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1. Apresentação
Este documento baseia-se na seção 16 (Gestão de incidentes de segurança da
informação) da norma ABNT NBR ISO/IEC 27002 e apresenta o plano de emergências
preliminar do Laboratório Nacional de Computação Científica (LNCC), sujeito à revisão quando
da obtenção do certificado do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro –
CBMERJ.

1.1 Objetivo
O objetivo deste plano é padronizar as medidas a serem adotadas para prevenir eventos
de emergências que envolvam risco à vida ou ao patrimônio da organização, assim como as
medidas a serem adotadas na tratativa de eventuais emergências. Incluindo ações em casos
de acidente, incêndio ou mal súbito ocorridos nas dependências do LNCC
Além da padronização, este documento visa determinar como deve ocorrer o processo
de divulgação das informações contidas nele.

1.2 Escopo
Este plano aplica-se a todo o ambiente do Laboratório Nacional de Computação Científica
(LNCC) ou outro ambiente que esteja sob a sua responsabilidade. Assim como, ele se aplica a
todos os colaboradores da instituição, incluindo visitantes.

1.3 Público-alvo
Este plano deve ser de conhecimento de todos os colaboradores da instituição. Sendo
que os controles relacionados à proteção da vida, também devem ser de conhecimento de
eventuais visitantes e equipes externas que venham realizar alguma atividade no escopo
definido na seção 3.2.
Periodicamente os colaboradores, devem ser informados acerca da necessidade e
importância da execução das ações relacionadas a este plano.

1.4 Distribuição
Este documento é de distribuição pública.

1.5 Documentação e Normativas Relacionadas
Estão relacionadas a este procedimento as seguintes documentações:
•

Política de Segurança da Informação do LNCC.

•

Política de Segurança da Informação do Supercomputador Santos Dumont.

•

Glossário de Segurança da Informação do Gabinete de Segurança Institucional da
Presidência da República.1

1.6 Manutenção do documento
Este documento deve ser revisado após a obtenção do certificado do CBMERJ e ao menos

3/15

uma vez ao ano.

2. Conceitos e Definições
Os conceitos listados abaixo estão presentes no contexto deste documento e esta seção
visa padronizar o entendimento sobre eles.
Agente público1 - todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem
remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de
investidura ou vínculo, um mandato, cargo, emprego ou função nos órgãos e entidades da
APF, direta e indireta;
Colaborador – qualquer agente público, aluno, bolsista, estagiário, menor aprendiz,
terceirizado ou indivíduo que direta ou indiretamente utilizam ou suportam a pesquisa, os
processos, sistemas, infraestrutura ou informações da instituição.

3. Responsabilidade e Procedimentos
Em caso de emergência à vida ou ao patrimônio da instituição, os colaboradores devem
realizar a comunicação do incidente diretamente aos contatos listados nas seções 6 e 7,
posteriormente o colaborador deve realizar a comunicação utilizando um dos seguintes
números de telefone: (24) 99316-1372 ou (24) 99316-1752.
Nos dias úteis, durante o horário normal de expediente (entre 8h e 17h), os aparelhos de
telefone estão de posse das secretárias da diretoria.
Nos demais dias e horários (período noturno, feriados e fins de semana) os telefones
ficarão ao dispor da equipe de vigilância patrimonial.

4. Orientações para emergências
Esta seção apresenta as orientações a serem seguidas quando da ocorrência de eventos
que possam causar dano à vida ou ao patrimônio da instituição.

4.1 Acionamento do Corpo de Bombeiros (193)
Em caso de incêndio, vazamentos de gás, salvamento de pessoas ou animais, retirada de
animais silvestres ou que representem um risco, soterramento, acidentes envolvendo
produtos químicos e queimadas deve-se acionar o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do
Rio de Janeiro (CBMERJ) por intermédio do número de telefone 193 ou (24) 2291-0928.
Somente indivíduos devidamente qualificados podem
iniciar o processo de combate a incêndios.

4.2 Acionamento do SAMU (192)
Em caso de emergências médicas, primeiros socorros e em caso da necessidade de
remoção deve-se acionar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU (prontosocorro), por um dos seguintes números de telefones 192 ou (24) 2244-4150.
Apenas indivíduos devidamente qualificados devem

1

Glossário de Segurança da Informação - PORTARIA Nº 93, DE 26 DE SETEMBRO DE 2019 - Presidência da República/Gabinete de
Segurança Institucional - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-93-de-26-de-setembro-de-2019-219115663

4/15

prestar os primeiros socorros.

4.3 Acionamento da Defesa Civil (199)
A Defesa Civil é responsável em precaver, socorrer, assistir e ajudar na recuperação da
população em caso de desastres, sejam: chuvas, inundação, queda de arvore, vendaval,
deslizamentos, alagamentos ou outras situações de risco. Para denúncias e pedidos de auxílio
deve-se ligar para um dos seguintes números de telefone 199 ou (24) 2242-9281.

4.4 Acionamento da equipe de vigilância patrimonial
Em casos de riscos, ameaças contra a vida, denúncias de roubos, atentados e proteção
pública deve-se utilizar os telefones (24) 993161372 ou (24) 993161752 ou outra forma de
contato com os vigilantes de prontidão na guarita de entrada do Campus do LNCC.

4.5 Acionamento do Disque Mulher - 2332-8249
Em casos onde houver mulheres em situação de violência ou discriminação, deve-se
utilizar o telefone (24) 2332-8249 para acionar o Disque Mulher.

