
1-39  

PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE 

RISCOS AMBIENTAIS 

Fortaleza 

2021 



2-39  

PPRA – PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS 
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1. IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA. NOME: COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ 

 
ENDEREÇO: PRAÇA AMIGOS DA MARINHA, S/N – FORTALEZA/CE 

FONE : (085) 3266-8989 

C.N.P.J.: 07.223.670/0001-16 

CNAE: 52.39-7 Atividades auxiliares dos transportes aquaviários não 

especificadas anteriormente 

GRAU DE RISCO 3 

BAIRRO: MUCURIPE CIDADE: FORTALEZA/CE CEP: 60.182-640 

 
2. CARACTERÍSTICAS DA EMPRESA. 
2.1. DESCRIÇÃO DO FLUXO OPERACIONAL 

 
A empresa desenvolve suas atividades no Complexo Industrial Portuário do Porto de 

Fortaleza, compreendendo os trabalhos relativos à organização dos serviços auxiliares de 

transporte aquaviário e como autoridade portuária. As atividades consistem em fornecer e 

administrar a movimentação de carga e descarga de mercadorias transportadas por navios, 

controlar o fluxo de mercadorias transportadas pelo porto. Fornecer infraestrutura portuária 

para a atracação e desatracação dos navios. 

2.2. DIMENSIONAMENTO DO QUADRO 
A) Número de empregados = 120 
B) Categorias: 

 
AUXILIAR PORTUÁRIO ANALISTA PORTUÁRIO TÉCNICO PORTUÁRIO GUARDA 
PORTUÁRIA 
COMISSIONADOS (SECRETÁRIAS, ASSISTENTES, ASSESSORES E DIRETORES) 
COORDENADORES 
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TÍTULO: 

AUXILIAR PORTUÁRIO 

NATUREZA: 

Execução de serviços gerais de escritório, como recepção e distribuição de correspondências e 

documentos; execução de serviços externos, conforme determinação superior; retirada de materiais 

em almoxarifado; digitação dos serviços a serem processados em computador; operação de 

máquinas copiadoras e equipamentos de gravação e transmissão de som e imagem; digitação; 

conferência de documentos e expedientes diversos; atualização de arquivos e fichários; 

preenchimento de formulários e impressos; recepção, codificação, distribuição e controle de estoque 

de materiais; atendimento e encaminhamento de pessoas; serviços de copa; prestação de apoio aos 

serviços operacionais, efetuando cálculos, conferências, registros e atualização de dados e consultas 

a terminais de vídeo; registro de serviços prestados; operação de balanças; auxílio aos serviços de 

manutenção elétrica e mecânica e outros correlatos; auxílio aos serviços de construção, 

conservação, reforma e pintura em geral e outras instalações prediais; execução de serviços de 

limpeza em geral; execução de serviços de instalação de bebedouro, filtros e reparos de instalações 

hidráulicas; Instalação, reparo e teste de aparelhos e circuitos elétricos de baixa tensão; limpeza e 

lubrificação de viaturas, máquinas e equipamentos diversos; operação de empilhadeiras, pás- 

carregadeiras, veículos e outros equipamentos similares sobre pneus; execução de serviços de 

amarração e desamarração de navios; fornecimento de 

água e energia. 

EXEMPLOS DE TAREFAS: 

Conferir, classificar e arquivar papéis e documentos. Atender, informar e encaminhar empregados e 

visitantes. Atender e anotar recados, ou solicitar informações a terceiros. Transcrever dados e texto 

sem formulários manualmente ou via computador. Reproduzir cartas, quadros, relatórios e 

correlatos, alceando, grampeando, encadernando. Calcular dados, somando, multiplicando, 

subtraindo e dividindo segundo rotina predefinida. Preencher fichas, cadernetas, declarações, 

prontuários, atualizando e alterando informações manualmente. Consultar terminais, colhendo, 

inserindo ou atualizando informações. Receber, distribuir e expedir documentos e correspondência. 

Executar serviços auxiliares, sob orientação de profissional qualificado, visando a fiscalização e 

controle da manutenção e reparo de equipamentos e instalações elétricas e mecânicas. Auxiliar e 

proceder controles dos serviços de montagem e reparo em instalações hidráulicas, muros, paredes, 

portas, janelas e assemelhados. Auxiliar a manutenção elétrica preventiva e corretiva de 

equipamentos e instalações e redes de iluminação. Instalar, reparar e testar aparelhos e circuitos 

elétricos. Auxiliar e fiscalizar a manutenção mecânica preventiva e corretiva de equipamentos e 

instalações. Auxiliar, sob a orientação do Técnico Portuário, serviços de natureza Hidráulica, 

Elétrica, Civil e Mecânica. 

2.3. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

As atividades descritas foram extraídas do Plano de Cargos e Salários em vigor, sendo 

estabelecido que as diversas tarefas desenvolvidas sejam definidas pela necessidade de cada 

área. 
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NATUREZA: 
Desenvolvimento, sob supervisão, de atividades de apoio técnico-administrativas como realização de 

estudos; elaboração de programas, demonstrativos e relatórios; acompanhamento e orientação de 

serviços de cálculos, conferências e registros diversos; supervisão, orientação e acompanhamento dos 

serviços de limpeza, copa, conservação, vigilância e recepção; operação de equipamentos de 

processamento de dados, e de mesa telefônica; execução de tarefas auxiliares de enfermagem; 

execução de serviços de conferência, registros e controle das mercadorias descarregadas, a serem 

embarcadas, armazenadas ou em trânsito no porto; elaboração de programações de escala de serviço e 

de distribuição de equipamentos; realização de análises; emissão de pareceres; distribuição, 

orientação, coordenação, fiscalização e execução de trabalhos afetos a manutenção de instalações 

civis, elétricas (alta e baixa tensões) e mecânicas; supervisão, coordenação, orientação e fiscalização 

das operações portuárias; realização de mergulhos a pequenas e médias profundidades; 

desenvolvimento, sob orientação, reduções, ampliações, croquis, esboços, desenhos e/ou plantas 

relativas às diversas áreas de engenharia; coordenação e execução de trabalhos de análise e 

conciliação de contas, classificação de documentos e escrituração contábil, elaboração de balancetes, 

balanços e demonstrativos, exame e conferência de documentos; orientação e coordenação do sistema 

de segurança do trabalho, para garantir a integridade do pessoal e dos bens da empresa. 

EXEMPLO DE TAREFAS: 
Analisar e dar parecer em processos com base em procedimentos e rotinas predefinidos. Preencher planilhas 

eletrônicas utilizando seus recursos elementares. Redigir texto de características padronizadas, usando 

processador eletrônico. Orientar e instruir empregados em tarefas rotineiras. Receber e encaminhar executivos 

e representantes de outras organizações. Acompanhar ou responsabilizar-se pela execução de processos a nível 

micro, controlando suas variáveis, como prazos, estoques, despesas, salários, impostos e dados de natureza 

geral. Classificar, calcular e lançar informações gerenciais com base em referenciais de natureza geral e 

detalhada, como, tabelas, quadros, planos de contas e procedimentos administrativos e legais. Manter contatos 

com fornecedores, visando aferir preços, condições e especificações de equipamento e material de consumo, 

acompanhando o cumprimento de exigências contratuais. Pagar, receber e escriturar movimento financeiro da 

empresa. Executar outras tarefas correlatas e, eventualmente, aquelas pertinentes ao Auxiliar Portuário. 

