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RESUMO 

Acidentes ocorrem desde tempos imemoriais, e as pessoas tem se envolvido tendo em vista a 

sua prevenção por períodos comparavelmente extensos. Lamentavelmente, apesar de o 

assunto ter sido discutido continuamente, a terminologia relacionada ainda carece de clareza e 

precisão. Do ponto de vista técnico, é particularmente frustrante tal condição, pois da mesma 

resultam desvios e vícios de comunicação e compreensão, que podem se adicionar as 

dificuldades na solução de problemas. Durante eventos específicos, que exigem esforços 

diferenciados, pois estão presentes riscos elevados no local como inflamabilidade, 

explosividade, incompatibilidade química entre os produtos transportados, contaminação de 

pessoas e meio ambiente, além de fatores climáticos e geográficos da situação, a 

complexidade exigida determina a participação de diversos atores que precisam compartilhar 

a área geográfica, recursos humanos e materiais, informações e decisões, para minimizar os 

prejuízos econômicos e sociais no atendimento ao acidente. Várias agências, ou mesmo várias 

equipes ou circunscrições de uma mesma agência que normalmente trabalham de forma 

isolada, podem passar a compartilhar, durante um período de tempo ou mesmo cenário ou 

espaço físico de operação, precisando se articular em maior ou menor grau umas em relação 

às outras para desempenharem suas funções. O resultado é que são encontrados problemas e 

dificuldades que reduzem a eficiência e eficácia dos órgãos, equipes e circunscrições 

envolvidos ao buscar alcançar os objetivos. Apesar das peculiaridades das situações do ponto 

de vista tático (cada operação utiliza diferentes técnicas e conhecimentos) alguns problemas 

são encontrados na maioria delas, decorrentes das características organizacionais e 

tecnológicas dos envolvidos. Em outras palavras, Sistema de Comando de Incidentes é a 

combinação de estruturas, equipamentos, pessoal, procedimentos e comunicações, que se 

integram em uma estrutura organizacional comum, com o objetivo de gerenciar efetivamente 

e eficientemente todos os tipos de recursos disponíveis durante um acidente rodoviário 

envolvendo produtos perigosos, visando sua estabilização e solução, sendo normatizado, 

padronizado e desenvolvido especificamente para possibilitar uma estrutura organizacional 

integrada entre vários órgãos, otimizando o uso dos recursos humanos e materiais. 

 

Palavras-chave: Acidentes Rodoviários. Ferramenta. Sistema de Comando de Incidentes. 

Produtos Perigosos.  Risco. 

 

Introdução 

 

Esse artigo foi elaborado para compor o acervo de publicações da Academia Nacional 

da Polícia Rodoviária Federal (PRF) como fruto do I Congresso de Produtos Perigosos e tem 

como objetivo, despertar no efetivo da PRF que trabalha na área fim, bem como nos gestores 

da administração da instituição e a quem mais interessar, as preocupações da Comissão 
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Nacional de Fiscalização de Produtos Perigosos da PRF (CONAFIPP) sobre os riscos 

advindos do transporte rodoviário de produtos perigosos e as intervenções em situação de 

emergência com esses produtos. 

As estatísticas de acidentes automobilísticos não só vem aumentando como também 

vêm trazendo no vácuo, o perigo da diversidade de transporte de agentes químicos, biológicos 

e radioativos, muitas vezes sem os devidos cuidados com os riscos inerentes aos produtos, 

aliado com atitudes irresponsáveis na condução dos veículos que trafegam com produtos 

perigosos sem cumprir as precauções, seja de simplesmente trazer consigo as informações 

sobre o produto, como estar convenientemente equipado e treinado para dar a primeira 

resposta em caso de acidentes com o produto transportado. 

Inicialmente estabeleceremos o conceitual básico sobre situações críticas e operação, 

definindo o sistema de comando de incidentes como ferramenta para atendimento a acidentes 

rodoviários envolvendo produtos perigosos e as variáveis envolvidas, discutindo os conceitos, 

características e dificuldades na implementação de um sistema de controle de incidentes.  

