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FORMAÇÃO DE EQUIPE PARA RESGATE EM ESPAÇO CONFINADO 

RESUMO: O ambiente caracterizado como espaço confinado merece atenção por parte das 

equipes responsáveis pelo departamento de saúde e segurança do trabalho, já que os acidentes 

ocorridos nesse tipo de ambiente possuem uma severidade bastante considerada. Uma vez 

ocorrido o acidente no espaço confinado, um resgate eficiente se torna imprescindível para a 

manutenção da vida do acidentado, enquanto que um resgate despreparado pode ocasionar a 

existência de um número maior de vítimas. Grande parte das mortes em espaço confinado possui 

o resgatista como vítima. O que se torna alarmante, pois mesmo com esses números o Brasil 

ainda não possui uma norma que regulamenta o procedimento de resgate em espaço confinado. 

Assim sendo, o presente trabalho tem como finalidade uma análise crítica da atividade, a 

avaliação dos riscos existentes, propostas de treinamentos, formação do resgatista, dentre 

outras, a fim de se evitar novas vítimas durante a operação de resgate.  

Palavras-chave: Espaço confinado, Resgate e Treinamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. INTRODUÇÃO  
 

Adentrar para trabalhar em ambientes com acesso restrito, iluminação 

precária, passível de explosão, incêndio, asfixia, dentre vários outros riscos, é 

uma rotina enfrentada por muitos trabalhadores que exercem suas funções em 

diferentes ramos de atividades.  

A entrada pode ser motivada por vários fatores, dentre os quais podemos 

citar aqueles voltados para a realização de alguma manutenção, intervenção, 

reparo e inspeção no interior do espaço. Outra maneira, muito perigosa, de se 

adentrar em ambientes dessa natureza, é a entrada de pessoas não autorizadas 

ou não credenciadas, colocando em risco não só as suas vidas, mas a de todos 

envolvido e responsáveis pelo processo. Uma maneira de se controlar a entrada 

de pessoas não autorizadas em espaço confinado (EC) é através de um controle 

rígido da Permissão de Entrada e Trabalho (PET). Esse documento especifica o 

local onde a atividade será realizada, o trabalho a ser feito, tudo isso após uma 

analise e avaliação dos riscos existentes e adoção de medidas de controle e 

proteção objetivando a garantia da segurança do trabalhador. Existindo falhas 

nesse procedimento a empresa estará dando brechas para a ocorrência de um 

acidente que acabará gerando estatísticas indesejadas para qualquer empresa, 

seja ela de grande ou pequeno porte, Acidentes nesse tipo de ambiente 

confinado acontecem, e seus danos são, na maioria das vezes, irreversíveis. 

Esse tipo de situação poderia ser minimizada, ou até evitada, se a primeira 

pessoa a ter contato com a vítima soubesse como proceder na realização do 

resgate e procedimentos de primeiros socorros (PS), resgate eficiente e um 

atendimento com técnicas de primeiro socorros bem aplicadas e imediatamente 

após o acidente pode ser decisivo para assegurar a integridade física e a vida 



da vítima. Outro fator agravante, se não o mais agravante, é o fato da atividade 

de resgate em EC não possuir uma norma vigente que a regulamente, definindo 

procedimentos e equipamentos a serem adotados, formação do resgatista, 

conteúdo e carga horária mínima para cursos e treinamentos, dentre outros 

aspectos relevantes. Os instrumentos legais que tratam especificamente de 

espaço confinado são as NBRs 14.767 e 14.606, instituídas pela Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), e a Norma Regulamentadora 33 (NR-

33), que mesmo assim tem caráter prevencionista, e não abrange os 

procedimentos a serem adotados quando o acidente já ocorreu. O EC também 

é tratado em outras normas como a NR-18, NR-22 e NR-34.  

Essa inexistência de uma norma que regulamenta a atividade de resgate 

em espaço confinado deixa o mercado livre para a atuação de instrutores e 

empresas despreparados. E o que já era grave, pode ter sua situação agravada, 

uma vez que o resgatista não possui a formação e o conhecimento adequado 

para a realização do resgate, fazendo com que o mesmo acabe virando uma 

nova vítima. Isso porque, devido ao despreparo, muitas vezes, ele tenta o 

resgate solitário, adentra no EC com excesso de confiança e realiza uma 

identificação e análise de riscos falha.  

Em empresas despreparadas o resgate é transferido para o Corpo de 

Bombeiros Militar (CBM) que, na maioria das vezes, se não em todas, chega ao 

local do acidente sem saber que tipo de situação irá encontrar ou qual risco está 

presente naquele tipo de ambiente. 