Desempenhar tarefas voltadas para a fiscalização e controle da operação portuária, como, acompanhamento e 

ajustes na programação, autorização e fiscalização do abastecimento de embarcações, atendimento de 

ocorrências, requisição de reparos em instalações, utilização de equipamento de segurança, documentação de 

movimentação de carga, apropriação de despesas de serviços, conferência da documentação de navios, 

acompanhamento de operações de desencalhe e salvatagem de embarcações, elaboração de relatórios de 

operações, registro de embarcações. Fiscalizar serviços de engenharia, acompanhando cronogramas de obras, 

fiscalizando material utilizado, condições de segurança, cumprimento de obrigações de prazo e qualidade, 

elaborando relatórios sobre o seu andamento. Conferir projetos de sistemas elétricos, elaborar programas de 

manutenção elétrica e mecânica de instalações e dependências. Fiscalizar serviços de manutenção e reparos. 

 

 

TÍTULO: 
TÉCNICO PORTUÁRIO: 
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NATUREZA: 
Título geral de várias funções administrativas e técnicas que envolvem trabalhos nas áreas de 

administração, contabilidade, economia, assistência social, medicina do trabalho, engenharia, direito, 

comunicação social e informática. 

 
 

 

EXEMPLO DE TAREFAS: 

Especificar e acompanhar a elaboração de projetos a cargo de terceiros. Fiscalizar o atendimento a 

exigência contratuais de obras e serviços terceirizados. Elaborar diagnósticos, desenvolver e 

implantar sistema de avaliação do desempenho operacional. Elaborar normas operacionais e 

disciplinadoras de movimentação de carga. Acompanhar os trabalhos de programação e execução da 

manutenção e reparos em equipamentos e instalações elétricas, mecânicas e civis. Elaborar e executar 

programas de engenharia e segurança do trabalho. Elaborar e consolidar o orçamento-programa anual 

da empresa e administrar o sistema de análise e apropriação de custos. Preparar balanço anual, 

balancetes e demonstrativos contáreis, assim como, organizar e supervisionar as atividades de 

contabilidade geral e fiscal. Elaborar o planejamento anual e plurianual da empresa, incluindo planos 

diretores, plano de investimentos, sistema de qualidade. Definir e avaliar o desempenho operacional 

e financeiro da empresa. Elaborar, acompanhar e avaliar programas de treinamento administrativos, 

técnico e gerencial. Administrar o Plano de Cargos, Carreiras e Salários. Sugerir e acompanhar a 

aplicação da política de Recursos Humanos. Organizar e gerir aplicações no mercado financeiro e 

estabelecer a política de crédito e cobrança. Analisar a conjuntura e o mercado, recomendar tarifas e 

estratégias de marketing e vendas de serviços e produtos. Elaborar e colocar em prática programa de 

assistência e benefícios para empregados e dependentes coerentes com as políticas em vigor. Orientar 

a direção da empresa da em assuntos de natureza legal, representando-se em juízo ou fora dele. 

Elaborar programas de proteção à saúde dos empregados, incluindo inquérito sanitário, vacinação, 

seleção de pessoal e inspeção de instalações. Acompanhar e controlar tratamento de emergência em 

casos de acidentes de trabalho ou alterações agudas da saúde dos empregados. Vistoriar e analisar 

locais em que ocorreram acidentes de trabalho. Elaborar laudos periciais sobre acidentes de trabalho, 

doenças profissionais e condições de insalubridade. Exercer atividades de assessoramento junto à 

Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Executar outras tarefas correlatas. 

TÍTULO: 

ANALISTA PORTUÁRIO 
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NATUREZA: 

Desenvolvimento das atividades de vigilância, fiscalização e segurança das áreas portuárias e das 

dependências da administração central, bem como das demais propriedades da CDC. 

EXEMPLO DE TAREFAS: 
Exercer policiamento ostensivo nas dependências portuárias. Cooperar com a autoridade aduaneira na 

apreensão de contrabando e descaminho de mercadorias. Proceder a revista de pessoas e controle de 

movimentação de veículos, conforme as normas em vigor. Cumprir as medidas de prevenção de 

incêndios. Colher elementos de prova em ocorrências delituosas. Dar proteção a empregados e pessoas 

autorizadas a freqüentar as instalações portuárias. Socorrer doentes e acidentes, procurando atendimento 

médico. 

 

 
 

 

 

Nota1: Os cargos comissionados, coordenadores e diretores exercem funções 
administrativas ou operacionais conforme locação da área da empresa. 

 
2.4. IDENTIFICAÇÃO DOS LOCAIS DE TRABALHO e MODIFICAÇÕES DE INFRA E 
SUPRA-ESTRUTURA DAS INSTALAÇÕES. 

 
i- O Armazém estruturado armazena cargas gerais, enquanto o Armazém A-4, continua com 

graneis sólidos; 

ii- Terminal Marítimo de Passageiros, com o novo pátio de cargas em uso para cargas 

conteinezidas; 

iii- Continuam em funcionamento 02 guindastes de terra, tipo MHC (Machine Habour Crane) 

para auxiliar as operações com containeres e os portalinos da TERGRAN para graneis 

sólidos. 

iv- No Píer Petroleiro continuam em funcionamento a guarita com segundo nível, tendo as 

condições de inspeção dos produtos melhoradas; 

v- Foram revisadas as tomadas no pátio de cargas frigoríficas com sinalização de barreiras 

de segurança. 

vi- Concluída manutenção do sistema de iluminação do porto. 

TÍTULO: 

GUARDA PORTUÁRIA: 



7-39  

viii- Foram ampliadas as áreas de armazenagem nas ruas paralelas a faixa do cais, com 

demarcação e numeração do armazenamento dos containeres e cargas perigosas; 

ix- Em funcionamento de área de escaneamento de contêineres para fiscalização da Receita 

Federal, constando de sinalização específica de área com risco de exposição à radiação, 

não sendo permitida a entrada e/ou circulação de pessoas na área de segurança delimitada, 

também realizada inspeção preventiva do nível de radiação do equipamento por empresa 

especializada. 

x- Revisão da instalação do sistema de combate a incêndio no cais comercial e Rua B; 

xi- Reforma na coberta para fiscalização aduaneira ao lado do armazém estruturado. Feita a 

recuperação da coberta e feito acesso para o prédio da Receita Federal. 

xii- Concluída a reforma do piso do armazém de importação/exportação. 

xiii- Instalado chuveiro de emergência na área de carga perigosa. 

xiv- Instalação de dois módulos de instalação sanitárias para os TPAs; 

xv- Concluída reforma das coberta do Portão da Guarda Portuária e do CVT. 

xvi- feita demarcação de área e adequação de armazém de importação/exportação para 

cargas sob vigilância sanitária. 

Área Operacional: As instalações operacionais específicas são aquelas onde se 

desenvolvem as movimentações de carga (faixa do cais, pátios de armazenagem, armazéns 

de cargas e Píer Petroleiro), considerando as alterações acima relacionadas. 

Áreas Administrativas: As áreas administrativas são as definidas como sendo (prédio da 

estação de passageiros, prédio do controle de operação, prédio de controle de pátios e 

guarda portuária: portões e entrada principal). 

LOCALIZAÇÃO: Área Portuária: Instalações Portuárias e Dependências Administrativas. 

