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ATUALIZAÇÕES NESTA VERSÃO:
As atualizações desta versão 2013.1 em relação à versão 2011.1 do g-Guia são:
1. Adição de uma nova seção “Comitê, Certificadoras e Aderentes do g-Guia”
2. Adição de uma nova seção “Gestão de Saúde e Segurança em Exposições”
3. Adição de uma nova seção “Avaliação de Riscos”
4. Adição de uma nova seção “Bem-Estar, Saúde e Segurança”
5. Adição de uma nova seção “Transporte Manual”
Foram feitas pequenas mudanças:
- “Como usar este Guia”, “Cópias e Traduções” e “Aviso de Isenção”
- “Segurança contra Incêndio”, parágrafos 3 e 5.
-

O “Modelo de Avaliação de Risco de Incêndio” foi transferido para os Apêndices

- “Permissão de Trabalho a Quente” foi transferido para os Apêndices
Novos Apêndices adicionados:
- “Modelo de Avaliação de Riscos para os Organizadores”
- “Questionário sobre o Local do Evento para os Organizadores”
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Como usar este guia
É muito importante que você leia esta seção.

Aplicação
O objetivo deste guia é definir normas de proteção da saúde e da segurança de todas as pessoas que trabalhem ou visitem
um evento ou exposição. Elas devem ser usadas para orientar o pessoal da organização, o pessoal do local do evento, os
fornecedores e os expositores no que se refere às normas mínimas de segurança aceitáveis em cada país, reconhecendo
que muitos países podem ter normas mais bem rígidas que, então, terão precedência. Estas normas podem ser aplicáveis
a eventos de forma geral, mas foram escritas considerando especificamente as exposições. As orientações abrangem as
principais áreas de risco. É preciso buscar aconselhamento técnico sobre as áreas não abrangidas por este guia.
Quando não for possível cumprir estas normas, o Diretor do Evento ou equivalente deve usar seu discernimento para
definir uma norma adequada que possa ser cumprida.

Responsabilidades
É responsabilidade dos funcionários do organizador, dos fornecedores e expositores:
• Respeitar estas normas, a política de saúde e segurança do organizador e a legislação local relevante em matéria de
saúde e segurança;
• Salvaguardar sua própria saúde e a segurança, assim como das outras pessoas que possam ser afetadas por suas ações
ou omissões;
• Buscar aconselhamento quando houver alguma dúvida sobre a ação correta a ser tomada ou a norma exigida;
• Atender às solicitações razoáveis da equipe de saúde e segurança e dos gerentes assistentes designados pelo
organizador ou quaisquer outros responsáveis por saúde e segurança.

Cópias e traduções
É possível obter cópias deste documento em http://www.theg-guide.org. Observe, porém, que este trabalho é protegido
pela lei de direitos autorais. Não é permitido reproduzir este trabalho de nenhuma outra forma sem a autorização expressa
do autor. © X-Venture Ltd 2013.
As traduções em outros idiomas devem exibir o número da versão para evitar o uso de traduções desatualizadas.

Feedback
Através de nosso website, gostaríamos de receber seus comentários sobre a utilidade deste guia ou sugestões para
melhorias.

AVISO DE ISENÇÃO
Estas orientações representam um padrão mínimo sugerido a ser alcançado pelo organizador em relação ao
funcionamento de um evento / exposição. Este documento não tem o peso de lei em nenhum país em particular, nem
representa as regulamentações relativas a um local de eventos específico. Ele serve apenas para orientação e sua utilização
é feita por sua conta e risco.
Não damos nenhuma garantia de que estas normas atendam às suas exigências ou sobre a exatidão ou confiabilidade
de seu conteúdo. Estas normas não substituem um aconselhamento independente e você deve obter assistência técnica
profissional quando necessário.
Em toda a extensão permitida pela lei, os autores não serão responsáveis por quaisquer reclamações de qualquer
natureza (incluindo, mas não se limitando a, perdas ou danos indiretos ou consequentes, perda de negócios, perda de
oportunidade, perda de dados, perda de lucros) resultantes de ou em conexão com o uso destas normas.
É responsabilidade de todos os funcionários do organizador, fornecedor e expositor garantir a proteção da saúde e
segurança e respeitar todas as leis relativas à saúde e segurança aplicáveis e as regulamentações próprias do local do
evento.
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Comitê, Certificadoras e Aderentes
do g-Guia
Comitê g-Guia
O comitê g-Guia é composto por indivíduos das empresas que certificam o guia e que dispõem de seu
próprio tempo para analisar e contribuir para o conteúdo do g-Guia. Ele é presidido de forma rotativa por um
representante de uma das empresas que certificam o gui

Empresas Certificadoras
Empresas Certificadoras são os organizadores que adotaram o g-Guia como modelo básico das disposições
sobre saúde e segurança que eles desejam alcançar e que exigem que seja adotado pelo local do evento e
fornecedores associados. É responsabilidade dos organizadores realizar sua própria auditoria e verificação
dos locais de eventos e dos fornecedores para garantir que eles sejam compatíveis ou tenham um plano
confiável implantado para atingir a conformidade. Atualmente, as empresas certificadoras são:
• Clarion Events
• dmg::events
• ITE Group
• Mayridge
• Reed Exhibitions
• UBM Live
• X-Venture Global Risk Solutions

Empresas Aderentes
São as empresas que aderiram ao g-Guia, os locais de eventos e fornecedores que reconhecem as normas do
guia como padrões mínimos aceitáveis e concordam em operar dentro desses níveis. Essas empresas estão
relacionadas no guia, a critério do comitê g-Guia. As empresas que aderiram ao guia aceitam seus princípios
como base de um acordo de nível de serviço com o organizador do evento.
Empresas que endossam este manual: http://www.theg-guide.org/Supporting-Companies.html

NOTA:
As empresas relacionadas são inteiramente responsáveis por sua própria
supervisão de saúde e segurança e o fato de estarem aqui relacionadas não
implica em recomendação ou endosso por parte das empresas certificadoras.
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Gestão da Saúde e Segurança em
Exposições
1. A Pessoa Competente/Gerente de Operações
É essencial que o local do evento, o organizador e os fornecedores do organizador contratem alguém que
seja responsável pelo planejamento e coordenação da área de saúde e segurança. Normalmente, essa
pessoa é o Gerente de Operações. Ela deve conhecer a atividade de gestão de saúde e segurança em eventos.
O treinamento recomendado é o Certificado de Gestão Segura da IOSH (de preferência, específico para
eventos) ou equivalente. Normalmente, as funções da pessoa responsável incluem, mas não se limitam a:
• Pré-planejamento e coordenação do evento entre as partes interessadas (organizador, local do evento,
fornecedores e expositores)
• Nomeação de fornecedores competentes em relação à saúde e segurança
• Fazer uma avaliação de riscos adequada e suficiente (ou garantir que ela seja feita por uma pessoa
competente)
• Coordenar todas as questões de saúde e segurança com a equipe de gestão do evento e do local do
evento.
• Monitorar a saúde e a segurança in loco ou nomear gerentes assistentes competentes (ver abaixo)
• Compilar e manter um arquivo de segurança do evento atualizado para cada evento (ver abaixo)
• Garantir a implantação de planos de ação para lidar com emergências como um incêndio ou uma ameaça
à segurança
• Fornecer aconselhamento competente sobre saúde e segurança

2. Expositores e Fornecedores de Estandes
Todos os expositores são responsáveis pela segurança de sua área de trabalho e estande. Os expositores
e fornecedores de estandes dos estandes construídos pelos expositores nos espaços arrendados e de
estruturas complexas devem:
• Realizar uma avaliação de riscos para a construção, operação e desmontagem do estande
• Fornecer declarações da metodologia e planos do estande em conformidade com a seção “Aprovação e
Construção dos Planos do Estande” deste guia
• Enviar os planos do estande para serem aprovados pelo organizador (ver abaixo)
• Nomear uma pessoa competente responsável pela saúde e segurança no local.
• Garantir que os funcionários e os funcionários dos fornecedores que trabalhem no local do evento estejam
informados sobre as normas e disposições sobre saúde e segurança do local.
• Garantir que os funcionários, funcionários dos fornecedores e subcontratados estejam familiarizados com
os procedimentos de emergência do local do evento.
• Cooperar com o pessoal de segurança indicado pelo local do evento e pelo organizador.
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Gestão da Saúde e Segurança em
Exposições

3. Gerentes Assistentes in loco
Há um limite para o controle que o Gerente de Operações pode exercer em um evento e, nos eventos maiores, pode
ser necessário nomear um ou mais gerentes assistentes. Normalmente, esses gerentes assistentes são nomeados pelo
organizador, mas todos os principais participantes devem ter pessoal responsável no local do evento, que seja capaz de
fazer a gestão de saúde e segurança. A quantidade de gerentes assistentes deve ser determinada na avaliação de riscos.
O nível mínimo de treinamento recomendado para os gerentes assistentes é o Certificado de Gestão Segura da IOSH (de
preferência, específico para eventos). Nos eventos grandes ou complexos, o nível de treinamento mínimo recomendado
é um Certificado Geral NEBOSH ou equivalente, dependendo do evento. Para o organizador, as responsabilidades
relacionadas à saúde e segurança de um gerente assistente incluem, mas não se limitam a:
• Implementar as exigências da avaliação de riscos do evento do organizador
• Coordenar as operações de saúde e segurança entre o organizador, o local, os fornecedores e os expositores no local do
evento.
• Manter um ambiente de trabalho seguro, mantendo os corredores e as saídas de emergência livres e desimpedidos,
monitorando o movimento de veículos e outras atividades perigosas, como trabalhos em altura.
• Monitorar o local de exposição, verificando se há perigos e condições inseguras
• Lidar com os incidentes de saúde e de segurança ou comunicá-los ao organizador, se eles não puderem ser resolvidos
no local da exposição.
• Relatar e, se necessário, investigar os acidentes e os incidentes de saúde e segurança.
• Fornecer aconselhamento competente sobre questões de saúde e segurança

4. Planos do Estande
Os espaços arrendados para estandes onde estes serão construídos conforme o projeto e as especificações dos expositores
precisam ter sua documentação aprovada, para garantir que a construção seja segura e tenha uma estrutura sólida.
Os requisitos específicos são abordados neste guia em “Aprovação e Construção dos Planos do Estande”. Alguns
organizadores aprovam os planos internamente e a execução do plano fica a cargo da equipe operacional. Alguns
terceirizam essa tarefa a uma empresa especializada que também pode se responsabilizar pela gestão no local do evento.
Neste caso, essa função pode ser incluída nas responsabilidades dos gerentes assistentes, mas somente se eles tiverem
sido especificamente contratados para isso.

5. O Dossiê de Segurança do Evento
Todas as partes devem organizar sua documentação essencial sobre saúde e segurança. O organizador deve manter um
Dossiê de Segurança e Saúde do Evento que deve conter o seguinte:
• Política de saúde e segurança do local do evento, regras do local e avaliação de riscos do local do evento
• Avaliação de riscos do organizador
• Avaliações de risco e documentação de suporte sobre saúde e segurança dos principais fornecedores
• Planilha de controle das aprovações do estande/estrutura
• Avaliações de riscos e declarações da metodologia dos expositores
• Registros de reuniões e sessões informativas sobre saúde e segurança
• Registro de acidentes e incidentes com os relatórios de investigação, se for o caso
• Divulgação da revisão de saúde e segurança do evento

6. Comunicação de Acidentes

7

Avaliação de Riscos
1. Avaliações de Riscos do Evento
Todos os eventos devem ser objeto de uma avaliação de riscos. Nos países da UE e em muitos outros, essa
é uma exigência legal específica. A avaliação de riscos deve identificar todos os riscos significativos. Riscos
significativos são aqueles que podem ser previstos e são mais importantes do que os riscos comuns. A
avaliação de riscos é uma responsabilidade administrativa que deve ser realizada por pessoal competente
treinado em avaliações de risco e que esteja bem informado sobre o evento ou a atividade.
Geralmente a administração do local do evento deve realizar uma avaliação de riscos genérica para os salões
de exposição, indicando os perigos comuns e as medidas de controle para todos os eventos, disponibilizando
essa avaliação ao organizador. O organizador deve realizar sua própria avaliação de riscos específica
detalhando os riscos e controles daquele determinado evento. Os principais fornecedores devem realizar
avaliações de riscos para suas atividades.
Alguns exemplos de riscos comuns associados a todos os eventos ou exposições são:
• Múltiplos fornecedores trabalhando em um único ambiente de trabalho
• Queda de trabalho em altura e trabalho em locais inclinados
• Escorregões, tropeços e quedas sobre uma superfície plana
• Transporte manual – elevação ou movimentação de cargas pesadas/difíceis
• Quedas em escadas ou escadas rolantes
• Ferimentos causados por choque elétrico
• Objetos em queda de locais altos ou queda de cargas de veículos
• Lesão por impacto de veículos em movimento
• Lesão devido ao uso de equipamento de trabalho, por exemplo, serras circulares
• Fios pendurados
• Quebra estrutural de assentos ou de um estande de exposição
• Surto de doença do legionário de uma fonte de água
• Incidente de intoxicação alimentar de local de serviço de alimentação temporário
• Incêndio e incidentes relacionados a incêndios
• Incidente grave e de emergência civil
• Excesso de horas de trabalho
• Estresse
• Incidentes relacionados ao uso impróprio de álcool e drogas
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2. Os Cinco Passos da Avaliação de Riscos
A abordagem mais amplamente aceita no setor de eventos é a abordagem das cinco etapas:

Etapa nº 1 – Identificar o perigo e quem pode ser afetado por ele
Esta é a parte mais difícil, pois envolve prever tudo o que se pode, razoavelmente, esperar que dê errado.
Existem várias abordagens para essa etapa, com base no tipo de perigo ou no tipo de dano:
Tipos de Danos
• Riscos que causam danos, como ossos quebrados
• Perigos para a saúde, tais como ruídos
Tipos de Perigos
• Físicos, por exemplo, um veículo
• Químicos, por exemplo, monóxido de carbono nos gases de escape
• Biológicos, por exemplo, intoxicação alimentar
• Social, por exemplo, violência
É importante considerar as possíveis consequências e quem poderia ser prejudicado. Por exemplo, com uma
falha elétrica, as consequências podem ser tanto uma potencial lesão devido ao choque como um incêndio.