Portanto, um sistema de resgate em espaço confinado bem planejado e 

executado, com resgatistas treinados e equipados, com os devidos 

conhecimentos acerca da situação encontrada é de suma importância. Isso, uma 



vez que, ocorrido o acidente, um resgate eficiente e com menor tempo de 

resposta se torna imprescindível para a manutenção da vida do acidentado. 

 

2. DESENVOLVIMENTO 

2.1 - O crescimento econômico e produtivo evidenciado 

 

 Atualmente tem impacto significativo no número de acidentes e doenças 

do trabalho registrado pelos órgãos competentes. O espaço confinado não se 

encontra fora dessa realidade preocupante, mesmo não possuindo uma 

representatividade grande em relação ao número de acidentes, a severidade dos 

danos é bastante considerável.  

Diante desse cenário, um resgate eficiente com um tempo de resposta 

baixo e profissionais qualificados se torna algo impreterível para a conservação 

da saúde e integridade física do trabalhador. A Engenharia de Segurança do 

Trabalho é o ramo da engenharia que se especializa em resguardar o 

trabalhador no que se tange a sua saúde e integridade física. Tendo em vista 

esse objetivo, as terminologias a seguir foram criadas a fim de se descrever e 

conseguir um melhor discernimento a respeito de certas situações, processos e 

atividades relacionadas ao campo de segurança do trabalho.  

Acidente de trabalho se caracteriza pelo que ocorre devido ao exercício 

do trabalho a serviço da empresa, provocando lesão corporal ou perturbação 

funcional que cause a morte, perda ou redução, permanente ou temporária, da 

capacidade do trabalho (DECRETO-LEI Nº 7.036 – de 10 de novembro 1994). 

Espaço confinado é qualquer área não projetada para ocupação contínua, a qual 

tem meios limitados de entrada e saída e na qual a ventilação existente é 

insuficiente para remover contaminantes perigosos e/ou 

eficiência/enriquecimento de oxigênio que possam existir ou se desenvolver 

(NR-33).  

Limite Inferior de Explosividade (LIE) é a menor concentração de gás 

capaz de inflamar quando em contato com uma fonte de ignição (NBR 7501).  



Permissão de Entrada e Trabalho (PET) é o documento escrito contendo o 

conjunto de medidas de controle visando a entrada e desenvolvimento de 

trabalho seguro, além de medidas de emergência e resgate em espaços 

confinados (NR-33).  

Supervisor de entrada é a pessoa capacitada para operar a permissão de 

entrada com responsabilidade para preencher e assinar a PET para o 

desenvolvimento de entrada e trabalho seguro no interior de espaços confinados 

(NR-33).  

Vigia é o trabalhador designado para permanecer fora do espaço 

confinado e que é responsável pelo acompanhamento, comunicação e ordem de 

abandono para os trabalhadores (NR-33). Intrinsecamente seguro, de acordo 

com a NR-33, é a situação em que o equipamento não pode liberar energia 

elétrica ou térmica suficientes para, em condições normais ou anormais, causar 

a ignição de uma dada atmosfera explosiva, conforme expresso no certificado 

de conformidade do equipamento.  

De acordo com a Instrução Normativa 01 (IN-01) da Fundação Jorge 

Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho (FUNDACENTRO), 

atmosfera IPVS é aquela que possui deficiência de oxigênio (O2), ou presença 

de vapores ou gases tóxicos, cuja concentração seja muito superior ao Limite de 

Tolerância (LT), e 15 portanto, para adentrar nela é obrigatório o uso de 

respiradores independentes do ar local. 

 

2.2 - Caracterização de espaço confinado  
 

De acordo com a NR-33, espaço confinado é qualquer área ou ambiente 

não-projetado para ocupação humana contínua, que possua meios limitados de 

entrada e saída, cuja ventilação existente é insuficiente para remover 

contaminantes ou onde possa existir a deficiência ou enriquecimento de 

oxigênio.  

Pela definição, espaço confinado é caracterizado como um espaço que 

por projeto tem: aberturas limitadas para entrada e saída, ventilação natural 

desfavorável que poderia conter ou produzir contaminantes perigosos no ar, e 

que não está previsto para ocupação humana contínua (NIOSH).  