Nas áreas administrativas foram instalados condicionadores de ar, tipo split, auxiliando na 

climatização dos ambientes administrativos. 

Feita inspeção e análise da qualidade do ar dos ambientes climatizados. 

Exceto as alterações mencionadas anteriormente, não houve alteração nas condições 

físicas das instalações da empresa na área administrativa, permanecendo os aspectos de 

riscos inerentes à atividade portuária na área operacional. 

2.4.1. DESCRIÇÃO DOS AMBIENTES DE TRABALHO. 

ARRANJO FÍSICO: Foram refeitas demarcações e nova sinalização específica para 

pedestres, incluído na faixa do cais, com indicação de rotas de fugas. Foram definidas novas 
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áreas de armazenamento, antes vias de circulação, e por necessidades operacionais 

passaram a compor pátio de armazenagem de containeres. 

Algumas áreas não necessitam de demarcações específicas para o desenvolvimento das 

atividades, tendo em vista, a forma de armazenamento a granel de alguns produtos e as 

diversas formas de embalagens, contudo foram consideradas as áreas de operações 

delimitadas pela Área Portuária: instalações dos Armazéns, Pátios de Containeres, Faixa do 

Cais, Píer Petroleiro, áreas administrativas (estação de passageiros) e áreas adjacentes das 

operações do Porto de Fortaleza. 

DIMENSIONAMENTO DO LOCAL: as dimensões mensuradas das instalações portuárias 

são definidas pela extensão da faixa do cais de aproximadamente 1400 metros (incluindo 

TMP), e largura de 20 metros, Armazéns com comprimento de 150 metros e largura de 50 

metros, Pátios de Containeres com dimensões variadas. 

VENTILAÇÃO: ventilação natural com temperatura média de 30,0 o C nas áreas 

operacionais e climatizadas com refrigeração (temperatura média de 25ºC) nas 

dependências administrativas (melhoradas com o novo sistema de refrigeração, substituindo 

os condicionadores de ar individualizados tipo janeleiro por sistema Split). 

ILUMINAÇÃO: iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes, vapores de 

sódio, em dois níveis controlados conforme demanda operacional. 

TIPO DE CONSTRUÇÃO: Armazém A – 4 (cobertura em estrutura metálica treliçada) e 

demais cobertas em pre-moldados e telhas de fibro-cimento com paredes de concreto e 

tijolos sólidos de argila compactados), Pátio de Containeres (área descoberta cercada por 

arames); prédio da administração (construção sólida de concreto armado) 

COBERTURA: telhas em fibrocimento de amianto; 

PISO: piso plano constituído de argamassa acimentada (área administrativa) e por piso 

intertravado-tipo UNISTEIN (pátios e armazéns); 

CONDIÇÕES GERAIS DE HIGIENE: os ambientes apresentam aspectos de limpeza, 

conservação e arrumação compatíveis com a necessidade do tipo de serviço a ser 

executado, e com a comunidade portuária. Há sistema de combate a incêndio, 

estrategicamente posicionado. Além disso, possui vigilância constante por meio de câmeras 

de longo alcance. 

A empresa adota procedimentos de enfrentamento da Pandemia da COVID-19, e manter 

controle das condições de higiene, limpeza, e sanitização dos ambientes de trabalho, 

seguindo os protocolos recomendados pelos órgãos de saúde pública. 

Além disso, a empresa revisou o Plano de Contingência de Saúde inserindo as medidas de 
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enfrentamento da Pandemia da COVID-19. 

A empresa mantem informes educativos da prevenção da transmissão do coronavírus, com 

fixação de cartazes. 

A adotação de regime de trabalho remoto, também, é uma alternativa adotada para os 

empregados acima de 60 anos de idade, e/ou aqueles que apresentam comorbidades que 

podem influenciar na contaminação pela COVID-19. 

O sistema de condicionamento de ar ambiente das áreas administrativas é constantemente 

limpo por empresa especializada, com análise periódica da qualidade do ar ambiente. 

A água de consumo é periodicamente analisada permanecendo os resultados dentro dos 

padrões de potabilidade exigida por lei. 

Há demarcação das rotas de fugas e sinalização educativas e institucionais. 

Os resíduos sólidos e líquidos são destinados adequadamente dentro do estabelecido no 

Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos do Porto de Fortaleza e os controles do 

automonitoramento são enviados para a SEMACE. 

 

3. AVALIAÇÃO E RELATÓRIO 

 
Não houve acidente de trabalho com empregado da CDC registrado no ano de 2020. 

Considerando as alterações já mencionadas nas instalações da empresa, e permanecendo 

as características das atividades, podemos considerar que não houve reflexo negativo que 

comprometessem as condições ambientais dos postos de trabalho. Observa-se que nas 

áreas administrativas permanecem as condições de conforto decorrente do ambiente de 

trabalho, sem eliminação dos riscos atinentes as atividades desenvolvidas na área do porto. 

Já nas áreas operacionais permanecem as mesmas condições descritas nos relatórios de 

avaliação dos riscos ambientais realizados nos anos anteriores. 

 

4. DATA PREVISTA DOS LEVANTAMENTOS 
 

Período: no mês de maio de 2021. 
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1. ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS. 

Os riscos ambientais identificados anteriormente foram alterados pela incidência da 

Pandemia da COVID-19, que modificou a condição de risco biológico do ambiente de 

trabalho, devido à permanência do estado de atenção das necessidades de enfrentamento 

do vírus nos processos desenvolvidos. Tal condição ambiental ensejou a adoção de 

protocolos de segurança sanitária mais intensos para que os empregados sujeitos a 

exposição eventual ao agente biológico, tenha ao seu alcance, medidas de proteção 

possíveis e adequadas a sua integridade. Permanecem as ações de controle sanitários 

contra a entrada de doenças de outros países (AH1N1, AH5N1, entre outras) e o combate 

a doenças transmitidas por mosquitos Aedes Aegypti (Dengue, Zika e Chikugunya). 

Para o enfrentamento da Pandemia, a CDC adotou os procedimentos recomendados pelos 

órgãos de saúde pública, com ações preventivas de segurança sanitária tais como: controle 

da temperatura corpórea dos empregados e usuários do porto, controle dos casos 

suspeitos e confirmados, controle da limpeza, higienização e climatização dos ambientes. 

Há disponibilidade de máscaras como barreiras de proteção, distanciamento social entre 

empregados, disponibilidade de álcool em gel e líquido em diversos ambientais, 

intensificação dos protocolos de limpeza e higienização dos ambientes, mesa, maçanetas, 

botões de acionamentos, etc., para garantir uma proteção dentro dos limites possíveis da 

técnica recomendadas pelos órgãos de controle sanitário. 

As atividades desenvolvidas rotineiramente foram mantidas, ou seja, a movimentação de 

cargas sólidas a granel (trigo, coque de petróleo, escória, minério de ferro, clínqer, 

manganês) foram mantidas dentro do escopo operacional, além das cargas líquidas e 

gasosas (derivados de petróleo, álcool, diesel, GLP, óleo vegetal, BTX). 

Foram implementadas melhorias nas áreas operacionais e administrativas, no entanto, não 

houve redução dos riscos atinentes à atividade portuária, a qual mantém o potencial de 

risco decorrente do estado latente das condições ambientais, presentes nas diversas áreas 

de controle do porto, considerando os aspectos de movimentação de diversos tipos de 

cargas com as várias classes de risco. 