Etapa nº 2 - Avaliar o risco
É necessário avaliar tanto a probabilidade de um incidente ou acidente como a potencial gravidade no caso
do risco se concretizar. Mostramos abaixo um formato amplamente utilizado.
Probabilidade

Gravidade

1. Muito pouco provável

1. Menor importância/Primeiros Socorros

2. Pouco provável

2. Lesão, causando 3 dias de ausência do trabalho

3. Provável

3. Lesão maior

4. Muito provável

4. Morte ou lesão grave que altera as condições de
vida de uma pessoa

5. Quase inevitável

5. Morte ou lesão grave que altera as condições de
vida de diversas pessoas

O modelo mostra que avaliamos os riscos tanto antes como após a implantação do controle. Antes dos
controles, avaliamos o que poderia acontecer se não houver controles. Ao considerar a gravidade, é
importante avaliar o resultado mais provável. Por exemplo, considerar que um operador de rigging caia da
altura de 3 metros em uma superfície de concreto. O operador poderia morrer ou poderia não sofrer lesão
alguma. O resultado mais provável, no entanto, seria uma lesão grave, como um osso quebrado.
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Etapa nº 3 - Elaborar Controles
Após determinar quais são os perigos, e qual é a extensão dos riscos, precisamos então fazer algo a respeito
disso. Há muitos modelos para o controle de riscos e esta é uma versão simples.
• Eliminar o risco na fonte. Há um ponto a partir do qual uma operação se torna simplesmente arriscada
demais e você não deve prosseguir com ela.
• Substituir por algo mais seguro. Por exemplo, construir um estande menor ou menos complexo.
• Controlar o risco. Usar controles de engenharia, como equipamento de segurança para trabalho em altura.
• Treinamento. Treinar os operadores para trabalhar de forma segura.
• Equipamentos de proteção individual, como capacete e calçados de segurança. Observe que eles só são
eficazes se algo der errado. Um capacete só tem utilidade se algo cair em sua cabeça!
A ideia é sempre tentar eliminar os riscos na fonte, por exemplo, usando um substituto seguro e, portanto,
prevenir um acidente, ao invés de simplesmente tentar reduzir a perda causada por um acidente usando
equipamento de proteção.
O exemplo abaixo mostra a avaliação dos riscos do acesso de veículos. Num contexto sem controles, a nota
de avaliação foi 8, considerada ALTA e inaceitável. Depois de implantar os controles, a nota de avaliação foi 4,
considerada BAIXA e aceitável.
Perigo

Consequência

Quem está em risco

P

S

R

Controles

P

S

R

Acesso e
saída de
veículos

Impacto

Pessoal

2

4

8

1

1

4

Lesões

Expositores

Separar os pedestres
e os veículos com
barreiras

Colisão

Visitantes
Fornecedores
Público

Empregar responsável
de orientação de
tráfego competente
para garantir o fluxo
regular do tráfego e
organizar as rotas e
portões de carga.
Agir de acordo com as
regras de trânsito da
casa (local do evento)

Legenda
P - Probabilidade ou chances de haver um incidente
S - Gravidade do incidente, se ele tiver ocorrido
R - Risco
P, S e R devem ser calculados quando não houver controles implantados e após a implantação dos controles.

Nível de Ação
1-4 BAIXO - não há necessidade de controles adicionais
5-7 MÈDIO - justificar /rever cada dia do evento
8 + ALTO - ação imediata / necessário haver controles adicionais
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Etapa nº 4 – Implementação dos Controles
É a atividade de implementação dos controles no próprio local do evento. O pessoal operacional e os
gerentes assistentes são responsáveis por garantir que sejam implementados os controles determinados nas
avaliações de riscos.

Etapa nº 5 – Monitorar e Rever
É importante monitorar o local do evento para garantir que os controles prescritos estejam realmente
implantados.
Você também precisa de um sistema de revisão das avaliações de riscos. As avaliações de riscos do evento
têm um ciclo natural de tempo de revisão, que faz surgir a necessidade de fazer uma nova avaliação em cada
evento. Outras ocasiões que indicam a necessidade de uma revisão das avaliações de riscos são:
• Quando tiver havido um acidente ou incidente
• Quando houver uma mudança significativa do pessoal ou do processo
• Quando houver uma alteração na lei
• Quando o monitoramento indicar problemas.
Nos anexos deste guia são fornecidos modelos de avaliações de riscos.

3. Avaliação do Risco de Incêndio
No Reino Unido e em alguns outros países, existe uma exigência legal de fazer uma avaliação separada
de risco de incêndio. Essa medida também é uma ‘melhor prática’ recomendada. A questão fundamental
a ser feita é: até que ponto a exposição altera a dinâmica do risco de incêndio no salão de exposição? Os
elementos típicos que aumentariam o risco de incêndio são:
• Chama nos estandes (velas ou queimadores de gel)
• Uso de gás comprimido ou inflamável nos estandes
• Uso de artigos de pirotecnia, lasers e outros efeitos de palco
• Demonstrações culinárias
• Exposição de veículos com motor a gasolina
• Probabilidade de fumo ilegal nas áreas externas ou nas áreas de armazenagem construídas nos estandes
• Altos níveis de resíduos de embalagens
• Número elevado de estruturas complexas.
• Trabalhos a quente durante a construção do estande
• Revestimento do estoque ou painéis Octanorm com materiais não tratados (não retardadores de chama).
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4. Avaliações de Riscos do Expositor
Cada estande da exposição é um pequeno local de trabalho e, portanto, necessita uma avaliação de
riscos. Novamente, será aplicada a abordagem das 5 etapas. Se a atividade no estande, de forma clara,
não apresentar riscos significativos, não há necessidade de uma avaliação de riscos. Nesses casos, é preciso
que o expositor confirme essa situação. A maioria dos organizadores tem um formulário simples para os
expositores com estandes padrão, para confirmar se eles não apresentam riscos significativos ou indicar quais
são os riscos que eles apresentam e como eles pretendem controlá-los. Esse formulário deve ser suficiente
e pode incluir o aspecto da avaliação de risco de incêndio. Nos anexos deste guia fornecemos um modelo
como exemplo.
Para os estandes construídos pelos expositores nos espaços arrendados o caso é um pouco mais complexo.
Eles precisarão fazer avaliações de riscos e declarações da metodologia para a montagem e desmontagem
segura de seus estandes. Eles também precisarão fazer uma avaliação de risco de incêndio para o estande,
após ele entrar em funcionamento. Se houver outras atividades no estande, como serviço de refeições, isso
também deverá ser coberto pela análise de risco.
Os modelos de avaliação de riscos do evento fornecidos podem ser adaptados para essa finalidade.

5. Avaliações de Riscos dos Fornecedores
Os fornecedores devem elaborar uma avaliação de riscos específica de suas atividades no evento. Também
nesse caso, a avaliação de riscos deve refletir a complexidade da operação. De forma geral, os fornecedores
podem ser classificados em duas categorias. A primeira é a categoria mais ampla, dos fornecedores cujas
atividades interagem com outras partes que trabalham no salão de exposição, como fornecedores de
serviços de frete e elevação. Suas avaliações de riscos devem ser razoavelmente abrangentes, com detalhes
específicos sobre como eles controlarão os riscos a terceiros. A segunda categoria são os fornecedores cujas
atividades não apresentam um grau elevado de interação, como a entrega de flores. As avaliações de riscos
desses fornecedores poderão ser mais simples, com foco em garantir que eles possam operar com segurança
no salão de exposição.

6. Análise das Avaliações de Riscos
Os organizadores deverão analisar as avaliações de riscos para garantir que elas tenham sido feitas da forma
correta. A seguir, exibimos alguns indicadores comuns em uma avaliação de riscos insatisfatória:
• Muito simplista, não abrange todos os riscos
• É simplesmente uma grande coletânea de todas as avaliações de riscos que a empresa já fez, sem
qualquer tentativa de adequá-la ao evento;
• Contém referências óbvias e incorretas do último evento que eles fizeram;
• Elaborado pela matriz, portanto, a equipe que trabalha no local não tem ideia do seu conteúdo;
• Está muito defasada, está precisando ser revista há tempos;
• Claramente, foi feita por alguém que nunca trabalhou em um local do evento.

7. Consultoria
Uma das principais falhas das avaliações de riscos em geral, é que elas são feitas por pessoas que não
têm conhecimento suficiente sobre o evento. Por exemplo, em uma exposição de máquinas industriais,
é importante consultar alguém que tenha algum conhecimento dos riscos decorrentes da exibição de
máquinas industriais em um ambiente de exposição.
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Avaliação de Riscos
8. Resumo das Avaliações de Riscos em Eventos
A seguir, um resumo das avaliações de riscos que devem ser feitas em um evento.

Tipo

Responsável

Enviar uma cópia para

Avaliação de Riscos genérica do
local do evento

Local do evento

Organizador

Avaliação do Risco de Incêndio no Local do evento
Local do evento

Organizador

Avaliação de Riscos do Evento

Organizador

Local do evento

Avaliação de Riscos de Incêndio
no Evento

Organizador

Local do evento
Gerentes assistentes

Avaliações de Riscos dos
Principais Fornecedores dos
Organizadores

Fornecedores

Organizador (disponível para
os gerentes assistentes, se
necessário)

Estruturas Complexas, incluir uma
Avaliação de Risco de incêndio

Expositores

Organizador e Local do Evento
(através do organizador)

Estandes Padronizados, quando
for identificado um risco
significativo de risco de incêndio

Expositores

Organizador

Principais Fornecedores do Local
de Evento

Fornecedores

Local do evento
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Instalações e Equipamentos Elétricos
1. Geral
Esta seção se aplica às instalações elétricas temporárias nos estandes e estruturas da exposição.

2. Outras seções relevantes
As outras seções relevantes são:
• Segurança contra Incêndio
• Planos do Estande e Construção do Estande

3. Aprovação e Compliance
Nos estandes padronizados, a parte elétrica, normalmente, será fornecida pelo fornecedor designado pelo
organizador.
(ver “Planos do Estande e Construção do Estande”). Os expositores devem incluir um número suficiente de
tomadas elétricas para atender a todos os equipamentos no estande. Os cabos de extensão não devem ter
mais de 2m e só será permitido um cabo de extensão por tomada. Não será permitido o uso de benjamins
para múltiplas conexões.
Todos os plugues e os cabos de extensão devem estar em perfeitas condições, sem danos e defeitos.
Os circuitos de fiação devem estar conformes às regulamentações de fiação elétrica local e estar protegidos
por um disjuntor diferencial 30mA.. O organizador se reserva o direito de bloquear a conexão elétrica de um
estande ou desligar a energia de um estande que não estiver conforme as exigências de segurança elétrica
ou que seja considerado inseguro pelo fornecedor representante designado pelos organizadores.

4. Competência
Todo o trabalho elétrico, incluindo os testes e a inspeção, deve ser realizado por eletricistas qualificados,
capacitados para realizar o trabalho.

5. Proteção do Circuito
Os circuitos devem estar protegidos contra
sobrecargas, curtos-circuitos ou falha de conexão
terra com fusíveis ou disjuntores com as capacidades
corretas.

6. Aterramento
Todos os circuitos elétricos devem estar
adequadamente ligados à terra.

7. Isolamento e proteção dos cabos
Todos os circuitos elétricos devem estar
adequadamente isolados. Não deve haver exposição
de cabos energizados ou superfícies energizadas.
Os cabos devem ser protegidos contra potenciais
danos ou exposição. Os cabos de extensão não devem
se arrastar pelo piso em locais onde possam ser
danificados por veículos em movimento.
Os cabos elétricos expostos nos estandes devem ser
presos com braçadeiras e não devem ser deixados
soltos.
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Instalações e Equipamentos Elétricos
8. Proteção contra choques elétricos
Todos os circuitos devem estar completamente protegidos
com Disjuntores Residuais de 30 mA.
Em nenhum momento é permitido realizar trabalhos em
circuitos energizados.

9. Inspeção e Testes
Os estandes devem ser inspecionados visualmente para
garantir que as instalações elétricas estejam completas e
as instalações e equipamentos não apresentem defeitos ou
falhas óbvias que os tornem inseguros.
Devem ser realizados os seguintes testes nas instalações
elétricas:
• Conexão Terra
• Resistência de isolamento
• Função do Disjuntor Diferencial

10. Segurança contra Incêndio
Não será permitido um aglomeramento ou enrolamento excessivo de cabos elétricos, especialmente em
espaços confinados. Quando em uso, as bobinas de extensão devem estar completamente estendidas.
As caixas de distribuição e as unidades consumidoras, de preferência, devem estar instaladas a 2 metros
do piso. Não deve haver nenhum material combustível (como papel ou papelão) nas instalações e
equipamentos elétricos.
Ver também (“Segurança contra Incêndio”).
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Emergências
1. Geral
Uma emergência é uma situação que apresenta um risco grave e iminente de lesão, perda ou dano ao evento ou a um
de seus ocupantes, exigindo uma ação imediata para evitar ou conter as consequências.