Esse tipo de ambiente pode apresentar diferentes aspectos nocivos à saúde 

humana tais como concentração inadequada de oxigênio, presença de gases 

e/ou vapores tóxicos e presença de gases e/ou vapores inflamáveis, a 

concentração inadequada de oxigênio é o problema mais comum, e também, a 

maior causa de mortes nos espaços confinados. Isso, pelo comprometimento da 

ventilação e circulação de ar, característicos desse local. O nível mínimo de 

oxigênio recomendado, segundo as normas da Occupational Safety and Health, 

Segundo a NIOSH, num levantamento do número de mortes ocorridas em EC 

entre os anos de 1980 e 1989, foram observados que 56% das mortes são 

devidos a riscos atmosféricos. 

 

2.3 - Gerenciamento de riscos em espaços confinados 

 

Entende-se como risco, de acordo com a NR-10, como a capacidade de 

uma grandeza com potencial para causar lesões ou danos à saúde das pessoas.  

Tendo como ponto de partida esse conceito, os riscos são divididos em seis 

tipos: riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos, mecânicos e 

psicossociais. Os riscos físicos são aqueles que apresentam situações anormais 

em relação à vibração, ruído, pressões anormais, temperatura, radiações 

ionizantes e não ionizantes. Os riscos químicos podem ser subdivididos em 

poeiras, gases, fumos e névoas. Os biológicos se caracterizam como aqueles 

riscos que expõem os trabalhadores a insetos, animais peçonhentos e a 

exposição a vírus e bactérias causadoras de doenças. Os riscos ergonômicos 

estão relacionados aos trabalhos repetitivos, aos esforços físicos exagerados e 

à postura do trabalhador ao efetuar suas atividades. Já os riscos mecânicos são 

considerados aqueles em que o trabalhador está exposto a atividades 

envolvendo trabalho em altura, eletricidade e contato com partes móveis. Os 

riscos psicossociais são aqueles que envolvem a saúde das pessoas através de 

mecanismos psicológicos e fisiológicos, tendo como exemplo mais significativo 

o stress.  

No que tange à classificação dos espaços confinados eles podem ser 

enquadrados em três classes diferentes quanto aos riscos relacionados às 

mesmas. São eles, os espaços confinados níveis 1, 2 e 3. O espaço confinado 

de nível 1 é aquele que possui uma atmosfera IPVS, podendo causar 



incapacidade permanente ou perda da vida. O de nível 2, é aquele em que sua 

configuração pode levar a causar uma lesão grave, podendo ocasionar uma 

incapacidade temporária. Já o classificado como nível 3 são aqueles em que as 

características de sua atmosfera podem levar a ocorrência de algum acidente 

que ocasione lesões leves ou pequenos danos.  

Para a identificação e classificação dos riscos existentes no ambiente 

caracterizado como espaço confinado, devem ser utilizados medidores de gases 

portáteis, com calibração correta e manuseados por pessoas qualificadas. Assim 

sendo, poderá ser obtida uma amostra real e segura da atmosfera encontrada 

nesse ambiente, podendo então, serem tomadas as devidas medidas de 

prevenção e controle. 

A avaliação dos riscos segue um processo pré-definido com etapas que 

vão desde a classificação das atividades de trabalho, passando por identificação 

dos perigos, determinação dos riscos e definição se os mesmos são toleráveis 

ou não, elaboração do plano de ação, chegando até a análise crítica e 

adequação do plano de ação, O gerenciamento de riscos se justifica como 

vantajoso, uma vez que, quando bem aplicado, são obtidos resultados muito 

satisfatórios, que variam desde a diminuição no número de acidentes de 

trabalho, como também na melhoria da relação funcionário x empresa. Esse 

comprometimento com a saúde e segurança do trabalhador é visto pelo 

empregado como um incentivo, uma vez que a empresa se mostra preocupada 

com sua saúde e integridade física. Perante o mercado e à sociedade, esse 

comprometimento é visto com bons olhos, como um diferencial, o que torna essa 

atitude por si própria um verdadeiro marketing favorável a empresa. 

 

 

3. METODOLOGIA 

 

 

3.1. Tipo de pesquisa  

 

O presente trabalho apresenta quanto aos fins, uma pesquisa 

caracterizada como exploratória, metodológica e aplicada. Aplicada uma vez que 

se torna necessário a solução ou mitigação de problemas relacionados à 



atividade de resgate em espaço confinado. Exploratória devido à inexistência de 

normas e pequeno número de profissionais que trabalham na área, sendo 

necessário então o levantamento primário de dados. E, por último, metodológica, 

já que a pesquisa vai desenvolver todo um procedimento seqüencial a ser 

adotado para a realização da atividade.  

