RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE SIMULADOS
SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO

Objetivo:

Preparar os Brigadistas e integrantes para agir em situações de emergências que causem
danos e prejuízos às pessoas e ao patrimônio em atendimento aos requisitos legais.
Órgãos Envolvidos:

Tambores de 200L, papel, madeira, gasolina e diesel

Brigada de Emergência, CIPA e Equipe de SSTMA
Kit. de combate à incêndio
 Extintor com carga d´água – É indicado para
incêndios da classe A;
 Extintor com carga de dióxido de carbono
(CO2) – É indicado para incêndios das classes B
e C;
 Extintor com carga de pó químico BC – É
indicado para incêndios das classes B e C;
 Extintor com carga de pó químico ABC – É
indicado para incêndios das classes A, B e C;

Data do simulado: 22/05/2019

Horário: 15 horas

Local: Pátio, Fundos do auditório no Bloco Gamma

Desenvolvimento
Para realização deste evento houve a capacitação para os Brigadistas, no curso de “Formação de Brigada de
Emergência foi realizada reunião de planejamento, Todo o pessoal e material empregado no evento saíram da
ITPAC Porto, Com a participação da equipe de Saúde, Segurança.
Ações realizadas:
Simulação de incêndio em área externa próximo ao auditório.
O cenário do simulado:
A área externa estava pegando fogo em tambores com papeis, madeira e óleo e os brigadistas precisam apagar
urgente antes que este incêndio se alastre e passe para os prédios com os alunos em aula. .
Duração do simulado:
30 minutos.
Pontos positivos e oportunidade de melhorias:
Positivo: Comunicação do sinistro;
Positivo: Tempo de Locomoção da brigada de emergência;
Positivo: Contenção e recolhimento dos produtos químicos.
Positivo: Isolamento e sinalização do local;
Negativo: Demora dos Brigadista em pegar os extintores e escolher o tipo de extintor certo.
CONCLUSÃO
Com este simulado, os setores de SST e Brigadistas alertaram os integrantes quanto às ações a serem tomadas
em situações de incêndio, e o uso certo do extintor para determinados incêndios.
O resultado foi bastante satisfatório e atingiu os objetivos.
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