2. Responsabilidades
É responsabilidade da administração do local do evento garantir que exista um conjunto abrangente de procedimentos
de emergência para lidar com quaisquer possíveis emergências. Os procedimentos variarão conforme cada local de
evento, mas, no mínimo, devem existir os seguintes procedimentos:
• Incêndio
• Ameaça à segurança, incluindo ameaças de bomba
• Evacuação do local do evento, por qualquer motivo
É responsabilidade da equipe de gestão do evento do organizador garantir que os procedimentos de emergência
relevantes foram compreendidos e comunicados aos funcionários, fornecedores e expositores. Quando pertinente, os
procedimentos de emergência devem ser traduzidos para outras línguas.
É responsabilidade dos funcionários do organizador, fornecedores e expositores garantir que eles tenham entendido
as ações a serem realizadas em uma emergência e cooperar com o pessoal de segurança do local do evento e do
organizador durante uma situação de emergência.

3. Avisos e Comunicação de Emergência
Deve haver um sistema de alto-falantes para a transmissão dos avisos de emergência e de cancelamento das
emergências, se necessário. O pessoal operacional e o pessoal de segurança do organizador/do local do evento deve
ter um sistema de comunicações para permitir a comunicação durante uma emergência.
Todo o pessoal do organizador deve conhecer os protocolos e códigos específicos do local do evento utilizados nos
avisos de emergências. O significado desses protocolos e códigos não deve ser retransmitido ao público, pois poderia
causar pânico desnecessário.
O local do evento deve fornecer números de contato de emergência para informar uma emergência por telefone.
Os telefones do local do evento devem estar instalados de forma estratégica por todo o local do evento, perto das
instalações de emergência, tais como os pontos de instalação de equipamento contra incêndio.

4. Procedimentos de evacuação
A área arrendada deve ter uma quantidade suficiente de saídas de emergência sinalizadas para lidar com o número
máximo de ocupantes esperado. Deve ser possível evacuar o público em 2,5 – 4 minutos (dependendo do tamanho
do local do evento). A sinalização das saídas de emergência deve ser visível de todas as partes do salão de exposição e
poder permanecer acesa em caso de falha de energia. Deve haver iluminação de emergência para garantir que as rotas
que conduzem às saídas permaneçam iluminadas no caso de uma queda de energia.
Os procedimentos de evacuação devem detalhar as rotas de evacuação de qualquer parte do local do evento para um
local de máxima segurança.
A decisão de evacuar o local do evento é, geralmente, tomada pelo pessoal do local do evento juntamente com o
organizador e os serviços de emergência, quando apropriado.
O local do evento deve indicar um gerente de plantão como ponto de contato para se comunicar com o organizador
em uma situação de emergência.
Para ter uma explicação completa das exigências de segurança contra incêndio do local do evento em relação às
distâncias permitidas até as saídas e largura das saídas de emergência ver “Incêndio”.

5. Emergências Médicas
Ver “Assistência Médica”.
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Segurança contra Incêndio
1. Geral
Esta seção aborda os principais planos de ação contra incêndio para prevenção de incêndio e reação no caso de
incêndio. Ela abrange os aspectos físicos do layout da segurança contra incêndio e os requisitos para garantir que
os materiais inflamáveis e as fontes de ignição dos salões de exposição sejam mantidos a uma quantidade mínima
e garantir que os ocupantes possam escapar com segurança no caso de um incêndio. Ela não abrange os aspectos
estruturais ou de design do local do evento.

2. Outras seções relevantes
•
•
•
•
•
•

Instalações e Equipamentos Elétricos
Emergências
Segurança Alimentar
Planos do Estande e Construção do Estande
Veículos
Lixo, Entulho e Manutenção do Corredor

3. Avaliação do Risco de Incêndio
O pessoal do organizador deve realizar uma avaliação de risco de incêndio em todos os eventos, utilizando o modelo
aprovado anexo aos apêndices deste guia.
Estes requisitos são apenas um guia para alcançar os padrões mínimos. O pessoal do organizador deve trabalhar
estreitamente com a administração do local do evento para garantir que foram considerados todos os riscos de
incêndio, em especial aqueles associados ao evento e que a administração do local do evento não necessariamente
tenha conhecimento.
É possível que seja necessário ter precauções adicionais de segurança contra incêndio, como um número maior de
funcionários, para compensar as áreas que apresentarem maiores riscos.

4. Prevenção de Incêndios
Não deve ser permitido o acúmulo de resíduos de material inflamável nos salões de exposição, eles devem ser
removidos regularmente para uma área de descarte adequada. Os fornecedores e expositores não podem colocar
grandes quantidades ou volumes de lixo ou entulho nos corredores.
Líquidos altamente inflamáveis, tais como colas, geralmente, não são permitidos nos salões de exposição, a menos que
sejam imprescindíveis e, nesse caso, seu uso deverá se limitar à quantidade mínima necessária.
Veículos e motores para máquinas, como geradores, não devem ser reabastecidos em ou perto de áreas públicas e,
certamente, não nos salões de exposição.
Os veículos para exposição devem ser objeto de uma notificação prévia com, no mínimo, 90 dias de antecedência. A
permissão de exibição só será concedida quando houver uma documentação suficiente para demostrar como foram
respeitadas as principais precauções de segurança contra incêndio, sendo que essa documentação será submetida
à aprovação final in loco. Os veículos usados para exposição deverão ter uma quantidade de combustível suficiente
apenas para mover o veículo. O tanque de combustível do veículo deve estar sempre vedado e bloqueado.
Com exceção dos Trabalhos a Quente (ver abaixo), não são permitidos nos salões de exposição gases pressurizados para
cozinhar ou aquecer, em momento algum.
Com exceção dos Trabalhos a Quente durante a montagem e desmontagem (ver abaixo), não é permitida nos estandes
nenhuma forma de chama, tal como velas.
Para utilização de pirotecnia (fogo de artifícios) ou qualquer forma de exibição que crie calor ou chamas, é preciso enviar
uma notificação com, no mínimo, 90 dias de antecedência. A permissão de exibição só será concedida quando houver
uma documentação suficiente para demostrar como foram respeitadas as principais precauções de segurança contra
incêndio, sendo que essa documentação será submetida à aprovação final in loco. No caso de elementos pirotécnicos, é
preciso incluir planos de armazenagem segura.
Os circuitos elétricos devem estar de acordo com os requisitos de segurança elétrica para evitar a sobrecarga dos
circuitos. Os cabos não devem se arrastar pelos corredores em locais onde possam ser danificados por veículos. (Ver
“Instalações e Equipamentos Elétricos”).
Os gerentes assistentes do organizador devem efetuar o monitoramento da rotina de segurança contra incêndio nas
áreas arrendadas.
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Segurança contra Incêndio
5. Trabalhos a Quente
Os trabalhos a quente são processos de construção que exigem calor, como corte ou solda. Todos os trabalhos a quente
exigem uma Permissão de Trabalho a Quente do organizador. O modelo da permissão está anexado aos Apêndices deste
guia.
O organizador enviará uma cópia da Permissão de Trabalho a Quente à administração do local do evento. O pessoal
do organizador deve se comunicar com a administração do local do evento para impedir que os trabalhos a quente,
acidentalmente, deflagrem os alarmes contra incêndio e fumaça ou os sprinklers de água.
Os gerentes assistentes do organizador supervisionarão os trabalhos a quente para garantir que eles não apresentem um
risco à segurança contra incêndio. Em geral, devem ser implantadas as seguintes medidas:
• A área imediata deve estar desimpedida, sem outros trabalhadores, público ou veículos e nenhum outro trabalhador,
público ou veículo deve poder passar sob o local onde estão sendo realizados os trabalhos a quente.
• A área imediata deve estar livre de quaisquer itens combustíveis.
• Os operadores e demais pessoas devem estar adequadamente protegidos contra o risco de queimaduras e danos para os
olhos
• Deve haver um extintor de incêndio apropriado próximo ao local dos trabalhos a quente
• É obrigatório ter um segundo operador para monitorar a operação, para manter outras pessoas afastadas, para prestar
atenção aos sinais de incêndio e para usar o extintor de incêndio, se necessário.

6. Planos de Ação de Segurança contra Incêndios
Em relação aos planos de ação de segurança contra incêndios, relacionamos abaixo os requisitos mínimos para qualquer
local de evento.

6.1 Detecção de Incêndio
Deve haver um sistema de detecção de incêndios automático dividido em zonas para detectar fumaça e, quando
apropriado, detectar calor, por exemplo, em cozinhas. Deve haver um sistema de pontos de comunicação para permitir que
os trabalhadores e pessoas do público deem o alarme ao ver um incêndio. Esses sistemas devem abranger todas as partes
do local do evento e devem ser monitorados em uma sala de controle central, para garantir poder detectar um incêndio
automaticamente em qualquer parte do local do evento, garantir que o alarme seja dado e os serviços de combate a
incêndios sejam alertados.
Quando apropriado, deve haver um sistema de sprinklers para impedir a propagação de calor e das chamas do foco
de incêndio. Isto é especialmente importante nas áreas públicas com tetos baixos ou onde a distância até a saída de
emergência mais próxima for superior a 45 metros.

6.2 Rotas e Saídas de Evacuação em caso de incêndio
Deve haver rotas de evacuação de incêndio adequadas a partir de qualquer parte do local do evento, tanto lateral (pelo
chão) como verticalmente (entre os andares). Essas rotas devem ser mantidas desimpedidas em todos os momentos e
devem estar sinalizadas com luzes de emergência em caso de queda de energia.
As saídas de incêndio devem ser determinadas de acordo com o número máximo de pessoas nos salões de exposição. Deve
haver saídas de incêndio em número suficiente e suficientemente largas para dar vazão ao número de ocupantes dos salões
de exposição.
Para orientação*, uma saída com 0,75m de largura pode dar vazão a 100 pessoas e uma saída com 1,05m pode dar vazão a
200 pessoas. A capacidade das saídas deve ser aumentada em 20% se houver riscos mais elevados de incêndio ou se houver
ocupantes mais vulneráveis nos salões de exposição.
Para planejar a capacidade, a saída de incêndio maior deve ser sempre desconsiderada para aventar a possibilidade de que
uma saída possa ser bloqueada pelo fogo.
As saídas de emergência só são eficazes se estiverem suficientemente próximas para serem utilizadas. Como orientação*,
nenhum ocupante deve estar a uma distância superior a 45m de uma saída de emergência. É permitido haver distâncias
mais longas em grandes salões de exposição se houver pessoal de segurança em número suficiente para orientar as pessoas
em uma emergência ou se houver um sistema de sprinkler de água para compensar.
De preferência, os corredores devem ser construídos de forma a dar um acesso em linha reta às saídas de emergência. Os
corredores devem ter uma largura mínima de 2m, com um corredor de 3m ao redor do perímetro.
Durante a montagem e desmontagem, deve-se designar alguns corredores como corredores de emergência para evacuação
e acesso dos veículos de emergência, sendo que esses corredores devem ser mantidos desimpedidos em todos os
momentos. De preferência, deve haver um corredor de emergência a cada 25m.
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Devem ser implantados alguns meios que garantam que
ocupantes portadores de deficiência, como os cadeirantes,
possam sair do edifício em caso de emergência. Deve ser
possível fazer a evacuação a partir de qualquer parte do
local do evento para um local seguro em 2,5-4 minutos
(dependendo do tamanho do local do evento)*.

6.3 Equipamento de Combate a Incêndio
O local do evento deve fornecer equipamentos adequados
de combate a incêndio para utilização em emergências.
A manutenção desses equipamentos deve estar sempre
atualizada e eles devem estar prontos para serem utilizados
a qualquer momento.
Como orientação*, o fornecimento de um extintor de incêndio
à base de água por 200m2 deve ser suficiente, juntamente com
extintores adicionais, para cobrir áreas de alto risco, tais como
trabalhos a quente. Normalmente, esses equipamentos devem
estar situados nas rotas das saídas de emergência e nas saídas
de emergência, assim como espalhados pelos salões de exposição,
nos estandes.

6.4 Reação às Emergências de Incêndio
O local do evento deve ter implantado planos para lidar com a ocorrência de incêndio, incluindo um sistema
de alto-falantes para transmitir mensagens de segurança contra o incêndio (ver “Emergências”).
Deve haver um número suficiente de pessoal de segurança para ajudar na evacuação. A quantidade
dependerá inteiramente da natureza do evento e do layout dos salões de exposição. Como orientação, cada
salão de exposição deve ter seu próprio pessoal de segurança. Um agente de segurança para cada 1.000
visitantes ou, no mínimo, dois agentes de segurança por salão de exposição é um ponto de partida razoável
para o planejamento. O pessoal de segurança deve estar equipado com rádios com uma conexão para a sala
de controle.
As vias de acesso dos carros do corpo de bombeiros e dos veículos de combate ao fogo devem ser mantidas
sempre desimpedidas. O acesso aos hidrantes de emergência de água para as mangueiras de incêndio deve
ser mantido desimpedido de forma permanente.
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Segurança Alimentar
1. Geral
Os detalhes sobre a preparação, cozimento e distribuição de alimentos oferecidos nos estandes ou nas áreas de
fornecimento temporário de refeições, incluindo degustações, devem ser discutidos com o organizador durante
os primeiros estágios de planejamento do evento. Essas atividades necessitam ter a aprovação do organizador
por escrito.
Para essas atividades, o organizador exige uma notificação prévia enviada com 90 dias de antecedência.

2. Outras seções relevantes
• Lixo, Entulho e Manutenção do Corredor
• Segurança contra Incêndio

3. Treinamento de Segurança Alimentar
Todo o pessoal envolvido na manipulação de alimentos deve ser devidamente treinado e supervisionado para
garantir que todos trabalhem de forma higiênica.

4. Cozinhas ou Estandes onde são processados e servidos alimentos
Os estandes não podem ser usados para processar e servir alimentos se tiverem condições sanitárias deficientes
que possam expor os alimentos ao risco de contaminação. A cozinha/área de preparação de alimentos deve
ter um tamanho adequado para atender à demanda potencial prevista e deve incluir instalações adequadas de
armazenamento, refrigeração, fornecimento de água e descarte de resíduos.