Em seguida, proporemos uma abordagem sistêmica para o gerenciamento de acidentes 

que envolvem situações críticas, como no caso de acidentes rodoviários envolvendo produtos 

perigosos. 

 

Seção 1 

 

O atendimento a emergências químicas é uma atividade de elevado risco e envolve 

situações críticas de tomada de decisão. Os segmentos que produzem, manipulam, armazenam, 

distribuem, transportam e dispõem de resíduos de produtos perigosos, bem como os órgãos 

públicos em suas diferentes esferas, devem estar preparadas para o pronto atendimento e 

intervenção nas consequências geradas por esses episódios, como sistemas organizados para 

dar respostas eficientes e eficazes, assim como restabelecer a normalidade social e o 

equilíbrio ao meio ambiente. 

A resposta a um incidente com produtos perigosos tem como objetivo a proteção do 

público, do meio ambiente e, principalmente da equipe de respondedores. Uma avaliação 

apropriada do local permite que os respondedores tomem decisões e ações que garantam a 

segurança de todos os que estão por perto ou se possam ver envolvidos na emergência, pois 

uma avaliação correta do local permite que a equipe tome decisões e ações que avancem no 

controle da emergência. 

Independente do cenário, o atendimento às emergências químicas, biológicas e 



 

nucleares, deverão ter suas atividades planejadas com especial atenção, envolvendo uma 

abordagem sistêmica para sua administração, tendo em vista que essas se diferenciam das 

realizadas cotidianamente. Caso elas não sejam realizadas de forma profissional, poderão 

desencadear uma série de acontecimentos e situações com resultados indesejáveis, podendo 

ampliar os riscos e as consequências do acidente, bem como gerar situações conflituosas de 

relacionamento entre os participantes. 

O sistema de administração de emergências, ou Incidente Command System (ICS) por 

sua sigla em inglês, ou Sistema de Comando de Incidentes (SCI) em português, foi 

desenvolvido em 1970 como resposta aos incêndios que consumiam grandes parcelas de 

bosques, pastagens e edificações no estado da Califórnia, nos Estados Unidos da América. As 

agências encarregadas no combate ao fogo consideraram a necessidade de criar um sistema 

que lhes permitisse trabalhar juntos em direção a uma meta comum, utilizando eficientemente 

os recursos disponíveis. 

O sistema consiste em vários procedimentos orientados ao controle de pessoal, 

instalações, equipamentos e comunicações e foi projetado para desenvolver-se desde o início 

de um incidente e até que se terminam as operações, acabando-se a necessidade de continuar 

administrando a ocorrência. 

O Manual do Curso de Sistemas de Comando de Incidentes – SCI define a 

metodologia como sendo: 

 

É uma ferramenta de gerenciamento de incidentes padronizada, para todos os tipos 

de sinistros, que permite a seu usuário adotar uma estrutura organizacional integrada 

para suprir as complexidades e demandas de incidentes únicos ou múltiplos, 

independente das barreiras jurisdicionais. (2008, p.08) 

 

 

Em qualquer emergência, pequena ou grande, deve haver sempre uma pessoa no 

comando. A fim de: 

 Avaliar a situação 

 Determinar e acessar os recursos disponíveis 

 Desenvolver um plano de ação apropriado ao incidente 

 Supervisionar a eficácia do plano 

 Modificar continuamente o plano, de modo que siga condizente a situação. 

A estrutura do sistema pode se estabelecer e expandir, dependendo das condições 

modificativas do incidente. O sistema pode ser utilizado para incidentes de qualquer tipo e 

tamanho, desde um incidente de menor importância que envolve apenas uma agência, 



 

governamental ou privada, até emergências de maior vulto, que implicam na 

participação/atuação de várias agências. Este sistema permite que múltiplas agências se 

comuniquem com procedimentos comuns em quanto a terminologia e funcionamento, e 

também permite a combinação oportuna de recursos durante um incidente. 