As cargas perigosas são armazenadas em local apropriado. Existe controle de vetores e 

ações de combate a proliferação de pombos. 

O sistema de informação disponível no Porto Sem Papel antecipa a chegada de cargas 

perigosas na área do porto, e são solicitadas informações conforme Regulamento do Porto. 

Quanto ao risco de explosão/incêndio da área do píer petroleiro,  a empresa mantém 
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constante manutenção nessa área, e manutenção da infraestrutura portuária como um todo 

(pátios, pavimentação, berços de atracação), além de limpeza constante das áreas e 

pessoal especializado, supervisionando as atividades evitando atos inseguros, e situações 

de risco que possam comprometer a integridade física dos indivíduos que ali operam ou 

permanecem, bem como, manter a integridade patrimonial sob responsabilidade da CDC. 

Com base nas inspeções realizadas nas áreas de trabalhos dos empregados da CDC, 

correspondente as áreas de operações e administrativas, efetuou-se o reconhecimento dos 

riscos envolvidos nas diversas operações das atividades. 

Tendo em vista as dificuldades tecnológicas para implementar medidas de eliminação dos 

riscos potenciais da atividade portuária, as medidas adotadas atualmente reduzem o risco 

potencial, no entanto, permanece o potencial de risco residual latente e presente na área. 

Com base neste contexto, tem-se definido como Grupos Homogêneos de exposição aos 

riscos identificados neste programa os grupos da área administrativa e operacional. 

No último monitoramento ocupacional dos agentes ambientais, que serviu de base para a 

elaboração do PPRA e PCMSO, foi disponibilizado pelo OGMO-CE, e fez-se a avaliação e 

antecipação dos riscos e os relacionou neste trabalho, a fim de aplicar as melhorias 

possíveis e necessárias para a redução e controle dos riscos, tendo em vista que a sua 

eliminação tem-se mostrado impossível com a adoção de tecnologias de proteção coletiva. 

Por fim, a Recomendação Conjunta dnº 01/2021 entre o Ministério da Infraestrutura e 

Ministério Público do Trabalho considerou a SARS-COV-2, como novo risco biológico, e 

diante do que já foi descrito acima, as medidas de segurança específicas para o 

enfrentamento desse agente biológico foram adotados nas instalações do porto. 

 
Nota: Embora a NR-9 estabeleça os riscos ambientais, os agentes físicos, químicos e biológicos 

existentes nos ambientes de trabalho, este programa envolveu os outros riscos conforme Tabela I do 

anexo IV da NR-5, considerando os seus efeitos combinados pela natureza, concentração e tempo de 

exposição desses agentes. 
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2.1. INTERPRETAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Os resultados considerados neste trabalho estão respaldados com base nos dispostos das 

Normas Regulamentadoras, e a interpretação e avaliação seguem os padrões de 

permissividade da exposição dos trabalhadores dentro dos limites de tolerância 

estabelecidos para cada agente identificado. Para proporcionar uma visão dos possíveis 

riscos a que possam estar sujeitos os empregados portuários, relacionamos os principais 

agentes , conforme Normas Regulamentadoras e suas especificações técnicas. 

O conceito de Nexo Causal na tabela de identificação dos riscos é referente à ocorrência 

de doenças ocupacionais, relacionadas aos agentes ambientais existentes no ambiente de 

trabalho. Caso haja registro de doença ocupacional no período, então será indicada essa 

ocorrência no agente ambiente específico. 

Considerando os resultados dos ASOs realizados com os empregados da CDC no ano de 

2020, não houve registro de doença ocupacional. 
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ADMINISTRAÇÃO PPRA 2021 

 

ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS 

Identificação 

dos riscos 

Trabalhadores 
expostos 

Cargos/ Função Tipo de 

exposição 

Fontes 

Geradoras 

Trajetórias e 

Meios de 
propagação 

Riscos à 

Saúde 

Nexo 

Causal? 

Medidas de 

Controle 

Riscos Físicos 

 

Ruído (01.01.002) 

 
 

101 

Técnico Portuário 
Assessores/Secretarias 
/estagiários 

Intermitente  

Condicionador de 
Ar 

 
 

Ar 

 

Perda 
Auditiva 

 
 

NÃO 

-Manutenção nos 
Aparelhos 
Condicionadores de 
Ar Auxiliar Portuário 

Analista Portuário 

Diretores 

Radição não-ionizante 
(radiação solar) 

(01.01.008) 

10 Auxiliar Portuário Intermitente Sol Câimbras 
Queimadur 

as 

Não Protetor Solar 

-Revezamento em 

Local Refrigerado 

Analista Portuário 

Guarda Portuário 

Riscos Químicos 

Ausente - - - - - - - - 

Riscos Biológicos 

Doenças Endêmicas 

(Febre Amarela, 
Pandemia COVID- 
19 (SARS-COV-2), 

etc 
(03.01.999) 

101 Técnico Portuário  

Permanente 

Estado de 

pandemia, 
ambiente em 
geral,embarcações 
suspeitas. 

Ar/Contato Doenças 

Infecto- 
contagiosa 

s 

 

NÃO 

Controle de 

Exposição, 
distanciamento 
social, 
-Plano de 
Contingência, 
Vacinação 

Auxiliar Portuário 

Analista Portuário 

Diretores 

Assessores 

Secretarias/estagiários 

Riscos Ergonômicos 

Ausentes - - - - - - - - 
Riscos de Acidentes 

Explosão/ 

Incêndio 

(05.01.006) 

101 Todos Permanente Pier 
Tubulações 

Embarcações 
Pátio Container 

Ar Morte 

Queimadur 

as 

NÂO -Manutenção 

-Plano de 

Emergência 
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OPERAÇÃO PPRA 2021 

 

ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS 
Identificação dos 

riscos 
Trabalhadores 

expostos 
Cargos/ Função Tipo de 

exposição 
Fontes 

Geradoras 

Trajetórias e 
Meios de 

propagação 

Riscos à 
Saúde 

Nexo 
Causal? 

Medidas de 
Controle 

Riscos Físicos  

 
 

Ruído 

(01.01.002) 

 

33 

 

Guarda Portuário 

 

Intermitente 

 

Guindastes, 
Caminhões, 

Empilhadeiras 
Condicionadores 

de ar 

 

Ar 

 

Perda Auditiva 

 
 

NÃO 

-Uso de Protetores 
Auriculares 
-Manutenção nos 
Aparelhos 

Condicionadores de Ar 

 

14 

Técnico Portuário Intermitente 

Auxiliar Portuário Intermitente 

Analista Portuário Intermitente 

Radiação não-ionizante 

(radiação solar) 
(01.01.008) 

47 Guarda portuário 

Auxiliar Portuário 
Técnico Portuário 

 

Intermitente 

Trabalho a céu 
aberto 

Ar Isolação 
Câimbra 

NÃO -Revezamento em Local 
Refrigerado 
-Uso de protetor solar 

Riscos Químicos 

Produtos Químicos em 
Geral 

(02.01.999) 

47 Guarda portuário 
Auxiliar Portuário 
Técnico Portuário 

Intermitente Mercadorias em 
geral 

Ar Intoxicação NÃO -Uso de respiradores 
-Limite de Exposição 
reduzido 

Riscos Biológicos 

Doenças Endêmicas 
(Febre Amarela, 

Pandemia COVID- 
19 (SARS-COV-2), 
(03.01.999) 

47 Guarda portuário 

Auxiliar Portuário 

Técnico Portuário 

Permanente Estado de 

pandemia, 

ambiente em 
geral,embarcações 
suspeitas. 