5. Equipamento para Alimentos e Fritadeiras
Todos os equipamentos, incluindo os recipientes de alimentos, que possam entrar em contato com os
alimentos devem ser mantidos limpos e serem feitos de materiais não absorventes e que possam ser limpos
com facilidade e de forma conveniente. Os fogões, fornos e fritadeiras devem estar de acordo com as normas de
segurança contra incêndio. Os fogões, fornos e placas aquecedoras devem funcionar utilizando a rede de gás ou
elétrica. Não é permitido o uso de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP). (Ver também “Segurança contra Incêndio”).

6. Equipamento de primeiros socorros
Cada estande ou cozinha onde houver alimento exposto sendo manuseado, preparado ou distribuído deve
possuir um suprimento de curativos e ataduras, de preferência de cores distintas (de preferência, azul), para
melhor identificação em caso de mistura acidental com os alimentos. Todas as cozinhas ou estandes onde
houver cozimento ou aquecimento de alimentos deve possuir uma manta contra fogo e um extintor de
incêndio adequado.

7. Resíduos e Ventilação
Devem ser disponibilizadas instalações de descarte de resíduos de alimentos e outras substâncias a serem
descartadas. Os resíduos não devem ser abandonados no local e devem ser armazenados e descartados de
forma responsável. Nos locais onde o processo de cozimento crie uma alta concentração de fumaça, por
exemplo, churrascos, grelhados, frituras, é preciso haver ventilação do estande para o ar exterior. (Ver também
“Lixo, Entulho e Manutenção do Corredor”).

8. Segurança Alimentar e Controle de Temperatura
Todos os alimentos presentes em um estande devem ser protegidos do risco de contaminação e, em particular,
os alimentos cozidos e crus devem ser mantidos separados e manuseados com utensílios separados. Os
alimentos abertos não devem ser colocados a menos de 45 centímetros do chão. Todos os alimentos sujeitos
ao crescimento de microrganismos patogénicos ou toxinas devem ser mantidos a uma temperatura de 8°C ou
inferior. Os alimentos cozidos mantidos quentes devem estar sempre a uma temperatura superior a 63°C. O
reaquecimento de alimentos cozidos deve ser feito a uma temperatura de, pelo menos, 75°C. Os alimentos
congelados devem ser mantidos a uma temperatura de -18°C ou inferior. As temperaturas de refrigeração
devem ser medidas com um termómetro adequado e registradas diariamente.
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Segurança Alimentar
9. Degustação de alimentos
A degustação de alimentos deve ser feita de forma
que os clientes não toquem no alimento que as
outras pessoas irão comer, a fim de minimizar o risco
de contaminação cruzada. Devem ser seguidas as
seguintes orientações:
• Os alimentos para degustação devem ser colocados
em um local visível para o expositor, de forma que
ele possa supervisionar os clientes.
• Os clientes não devem ser autorizados a
experimentar o alimento que é mantido como
estoque.
• Se produtos alimentícios como, biscoitos, por
exemplo, estiverem sendo usados para retirar alimentos
colocados em pratos/tigelas para degustação, devese
usar somente produtos que não se quebrem no
alimento a ser degustado (para evitar que os clientes
coloquem os dedos dentro da comida para recuperar o
biscoito).
• Deve-se evitar usar tigelas grandes ou fazer pilhas
dos alimentos a serem degustados, pois isso
aumenta o risco das pessoas colocarem os dedos no
alimento.
• Os clientes não devem ser autorizados a mergulhar
duas vezes os biscoitos/colheres/palitos, etc. no
alimento a ser degustado.
• As tigelas, louças ou pratos não devem ser empilhados, a menos que tenham sido adequadamente limpos
após o uso.
• Os clientes devem ser instruídos sobre o lugar onde jogar fora os itens a serem descartados, como caroços
de frutas ou palitos de degustação.
• Devem ser usados recipientes diferentes para os alimentos e o lixo, para evitar confusão por parte dos
clientes.

10.

Higiene Pessoal

Todas as pessoas que manipulem alimentos expostos devem:
• manter suas mãos e roupas limpas
• cobrir todos os cortes, etc., com um curativo azul impermeável
• não cuspir ou fumar durante a manipulação de alimentos, ou quando estiverem em um recinto que
contenha alimento exposto
• vestir aventais, jalecos limpos e laváveis
• manter suas roupas pessoais fora das áreas onde o alimento exposto é manipulado, a menos que ele esteja
armazenado de forma adequada, por exemplo, armários/guarda-louças.
• não usar joias nas mãos, a não ser alianças de casamento simples
• não manusear alimentos expostos quando estiver com, ou até 48 horas depois de ter tido, gastroenterite,
disenteria, infecções, furúnculos ou cortes sépticos, etc., que possam causar intoxicação alimentar.

11.

Instalações de Lavagem de Alimentos e Mãos

Todos os estandes onde houver preparação de alimentos devem estar próximos (de preferência a não mais de
3m de distância) de instalações sanitárias onde se possa lavar as mãos com água limpa e secá-las. Nos estandes
onde houver preparação de alimentos, é preciso dispor de uma pia adicional para lavagem de alimentos e, de
preferência, uma pia separada para lavar a louça.
Para distribuições limitadas de bebidas quentes e petiscos, não é necessário dispor de pia, mas deve ser
providenciado o estoque e utilização de toalhinhas de desinfecção das mãos.
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Içamento
1. Geral
O termo Máquinas de Elevação inclui todos os equipamentos usados no trabalho para levantar ou abaixar
cargas, incluindo os acessórios usados para ancoragem, fixação ou suporte dessas cargas. Isso inclui os
guindastes, caminhões guindaste HIAB, empilhadeiras, equipamentos de elevação operados manualmente,
elevadores, guindastes, porta-paletes, plataformas elevatórias móveis e acessórios de elevação, tais como
correntes, lingas, mosquetões, olhais de suspensão, etc.

2. Outras seções relevantes
• Rigging
• Movimento de veículos
• Trabalho em altura

3. Avaliação de Riscos, Planejamento e Supervisão
Todas as operações de elevação devem ser objeto de uma avaliação de riscos apresentada ao organizador
com, pelo menos, 90 dias de antecedência. (As avaliações de risco para elevações específicas podem ser
concluídas quando houver disponibilidade das informações relevantes). Todas as operações de elevação
devem ser devidamente planejadas com antecedência por uma pessoa capacitada, especialmente no que
se refere a cargas sobre o piso. O organizador exige uma notificação prévia para elevações complexas, por
exemplo, de 2m de altura, ou elevações pesadas, de mais de 5000 kg, ou elevações com guindaste. Todas as
operações de elevação devem ser monitoradas por um supervisor competente.

4. Competência
As operações de elevação devem ser realizadas e
supervisionadas por pessoas competentes, qualificadas
com as habilidades apropriadas, conhecimento,
treinamento e experiência. As licenças/certificados de
treinamento devem ser válidas e ter menos de 3 anos.
Mediante solicitação, será preciso apresentar os
comprovantes da capacitação para inspeção.
O organizador se reserva o direito de afastar os operários
que utilizem práticas inseguras na área arrendada.

5. Manutenção das máquinas de elevação
O equipamento de elevação usado não deve ter defeitos,
deve ser adequado para o fim a que se destina
(suficientemente forte, estável e com sinalização de sua
carga limite de trabalho), ter sua manutenção em ordem e
estar de acordo com as exigências legais relevantes para
inspeção com certificação válida, que deve ser apresentada
mediante solicitação. Isso inclui os equipamentos usados
somente ocasionalmente, como acessórios de conexão para
empilhadeiras.
Todas as máquinas de elevação no local devem ser inspecionadas visualmente todos os dias por uma pessoa
competente, para garantir que funcionem de forma segura. Deve ser feito um registro dessa inspeção, e
esses registros devem ser conferidos pelo supervisor de elevação.
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6. Condução das operações de içamento e Limites de carga do piso
As máquinas de elevação devem ser posicionadas de forma a minimizar o risco de ferimentos ou danos, por
exemplo, de queda do equipamento ou da carga, ou atingir pessoas ou estruturas; todas as partes de
uma carga e tudo que estiver preso a ela e for usado na elevação deve estar seguro e com a resistência
apropriada. As empilhadeiras devem estar rotuladas e numeradas para que o equipamento e a empresa
que o utiliza possam ser facilmente identificados pelo organizador, no caso de violações da segurança ou
incidentes.
Não se pode presumir que os pisos do salão de exposição e as vias externas suportem o mesmo peso que as
vias públicas. Deve ser feita uma consulta à administração do local do evento em relação aos limites de
carga no piso e, em especial, sobre:
• o ponto de carga dos estabilizadores nos guindastes
• a capacidade dos níveis superiores
• a capacidade dos elevadores de carga
• a capacidade dos dutos do piso ou de outras áreas mais frágeis.
O local do evento deve assinalar e marcar de forma adequada os limites de carga e os pontos fracos, como os
dutos do piso. Os operadores das empilhadeiras devem:
• usar o colete e os EPIs relevantes, incluindo capacete, quando aplicável
• obedecer aos limites de velocidade
• ter uma visão clara à sua frente ao operar uma empilhadeira ou usar um assistente de manobras, quando
houver dificuldade de visualizar os locais.
• observar os limites de carga no piso para seu veículo e carga
• não transportar passageiros em qualquer parte do veículo ou da carga
• deslocar-se com os garfos na posição de viagem (na altura da perna)
• não tentar fazer um içamento muito elevado sem a ajuda de um assistente de manobras
• usar os dispositivos de contenção, quando eles tiverem sido instalados
• não colocar carga nos corredores designados como corredores de emergência
• desligar os motores quando a máquina não estiver em uso e remover as chaves quando estiver
estacionada
• ao estacionar, posicionar os garfos junto ao chão
• não utilizar um telefone celular enquanto estiver operando o equipamento
• não estar sob a influência de drogas ou álcool ao operar o equipamento.
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Transporte Manual
1. Geral
A Movimentação Manual é o deslocamento de cargas,
levantando-as e carregando-as com a mão.

2. Outras seções relevantes
Equipamentos de Proteção Individual e Conduta Pessoal

3. Gestão do Risco
De preferência, devem ser usados meios mecânicos, como
empilhadeiras, carregadores de paletes e carrinhos para
reduzir a necessidade de transporte manual. Os fatores a
serem considerados no transporte manual de cargas são:
• peso da carga
• tamanho e forma da carga
• postura durante o transporte manual
• a que altura você levantará a carga
• natureza do movimento do transporte manual
• frequência do transporte manual
• ambiente de trabalho
• capacidade da pessoa
O pessoal deve ter sido treinado sobre técnicas de movimentação manual para reduzir o risco de lesões
pessoais.

4. O Ambiente de trabalho
Deve haver uma iluminação adequada e clara nos corredores, para permitir que as cargas sejam
transportadas sem risco de tropeçar e cair.

5. Equipamentos de Proteção Individual
Os operários que estiverem movimentando cargas devem usar botas de segurança para reduzir o risco
de escorregar. Aqueles que trabalharem com cargas pesadas podem precisar usar botas com biqueira de
proteção para proteger os pés contra queda de cargas.
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Cobertura Médica
1. Geral
Todos os eventos devem ter uma cobertura para toda a área arrendada para prestação de assistência médica,
como segue:
• tratamento de emergência de primeiros socorros, a fim de estabilizar a vítima até que a ajuda médica
profissional chegue
• tratamentos no local para lesões e doenças de menos importância.

2. Outras seções relevantes
Ver também (“Emergências”)

3. Nível de cobertura
O nível de cobertura deve ser adequado para o tamanho e o perfil de risco do evento. Devem ser
consideradas as atividades de montagem e desmontagem e a quantidade e tipos de visitantes esperados.
No mínimo, deve haver cobertura médica suficiente para fornecer os primeiros socorros em qualquer
parte da área arrendada dentro de 3 - 5 minutos após um alerta.
Os socorristas devem ser qualificados e competentes para lidar com situações de emergência, incluindo a
reanimação de uma vítima.

4. Localização do Posto de Primeiros Socorros
O posto de primeiros socorros deve ser facilmente acessível a partir de qualquer parte da área arrendada e
deve estar claramente sinalizado. É essencial que todos os funcionários, gerentes, segurança, expositores e
fornecedores estejam cientes da localização do posto médico e como contatá-lo, se necessário.

5. Tratamento de primeiros socorros
Ao solicitar assistência médica, é importante dar as seguintes informações, para que os socorristas possam
lidar com o incidente de forma rápida e eficaz.
• localização exata do acidente - por exemplo, nome e número do Estande
• tipo de incidente, por exemplo, corte, membro quebrado, problema de coração leve ou suspeita de
problema no coração
Todos os tratamentos devem ser registrados e comunicados ao organizador. No mínimo, deve haver o
registro dos seguintes dados:
• detalhes pessoais da vítima - nome, endereço, número do telefone celular e outras informações de contato
• natureza da lesão
• tratamento recebido
• se uma vítima for enviada ao hospital, indicar o hospital para onde ela foi enviada

25

Trabalho Noturno
1. Geral
Trabalho Noturno refere-se ao trabalho efetuado fora das horas normais de funcionamento, após os salões de
exposição terem sido fechados para o dia.

