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PPRA – PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS REVISÃO 2020 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 

PPRA — PROGRAMA DE PREVENQAO DE RISCOSAMBIENTAIS_ REVISAO 2020 ,1. IDENTIFICAQAO DA EMPRESA. NOME: COMPANHIA DOCAS DO CEARA
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transporte aquaviério e como autoridade portuéria. As atividades consistem em fornecer e
administrar a movimentagéo de carga e descarga de mercadorias transportadas por navios,
controlar o fluxo de mercadorias transportadas pelo porto. Fornecer infraestrutura portuéria
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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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 papeis 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. DESCRIQAO DAS ATIVIDADES
As atividades descritas foram extral'das do Plano de Cargos e Salérios em vigor, sendo
estabelecido que as diversas tarefas desenvolvidas sejam definidas pela necessidade de cada
érea.
TiTULo: ,AUXILIAR PORTUARIO
NATUREZA:Execugéo de servigos gerais de escritorio, como recepofio e distribuiofio de correspondéncias edocumentos; execuqfio de servigos externos, conforme determinaoéo superior; retirada de materiaisem almoxarifado; digitagéo dos servioos a serem processados em computador; operaofio deméquinas copiadoras e equipamentos de gravagfio e transmissfio de som e imagem; digitaofio;conferéncia de documentos e expedientes diversos; atualizagfio de arquivos e fichérios;preenchimento de fonnulérios e impressos; recepgfio, codificagfio, distribuiqfio e controle de estoquede materiais; atendimento e encaminhamento de pessoas; servigos de copa; prestaofio de apoio aosservigos operacionais, efetuando célculos, conferéncias, registros e atualizagfio de dados e consultasa terminais de Video; registro de servigos prestados; operagfio de balangas; auxilio aos servigos demanutengfio elétrica e mecfinica e outros correlatos; auxilio aos servigos de construgfio,conservaofio, reforma e pintura em geral e outras instalagoes prediais; execuqfio de serviqos delimpeza em geral; execugfio de servigos de instalagfio de bebedouro, filtros e reparos de instalagoeshidréulicas; Instalaofio, reparo e teste de aparelhos e circuitos elétricos de baixa tenséo; limpeza elubrificagfio de Viaturas, méquinas e equipamentos diversos; operaofio de empilhadeiras, pais-carregadeiras, veiculos e outros equipamentos similares sobre pneus; execugfio de servigos deamarragfio e desamarragfio de navios; fornecimento deégua e energia.

