

 

O IPEN é uma Autarquia vinculada à Secretaria de Desenvolvimento, associada 

à Universidade de São Paulo e gerida técnica e administrativamente pela 

Comissão Nacional de Energia Nuclear, órgão do 

Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. 