2. Requisitos para Permissão de Trabalho Noturno
Normalmente, não será permitido realizar trabalhos noturnos. Os fornecedores e expositores devem se planejar
para garantir que o trabalho necessário possa ser completado dentro das horas alocadas. Geralmente, o
trabalho noturno só será permitido em circunstâncias excepcionais, quando ele puder ser realizado de forma
segura.
O trabalho noturno só poderá ser realizado na área arrendada com a permissão do organizador. Devem ser
considerados os seguintes pontos:
• riscos à segurança, incluindo horas de trabalho razoáveis para os operários
• segurança
• iluminação e energia
• sanitários
• cobertura de primeiros socorros, cobertura de saúde e segurança
• situações de emergência
• as condições pertinentes da licença do local do evento.
O trabalho noturno só será permitido quando houver uma cobertura suficiente de gestão e pessoal de plantão
adequado para supervisionar o uso das práticas de trabalho seguras e para garantir a adesão às restrições da
licença. No mínimo, deve haver ao menos um gerente assistente do organizador de plantão e um supervisor de
segurança do local do evento capaz de monitorar os sistemas de emergência de vida do local do evento.
Os fornecedores e expositores podem incorrer em custos se for necessário realizar trabalhos noturnos não
planejados devido a falhas de planejamento.
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Equipamentos de Proteção
Individual e Conduta Pessoal
1. Geral
Equipamentos de Proteção Individual (EPI) são todos os itens
concebidos para proteger o indivíduo. Tais itens incluem:
• Capacetes
• Equipamento de prevenção de queda
• Botas de segurança
• Luvas
• Protetor para os olhos

2. Outras seções relevantes
• Segurança contra Incêndio
• Içamento
• Trabalho em altura

3. Responsabilidades
Os expositores e fornecedores são responsáveis por garantir que os
trabalhadores recebam os EPIs adequados para suas atividades de
trabalho. Em especial, são aplicadas as seguintes regras:
• O uso de capacetes é obrigatório onde houver perigo de queda de objetos.
• É obrigatório o uso de calçados robustos nos salões de exposição durante a montagem e desmontagem,
para evitar escorregões e lesões nos pés.
• As pessoas que realizem trabalhos em alturas onde não houver parapeito de segurança devem estar
presas a cinturões de segurança ou vestir equipamento de prevenção de queda.
• É obrigatório o uso de coletes de segurança de alta visibilidade em áreas com movimento significativo de
veículos.
Os trabalhadores são responsáveis pela garantia de uso dos EPIs e devem cooperar com o organizador e o
pessoal de segurança designado pelo organizador em tudo que se refira à saúde e segurança

4. Fumar
A regra de não fumar deve ser aplicada nos locais onde o fumo for proibido
conforme a legislação. As áreas para fumantes providenciadas devem estar
situadas fora dos salões de exposição. Se o fumo não for legalmente proibido, o
organizador defenderá uma proibição de fumar nas instalações.

5. Consumo de Bebidas Alcoólicas
De preferência, a venda de álcool não deve ser permitida durante a montagem
e desmontagem e o organizador defenderá a norma de proibir o consumo de
álcool.
Todos os trabalhadores que realizem trabalho em altura ou operem uma
máquina pesadas não devem beber álcool enquanto estiverem trabalhando.

6. Conduta Pessoal
Os trabalhadores devem se comportar de forma a não colocar em risco a saúde
e a segurança de terceiros. O organizador se reserva o direito de remover
qualquer trabalhador do local do evento que represente um risco para os demais
por ignorar as normas sobre saúde e segurança.
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Rigging
1. Geral
Rigging refere-se a todas as peças ou equipamentos usados
temporariamente para içar, movimentar, transportar ou fixar.

2. Outras seções relevantes
As outras seções relevantes sobre rigging são:
• Içamento
• Assistência Médica
• Trabalho em altura

3. Avaliação de Riscos, Planejamento e
Supervisão
Todas as operações de rigging devem ser objeto de uma
avaliação de riscos que, juntamente com as informações
de suporte sobre as exigências da operação de rigging,
deve ser enviada ao organizador com, no mínimo, 90 dias
de antecedência. Todas as operações de rigging devem
ser adequadamente planejadas com antecedência,
especialmente no que se refere aos Limites das Cargas de
Trabalho permitidos. Todas as operações de rigging devem
ser monitoradas por um supervisor competente.

4. Competência
As operações de rigging devem ser realizadas e supervisionadas por pessoas competentes, qualificadas com
as habilidades apropriadas, conhecimento, treinamento e experiência. Mediante solicitação, será preciso
apresentar os certificados para inspeção. O organizador se reserva o direito de afastar os operários ou
fornecedores que utilizarem práticas inseguras na área arrendada.
Os expositores e fornecedores NÃO estão autorizados a realizar suas próprias atividades primárias de rigging
como, por exemplo, fixar algo na estrutura do edifício. Somente os prestadores de serviços de rigging
contratados ou aprovados pelo organizador ou pela administração do local do evento têm permissão de
realizar trabalhos de rigging em qualquer lugar da área arrendada. De preferência, haverá apenas um
fornecedor de serviços de rigging designado ou aprovado para o evento.
A organização se reserva o direito de nomear um fornecedor independente para inspecionar e aprovar o
trabalho de rigging nos salões de exposição, após o término deste. Todos os trabalhos inseguros devem ser
modificados para se tornarem seguros, ou ser cancelados.

5. Monitoramento
Os gerentes assistentes do organizador devem monitorar as operações de rigging para garantir que sejam
realizadas de forma segura.

6. Manutenção do Equipamento de Rigging
O equipamento de rigging utilizado não deve apresentar defeitos, deve ser adequado para o fim a que se
destina, deve indicar seu Limite de Carga de Trabalho, ter sua manutenção em ordem e estar de acordo com
as exigências legais relevantes para inspeção com certificação válida, que deve ser apresentada mediante
solicitação.
Todos os equipamentos de rigging no local devem ser inspecionados visualmente todos os dias por uma
pessoa competente, para garantir que funcionem de forma segura.
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Rigging
7. Precauções gerais de segurança
Sempre que possível, deve-se remover todo o pessoal das áreas onde forem realizadas atividades de rigging
ou elevação em altura.
Os operários devem evitar trabalhar em altura sempre que possível e usar equipamento de trabalho ou
outras medidas para prevenir quedas e minimizar o risco de lesões devido a quedas.
Os operadores do equipamento de rigging e os supervisores de rigging devem usufruir de períodos
adequados de repouso.
O local do evento deve fornecer iluminação de trabalho adequada para garantir que as operações de rigging
possam ser realizadas com segurança. O pessoal do organizador deve trabalhar junto com a administração
do local do evento para garantir que haja tempo suficiente disponível para assegurar que as operações de
rigging sejam realizadas com segurança.

8. Gestão do risco de quedas de altura
Ao trabalhar em altura, os operadores de equipamento de rigging devem estar presos com cinturões de
segurança ou usar dispositivos de prevenção de quedas. Deve ser utilizada uma proteção adequada para a
cabeça, para evitar lesões na cabeça em uma queda. A empresa de prestação de serviços de rigging deve ter
um plano de resgate para resgatar os operadores do equipamento de rigging suspensos em altura após uma
queda.

9. Práticas de Trabalho
Todo o equipamento utilizado deve ter seu Limite de Carga de Trabalho claramente marcado e deve estar de
acordo com a carga a ser aplicada. As cargas aplicadas devem levar em conta o peso seguro do equipamento
de rigging e de elevação. Se houver qualquer dúvida, então as margens de segurança devem ser duplicadas.
Em situações em que houver inconveniência em usar lingas, deve-se considerar usar vigas de içamento.
Quando forem usados os sistemas de treliça padrão para essa finalidade, eles devem ser objeto de um
relatório estrutural. Quando forem utilizadas vigas especificamente designadas ou fabricadas, deve haver um
certificado disponível para inspeção de um teste e uma análise independente.
Os aços utilizados nas operações de rigging devem estar protegidos contra danos quando forem
manipulados em torno de treliças de aço.
Todos os sistemas de treliça suspensos devem ter uma certificação estrutural independente e só podem ser
usados conforme os parâmetros certificados projetados. Deve ser dada uma atenção especial à montagem
de seções da treliça estrutural para garantir que as braçadeiras estejam alinhadas corretamente conforme
as recomendações dos fabricantes e que todos os elementos de conexão estejam encaixados corretamente.
As lingas do equipamento suspenso devem ser utilizadas conforme as recomendações dos fabricantes e de
acordo com as melhores práticas.
As áreas de operações de rigging devem ser claramente definidas e o acesso a essas áreas deve ser restrito ao
pessoal competente envolvido na operação. Deve ser mantida uma comunicação clara entre as pessoas que
estejam trabalhando em altura e o pessoal de terra.
Os fornecedores de elementos de sinalização devem ser responsáveis pela integridade dos sinais e seus
equipamentos de suspensão devem ser próprios para suspensão. Não é permitido o uso de parafuso olhal
e o organizador se reserva o direito de recusar a suspensão de qualquer elemento de sinalização quando os
dispositivos de suspensão fornecidos forem inadequados.
Devido à natureza frágil dos materiais utilizados, os elementos de sinalização em papel só podem ser
suspensos se tiverem sido construídos com um material aprovado. A utilização de pesos na parte inferior dos
banners só pode ser feita quando os pesos estiverem completamente vedados dentro do banner de forma
positiva, como através de costura ou solda de vinil. Não é permitida a adição de sacos de pesos presos à
parte inferior através de colagem.
É possível que, em alguns lugares, haja a necessidade de suspensões adicionais ou ‘de segurança’. Quando
necessário, elas devem ser instaladas para substituir a unidade de içamento mecânico, como recurso de
emergência em caso de falha mecânica.

10.

Equipamentos de acesso

Os equipamentos de acesso não devem apresentar defeitos e devem ser usados de acordo com as instruções
do fabricante, na forma projetada. É estritamente proibido permanecer em pé diretamente sobre garfos,
conexões ou paletes não concebidos para tais aplicações.
Os operadores de equipamento de rigging que estiverem trabalhando no lado externo de uma plataforma
com murada de proteção devem estar presos a ela através de cinturão de segurança ou usar equipamento de
prevenção de queda.
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Verificações e Construção do Plano do
Estande
1. Geral
Essa seção se refere ao processo de aprovação e montagem dos estandes de exposição, plataformas e palcos.
Os estandes de exposição são divididos em três categorias:
• Estande modular padrão
• Estande construído pelo expositor no espaço vazio arrendado
• Estruturas complexas

2. Outras diretrizes relevantes
As outras seções relevantes são:
• Instalações elétricas
• Segurança contra Incêndio

3. Verificação do Plano do Estande
Todos os planos do estande devem ser submetidos ao organizador 90 dias antes da exposição, indicando o
número e a localização do estande. Todos os planos do estande devem ser verificados por uma pessoa
competente para assegurar:
• sua conformidade com todas as normas e regras relevantes do local do evento
• que a estrutura pode ser construída com segurança dentro do tempo disponível
• que o projeto é adequado para a sua finalidade e é seguro para o uso.
O organizador não permitirá a construção de estandes que não tenham sido verificados e aprovados pelo
pessoal do organizador ou por um fornecedor do organizador. Os requisitos para cada categoria de
estande estão detalhados abaixo. O organizador pode impedir a abertura de um estande se sua estrutura
for considerada insegura.

4. Estande modular padrão
O estande modular padrão será construído e equipado por um fornecedor aprovado pelo organizador e não
é necessário que haja nenhuma outra aprovação dos expositores em relação à estrutura do estande.

5. Estande construído pelo expositor no espaço vazio arrendado
Nessa definição estão incluídos todos os estandes que forem projetados e construídos pelo expositor,
mas que não forem “Estruturas Complexas” tal como definido abaixo. Os estandes construídos pelos
expositores devem apresentar ao organizador as seguintes informações:
• desenhos detalhados em escala, incluindo perspectivas e projeções da planta
• detalhes dos materiais usados para construir o estande
• uma planta indicando sua localização dentro da exposição
• uma avaliação de risco (para incluir os riscos de incêndio) e a declaração da metodologia usada
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6. Estruturas complexas
Uma estrutura complexa é qualquer forma de construção de qualquer altura que possa exigir a contratação
de um engenheiro de estruturas. Se um estande não for construído como um estande modular padrão, é
responsabilidade do projetista do estande determinar se a construção é complexa ou não. Alguns exemplos
de estruturas complexas são:
• quaisquer estruturas, independentemente de sua altura, que exijam cálculos estruturais
• estandes com diversos andares
• qualquer parte de um estande ou exposição superior a 4 metros de altura
• itens suspensos, por exemplo, plataformas de iluminação que pesem mais de 400 kg.
• torres de som/iluminação
• arquibancadas temporárias
• plataformas e palcos com mais de 0,6 m de altura e todas as plataformas e palcos para uso público. No
caso de estruturas complexas, devem ser apresentadas as seguintes informações:
• plantas detalhadas da estrutura, em escala, indicando:
•

planta baixa de cada piso do estande

• cortes em cada piso do estande
• projeções, incluindo as estruturas de aço completa e detalhes das escadas
• largura e posição das rampas de entrada para o estande
• carga do piso e/ou teto
• especificações dos materiais utilizados
• cálculos estruturais
• avaliação de risco (para incluir os riscos de incêndio) e a declaração da metodologia usada
• confirmação por escrito de um engenheiro estrutural, com adequada certificação de responsabilidade civil
profissional, que o projeto é seguro para a finalidade a que se destina.
Se uma estrutura complexa for modificada após a apresentação das informações acima, os planos devem ser
reapresentados com os detalhes de todas as modificações e confirmação de um engenheiro de estruturas
que o projeto final global é seguro para a finalidade a que se destina.
As estruturas com mais de 4m usadas somente para sinalização e que tiverem um design simples podem não
ser consideradas ‘complexas’, mas precisam apresentar o detalhamento de como foram fixadas para prevenir
sua queda.

7. Requisitos de Construção do Estande
7.1.

Sinais de saída

Deve haver sinais de saída iluminados suficientes, posicionados de forma a poderem ser visualizados para
facilitar a fuga em caso de emergência. De preferência, os sinais de saída devem:
• estar a uma altura mínima de 200 mm e ter uma largura mínima de 400 mm
• estar conectados a uma fonte de energia 24 horas por dia e estar permanentemente iluminados..

7.2.