5. Orientações para medidas de prevenção
Esta seção apresenta ações que visam reduzir a ocorrência e o impacto de incidentes que
possam causar danos à vida ou ao patrimônio da instituição.
Em caso de dúvidas enviar e-mail para secam@lncc.br ou entrar em contato utilizando
um dos seguintes números telefones (24) 99316-1372 ou (24) 99316-1752 ou ainda buscar
ajuda na equipe da Seção de Administração do Campus – SECAM – localizada na sala do
protocolo do LNCC.

5.1 Incidentes relacionados aos circuitos elétricos
Visando evitar a sobrecarga dos circuitos elétricos, assim como o risco de curtos-circuitos,
deve-se comunicar a equipe da SECAM/COGEA a conexão de equipamentos elétricos,
patrimoniados ou não, à rede elétrica da instituição.
Antes de conectar dispositivos à rede elétrica (estabilizada ou não) deve-se verificar com
a equipe da SECAM/COGEA se a capacidade de fornecimento estabelecido para as tomadas
disponibilizadas na sala não será excedida. Não é permitido exceder a capacidade dos
circuitos elétricos.
A rede elétrica estabilizada deve ser utilizada apenas para equipamentos de informática,
como por exemplo: notebooks, desktops, monitores, impressoras, switches e etc.
Nos finais de semana, nos períodos de férias, feriados prolongados e outros períodos nos
quais os colaboradores fiquem ausentes sem utilização das salas, recomenda-se que o
colaborador desconecte todos os equipamentos das tomadas elétricas.
Recomenda-se que não sejam mantidos líquidos sobre mesas, os quais, em caso de
derramamento, podem atingir equipamentos elétricos e causar curtos-circuitos. O mesmo se
aplica a janelas deixadas abertas quando da ausência do colaborador, pois temporais também
podem causar inundação ou vir a molhar tomadas e causar curtos circuitos e incêndios.
O aquecimento de plugues e tomadas durante o uso é sinal de defeito ou sobrecarga que
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pode levar a um incêndio.
Caso o colaborador suspeite de algum dano aos circuitos elétricos e tomadas, deve
comunicar a equipe da SECAM/COGEA. O circuito ou tomada não deve ser utilizada até que
ela seja verificada e o uso seja autorizado.
Caso o colaborador perceba algum tipo de curto-circuito, ele deve acionar imediatamente
a equipe da SECAM/COGEA.
Em caso de dúvidas sobre a identificação das tomadas elétricas conectadas ao circuito
estabilizado ou ao circuito não estabilizado, o colaborador deve entrar em contato com a
equipe da SECAM/COGEA.

5.2 Segurança e manutenção das salas
Visando evitar inundações causadas por chuvas, temporais ou ventanias, bem como a
entrada de animais peçonhentos, deve-se manter as janelas fechadas nos períodos de
ausência prolongada (à noite, finais de semana, férias, feriados).
Visando evitar possíveis acidentes, a manutenção e a limpeza das janelas, assim como a
manutenção e a limpeza das fachadas deve ser realizada apenas pela equipa autorizada.
Visando evitar possíveis acidentes, deve-se evitar manter vasos de planta e outros objetos
no peitoril (pingadeira) das janelas situadas no segundo andar.

5.3 Incidentes relacionados a incêndios
Os colaboradores devem tomar conhecimento do caminho de saída mais rápido e local
de encontro em caso de emergência (Planta anexa).

6. Divulgação, conscientização e monitoramento.
Os contados telefônicos, os endereços de e-mail e as recomendações apresentadas neste
documento devem ser fixadas nas salas utilizadas pelos colaboradores, laboratórios e nas
áreas publicas.
Cartazes com as informações de contatos e rotas de fugas devem ser fixadas em locais de
fácil acesso e fácil visualização. Sinalização indicando “SAÍDA” acompanhada de seta deve ser
fixada para indicar rota de fuga.
As informações contidas neste documento devem fazer parte das campanhas e
treinamentos de segurança da informação. Periodicamente, os colaboradores devem ser
lembrados quanto às orientações apresentadas neste documento. Sugere-se que as
informações contidas neste documento sejam divulgadas utilizando-se do boletim de serviço,
das listas de divulgação e disponibilizadas em todos os ambientes, incluindo portaria,
recepção e corredores.
Cabe à SECAM/COGEA fornecer apoio aos colaboradores para que eles sejam capazes de
identificar as tomadas conectadas à rede elétrica estabilizada, assim como aquelas conectadas
à rede elétrica não estabilizada. Vale lembrar que as tomadas elétricas conectadas à rede
estabilizada geralmente estão sinalizadas na cor vermelha, utilizam o padrão ABNT antigo e
possuem suporte a 3 pinos; já as tomadas conectadas a rede elétrica não estabilizada estão
sinalizadas nas cores cinza ou preta, utilizam padrão ABNT antigo com suporte a 2 pinos.
A responsabilidade pelo uso adequado da rede elétrica é do colaborador, que em caso de
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dúvidas deve pedir orientação ao SECAM.
A divulgação do Plano de Segurança deve ser periodicamente retomada, de forma a que
todos os colaboradores sejam mantidos alertas para a prevenção e combate de incêndios e
demais eventos.
Além dos colaboradores, os visitantes e participantes de eventos devem ter
conhecimento do conteúdo deste documento. As medidas contidas neste documento devem
ser divulgadas em todos os eventos que ocorrerem nas dependências do LNCC.

_________________________
Sergio Ferreira de Figueiredo
Coordenador da COGEA

_________________________
Luís Rodrigo de O. Gonçalves
Presidente do CSIC
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ANEXO A – Plantas do LNCC
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