 

 

3.2. Universo da pesquisa  

 

O universo de pesquisa abrangido foram as normas nacionais e 

internacionais em vigor, e, os profissionais que estão direta ou indiretamente 

envolvidos com a atividade de resgate em EC propriamente dita ou até mesmo 

os profissionais que estão envolvidos somente com o ambiente confinado. 

Foram também consultados profissionais de uma grande empresa “X” que 

possuía equipe de resgate em espaço confinado.  

 

3.3. Técnicas de amostragem  

 

A técnica de amostragem que foi aplicada é a mesma do universo de 

pesquisa no item anterior. Foram selecionados trabalhadores que estão 

diretamente relacionados à atividade em questão, como instrutores de cursos 

de resgate em EC, profissionais do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de 

Minas Gerais e profissionais de empresas que possuem atividades realizadas 

em EC e possuem equipes de resgate.  

 

 

3.4. Seleção de sujeitos  

Os sujeitos foram abordados durante o período que melhor se adequou 

aos seus respectivos horários, com o intuito de conseguir os dados diretamente 

com quem está envolvido na atividade.  

 

 

3.5. Instrumento de coleta de dados  

 



A coleta de dados para a realização da pesquisa foi realizada através da 

comunicação, com entrevista não estruturada, diretamente com os 

colaboradores das empresas. 

 

 

3.6. Análise dos dados  

 

Os dados foram analisados e comparados de acordo com as normas 

regulamentadoras em vigor. Após essa análise e comparação, foram propostas 

melhorias objetivando sempre, uma maior segurança dos colaboradores. 

 

3.7. PERFIL DO RESGATISTA  

 

Após a ocorrência do acidente em EC, o profissional responsável por 

retirar a vítima do local do acidente com vida, o resgatista, deve possuir alguns 

requisitos mínimos, como características psicológicas, treinamentos e 

conhecimentos específicos acerca da atividade, necessários para exercer a 

função com sucesso. Esse profissional deve ser membro da equipe de brigada 

de emergência visto que boa parte dos treinamentos necessários para o 

resgatista são os mesmos dos membros da brigada, e também pelo fato de que 

esses profissionais já estarem habituados a situações de emergência.  

 
 

3.8. Experiência  
 
 

Em primeiro lugar o resgatista deve ser uma pessoa que adentre 

facilmente em um ambiente inóspito com pouca iluminação, sujeito a vários 

riscos e com acesso limitado, ou seja, que essa pessoa esteja habituada ao 

ambiente confinado. A capacidade de discernimento do que se deve ou não fazer 

durante a emergência é algo imprescindível, pois tomar atitudes por impulso 

durante o resgate pode comprometer a atividade e fazer com que o resgatista 

acabe virando uma nova vítima. Então torna-se necessário que o profissional 

possua certo tempo de experiência em EC. É de extrema importância a exigência 



de experiência para selecionar profissionais que possuam certo conhecimento 

do ambiente, dos riscos que podem existir.  

 

3.9. Formação Cursos  

 

Quanto à formação do resgatista, o mesmo deve possuir alguns cursos 

principais, com carga horária mais extensa, e cursos secundários, com menor 

carga horária, mas também de grande importância, necessários para um 

atendimento com sucesso durante a emergência. Vale salientar que todos os 

cursos citados deverão ser reciclados a cada doze meses.  

Dentre os cursos principais, primeiramente o resgatista deve possuir o curso 

para trabalho em espaço confinado, para supervisores de entrada, com carga 

horária mínima de quarenta horas, descrito na NR-33, Tendo em vista que o 

resgatista é a primeira pessoa a ter contato direto com a vítima, ele deve possuir 

também curso de primeiros socorros avançados, com carga horária mínima de 

quarenta e quatro horas, pois precisa ter a capacidade de realizar um diagnóstico 

rápido da situação em que a vítima se encontra para definir o melhor meio de 

retirá-la do local sem causar maiores danos, assim como fazer o uso de técnicas 

de RCP, dentre outras. Outro curso necessário é o curso para resgate em altura 

com carga horária mínima de 20 horas. Isso tendo em vista que boa parte dos 

ambientes confinados possuem 55 diferenças de elevação maior do que dois 

metros, sendo caracterizado então como trabalho em altura. A partir desse 

diagnóstico torna-se necessário a adoção de técnicas específicas para resgate 

em altura.  

O resgatista também deve possuir curso teórico e prático para utilização de EPR. 

Uma vez que esse tipo de equipamento sempre estará presente na realização 

da atividade torna-se necessário que o resgatista possua um conhecimento 

aprofundado sobre o equipamento que ele irá manusear durante sua atividade. 