Basicamente, todos os acidentes rodoviários envolvendo produtos perigosos, 

independente do seu porte (pequeno, médio ou grande) envolvem em algum momento a 

execução de atividades administrativas, sendo inicialmente a organização do SCI, constituída 

de cinco seções distintas, podendo ser chamada de jurisdição simples, ou seja, uma só agência 

onde todas podem ser exercidas por uma só pessoa, neste caso o responsável pelo Comando, e 

ainda jurisdição simples, com a participação de diversas agências, onde cada uma delas 

responde diretamente a um supervisor, sendo as seções: 

 Comando 

 Administração/finanças 

 Logística 

 Operação 

 Planejamento 

Existe ainda a situação de multi jurisdição, com a participação de multi agências, com 

comando unificado e responsabilidade compartilhada a respeito da administração geral do 

acidente, e a estrutura organizacional pode se adaptar a qualquer emergência ou acidente, aos 

quais se espera que as agências envolvidas possam resolver. 

Pode ser aplicado em qualquer lugar do país e é facilmente adaptável para a nova 

tecnologia, sendo que esta estrutura pode ampliar-se de uma forma lógica a partir de uma 

situação de resposta inicial e deve ter elementos básicos comuns em quanto a organização, 

terminologia e procedimentos, devendo causar a menor interrupção possível nos sistemas 

existentes, devendo ser eficaz em satisfazer todos os requisitos mencionados e diminuir os 

custos financeiros no atendimento a ocorrência. 

Uma estrutura de comando unificado se aplica quando a emergência está dentro de um 

limite jurisdicional, mas mais de uma agência compartilha a responsabilidade da 

administração e, também se aplica quando uma emergência e multi jurisdicional, isto é, 

quando mais de um individuo e nomeado por sua jurisdição ou agência para compartilhar a 

administração. 

Sob o conceito de comando unificado, todas as agências envolvidas contribuem no 

processo de administração, compartilhando o desenvolvimento do objetivo geral, planificando 



 

os objetivos táticos, conduzindo operações integradas e maximizando o uso dos recursos 

disponíveis para o melhor atendimento a ocorrência, com menores danos ao meio ambiente, a 

segurança pública e a sociedade.  

 

Seção 2 

 

Para o gerenciamento de emergências, o Sistema de Comando de Incidentes, utiliza os 

planos de ações consolidadas, quando estão presentes recursos de múltiplas agências ou 

quando várias jurisdições estão implicadas, segundo o curso de Capacitação Gerencial para o 

Sistema de Comando em operações a definição de plano de ação é:  

 

Plano de Ação é o resultado do processo de planejamento que expressa as 

prioridades e objetivos da operação para um determinado período, bem como as 

táticas recomendadas e alocação de recursos prevista (GOMES, ARAUJO, 2006, p. 

51). 

 

 

Cabe ao responsável pelo comando instalar o SCI, avaliar a situação do acidente, 

designar instalações e áreas, estruturar o organograma, definir objetivos e prioridades, 

desencadear o plano de ação e coordenar todas as atividades administrativas. O responsável 

pelo comando deve ser uma pessoa tecnicamente qualificada para assumir a responsabilidade 

e o gerenciamento global da emergência, devendo assumir o comando a primeira pessoa 

qualificada ao chegar ao local, estabelecendo o controle da situação até a chegada do 

responsável pelo comando nomeado ou outra que tiver maior capacidade técnica, e, a medida 

que a situação evolui e se torna mais complexa, pode ocorrer de autoridades mais graduadas, 

com mais experiência  com o produto envolvido, virem a se envolver, devendo ser passado 

nesse caso o comando.  

Na transição de responsabilidade de comando o responsável que estiver saindo deverá 

transmitir todas as informações relevantes no tocante a emergência para o responsável que 

estiver assumindo, em seguida, todo o pessoal envolvido deverá ser notificado sobre a 

transferência de responsabilidade. 

O plano de ação desenvolvido poderá demandar o acionamento de empresas públicas 

ou privadas, o que pode ser feito por meio de centros de controle das instituições envolvidas 

na resposta. Tais centros desempenham um papel importante para a mobilização de recursos, 

para isso devem contar com listas de contatos a serem acionados e podem intermediar 

assuntos pertinentes ao atendimento emergencial. Os centros de comando e controle podem 



 

ainda fornecer informações técnicas adicionais no tocante aos produtos envolvidos na 

emergência, uma vez que possuem melhor acesso a manuais, fichas de emergências e as redes 

mundiais de maneira geral. 