Ar/Contato Doenças 

Infecto- 

Contagionsas 

NÂO Controle de Exposição, 

distanciamento social, 
-Plano de Contingência, 
Vacinação 

Riscos Ergonômicos 

Trabalho de turno 

Noturno (04.03.003) 

Posturas variadas de 
pé/sentada(04.01.999) 
Situações Stressantes 

(04.04.001) 

47 Guardas Portuários 
Analistas Portuários 
Auxiliar Portuários 
Técnicos Portuários 

Intermitente NA NA Situações 

Stressantes 

NÃO -Revezamento de turno; 

-Alternância de posto; 

-Descanço sequenciado 
alternado; 

Riscos de Acidentes 

Eletricidade 

05.01.003 
3 Técnico Portuário – 

Eletricista 
Intermitente Tomadas Elétricas Contato Morte 

Queimaduras 
NÂO -Desligar sistema 

elétrico 
Calçados 

Explosão/ 

Incêndio 
(05.01.006) 

47 Todos Permanente Pier 

Tubulações 
Embarcações 

Pátio Container 

Ar Morte 

Queimaduras 

NÂO -Manutenção periódica 

-Plano de Emergência 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

AVALIAÇÃO DOS RISCOS 

E DA EXPOSIÇÃO 

DOS TRABALHADORES 
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SALA DE ADMINISTRAÇÃO PPRA 2021 

 

AVALIAÇÃO DOS RISCOS 
Identificação dos 

riscos 

Trabalhadores 

expostos 

Tempo de 

exposição 

Tipo de 

exposição 

Intensidade/ 

Concentração 

Equipamento de 

Proteção 

Medidas de Controle 

Eficaz? 

RISCOS FÍSICOS 

 
Ruído 

(01.01.002) 

 

101 

Jornada de 

trabalho 

 

Intermitente 

 

60 dB(A) 

 

- 

 

SIM 

Radiação Não ionizante 

(radiação Solar) 

(01.01.008) 

14 Jornada de 

trabalho 

Intermitente Não aplicado Protetor solar SIM 

Riscos Químicos 

 
Ausentes 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Riscos Biológicos 

Doenças Endêmicas/ 

Pandemia Covid- 

19(03.01.999) 

101 Jornada de 
Trabalho 

Permanente Não Aplicada Máscaras, 

alcool em 

gel/líquido 

Trabalho 
remoto 

SIM 

Riscos Ergonômicos 

Ausentes - - - - - - 

Riscos de Acidentes 

Explosão/ 

Incêndio 

(05.01.006) 

101 Jornada de 

Trabalho 

Permanente Ar Extintores.bombas de 

combate a incêndio 

SIM 
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OPERAÇÃO PPRA 
2021 

AVALIAÇÃO DOS RISCOS 
Identificação dos 

riscos 

Trabalhadores 

expostos 

Tempo de 

exposição 

Tipo de 

exposição 

Intensidade/ 

Concentração 

Equipamento de 

Proteção 

Medidas de Controle 

Eficaz? 
RISCOS FÍSICOS 

 

Ruído 

(01.01.002) 

(33) Guardas Portuários 
Portão Principal 

Jornada de 

trabalho 

 

Intermitente 

<80,0 dB(A) Protetor Auricular 

(opcional) 

 

SIM 
(33) Guardas Portuários 

Ronda 
 

<80,0 dB(A) 

(14) Técnico portuário/Aux 

portuário Pátio Containeres 
Jornada de 

Trabalho 

Intermitente <80,0 dB(A) Protetor Auricular 

(opcional) 

SIM 

(14) Técnico portuário/Aux 

portuário Amarradores 
Jornada de 

Trabalho 

Intermitente <84,0 dB(A) Protetor Auricular 

(Opcional) 

SIM 

(3) Técnico portuário/Aux 
portuário Eletricista 

Jornada de 

Trabalho 

Intermitente <80,0 dB(A) Protetor Auricular 

(opcional) 

SIM 

(5) Técnico portuário/Aux 

portuário (supervisores) 
Jornada de 

Trabalho 

Intermitente 80,0 dB(A) Protetor Auricular SIM 

 

Radiação Não-ionizante 

(radiação solar) 

(01.01.008) 

(33) GP (Píer)  

Jornada de 

Trabalho 

 

Intermitente 

28,7º C (IBUTG)  

Protetor Solar, cobertura 

SIM 

(33) GP (Portão Principal) 25,5 ºC (IBUTG) SIM 

(14) Técnico portuário/ 27,9ºC (IBUTG) SIM 

(14) Aux portuário(Faixa Cais) 28,8 ºC (IBUTG) SIM 

Riscos Químicos 

Produtos Químicos 

(02.01.999) 

(41) Guarda portuário 

Técnico portuário/Aux 
portuário 

Jornada de 

Trabalho 

Intermitente Mercadorias em geral Máscaras/Respiradores SIM 

Riscos Biológicos 

Doenças Endêmicas, 

pandemia COVID 
(03.01.999) 

(41) Guarda portuário 

Técnico portuário/Aux 
portuário 

Jornada de 
Trabalho 

Permanente Não Aplicada Máscaras, alcool em 
gel/líquido 

Trabalho remoto 

SIM 

Riscos Ergonômicos 
Trabalho em Turno/Noturno 

(04.03.003) 
(41) Guarda portuário 

Técnico portuário/Aux 
portuário 

Escalas de turno Intermitente Não Aplicada Não Aplicada SIM 
Posturas variadas de 

pé/sentada (04.01.999) 

Situações Stressantes 

(04.04.001) 

Riscos de Acidentes 

Eletricidade 

05.01.003 

(3) Técnico portuário 

Eletricistas 
Escala Intermitente Acima de 220 volts Calçados, Luvas SIM 

Explosão/ 

Incêndio 

(05.01.006) 

(41) Guarda portuário 

Técnico portuário/Aux 
portuário 

Jornada de 

Trabalho 
Permanente Não Aplicada Extintores.bombas de 

combate a incêndio 

SIM 
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3. SETORES INSPECIONADOS 
 

3.1. ADMINISTRAÇÃO e OPERAÇÃO 

A) MEDIÇÕES EFETUADAS: 

As medições realizadas constam na tabela de avaliação acima. As medições foram realizadas 
por grupos homogêneos de exposição, sendo consideradas as atividades e suas funções 
correlatas por áreas afins. 