Iluminação de Emergência

A iluminação proporcionada pela iluminação normal e pela iluminação de emergência deve ser suficiente
para permitir que qualquer pessoa possa visualizar seu caminho para sair dos estandes, salas de seminários e
auditórios. Todas as baterias usadas para iluminação de emergência devem ser capazes de funcionar por, no
mínimo, três horas após a queda de energia do fornecimento de energia usual.
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7.3. Rotas de escape
Deve haver rotas de fuga adequadas a partir de qualquer ponto do estande ou estrutura. As rotas de escape
devem:
• estar desobstruídas
• ser niveladas e ter um acabamento firme, liso e antiderrapante. De preferência, as rotas de fuga devem:
• ter uma altura mínima, desobstruída de 2.1m, salvo nas portas, que devem ter uma altura de, pelo menos,
2.06m
• não ter uma largura inferior a 2 metros, exceto dentro dos estandes com menos de 100m2, onde as rampas
de acesso devem ter, pelo menos, 1m de largura
• dentro de um estande, não deve haver mais de 12 metros de distância entre qualquer parte do estande e
uma saída, abertura ou rampa de acesso.

7.4. Estandes com diversos andares
Os estandes cujo piso superior possa acolher mais de 50 pessoas exigem, no mínimo, duas escadas separadas
ligando o piso inferior ao piso superior.
O piso do andar superior de um estande com diversos andares deve ser capaz de resistir a uma carga de peso
de 5kn/m2.

7.5. Rampas
As rampas devem ter uma inclinação não muito íngreme para poderem ser usadas por pedestres e cadeiras de
rodas. Seguem abaixo os requisitos ideais para as rampas:
• as rampas não devem ter um comprimento superior a 10m ou ter uma elevação superior a 500mm.
• as rampas devem ter uma largura desobstruída de, no mínimo de 1,5 m.
• a superfície da rampa deve ser antiderrapante, especialmente quando molhada
• deve haver corrimãos dos dois lados da rampa (a menos que seja uma rampa curta projetada para o acesso
de cadeira de rodas a um estande).

7.6.

Escadas

As escadas devem oferecer segurança ao serem utilizadas e suas dimensões ideais são as seguintes:
• cada lance de escada deve ter um patamar tanto na parte inferior como na parte superior
• cada patamar deve ter um comprimento desobstruído de, no mínimo, 1,2m
• os lances de escada devem ter uma largura desobstruída mínima de 1,2m.
• as portas não devem girar para dentro da área dos patamares
• os lances entre os patamares devem conter, no máximo, 12 espelhos, quando o piso do degrau for menor
que 350mm, e até 18 espelhos quando o piso do degrau tiver 350mm ou mais.
• o piso e o espelho de cada degrau devem ser consistentes ao longo de todo um lance de escada.
• o espelho de cada degrau deve ter entre 150mm e 170mm
• o piso de cada degrau deve ter entre 280mm e 425mm
• os espelhos não podem ser vazados
• não recomendamos construir degraus isolados
• deve ser instalado um corrimão contínuo em cada lado dos lances e patamares das escadas
• uma única escada não deve ter mais de 1,8 metros de largura
• quando a escada for dividida em mais de um corredor, o corredor não poderá ter menos de 1m de largura e
deve ser instalado um corrimão entre os corredores.
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Quando os acessos construídos especificamente para reboques, barcos, trailers e similares não estiverem
de acordo com as normas acima, eles devem ser objeto de uma avaliação de riscos para garantir que seu
uso é seguro. Não recomendamos construir escadas em espiral. Elas não devem ser instaladas em andares
superiores com uma ocupação máxima superior a 20 pessoas.

7.7. Corrimãos
Os corrimãos devem ter um formato que não permita subir por eles, ou seja, com preenchimentos sólidos
ou parapeitos verticais, que não devem estar a uma distância maior que 100mm e não devem ter elementos
horizontais entre os elementos verticais.

7.8. Barreiras (Balaustradas)
Serão instaladas barreiras para proteger as bordas expostas das escadas, patamares, balcões, galerias e outros
lugares com alterações de nível. Elas devem:
• fornecer proteção contra todas as bordas das escadas e rampas a uma altura de 1,1m.
• impedir que sejam escaladas, ou seja, ter preenchimentos sólidos ou parapeitos verticais que não devem
estar a uma distância maior que 100mm.

7.9. Construção de Estandes: Materiais de Construção
Todos os materiais utilizados na construção dos estandes, instalações e displays, incluindo sinalizações e
faixas serão:
• adequados para os fins e as condições da finalidade pretendida
• adequadamente preparados e fixados de forma apropriada para desempenhar as funções para as quais
foram concebidos
• não combustíveis, intrinsecamente não inflamáveis ou com alta resistência ao fogo
• à base de água, quando aplicável, por exemplo, colas e tintas.
Podem ser solicitadas amostras adequadas dos materiais para serem submetidas à administração do local do
evento para aprovação. Os materiais podem ser testados in loco para assegurar que estão de acordo com as
exigências de segurança contra incêndio.
Os materiais de decoração usados para revestir o estande devem ser à prova de fogo ou terem sido
comprados já com aplicação de tratamento feito com materiais químicos apropriados.
Podem ser aceitos papeis de parede e outros acabamentos pouco espessos similares não tratados, se eles
não tiverem uma espessura superior a 1mm e se forem firmemente fixados.
Plantas e flores artificiais são combustíveis e emitem gases tóxicos. Por conseguinte, não devem ser utilizadas
na decoração do estande. Flores de tecido tipo seda podem ser aceitas, desde que sejam à prova de fogo ou
que tenham sido tratadas e marcadas como tal.
Cortinados, cortinas, tapeçarias, etc., devem ser inerentemente à prova de fogo ou apresentar alta resistência
ao fogo. Caso contrário, eles podem ser tratados com um retardador de chama. Devem estar disponíveis para
inspeção todos os certificados dos testes realizados de todos os materiais que se pretenda usar.
Os tecidos utilizados para decoração no interior do estande devem ser afixados bem esticados e/ou em
pregas apertadas (sem drapeados frouxos) em um suporte sólido, fixado acima do nível do chão e sem tocar
os dispositivos de iluminação.
As cortinas nas rotas de saída devem estar penduradas a 75mm do chão, ter uma divisão no centro e não
ocultar nenhuma sinalização de saída.
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Todos os revestimentos do piso devem estar bem presos e serem mantidos de forma a não apresentar
perigo. A fixação dos revestimentos do piso do estande ao piso do salão de exposição somente pode ser
feita utilizando uma fita adesiva aprovada. Outras formas de fixação ao piso do salão de exposição, como
presilhas para cabo, grampos e parafusos, geralmente são proibidas, mas podem ser permitidas em alguns
locais de eventos.
Todos os vidros utilizados na construção dos estandes devem ser vidros blindados (laminados ou
temperados) com, no mínimo, 6mm de espessura para prevenir lesões devido à quebra do vidro. A tabela
abaixo indica a espessura necessária para grandes áreas envidraçadas:
Dimensões máximas do tamanho do painel
Espessura necessária

Tamanho

8mm

1100 mm x 1100mm

10mm

2250mm x 2250mm

12mm

4500mm x 4500mm

15mm

Sem limite

Todas as grandes áreas ininterruptas envidraçadas transparentes devem ser sinalizadas com fitas de
advertência, pontos de aviso, logotipos, etc.
Áreas envidraçadas elevadas devem ser de vidro aramado ou laminado, ou ter uma proteção adequada
contra quebra.
Os tecidos usados para cobrir o estande à noite devem ser feitos de material inerentemente não inflamável
ou de material tratado adequadamente para torná-lo resistente ao fogo. Eles devem ser armazenados na
forma de rolos e presos firmemente de forma a não obstruir de forma alguma quando não estiverem em uso.
No local, só podem ser usadas tintas à base de água. Se for ser usado equipamento de pintura por
pulverização, o método deve ser aprovado pela administração do local do evento e não deve incomodar
terceiros. Devem ser tomadas medidas de proteção para garantir que não seja derramada ou pulverizada
tinta na estrutura do edifício.
Todos os materiais do tipo plástico, incluindo plantas de plástico e materiais utilizados para painéis de
visualização, etc., devem ser não inflamáveis.
Todos os elementos em madeira com menos de 25mm de espessura devem ter recebido tratamento para
resistir ao fogo. Os materiais que foram tratados dessa forma devem ter suas marcações correspondentes.
As tábuas, compensados, aglomerados, etc., devem ser tratados contra o fogo se tiverem menos de 8mm de
espessura. A exceção a isso é o MDF, cujo uso, geralmente, é aceitável, devido à sua densidade.
Assentos estofados devem ser não inflamáveis e marcados com a norma adequada.
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Movimentação de Veículos
1. Geral
O termo Veículos inclui veículos com mercadorias, vans,
carros e todos os equipamentos com autopropulsão
como guindastes, empilhadeiras, plataformas de
trabalho móveis de acesso, máquinas de limpeza e
rebocadores elétricos. Inclui também todas as formas de
transporte pessoal, como carrinhos de golfe, patinetes
elétricos Segway e bicicletas.

2. Outras seções relevantes
Ver também ‘Içamento’

3. Acesso de Veículos
Deve haver um acesso seguro suficiente para todos
os tipos de veículos através das portas de carga para
evitar o congestionamento de veículos. De preferência,
o tráfego deve ser limitado às entregas essenciais e
veículos de serviço e deve haver um tráfego com um
fluxo de mão única ao redor do local do evento. (Podem
ser feitas exceções para entregas ou operações de
içamento específicas com os controles apropriados).
O local do evento deve fornecer iluminação interna e
externa adequada para garantir a segurança de veículos
e pedestres.
Deve haver acessos independentes de entrada e saída de pedestres. Quando isso não for possível, as portas
de carga devem ser organizadas de forma a permitir a entrada e saída seguras dos pedestres.
Nos locais onde houver uma atividade significativa de veículos, a movimentação dos veículos deve ser
organizada de forma a garantir que os veículos que efetuam carga e descarga não permaneçam no local mais
tempo do que o necessário e para garantir que os veículos que efetuam carga e descarga se aproximem o
máximo possível do local onde as cargas precisam ser entregues.
Não se pode presumir que os pisos do salão de exposição e as vias externas suportem o mesmo peso que as
vias públicas. Deve ser feita uma consulta à administração do local do evento em relação aos limites de carga
no piso e, em especial, sobre:
• o ponto de carga dos estabilizadores nos guindastes
• a capacidade dos níveis superiores
• a capacidade dos elevadores de carga
• a capacidade dos dutos do piso ou de outras áreas mais frágeis.
Os limites de carga do piso devem estar claramente identificados e visíveis para os motoristas. Os
controladores de tráfego devem usar coletes de segurança de alta visibilidade.

4. Competência dos motoristas
Os motoristas devem ser treinados, certificados e competentes para conduzir seu veículo.
Os motoristas devem atender às orientações razoáveis dos controladores de tráfego, do pessoal de segurança
e do pessoal operacional do organizador. O organizador se reserva o direito de afastar da área arrendada os
motoristas que conduzam de forma insegura.

5. Manutenção de Veículos
Todos os veículos devem estar em condições seguras e aptos para trafegar nas vias. Todas as máquinas de
elevação devem ser inspecionadas diariamente para verificar se apresentam condições de segurança. O
organizador se reserva o direito de afastar quaisquer veículos não seguros da área arrendada.
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6. Regras para os veículos em movimento
Os condutores de veículos devem:
• não exceder os limites de velocidade do local do evento ou, em todos os casos, não ultrapassar a
velocidade de 15 km/hora nas áreas externas e 10 km/hora dentro dos salões de exposição, levando em
conta a velocidade mais baixa.
• observar os limites de carga para os veículos nos pisos
• não andar de marcha a ré, a menos que usem um assistente de manobras para guiar o veículo para trás se
a visão traseira estiver restringida de alguma forma.
• não deixar os motores em funcionamento dentro dos salões de exposição, a menos que esteja operando o
equipamento (por exemplo, um guindaste)
• não transportar passageiros, a menos que eles estejam sentados em um banco do passageiro
• não carregar ou descarregar em áreas onde bloqueará saídas de incêndio ou rotas para veículos de
emergência
• usar um dispositivo de retenção do motorista (cinto de segurança), quando houver
• usar uma luz de sinalização perigo quando esse dispositivo estiver instalado para dar marcha a ré
• proteger os veículos em todos os momentos e remover suas chaves quando não estiverem sob vigilância.
• não conduzir qualquer tipo de veículo dentro dos salões de exposição quando eles estiverem abertos ao
público
• não dirigir nenhum tipo de veículo sob a influência de drogas ou álcool
• não dirigir qualquer tipo de veículo enquanto estiverem usando um telefone celular.

7. Guindastes e empilhadeiras
Ver “Içamento”

8. Reabastecimento
Por razões de segurança contra incêndio, os veículos
não devem ser reabastecidos em locais onde houver
público, ou perto de locais onde houver público e,
certamente, não serão abastecidos dentro dos salões
de exposição.
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Remoção de Lixo, Entulho e
Manutenção do Corredor
1. Geral
Os entulhos e resíduos deixados nos corredores
bloqueiam as rotas de fuga de incêndio e impedem o
acesso das equipes médicas em caso de emergência.
Objetos cortantes no lixo podem causar lesões nas mãos
e pés. Resíduos de alimentos atraem animais nocivos e
podem ser um perigo para a saúde.

2. Outras seções relevantes
• Segurança contra Incêndio
• Içamento

3. Remoção de Lixo em Geral
O local do evento é responsável pela limpeza do lixo
normal, que inclui embalagens e outros itens pequenos.
Os expositores e fornecedores são responsáveis pela
remoção de quaisquer outros resíduos incluindo:
• carpete – exceto – restos/recortes
• caixotes/paletes
• entulho de construção, tal como tijolos, areia e
materiais montagem do estande
• peças de metal
• grandes itens que não caibam em recipientes de lixo ou que
precisem ser removidos por meios mecânicos
• resíduos perigosos, por exemplo, tintas, solventes, produtos
químicos, resíduos clínicos, aerossóis, óleos ou lubrificantes,
incluindo panos usados na aplicação destas substâncias
• óleos de cozinha
• lâmpadas tubulares (lâmpadas fluorescentes) e lâmpadas
incandescentes
• material produzido por demonstrações de trabalho da
exposição. Os expositores e fornecedores são responsáveis
pela remoção de itens volumosos de resíduos e, sempre que
possível, deverão descartar o lixo nas latas e recipientes
fornecidos.
Pregos e outros objetos pontiagudos não devem ser deixados
com a ponta para fora da madeira e devem ser martelados para
eliminar as arestas.