EXEMPLOS DE TAREFAS:Conferir, classificar e arquivar papeis e documentos. Atender, informar e encaminhar empregados eVisitantes. Atender e anotar recados, ou solicitar informagoes a terceiros. Transcrever dados e textosem fortnulérios manualmente on via computador. Reproduzir cartas, quadros, relatorios ecorrelatos, alceando, grampeando, encadernando. Calcular dados, somando, multiplicando,subtraindo e dividindo segundo rotina predefinida. Preencher fichas, cadernetas, declaraooes,prontuérios, atualizando e alterando informaooes manualmente. Consultar terminais, colhendo,inserindo ou atualizando informagoes. Receber, distribuir e expedir documentos e correspondéncia.Executar servigos auxiliaIes, sob orientaofio de profissional qualificado, Visando a fiscalizaofio econtrole da manutenofio e reparo de equipamentos e instalagoes elétricas e meca‘micas. Auxiliar eproceder controles dos servigos de montagem e reparo em instalaooes hidréulicas, muros, paredes,portas, janelas e assemelhados. Auxiliar a manutengfio elétrica preventiva e corretiva deequipamentos e instalagoes e redes de iluminagfio. Instalar, reparar e testaI aparelhos e circuitoselétricos. Auxiliar e fiscalizar a manutengfio mecfinica preventiva e corretiva de equipamentos einstalagoes. Auxiliar, sob a orientagéo do Técnico Portuério, servigos de natureza Hidréulica,Elétrica, Civil e Mecénica.
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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: TIITULO: ,TECNICO PORTUARIO:
NATUREZA:Desenvolvimento, sob supervisao, de atividades de apoio técnico-administrativas como realizaoao deestudos; elaboragao de programas, demonstrativos e relatorios; acompanhamento e orientagao deservigos de calculos, conferéncias e registros diversos; supervisao, orientagao e acompanhamento dosservigos de limpeza, copa, conservagao, Vigilancia e recepgao; operagao de equipamentos deprocessamento de dados, e de mesa telefénica; execugao de tarefas auxiliares de enferrnagem;execugao de servigos de conferéncia, registros e controle das mercadorias descarregadas, a seremembarcadas, arrnazenadas on em transito no porto; elaboragao de programagoes de escala de servigo ede distribuigao de equipamentos; realizagao de analises; emissao de pareceres; distribuigao,orientagao, coordenagao, fiscalizagao e execugao de trabalhos afetos a manutengao de instalagoesciVis, elétricas (alta e baixa tensoes) e mecanicas; supervisao, coordenagao, orientaoao e fiscalizagaodas operagoes portuarias; realizagao de mergulhos a pequenas e médias profundidades;desenvolvimento, sob orientagao, reduqoes, ampliaooes, croquis, esbogos, desenhos e/ou plantasrelativas as diversas areas do engenharia; coordenagao e execugao de trabalhos de analise econciliagao de contas, classificagao de documentos e escrituragao contabil, elaboragao de balancetes,balangos e demonstrativos, exame e conferéncia de documentos; orientagao e coordenagao do sistemade seguranga do trabalho, para garantir a integridade do pessoal e dos bens da empresa.
EXEMPLO DE TAREFAS:Analisar e dar parecer em processos corn base em procedimentos e rotinas predefinidos. Preencherplanilhas eletronicas utilizando seus recursos elementares. Redigir texto de caracteristicaspadronizadas, usando processador eletronico. Orientar e instruir empregados em tarefas rotineiras.Receber e encaminhar executivos e representantes de outras organizagoes. Acompanhar ouresponsabilizar—se pela execugao de processos a nivel micro, controlando suas variaveis, como prazos,estoques, despesas, salarios, impostos e dados de natureza geral. Classificar, calcular e langarinformagoes gerenciais corn Base em referenciais de natureza geral e detalhada, como, tabelas,quadros, planos de contas e procedimentos administrativos e legais. Manter contatos cornfornecedores, Visando aferir preoos, condigoes e especificagoes de equipamento e material deconsumo, acompanhando ko cumprimento ,de exigéncias contratuais. Pagar, receber e escriturarmovimento financeiro da empresa. Executar outras tarefas correlatas e, eventualmente, aquelaspertinentes a0 Anxiliar Portuario. Desémpenhar tarefas voltadas para a fiscalizagao e controle daoperagao portm'n-i-al como, acorn _ amento e ajustes na programagao, autorizagao e fiscalizagao doabastecimento de 6 barcagoes, atendimento de ocorréncias, requisigao de reparos em instalaoées,utilizagao de equipamento de s’eguranga, documentaqao de movimentagao de carga, apropriaoao dedespesas‘dg servigos, conferéncia da documentagao de navios, acompanhamento de operagoes dedesencalhe }e salvatagem de embarcagoes, elaboragao de relatérios de operagoes, registro deembarcagoes. Fiscalizar servigos de engenharia, acompanhando cronogramas de obras, fiscalizandomaterial utilizado, 'condigoes de seguranoa, cumprimento de obrigagoes de prazo e qualidade,elaborando relatorios sobre o seu andamento. Conferir projetos de sistemas elétricos, elaborarprogramas do manutengao elétrica e mecanica de instalaqées e dependéncias. Fiscalizar servigos demanutengao e reparos.
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EXEMPLO DE TAREFAS:Analisar e dar parecer em processos corn base em procedimentos e rotinas predefinidos. Preencherplanilhas eletronicas utilizando seus recursos elementares. Redigir texto de caracteristicaspadronizadas, usando processador eletronico. Orientar e instruir empregados em tarefas rotineiras.Receber e encaminhar executivos e representantes de outras organizagoes. Acompanhar ouresponsabilizar—se pela execugao de processos a nivel micro, controlando suas variaveis, como prazos,estoques, despesas, salarios, impostos e dados de natureza geral. Classificar, calcular e langarinformagoes gerenciais corn Base em referenciais de natureza geral e detalhada, como, tabelas,quadros, planos de contas e procedimentos administrativos e legais. Manter contatos cornfornecedores, Visando aferir preoos, condigoes e especificagoes de equipamento e material deconsumo, acompanhando ko cumprimento ,de exigéncias contratuais. Pagar, receber e escriturarmovimento financeiro da empresa. Executar outras tarefas correlatas e, eventualmente, aquelaspertinentes a0 Anxiliar Portuario. Desémpenhar tarefas voltadas para a fiscalizagao e controle daoperagao portm'n-i-al como, acorn _ amento e ajustes na programagao, autorizagao e fiscalizagao doabastecimento de 6 barcagoes, atendimento de ocorréncias, requisigao de reparos em instalaoées,utilizagao de equipamento de s’eguranga, documentaqao de movimentagao de carga, apropriaoao dedespesas‘dg servigos, conferéncia da documentagao de navios, acompanhamento de operagoes dedesencalhe }e salvatagem de embarcagoes, elaboragao de relatérios de operagoes, registro deembarcagoes. Fiscalizar servigos de engenharia, acompanhando cronogramas de obras, fiscalizandomaterial utilizado, 'condigoes de seguranoa, cumprimento de obrigagoes de prazo e qualidade,elaborando relatorios sobre o seu andamento. Conferir projetos de sistemas elétricos, elaborarprogramas do manutengao elétrica e mecanica de instalaqées e dependéncias. Fiscalizar servigos demanutengao e reparos.
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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. 