Ressalta-se que a empresa geradora da emergência tem a responsabilidade legal de 

atender às demandas dos órgãos públicos e, portanto, deverá disponibilizar recursos, tanto 

humanos quanto materiais para suprir todas as necessidades do atendimento, com a devida 

brevidade que a situação requer. 

No que se refere a recursos humanos, a empresa deverá enviar para o local, 

profissionais dotados de habilidades para interagir com diferentes equipes existentes, e, 

qualificados para prestar informações técnicas, com autonomia para decisões imediatas, como 

a de contratação de serviços de terceiros, atendendo todas as demandas geradas pelos órgãos 

públicos presentes na ocorrência. 

No desenvolvimento do atendimento a ocorrência o plano de ação e os procedimentos 

de segurança podem ser mudados a medida que mais informações são obtidas pelas equipe ou 

até mesmo por outros meios, como a documentação da carga, visualização da simbologia do 

produto transportado, condições climáticas adversas, entre outros, portanto o processo de 

avaliação da cena para ser efetivo deve ser feito de forma contínua. 

 

Considerações finais 

 

A atividade industrial vem crescendo a uma taxa maior que os demais segmentos 

econômicos, acarretando numa necessidade maior de melhorias dos ramais de distribuição dos 

produtos, em especial o transporte rodoviário. Para se ter uma ideia da importância do 

transporte rodoviário, em 1950 este tipo de transporte representava menos de 25% do total dos 

produtos transportados, e, a partir de 1990 esta participação passou dos 60% (excluindo a 

China). O Brasil e considerado um país tipicamente rodoviário onde mais de 80% dos bens 

materiais são transportados por caminhões.  

O transporte de produtos perigosos no Brasil possui um potencial de risco maior 

devido às condições muitas vezes precárias de manutenção e saturação do sistema viário, 

devido a essas condições adversas é fundamental o aprimoramento dos motoristas 

profissionais, aumento de fiscalização e a necessidade de uma atuação mais responsável pelos 

setores empresariais envolvidos com a produção e o transporte de produtos perigosos. 

No que tange a atendimento a acidentes envolvendo produtos perigosos, a referida 

ação não é coisa para amadores, nem tão pouco para heróis. Mesmo para especialistas estas 



 

situações representam um potencial de risco muito alto, pois trata-se de uma situação fora de 

controle, onde as condições operacionais são exercidas de forma mais adversa possível, sendo 

que a emergência, seja ela qual for, não marca local e dia para acontecer, reforçando a tese de 

que devemos estar sempre preparados com recursos materiais e humanos para o atendimento a 

emergência 

Convencido de que a tomada de decisão numa emergência e de primordial importância,  

defendemos o Sistema de Comando de Incidentes para ser empregado no Atendimento a 

acidentes envolvendo produtos perigosos no âmbito da Polícia Rodoviária Federal, pois 

teremos um comando único e simplificado, além de ser o sistema mais difundido nas 

instituições de Bombeiros Militares no Brasil, que são os principais parceiros dos policiais 

rodoviários no atendimento a essas emergências, além de ser utilizado por diversas 

instituições públicas e privadas que auxiliam neste atendimento, além de ser de fácil 

treinamento e de pouco custo financeiro. 

 

2
Bibliografia 

 

ARAÚJO, Giovanni Moraes de. Regulamentação do Transporte Terrestre de Produtos 

Perigosos, 1ª edição, Rio de Janeiro, 2001. 

 

GOUVEIA, Jorge Luiz Nobre (org). Manual de Atendimento a Emergências Químicas, 

CETESB, São Paulo, 2014. 

 

GOMES ARAÚJO, Carlos Alberto Jr. Capacitação Gerencial para o Sistema de Comando 

em Operações, Campo Grande, 2006. 

SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA-SENASP, Manual do Curso de 

Sistema de Comando de Incidente. 1ª Ed. Brasília: SENASP/MJ, 2008. 

                                                 
 