4. Corredores de Emergência
Durante a montagem e desmontagem, deve-se designar alguns
corredores como corredores de emergência para evacuação e
acesso dos veículos de emergência, sendo que esses corredores
devem ser mantidos desimpedidos em todos os momentos. De
preferência, deve haver um corredor de emergência a cada 25m.
(Ver também “Segurança contra Incêndio”).
O fornecedor do serviço de içamento não deve colocar itens de
carga nos corredores indicados como sendo de emergência. Ver também “Içamento”
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Dispositivos de Água
1. Geral
Existem dispositivos com água em todas as exposições por motivos decorativos ou de exibição, como fontes,
cortinas de água ou demonstração de banheiras ou piscinas de hidromassagem e outros itens do gênero.
O perigo que eles apresentam é a bactéria Legionella, que se desenvolve na água em temperaturas entre
20°C e 50°C. Se inalada em vapor de água, pode causar doenças graves e até mesmo a morte. Esse é um
problema específico dos dispositivos que utilizam água, como fontes, cortinas de água e banheiras/piscinas
de hidromassagem e que podem criar vapor de água.

2. Outras seções relevantes
(Ver também “Planos do Estande e Construção do Estande”).

3. Aprovação
Todas as solicitações de implantação de dispositivos que utilizem água devem ser submetidas ao organizador
90 dias antes da exposição, juntamente com os outros planos do estande, indicando o número e a localização
do estande. Os planos devem incluir como será controlado o risco de Legionella, com o tratamento e testes
da água.
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Bem Estar, Saúde e Segurança
1. Geral
Esta seção trata da garantia de que as necessidades básicas de todos aqueles que trabalhem ou visitem o
evento sejam atendidas.

2. Outras seções relevantes
• Segurança Alimentar
• Cobertura médica
• Equipamento de trabalho

3. Qualidade do Ar e Temperatura
A administração do local do evento, o organizador e os
fornecedores devem trabalhar em conjunto para garantir que
a poeira em suspensão no ar seja mantida dentro de níveis
aceitáveis. Um esforço especial deve ser feito para reduzir
as poeiras perigosas e substâncias cancerígenas no ar, como
fumaça de veículos de motor, ou pó de MDF. Os equipamentos
que produzem poeira devem ser equipados com sacos de pó.
De preferência, o local do evento deve ter ar condicionado
ou tratamento de ar para garantir a boa qualidade do ar. Ver
também “Equipamento de Trabalho”.
As temperaturas do ar e a umidade devem ser adequadas
para as atividades nos salões de exposição. O local do evento
deve ter dispositivos para ajustar a temperatura e a umidade
do ar, quando necessário.

4. Alimentos e Água
Todos os ocupantes devem ter acesso a alimentação com
preços razoáveis durante o horário de trabalho. A água potável
deve estar permanentemente disponível para todos os
ocupantes. Ver também “Segurança Alimentar”.

5. Informações
O local do evento deve fornecer um número suficiente de pontos de informação com as orientações
relevantes sobre transporte e outras facilidades, incluindo as informações essenciais sobre saúde e
segurança. As informações devem estar disponíveis em idiomas estrangeiros.

6. Iluminação
Todas as áreas em uso, ou onde os ocupantes podem requerer o acesso, devem estar convenientemente
iluminadas para garantir a entrada e saída seguras.

7. Higiene
Todos os ocupantes do salão de exposição devem ter acesso a banheiros limpos regularmente e instalações
de lavagem de mãos, incluindo torneiras de água corrente quente e fria e equipamento para secar as mãos.
Quando não for possível fornecer água quente, deve ser fornecido gel para limpeza das mãos.
As instalações de lavagem das mãos devem estar situadas a uma distância de, no máximo, 50m de um local
de alimentação, se o local de alimentação não tiver suas próprias instalações de lavagem de mãos.
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8. Assistência Médica
Ver também “Cobertura Médica”. Além de haver cobertura para emergências médicas a todos os ocupantes,
eles também devem ter acesso à compra de suprimentos médicos não emergenciais e de higiene pessoal em
um local dentro, ou convenientemente próximo, do local do evento.

9. Transporte público e táxis
Todos os visitantes e funcionários não moradores no local devem ter acesso a um transporte seguro de/
para o aeroporto, de/para outros portos de chegada e acomodação em hotel. Os táxis e outras formas de
transporte público devem estar habilitados por uma autoridade de transporte público certificada e possuir o
nível apropriado de seguro de responsabilidade civil.
Os pontos de táxis e de ônibus e locais de deixar/recolher passageiros devem estar devidamente iluminados
e em uma área segura.

10. Segurança
O local do evento deve garantir que todas as partes do local do evento estejam protegidas para impedir
acessos não autorizados. Se o organizador contratar uma empresa de segurança local, ele deve escolher
empresas conceituadas, capazes de fornecer o pessoal de segurança competente em número suficiente. Todo
o pessoal de segurança deve estar uniformizado, devidamente treinado em suas funções e com identificação
visível.
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Equipamento de Trabalho
1. Geral
Esta seção trata do uso de ferramentas elétricas e outros
equipamentos de trabalho, tais como serras, furadeiras,
pistolas de pregos e compressores de ar.

2. Outras seções relevantes
• Instalações e Equipamentos Elétricos
• Segurança contra Incêndio
• Equipamentos de Proteção Individual

3. Aprovação e Compliance
É necessário solicitar aprovação com 90 dias de
antecedência para realizar trabalhos a quente ou qualquer
equipamento que use gás pressurizado. (ver “Segurança
contra Incêndio”).
Todas as ferramentas devem estar em boas condições de
trabalho e segurança. Em particular, o uso de compressores
de ar só será permitido se forem utilizados em condições
de trabalho seguras. O organizador se reserva o direito de
impedir o uso de qualquer equipamento inseguro.

4. Competência
Os operadores devem ter competência para trabalhar com o equipamento a ser usado.

5. Cuidado com ferramentas
É preciso tratar com cuidado e vigilância as ferramentas elétricas quando estiverem sendo usadas ou
conectadas a uma fonte de alimentação. Todas as peças
perigosas, tais como as partes cortantes de serras devem ser
protegidas.

6. Poeira
As ferramentas que produzam poeira não devem ser usadas
dentro dos salões de exposição, a menos que a poeira seja
coletada em um saco.

7. Ruídos
As ferramentas que produzirem níveis inseguros de ruído
acima de 80 dB(A) não devem ser utilizadas por longos
períodos dentro dos salões de exposição.
O organizador monitorará os níveis de ruído para assegurar
que os níveis de ruído ambiente não excedam 80 dB(A) por
longos períodos.

8. Equipamentos de Proteção Individual
Os operadores devem usar equipamento de proteção
individual adequado para evitar lesões. (Ver também
“Equipamentos de Proteção Individual”).
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Trabalho em Altura
1. Geral
Uma pessoa realiza trabalhos ‘em altura’ quando existe uma
possiblidade dela sofrer alguma lesão devido a uma queda,
mesmo que esteja trabalhando ao nível do solo ou abaixo dele.
Geralmente, isso significa acima de 2m.

2. Outras seções relevantes
Ver também “Rigging”.

3. Exigências
Devem ser tomadas todas as medidas razoáveis para eliminar ou
reduzir os trabalhos em altura. O trabalho em altura deve ser
devidamente planejado e supervisionado e, em sua realização,
deve ser selecionado o equipamento correto. Os fornecedores
devem garantir que:
• Não haja nenhum trabalho em altura se for mais seguro e
prático evitá-lo.
• Todo o trabalho em altura leve em consideração as condições
que poderiam colocar em perigo a segurança, como ventos fortes ou terreno escorregadio
• As pessoas que trabalhem em altura estejam protegidas por um parapeito de segurança ou equipadas
com cinturão de segurança de prevenção de quedas (exceto no caso de estarem usando escadas).
• As pessoas envolvidas em trabalhos em altura sejam treinadas e competentes.
• Os equipamentos para trabalho em altura sejam devidamente inspecionados e não apresentem falhas de
segurança.
• Os riscos de queda de objetos sejam devidamente controlados. As plataformas de trabalho devem ter um
rodapé que evite a queda de objetos.
• O acesso seja controlado para evitar que outras pessoas trabalhem ou andem sob o trabalho que está
sendo realizado em altura.
• As pessoas que trabalhem nas proximidades dos trabalhos em altura usem capacete
• As pessoas que trabalhem em altura em plataformas elevadas móveis utilizem proteção para a cabeça;
• Tenham sido implantados planos de emergência e resgate de alturas.
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4. Escadas
As escadas podem ser utilizadas quando não for possível utilizar
uma plataforma de trabalho ou quando a atividade for de baixo
risco. As escadas devem ser utilizadas sempre de acordo com as
instruções do fabricante. Além disso, devem ser seguidas as
seguintes orientações:
• As escadas devem ser classificadas como do tipo ‘industrial’
(mais durável e resistente)
• Não é permitido o uso de escadas em trabalhos realizados
acima de 4m;
• As escadas inclinadas devem ser posicionadas no ângulo
correto;
• As escadas devem ser usadas somente em terreno plano e
devem ser fixadas, por exemplo, sendo amarradas ou, como
último recurso, ancoradas;
• Os degraus superiores da escada não devem ser usados
como plataforma de trabalho;
• As pessoas que usarem a escada devem estar sempre de
frente para a escada ao subir e descer;
• As escadas portáteis de mão não devem ser usadas lateralmente, nos casos em que foram aplicadas cargas
laterais;
• Apenas uma pessoa deve subir ou trabalhar em uma escada ou em uma plataforma da escada;
• Ao usar uma escada, as pessoas não devem se esticar em demasia;
• Os degraus e escadas devem ser verificados em relação à sua adequação e ausência de defeitos a cada vez
que forem usados.

5. Equipamento com defeito
O organizador se reserva o direito de exigir a remoção dos salões de exposição dos equipamentos
considerados defeituosos.
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Apêndices
1.

Modelo de Avaliação de Riscos para os Organizadores

2.

Modelo de Avaliação de Risco de Incêndio para os Organizadores

3.

Modelo de Permissão de Trabalho a Quente

4.

Questionário sobre o Local do Evento para os Organizadores

Ris
Ass
Tem
for
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sk
sessment
mplate
r all Risk

Diretor do Evento:

Assinatura:

Data:

Assinatura:

Data:

Desmontagem:

Abertura:

Montagem:

Datas de arrendamento:

Avaliação de riscos feita por:

(Inserir aqui o logotipo do evento)

• Local do Evento

• Fornecedores

• Gerentes Assistentes

• Equipe de Gestão do Evento

por exemplo,

Distribuição:

Salas em uso:

Salões de Exposição em uso:

Local do evento:

Avaliação de Riscos Modelo para os Organizadores
1. Avaliação de Riscos
Modelo para os Organizadores
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Consumo de álcool alto/moderado/baixo

Probabilidade de algum uso de drogas sim/não

% Crianças

% Portadores de deficiência/mulheres grávidas e mulheres com bebês

Horários/dias com maior movimento

Frequência média













Provável grau de vulnerabilidade do evento a um ataque terrorista ou protesto?

Detalhes dos acontecimentos após o evento:

Capacidade de visitantes ao mesmo tempo:

Mostrar Perfil:

Faixa etária



Perfil dos Visitantes:

Objeto da Avaliação de Riscos:
Esta avaliação abrange ........................... de ..... a ... etc

1. Avaliação de Riscos
Modelo para os Organizadores
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Consequências

O que esse perigo poderia
causar?

Descrever o tipo de lesão e, em
seguida, classificar conforme a
seguir:
Lesão de primeiros socorros –
entorses, cortes e contusões de
menor importância.
Lesões de 3 dias – dedos
da mão ou pé quebrados,
dedos, torção dos tendões ou
músculos, os tendões torcidos
ou músculos, indisposição
(cansaço, estresse, problema
gástrico)
Lesão grave - lesão na
cabeça, perda de consciência,
ossos quebrados, luxações,
problemas respiratórios.
Normalmente, uma lesão da
qual é possível se recuperar
totalmente.
Morte ou lesão muito grave
a uma pessoa - Perda de um
membro, paralisia ou lesão
incapacitante cuja recuperação
total é improvável.
Morte ou lesão muito grave a
mais de uma pessoa

Perigos

Identificar os perigos

Identificar os riscos
nos salões de
exposição/salas e nas
vias do perímetro
que poderiam ser
razoavelmente
propensos a causar
danos significativos
• EPI

• Pessoal jovem/
inexperiente/recémcontratado

• Crianças

• Visitantes idosos

Estão de acordo com as
normas do setor?

Representam as melhores
práticas? Reduzem
os riscos na medida
razoavelmente possível?

Cumprem as exigências
da lei?

• Mulheres grávidas e
com crianças de colo

Os controles:

• Portadores de
deficiência

• Disciplina

• Controlar

• Isolar

• Reduzir

• Fornecedores

• Expositores
PxS=R

• Substituir

R = Nível de
risco

• Visitantes

• Eliminar

S = Gravidade

• Pessoal do local do
evento

Considerar a hierarquia
dos controles

O risco está
adequadamente
controlado?

Controles

P=
Probabilidade

Risco

PxS=R

• Pessoal do
Organizador

Quem pode ser
prejudicado?

Quem está em risco

Ver legenda no rodapé

L = Baixo, não exige
nenhuma ação
adicional

M = Médio, justificar e
analisar todos os dias
do evento

H = Alto, exige ação
imediata

Nível de Ação

Qual é o risco residual?