 
B) CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE: 

A caracterização das atividades foi descrita anteriormente, ver quadros explicativos. 
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IMPLANTAÇÃO DE 

MEDIDAS DE CONTROLE E 

AVALIAÇÃO DE SUA 

EFICÁCIA 
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1. ADMINISTRAÇÃO 

Nesta área, observamos que os móveis utilizados são ergonomicamente planejados 

para atender as necessidades de conforto ao trabalhador. 

a) A cadeira é estofada, com tecido que permita a transpiração; a altura é regulável; a 

borda do assento é arredondada; 

b) Algumas cadeiras de trabalho têm apoio para o dorso; o apoio para o dorso tem 

forma que acompanha as curvaturas da coluna. 

c) Há espaço suficiente para as pernas debaixo da mesa ou posto de trabalho. 

d) Fornecimento de materiais para higienização das mãos, como sabonete líquido, 
toalhas descartáveis e álcool gel 70%; 

e) Estímulo à etiqueta de higiene pessoal e respiratória, incluindo a lavagem das 
mãos com água e sabonete líquido e orientação para cobrir a boca ao tossir ou 
espirrar; 

f) Fornecimento de instruções sobre o que fazer se apresentaram sintomas e como 
e a quem reportar essa informação ao supervisor; 

g) Notificar a ANVISA sobre quaisquer casos suspeitos de coronavírus (COVID-19); 

h) Suspensão do uso de por meios biométricos, devendo ser mantido o controle por 
meio da leitura eletrônica de crachás de identificação e/ou verificação pessoal pela 
Unidade de Segurança; 

i) Recomendação para que os locais com sistema de ar condicionado operem com 
renovação de ar aberta em máxima capacidade e os locais sem renovação de ar 
operem com portas e janelas abertas; 

j) Permissão e organização de processos de trabalho para a realização em regime de 
trabalho remoto para alguns empregados; 

k) Fornecimento de Equipamentos de Proteção Individual e Coletivos específicos 
para combate à disseminação do vírus; 

l) Quando há suspeita de empregado sintomático, é indicado a seu afastamento 
imediato, com recomendação de procurar o atendimento médico. 

m) É feito o monitoramento dos empregados que tiveram contato com caso 
suspeito; 

n) É feito o alerta para que os empregados não utilizem equipamentos dos colegas 
de trabalho, como fones de ouvido, óculos, macacão e outros; 
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o) É feita a limpeza e desinfecção das superfícies de forma regular, utilizando os 
procedimentos e produtos recomendados e registrados pelas autoridades 
sanitárias; 

p) São priorizados os treinamentos por meios virtuais (EAD); 

 
2. OPERAÇÃO 

a) As mesmas orientações para os empregados da Administração são inseridas para 

os empregados da Operação, em relação à Pandemia da COVID-19. 

b) são fornecidos, treinados quando da entrega dos EPIs, conscientizados os 

empregados da área, quanto ao uso dos seguintes equipamentos de proteção 

individual: 

Protetores auriculares, tipo concha ou plug para uso eventual quando exposto ao 

agente ruído. 

Calçados de segurança; 

Capacete com fixador no 

queixo; 

Máscara com filtro para pó para uso eventual quando exposto a agentes 

aerodispersóides. Coletes salva-vidas para uso durante as operações na faixa do cais 

e píer. 

Óculos de Proteção solar 

Protetor solar (inclusive para pessoas alérgicas) 

Os EPIs são registrados na ficha de controle de entrega de cada trabalhador. 

c) Corrigir os índices de iluminação, quando identificados níveis abaixo, de forma que 

seja assegurado o nível mínimo de 50 lux nos trabalhos noturnos para os pátios de 

container e faixa de cais. 

d) Conscientizar o trabalhador para os riscos de acidentes existentes no exercício de 

sua atividade e das medidas de proteção. 

e) Fornecer coletes salva-vidas para os empregados que realizam manobras de 

atracação e desatracação de embarcações. 
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1. MEDIDAS DE PROTEÇÃO COLETIVA E CONDIÇÕES SANITÁRIAS E DE CONFORTO 

 
Com o advento da Pandemia da COVID-19 foram adotadas medidas de controle sanitário 
recomendadas pelos órgãos de controle sanitário e inspeção do trabalho. 
De acordo com a NR-24 - Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho, as 
instalações necessárias no Porto de Fortaleza devem obedecer aos seguintes 
dimensionamentos: 

 

2. REFEITÓRIO 

Não há refeitório no local, mas é destinado um intervalo de uma e duas horas para as 

refeições, com fornecimento de vales refeição para todos os empregados. Na área do Núcleo 
de Apoio Portuário-NAP foi destinada uma área para refeições dos empregados/usuários que 
utilizam “marmitas” . Para os empregados e prestadores de serviço da CDC, foi 
disponibilizado espaço para as refeições com microondas para aquecer as marmitas. 

 

3. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS. 
3.1. SANITÁRIOS. 

O dimensionamento previsto para o Porto de Fortaleza é de 12 sanitários, dispostos 
ordenadamente a uma distância máxima de 200 metros dos locais das operações portuárias. 
Atualmente, a área do porto apresenta 14 sanitários, instalados nas seguintes áreas: 02 na 
faixa do Armazém A-4, 03 na esquina do Armazém A-2, 02 na Coordenação de 
Infraestrutura, 04 no NAP , 01 na sala dos eletricistas, 02 no alojamento dos amarradores. 
02(dois) módulos sanitários constituídos de 4 ambientes de conjuntos de sanitários 

(lavatórios, mictórios e chuveiros), inclusive para ambos os sexos foram adquiridos e 
instalados na área do porto. 
Além desses, são dispostos banheiros em vários locais estrategicamente posicionados para 
os empregados dentro do Núcleo de Apoio Portuário (6 mais os disponíveis por  salas). 
Os sanitários são freqüentemente higienizados por empresa contratada. e módulos de 
instalação sanitária. 

 

Total de Sanitários exigidos por lei = 12. 
Total de Sanitários instalados = 20 na área operacional, mais os localizados nas áreas 

administrativas.Foram instalados dois módulos sanitários em atendimento ao 
dimensionamento exigido quanto a distância. Sendo disposto um ao lado do scaner e outro na 
faixa do cais (interceção dos cais) 

 

3.2. CHUVEIROS. 

Os chuveiros previstos em norma são no total de 24 chuveiros e existem atualmente 24 

instalados para a área operacional e para a área administrativa não existe necessidade 
desse equipamento, visto que as atividades não expõem os empregados a necessidade de 
utilização desse equipamento. 

 

3.3. LAVATÓRIOS. 

Os lavatórios deverão ser num total de 12 e existem instalados atualmente 14. 
Os lavatórios poderão ser construídos em forma de calhas revestidas com materiais 
impermeáveis e laváveis, possuindo torneiras de metal ou plástico, espaçadas de pelo 
menos 0,60 metros. Nas áreas administrativas são dispostos banheiros com lavatórios. 
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3.4. BEBEDOUROS. 

É garantido, ao longo da jornada de trabalho, o fornecimento de água potável e fresca, em 

quantidade suficiente às necessidades individuais dos trabalhadores. 

São disponibilizados bebedouros tipo coluna (gelágua) nas áreas administrativas e 
bebedouros industriais nas áreas operacionais. 
Os bebedouros são de jato inclinado que garante as condições de higiene, na proporção de 
01 bebedouro para cada 25 trabalhadores, portanto num total de 10 bebedouros. A 
instalação dos bebedouros garante que o trabalhador não se desloque por mais de 100 
metros do posto de trabalho. Neste caso, estão disponíveis vários bebedouros industriais, 
além de bebedouros com garrafões de água mineral. 

 

3.5. MICTÓRIOS. 
Os mictórios deverão ser 12, podendo ser em forma de calha, onde cada 0,60 metros de calha 
corresponderá a um mictório. As instalações sanitárias deverão ser freqüentemente submetidas a 

higienização, mantidas e desprovidas de quaisquer odores, disponíveis com cestos para lixo com 
tampo e fornecimento de papel higiênico para os trabalhadores. 