Sendo que esse curso deve ter uma carga horária mínima de vinte e quatro 

horas.  

Se tratando agora dos cursos secundários, o resgatista deve possuir cursos 

sobre:  

- Técnicas de ancoragem - como já foi mencionado, o trabalho em EC muitas 

vezes está atrelado ao trabalho em altura que necessita de técnicas para 



ancoragem para instalação de sistemas com o intuito de transportar 

trabalhadores.  

- Cordas e nós – as cordas são equipamentos que sempre vão estar presentes 

nas atividades de EC, seja para retirar trabalhadores ou para servir de linha de 

vida. Uma vez trabalhando com cordas torna-se necessário o conhecimento de 

como fazer e desfazer os nós, e também o conhecimento de qual tipo de nó é o 

mais apropriado para a atividade que será executada,  

- Monitoramento de atmosfera – é necessário para se realizar um monitoramento 

correto e aplicar as devidas medidas mitigadoras, como EPIs e sistemas de 

insuflação/ exaustão..  

- Identificação de risco em EC – é imprescindível para que o resgatista faça uma 

avaliação correta e identifique todos os riscos que podem levá-lo a sofrer algum 

tipo de acidente. 

 
4- DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

 

 

A coleta de dados para a realização da pesquisa foi realizada através da 

comunicação, com entrevista não estruturada, diretamente com os 

colaboradores das empresas. Os dados foram analisados e comparados de 

acordo com as normas regulamentadoras em vigor. Após essa análise e 

comparação, foram propostas melhorias objetivando sempre, uma maior 

segurança dos colaboradores. 

A técnica de amostragem que foi aplicada é a mesma do universo de pesquisa 

no item anterior. Foram selecionados trabalhadores que estão diretamente 

relacionados à atividade em questão, como instrutores de cursos de resgate em 

EC, profissionais do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais e 

profissionais de empresas que possuem atividades realizadas em EC e possuem 

equipes de resgate. 

Os sujeitos foram abordados durante o período que melhor se adequou aos seus 

respectivos horários, com o intuito de conseguir os dados diretamente com quem 

está envolvido na atividade. 



O universo de pesquisa abrangido foram as normas nacionais e internacionais 

em vigor, e, os profissionais que estão direta ou indiretamente envolvidos com 

a atividade de resgate em EC propriamente dita ou até mesmo os profissionais 

que estão envolvidos somente com o ambiente confinado. Foram também 

consultados profissionais de uma grande empresa “X” que possuía equipe de 

resgate em espaço confinado. 

 

5 - CONCLUSÃO  

 

Tendo em vista a inexistência de norma que regulamenta a atividade de 

resgate em espaço confinado e a importância de se diminuir o número de 

acidentes, ocasionados principalmente por falhas no atendimento a emergência, 

torna-se necessário a adoção de medidas com o intuito padronizar os 

procedimentos, treinar e capacitar os profissionais para que não ocorram falhas 

que possam resultar em mortes.  

Pode-se considerar que as medidas propostas no trabalho, de divisão da 

atividade em fases e a formação do resgatista, tendem a diminuir o risco de 

acidentes durante o resgate. A divisão do resgate em fases não sobrecarregaria 

os profissionais, evitando a ocorrência de erros. Já para a formação do resgatista 

foram considerados todos os cursos citados por profissionais, que treinam e 

executam as atividades, como sendo primordiais. Vale ressaltar que esses 

pontos propostos no trabalho foram elaborados tendo em vista as normas 

internacionais, as ponderações feitas por profissionais de ampla vivência na área 

e por profissionais de uma grande empresa “X” que possuía uma equipe de 

resgate em EC. Sendo que a grande maioria do que foi observado por um 

profissional coincidiu com observado pelos outros entrevistados, Conclui-se que 

a NR-33 deixa a desejar, assim como as NBR’s 14.787 e 14.606, quando o 

assunto retratado é o resgate em espaço confinado. Na NR-33, no item 33.3.5.4, 

que dispõe sobre a capacitação dos trabalhadores autorizados e Vigias, é citado 

que os profissionais devem possuir noções de resgate e primeiros socorros.  

Por fim aconselha-se aos pesquisadores do universo acadêmico que 

efetuem uma pesquisa detalhada sobre o tema, com um detalhamento maior 

sobre o sistema de resgate em empresas. Fazendo um levantamento dos 



procedimentos adotados que surtiram efeito positivo, bem como as falhas 

identificadas para que não sejam cometidas novamente. Podendo assim 

subsidiar até mesmo a criação de uma norma que regulamenta resgate em 

espaço confinado. 
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