Nível de Ação

PXS=R

1. Avaliação de Riscos
Modelo para os Organizadores
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Gravidade (S)

5. Morte de várias pessoas ou
lesão muito grave
4. Morte de uma pessoa ou
lesão muito grave
3. Lesão grave
2. Lesão de 3 dias
1. Lesão menos importante/
Primeiros Socorros

5. Quase inevitável
4. Muito provável
3. Provável
2. Pouco provável
1. Muito pouco
provável

Quem está em
risco

Probabilidade (P)

Perigo

S

R

Prob

2.B
2

4.B
3.B
2.B
1.B
1

4
3
2
1

Gravidade

4.B

6.A

8.A

5.M

5

10.A

Controles

Cálculo do Risco (R)

P

3

3.B

6.M

9.A

12.A

15.A

4

4.B

8.A

12.A

16.A

20.A

5

5.M

10.A

15.A

20.A

25.A

Nível de Ação

S

R

Nível de
Ação

ALTO - exige ação imediata / controles adicionais

MÉDIO – justificar/analisar todos os dias do evento

BAIXO – não exige nenhum controle adicional

P

1. Avaliação de Riscos
Modelo para os Organizadores
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Notas:

Perigo

Monitorado por

Frequência

(Normalmente, são os riscos classificados como Médios após a implantação dos controles)

Riscos a serem monitorados todos os dias, como a seguir:

1. Avaliação de Riscos
Modelo para os Organizadores
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Diretor do Evento:

Assinatura:

Data:

Assinatura:

Data:

Desmontagem:

Abertura:

Montagem:

Datas de arrendamento:

Avaliação de riscos feita por:

(Inserir aqui o logotipo do evento)

• Local do Evento

• Fornecedores

• Gerentes Assistentes

• Equipe de Gestão do Evento

por exemplo,

Distribuição:

Salas em uso:

Salões de Exposição em uso:

Local do evento:

Avaliação de Risco de Incêndio Modelo para os

2. Avaliação de Risco de Incêndio
Modelo para os Organizadores
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Consequências

O que esse perigo poderia
causar?

Descrever o tipo de lesão e, em
seguida, classificar conforme a
seguir:
Lesão de primeiros socorros –
entorses, cortes e contusões de
menor importância.
Lesões de 3 dias – dedos
da mão ou pé quebrados,
dedos, torção dos tendões ou
músculos, os tendões torcidos
ou músculos, indisposição
(cansaço, estresse, problema
gástrico)
Lesão grave - lesão na
cabeça, perda de consciência,
ossos quebrados, luxações,
problemas respiratórios.
Normalmente, uma lesão da
qual é possível se recuperar
totalmente.
Morte ou lesão muito grave
a uma pessoa - Perda de um
membro, paralisia ou lesão
incapacitante cuja recuperação
total é improvável.
Morte ou lesão muito grave a
mais de uma pessoa

Perigos

Identificar os perigos

Identificar os riscos
nos salões de
exposição/salas e nas
vias do perímetro
que poderiam ser
razoavelmente
propensos a causar
danos significativos
• EPI

• Pessoal jovem/
inexperiente/recémcontratado

• Crianças

• Visitantes idosos

Estão de acordo com as
normas do setor?

Representam as melhores
práticas? Reduzem
os riscos na medida
razoavelmente possível?

Cumprem as exigências
da lei?

• Mulheres grávidas e
com crianças de colo

Os controles:

• Portadores de
deficiência

• Disciplina

• Controlar

• Isolar

• Reduzir

• Fornecedores

• Expositores
PxS=R

• Substituir

R = Nível de
risco

• Visitantes

• Eliminar

S = Gravidade

• Pessoal do local do
evento

Considerar a hierarquia
dos controles

O risco está
adequadamente
controlado?

Controles de Prevenção
de Incêndio

P=
Probabilidade

Risco

PxS=R

• Pessoal do
Organizador

Quem pode ser
prejudicado?

Quem está em risco

Ver legenda no rodapé

L = Baixo, não exige
nenhuma ação
adicional

M = Médio, justificar e
analisar todos os dias
do evento

H = Alto, exige ação
imediata

Nível de Ação

Qual é o risco residual?

Nível de Ação

PXS=R

2. Avaliação de Risco de Incêndio
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Gravidade (S)

5. Morte de várias pessoas ou
lesão muito grave
4. Morte de uma pessoa ou
lesão muito grave
3. Lesão grave
2. Lesão de 3 dias
1. Lesão menos importante/
Primeiros Socorros

5. Quase inevitável
4. Muito provável
3. Provável
2. Pouco provável
1. Muito pouco
provável

Quem está em
risco

Probabilidade (P)

Fontes de Combustível

Fontes de ignição

Perigo

S

R

Prob

2.B
2

4.B
3.B
2.B
1.B
1

4
3
2
1

Gravidade

4.B

6.A

8.A

5.M

5

10.A

3

3.B

6.M

9.A

12.A

15.A

4

4.B

8.A

12.A

16.A

20.A

5

5.M

10.A

15.A

20.A

25.A

Controles de Prevenção de Incêndio

Cálculo do Risco (R)

P

S

R

Nível de
Ação

ALTO - exige ação imediata / controles adicionais

MÉDIO – justificar/analisar todos os dias do evento

BAIXO – não exige nenhum controle adicional

Nível de Ação

P

2. Avaliação de Risco de Incêndio
Modelo para os Organizadores

52

• Rondas feitas pelo pessoal treinado de segurança contra incêndio

• Sala de controle e de CFTV

• Divisórias nos salões de exposição para separar o fogo e a fumaça

• Equipamento de primeiros socorros e combate a incêndio (mangueiras e extintores)

• Proteções automáticas contra incêndio (alarmes e sistemas de sprinklers, etc.)

Relacionar os planos e medidas de reação ao fogo tomadas pela administração do local do evento, por exemplo,

Local do Evento

• Os gerentes assistentes são encarregados de manter os corredores de emergência e as saídas desimpedidas

• Desobstrução para manter os corredores de emergência e as saídas desimpedidas

• Corredores de emergência nos planos

• Reuniões de instruções sobre procedimentos de emergência

• Procedimentos de emergência

Relacionar os planos e medidas tomadas para lidar com uma situação de emergência de fogo, por exemplo,

Organizador

Controles de Reação ao Fogo

2. Avaliação de Risco de Incêndio
Modelo para os Organizadores
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Perigo

Período em que permanece aberto

Perigo

Montagem e Desmontagem

Monitorado por

Monitorado por

Frequência

Frequência

Monitoramento. Resumo dos aspectos relativos à segurança contra incêndio ou áreas físicas que necessitam
de monitoramento

2. Avaliação de Risco de Incêndio
Modelo para os Organizadores
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3. Permissão de Trabalho a Quente
Os trabalhos a quente são processos de construção que exigem calor, como corte ou solda. Todos os
trabalhos a quente exigem uma Permissão de Trabalho a Quente do organizador.
O pessoal do organizador deve se comunicar com a administração do local do evento para impedir que os
trabalhos a quente, acidentalmente, deflagrem os alarmes contra incêndio e fumaça ou os sprinklers de água

Salão de exposição:

Local/Estande:

Data:

Nome da pessoa que
solicita a permissão:

Permissão para o

Permissão para o período até:

período de:
Exigências de Segurança contra Incêndio do
Organizador
• A área imediata deve estar desimpedida, sem outros trabalhadores, público ou veículos e nenhum outro
trabalhador, público ou veículo deve poder passar sob o local onde estão sendo realizados trabalhos a
quente.
• A área imediata deve estar livre de quaisquer materiais combustíveis.
• Os operadores e demais pessoas devem estar adequadamente protegidos contra o risco de queimaduras
e danos para os olhos
• Deve haver um extintor de incêndio apropriado próximo ao local dos trabalhos a quente
• É obrigatório ter um segundo operador para monitorar a operação, para manter outras pessoas afastadas,
para prestar atenção aos sinais de incêndio e para usar o extintor de incêndio, se necessário
Outras medidas:

Assinatura
Representante de Segurança do Organizador / Local do Evento

Enviar uma cópia para:
Representante de Segurança do Local do Evento
Escritório do Organizador
Detentor da Permissão
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4. Questionário sobre o Local de Evento
Este é um guia sobre as questões relacionadas à saúde e segurança que devem ser levadas em conta antes
de fazer um contrato de arrendamento. A intenção deste guia é apenas expor os potenciais pontos fracos
e, após sua análise, deve ser feita uma avaliação detalhada de riscos em relação à adequabilidade do local
do evento para ser usado no contexto do evento proposto. Ele trata apenas do local do evento e deve ser
feita uma avaliação detalhada sobre o local como um todo e sua adequabilidade referente aos aspectos de
saúde e segurança do pessoal que organiza, dos expositores, dos fornecedores não locais e dos visitantes.
Essa avaliação deve ser realizada somente por profissionais que sejam capacitados para fazê-lo.

Entrada e Saída - Pedestres
• As instalações permitem, de forma permanente, a entrada e saída segura dos pedestres, através de vias
seguras e adequadamente iluminadas?
• Existem instalações suficientes para separar os pedestres dos veículos comerciais, especialmente em torno
dos portões de carga?

Entrada e Saída - Veículos
• Existem instalações suficientes para que os veículos, especialmente aqueles com cargas pesadas, tenham
um acesso seguro ao local do evento?
• Quais são os limites de carga das rampas para veículos e dos elevadores de carga?
• Existe alguma restrição em relação ao horário de circulação dos veículos?

Qualidade do Ar
• O local do evento tem instalações adequadas de controle da temperatura e da qualidade do ar?

Instalações elétricas
• Em relação à rede elétrica, existe um fornecedor competente ou um serviço competente do local de
evento?
• Os dutos posicionados no piso são adequados para a finalidade pretendida? Verificar as condições gerais.
• Existem dispositivos adequados para inspeção e teste elétricos?

Procedimentos de emergência
• O local do evento dispõe de uma sala de controle central para administrar uma evacuação de emergência?
• O local do evento tem procedimentos de emergência implantados?
• Há um sistema de alto-falantes para transmitir as mensagens de emergência?

Prevenção de Incêndios
• As condições gerais do local do evento indicam facilidade para o controle de acumulação de resíduos
combustíveis?
• Existem instalações de armazenamento seguras para produtos aceleradores de fogo, como combustíveis e
gases pressurizados?
• Existe um sistema de controle de trabalhos a quente?
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4. Questionário sobre o Local de Evento
Reação de Segurança contra Incêndios
• O local do evento dispõe de uma sala central de controle de incêndio para monitorar os sistemas de
segurança contra incêndio e, em particular, os sistemas de detecção de fogo?
• Quais são os sistemas de detecção de fogo implantados?
• Quais são os sistemas de alerta de incêndio implantados para comunicar uma situação de alerta de
incêndio?
• Existem equipamentos adequados de primeiros socorros e combate a incêndio em pontos de combate a
incêndio no local do evento?
• Serão colocados extintores de incêndio adicionais nos estandes?
• Existem suficientes meios de fuga para outro local seguro (normalmente ao ar livre) em conformidade
com o g-Guia?
• Existe um acesso adequado para a ação do serviço de emergência contra incêndio?
• Existe uma reação do serviço local de emergência contra incêndio e, em caso afirmativo, qual é o tempo
de resposta previsto?

Segurança Alimentar
• A condição dos estabelecimentos de alimentação e áreas de cozinha indica que eles são limpos e
adequados para as finalidades propostas?
• Existe um sistema adequado para a recepção de produtos alimentares e, em particular de produtos
perecíveis e que exigem refrigeração, de forma que eles não fiquem expostos e possam ser transferidos
para um local refrigerado adequado no local do evento?

Limites de Carga nos Pisos
• Quais são os limites de carga nos pisos dos salões de exposição sendo usados. Esses limites são
proporcionais às exigências de carga no piso do evento?
• A condição geral dos pisos e, em particular, dos dutos, indica que pode haver comprometimento dos
limites de carga nos pisos indicados?

Tratamento de Grandes Incidentes
• O local do evento tem planos de ação para a continuidade dos negócios e tratamento de incidentes de
grandes proporções?

Assistência Médica
• Onde se situa o posto de Atendimentos a Acidentes e Emergência mais próximo e qual é o tempo padrão
de chegada de uma ambulância?
• Existe um posto médico no local do evento com socorristas capacitados?
• Existe um acesso adequado para uma ambulância transitar pelo local do evento?

Trabalho Noturno
• Quais são as medidas e disposições relacionadas à segurança do trabalho noturno e o monitoramento do
sistema de alarme?
• Existe um procedimento para trabalhos noturnos?

Rigging
• Existe um fornecedor competente in loco de serviços de rigging?
• Qual é a política sobre aprovação de trabalhos de rigging de fornecedores externos? De preferência, em
todas as partes da estrutura do local do evento, somente operadores internos poderão executar trabalhos
de rigging.
• Quais são os Limites de Carga de Trabalho relevantes nos pontos de rigging?
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4. Questionário sobre o Local de Evento
Segurança
• O local do evento oferece, ou existe uma seleção de empresas conceituadas locais de segurança capazes
de fornecer pessoal de segurança competente, em número suficiente?
• As pessoas que trabalham no evento, ou visitam o evento têm acesso a transporte seguro de/para o
aeroporto, outros portos de chegada e hospedagem em hotel local?
• Existem pontos de táxis e de ônibus e locais de deixar/recolher passageiros devidamente iluminados e em
áreas seguras?
• Existem táxis locais e outras formas de transporte público certificados por uma autoridade de transporte
público reconhecida?
• As empresas de táxi locais são obrigadas a possuir níveis adequados de seguro de responsabilidade civil?

Serviços no Local do Evento
• O local do evento pode fornecer ao pessoal responsável pela gestão do evento o acesso à assessoria
técnica competente suficiente para as necessidades do evento?
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