 
4. AMBULATÓRIO 

O Porto de Fortaleza dispõe de serviço de atendimento de urgência mantido pelo OGMO, 

possuindo equipamentos e pessoal habilitado a prestar os primeiros socorros, e prover a 
rápida e adequada remoção de acidentado para um hospital de emergência. 

 

5. REFEITÓRIO 

O Núcleo de Apoio Portuário dispõe de área com mesas e cadeiras para uso dos 
trabalhadores para realizar refeições. Uma área de apoio para as refeições de uso para os 
empregados e prestadores de serviço foi disponível no prédio da CODINF. 

 

6. VESTIÁRIOS 

A CDC disponibiliza vestiários para a troca de vestimentas dos empregados da área 
operacional   com armários individuais para guarda dos Equipamentos de Proteção Individual 
e também para os TPAs ao lado do NAP. Feita limpeza periódica do alojamento dos 
amarradores, guardas portuários e dos técnico portuários da CDC. 
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A avaliação final do PPRA está definida na seguinte forma: 

1. Se o percentual dos itens realizados sobre o total 

dos itens programados for superior a 80 %, o PPRA 

terá avaliação: EFICÁZ. 

2. Se o percentual dos itens realizados sobre o total 

dos itens programados estiver entre 50% a 79%, o 

PPRA terá avaliação: SATISFATÓRIO. 

3. Se o percentual dos itens realizados sobre o total 

dos itens programados for inferior a 49 %, o PPRA 

terá avaliação: NÃO EFICÁZ 

 

A Análise Global do PPRA. 

 

A Análise Global do PPRA será realizada com base na seguinte 

metodologia: 

Todas as metas estabelecidas no programa serão avaliadas seguindo os 

critérios de Concluídos e Não Concluídos; 

- As metas concluídas serão aquelas em que todos os itens foram 

realizados no prazo estabelecido; 

- As metas não concluídas serão aquelas em que algum item não foi 

concluído no prazo ou foi reprogramado para ser feito em outro período, 

sendo essencial a justificativa. 
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ANÁLISE GLOBAL DO PPRA DE 2020. 

1. CONTROLE DOS AGENTES AMBIENTAIS. 

O controle dos agentes ambientais existentes nos locais de trabalho foi realizado com 

as informações obtidas anteriormente. 

Os níveis de intensidades dos agentes ambientais não apresentaram variações 

significativas que demonstrassem alguma tendência de elevação capaz de 

proporcionar danos à saúde dos trabalhadores, principalmente quanto ao ruído, o qual 

permanece dentro dos limites de tolerância para exposição sem proteção específica. O 

nível e iluminamento permanecer dentro dos limites pela melhoria na instalação de 

novos refletores e postes com duplo estágio de iluminação e acionamento programado. 

a) Ruído ambiental: 

Os níveis de ruído ainda permanecem nas intensidades abaixo do limite de tolerância, 

não implicando em dano à saúde dos trabalhadores segundo registros do PCMSO 

da CDC. 

b) Aerodispersóides 

Os aerodispersóides provenientes de atividades de movimentação de granéis sólidos 

não apresentaram risco à saúde dos trabalhadores, tendo em vista a exposição 

intermitente e o uso de respiradores com capacidade de eliminar a exposição aos 

agentes ambientais nessa classificação. As empresas que movimentaram graneis 

sólidos são obrigadas a apresentar relatório das condições operacionais das cargas. 

Medidas de controle de dispersão forma adotadas pelos operadores portuários. 

c) Riscos de Acidentes em 2020 
 

Mes Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Nº Ac 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

 

Não foi registrado acidente com empregado da CDC no ano de 2020. Devido às 

características peculiares das atividades portuárias, os riscos de acidentes ainda 

persistem latentemente (a saber: explosão, incêndio, intoxicação por produtos 
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químicos decorrentes de vazamentos ou derramamentos acidentais). 

No entanto, a adoção dos controles rígidos das operações faz com que o risco seja 

minimizado. 

2. MEDIDAS IMPLEMENTADAS NO PPRA 

2.1. Foram realizadas inspeções de nível de explosividade das áreas com risco de 

explosão (Píer petroleiro, válvulas de abastecimento) estando todas com níveis abaixo 

do risco iminente de explosão. Não há risco de explosão pelos níveis de explosividade 

registrados no local. A Transpetro atualmente mantém equipe especializada em 

segurança do trabalho, acompanhando os serviços realizados por empresa 

especializada na movimentação de granéis líquidos derivados de petróleo ou 

inflamáveis em geral (álcool). 

2.2. Foram instaladas placas de sinalização e feita toda a demarcação de circulação de 

veículos, passagem de pedestres, estacionamento, e áreas de armazenamentos de 

cargas conteinerizadas. 

2.3. Foram substituídas lâmpadas queimadas nas áreas administrativas e nas torres de 

iluminação na área operacional. 

2.4. Foram feitas as recargas dos extintores de combate a incêndio, bem como feita a 

renovação das demarcações dos locais de disposição desses equipamentos. 

2.5. Foi feito simulado de abandono de área do prédio da estação de passageiro com 

sucesso garantido. 

2.6. Foi feita campanha de vacinação. 

2.7. Feitas campanhas contra AIDS/HIV, Gripe, Cancer de Próstata, Hipertensão, e 

Saude digestiva, entre outras campanhas em Saúde Ocupacional. 

2.8. Adotado Plano de Contingência de Saúde de Interesse Internacional por conta da 

Pandemia da COVID-19 com todas as medidas de segurança sanitária recomendadas 

pelos órgãos de controle sanitário e inspeção do trabalho. 
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3. PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES 

3.1. Realizar treinamentos para os empregados da CDC. Treinamento em Educação Ambiental 
Feita distribuição de informe educativo aos empregados com repasse individual. 
3.2. Entregar e Controlar os Equipamentos de Proteção Individual destinado aos empregados. 

Concluído. 
3.3. Entregar e controlar os EPIs contra covid-19 
Feita entrega de máscaras e alcool em gel/líquido. 
3.4. Registrar os Acidentes do Trabalho e Doenças Ocupacionais ocorridas. 

Concluído (não houve registro de acidente com empregado da CDC, e sem ocorrência de 
doença ocupacional). 
3.5. Inspecionar e Registrar as Situações de Risco das Operações. 

Concluída (os serviços informados a CODSMS foram liberados com permissão de serviço). 

3.6.Verificar e Relacionar as Condições Inseguras. 
Concluída com registros dos RIPs. 
3.7.Realizar Monitoramentos dos agentes; 
Concluído 
3.8. Participar de reuniões com empresas do PAM e demais órgãos junto ao Corpo de Bombeiros; 
Não houve reunuiões. 
3.9. Realizar Inspeções Técnicas. 
Concluída 

3.10. Participar de reuniões com o OGMO/CPATP Representante da CDC participou de reuniões 
virtuais. 
3.11. Realizar simulado de derramamento de óleo no pier. 
Concluída. 
3.12. Realizar vacinação junto aos empregados. 
Concluída. 

3.13. Organizar SIPAT junto com CIPA e OGMO. 
Não foi possível devido a Pandemia 

 

3. RESULTADO DA AVALIAÇÃO GLOBAL DO PPRA DE 2020. 
 

Considerando o percentual dos itens programados (13 itens) e realizados (11 itens), o 

PPRA de 2020 foi considerado 84 % concluído sendo EFICÁZ. 

OBS. Revisado por conta da Recomendação Conjunta nº 01/2021 de 29 de março de 2021. 

