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DICAS DE EMERGÊNCIA 

Zonas de atendimento a emergências 
com produtos perigosos

Ainda vemos muitas dúvidas no que se refere à 
delimitação das zonas de atendimento em 
ocorrências envolvendo produtos perigosos. 
Estas áreas delimitadas, também denominadas de 
zonas ou áreas de controle, auxiliam no 
desenvolvimento das atividades executadas 
durante o atendimento, de forma organizada 
e segura. Elas servem ainda para impedir e/ou 
reduzir a contaminação de pessoas e 
equipamentos, controlar e direcionar as 
operações e movimentação objetivando a 
proteção pessoal, bem como a 
minimização de possíveis contaminações 
cruzadas (saída da área contaminada 
para área limpa).
A geografia do local, a topografia do terreno e as 
condicionantes atmosféricas, devem ser levadas 
em consideração na hora de delimitar estas áreas, 
sendo que todos os respondedores  somente 
devem acessar o interior das zonas  de controle 
através dos pontos de acesso,  prevenindo, assim, 
a contaminação em áreas vizinhas.

Fonte: Marco Aurélio Rocha, especialista em Saúde e Segurança do Trabalho e em Gestão de Emergências e Desastres, pós-graduando em Toxicologia Geral. 
Capacitado em Comando de Emergências e ICS e em Gerenciamento de Emergências com Armas Químicas, Biológicas e Nucleares. 

Área imediatamente circunvizinha à 
ocorrên-cia, que se estende até um 
limite tal que seja capaz de prevenir os 
efeitos dos agentes agressivos às 
pessoas fora desta área. O acesso ao 
interior desta área só deve ser permitido 
a profissionais capacitados e 
adequadamente protegidos, os quais 
irão realizar o controle da emergência 
de maneira ofensiva. Deve ser 
implementado um sistema de controle 
crítico, de forma a controlar o acesso e a 
permanência dos profissionais nesta área.

Zona Quente
Nesta área ficarão à disposição os 
equipamentos, materiais e 
profissionais que são responsáveis 
pela descontaminação das vítimas, 
além dos equipamentos e profis-
sionais que estão realizando 
atendimento na zona quente. 
Nesta zona é que será estabelecido o 
corredor de acesso e de redução de 
contaminação, sendo que todos os 
envolvidos devem obrigatoriamente 
entrar e sair da zona quente por este 
corredor.

Zona Morna
Esta é a chamada área livre, local 
segu-ro e sem risco iminente de 
exposição aos agentes. Nela será 
instalado o posto de comando da 
emergência e também todos os 
suportes necessários para o controle 
da emergência.
Neste local estarão os equipamentos 
de apoio, laboratório de campo, 
pessoal de segurança do trabalho e 
patrimonial, polícia, imprensa, 
especialistas e apoio médico.

Zona Fria
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