 
 

 
Raimundo José de Oliveira 

Eng. Segurança do Trabalho CREA/CE 9765-D 

Fortaleza, 06 de abril de 2021 
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1. REGISTRO 

O PPRA será mantido no Serviço de Segurança da CDC, para exposição e análise junto aos 

empregados e demais membros da CIPA. Os resultados da análise global serão informados 

na reunião da CIPA. 

1.1. Treinamento em Educação Ambiental 

Feita distribuição de informe educativo aos empregados. 

1.2. Entregar e Controlar os Equipamentos de Proteção Individual destinado aos empregados. 

Concluído. (ver movimentação de estoque de almoxarifado) 

1.3. Registrar os Acidentes do Trabalho e Doenças Ocupacionais ocorridas. 

Concluído (não houve registro de acidente com empregado da CDC, e sem ocorrência de 

doença ocupacional). 

1.4. Entregar e controlar os EPIs contra covid-19 

Feita entrega de máscaras e alcool em gel/líquido. 

1.5. Inspecionar e Registrar as Situações de Risco das Operações. 

Concluída (os serviços informados a CODSMS foram liberados com permissão de serviço). 

1.6.Verificar e Relacionar as Condições Inseguras. Concluída 

1.7.Realizar Monitoramentos; Concluído 

1.8.Participar de Reuniões do PAM e Transpetro. 

Não houve programação de reuniões. 

1.9. Realizar Inspeções Técnicas. 

Concluída 

1.10. Participar de reuniões com o OGMO/CPATP 

Representante da CDC participou de reuniões virtuais. 

1.11. Realizar simulado de vazamento de óleo no píer petroleiro. 

Concluído simulado de vazamento de óleo píer petroleiro. 

1.12.Realizar Vacinação dos empregados. 

Concluída. 

1.13.Realizar da SIPATP e SIPAT. 

Não realizada por causa da Pandemia. 
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1. DIVULGAÇÃO. 

A divulgação será feita mediante informativo em meio de comunicação da CDC ou no site 

por meio de notícias para conhecimento dos empregados e dos órgãos interessados 

atuantes na área portuária. 
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METAS DO PPRA/2021 
 

As metas estabelecidas neste programa estão baseadas nas condições existentes no 

reconhecimento dos riscos das áreas inspecionadas. Como está havendo a Pandemia, 

somente este estado de contingência de saúde foi acrescentado, permanencendo as 

condições operacionais anteriores, que junto à COVID-19, estabelece um nível de alerta 

sobre a saúde ocupacional nas condições de trabalho das atividades, no que se refere a 

aumentar os riscos ambientais. As medidas de contenção da contingência de saúde 

pública foram intensificadas, de modo a melhorar as condições sanitárias. Assim, 

podemos considerar que as medidas implementadas refletirão diretamente na 

manutenção do estágio do risco potencial da atividade do Porto, visto que não houve 

implementação específica na eliminação destes, devido às características próprias do 

processo. 

Considerando essa característica dinâmica do Porto de Fortaleza com suas variedades de 

operações e movimentação de cargas diversas, ficam estabelecidas medidas para a 

manutenção das condições de conforto e preservação da integridade física dos 

empregados como sendo de natureza constante. Enquanto que as medidas técnicas de 

melhorias de redução dos riscos existentes ficam condicionadas as características de 

execução ou programação ou imediatamente realizadas. 

Independentemente das medidas já programadas ficam estabelecidas as medidas 

passíveis de serem inseridas considerando a necessidade de se corrigir ou viabilizar sua 

eliminação. 

 

1. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. 
 

1.1. Realizar treinamentos para os trabalhadores. 
A) Treinamento sobre abandono de área 
Prazo: Dezembro 

 

1.2. Entregar e Controlar os Equipamentos de Proteção Individual destinado aos 
empregados. 
Prazo para realizar: conforme programação de substituição e requisição dos empregados. 

 
A) Equipamentos de Segurança a serem adquiridos. 
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# Calçados de Segurança 

# Máscaras Respiratórias 

# Luvas de proteção 

# Óculos de proteção 

# Capacetes de Proteção 

# Bóia salva-vidas para o píer Petroleiro 

# Coletes Salva-vidas 

# Fitas de Sinalização 

 
# Cavaletes de Isolamento e Sinalização 

# Roupa de combate a incêndio 

1.3. Registrar os Acidentes do Trabalho e Doenças Ocupacionais ocorridas. 
Prazo para realizar: conforme ocorrências. 

# Acidentes sem afastamento 

# Acidentes com afastamento 

# Doenças Ocupacionais 

 
2. ATIVIDADES OPERACIONAIS/SEGURANÇA 
Prazo para realizar: mensalmente. 

2.1. Inspecionar e Registrar as Situações de Risco das Operações. 
Inspecionar as Instalações e Edificações. 

# Instalações hidro-sanitárias/bebedouros 
 

2.2. Inspecionar as Atividades e Procedimentos de Risco das Operações. 
Exemplos: 

# Movimentação de Cargas Perigosas; 

 
# Poluição Marinha (derrames, vazamentos); 

 
# Incidentes com cargas/acessórios (tombamento,quebra); 

# Vias pavimentadas/faixa do cais; 

# Incêndio/Vazamento/derrames de produtos químicos/combustíveis 

 
# Outras condições inseguras 
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#Realizar Monitoramentos; 

#Programar avaliação dos riscos ambientais. 

 
2.3. Participar de Reuniões Técnicas com outras Empresas e/ou OGMO/CPATP. 

 

A) Reunião para tratar da Descarga Produtos Perigosos, se houver esta operação. 
B) Reunião do PAM para tratar das ações das empresas. 

 
2.4. Realizar Simulados: 

A) Derramamento de óleo no Mar em conjunto com o CRE. 

B) Abandono de área 

 

2.5. Organizar SIPAT junto com CIPA e OGMO. 
 

As atividades previstas neste programa serão realizadas pelos empregados da CDC. 

 
Responsável pela elaboração do PPRA da CDC. 

 
 
 

Raimundo José de Oliveira 
Eng. Segurança do Trabalho 

CREA/CE 9765-D 

 
 

Fortaleza, 06 de abril de 2021 
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CRONOGRAMA DE REALIZAÇÃO 
 
 

ATIVIDADE JAN/21 FEV/21 MAR/21 ABR/21 MAI/21 JUN/21 JUL/21 AGO/21 SET/21 OUT/21 NOV/21 DEZ/21 

Aquisição de 
EPI’s para 
empregados 

            

Verificar 
Higienização dos 

Banheiros 

            

Verificar limpeza 
e higienização 
dos Bebedouros 

            

Verificar Análise 
Bacteriológica 

das águas dos 

Bebedouros 

            

Verificar Coleta 
dos Resíduos 

            

Realizar 

Monitoramento 
de Ruído 

            

Realizar 

Monitoramento 

de temperatura 

            

Realizar 

Inspeções nos 
Locais de 

Trabalho 

            

Simulado do 

PAM 
            

Campanha de 

Prevenção da 

AIDS/DST 

            

Inspeção nos 
Equipamentos de 

Combate a 

incêndio 

            

Simulado de 

Abandono de área 
            

 

Legenda: 

🗸 
Raimundo José de Oliveira 

Eng. Segurança do Trabalho 

CREA/CE 9765-D 

Realizado 

Programado 