 

    

TÍTULO: ANALISTA PORTUÁRIO 

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. 

TITULO: ,ANALISTA PORTUARIO
NATUREZA:Titulo geral de Varias funcoes administrativas e técnicas que envolvem trabalhos nas areas doadministracao, contabilidade, economia, assisténcia social, medicina do trabalho, engenharia, direito,comunicacao social 6 informatica.
EXEMPLO DE TAREFAS:Especificar e acompanhar a elaboracao de projetos a cargo de terceiros. Fiscalizar o atendimento aexigéncia contratuais de obras e servicos terceirizados. Elaborar diagnosticos, desenvolver eimplantar sistema de avaliacao do desempenho operacional. Elaborar normas operacionais edisciplinadoras de movimentacao de carga. Acompanhar os trabalhos de programacao e execucao damanutencao e reparos em equipamentos e instalacoes elétricas, mecanicas e ciVis. Elaborar e executarprogramas de engenharia e seguranca do trabalho. Elaborar e consolidar o orcamento-programa anualda empresa e administrar o sistema de analise e apropriacao de custos. Preparar balanco anual,balancetes e demonstrativos contareis, assim como, organizar e supervisionar as atividades decontabilidade geral e fiscal. Elaborar o planejamento anual e plurianual da empresa, incluindo planosdiretores, plano de investimentos, sistema de qualidade. Definir e avaliar o desempenho operacionale financeiro da empresa. Elaborar, acompanhar e avaliar programas de treinamento administrativos,técnico e gerencial. Administrar 0 Plano de Cargos, Carreiras e Salarios. Sugerir e acompanhar aaplicacao da politica de Recursos Humanos. Organizar e gerir aplicacoes no mercado financeiro eestabelecer a politica de crédito e cobranca. Analisar a conjuntura e o mercado, recomendar tarifas eestratégias de marketing 6 vendas de servicos e produtos. Elaborar e colocar em pratica programa deassisténcia e beneficios para empregados e dependentes coerentes com as politicas em Vigor. Orientara direcao da empresa da em assuntos de natureza legal, representando-se em juizo ou fora dele.Elaborar programas de protecao a sa1'1de dos empregados, incluindo inquérito sanitério, vacinacao,selecao de pessoal e inspecao de instalacoes. Acompanhar e controlar tratamento de emergéncia emcasos de acidentes de trabalho ou alteracoes agudas da safide dos empregados. Vistoriar e analisarlocais em que ocorreram acidentes de trabalho. Elaborar laudos periciais sobre acidentes de trabalho,doencas profissionais e condicoes de insalubridade. Exercer atividades de assessoramento junto aComissao Interna de Provencao de Acidentes. Executar outras tarefas correlatas.
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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: TlTULO: ,GUARDA PORTUARIA:
NATUREZA:
Desenvolvimento das atividades de Vigilancia, fiscalizagao e seguranga das areas portuarias e das
dependéncias da administraoao central, bem como das demais propriedades da CDC.
EXEMPLO DE TAREFAS:
Exercer policiamento ostensivo nas dependéncias portuarias. Cooperar com a autoridade aduaneira naapreensao de contrabando e descaminho de mercadorias. Proceder a revista de pessoas e controle demovimentagao de veiculos, conforme as normas em Vigor. Cumprir as medidas de prevenoao deincéndios. Colher elementos de prova em ocorréncias delituosas. Dar protegao a empregados e pessoasautorizadas a freql'ientar as instalagoes portuarias. Socorrer doentes e acidentes, procurando atendimentomédico.

Nota1: Os cargos comissionados, coordenadores e diretores exercem fungoesadministrativas ou operacionais conforme locagao da area da empresa.
2.4. IDENTIFICAQAO DOS LOCAIS DE~ TRABALHO e MODIFICAQOES DE INFRA ESUPRA-ESTRUTURA DAS INSTALAQOES.
i- O Armazém estruturado armazena cargas gerais, enquanto o Armazém A-4, continua com
graneis solidos;
ii- Terminal Maritimo de Passageiros, com o novo patio de cargas em uso para cargas
conteinezidas;
iii- Continuam em funcionamento 02 guindastes de terra, tipo MHC (Machine Habour Crane)
para auxiliar as operagoes com containeres e 03 portalinos da TERGRAN para graneis
solidos.
iv— No Pier Petroleiro continuam em funcionamento a guarita com segundo nivel, tendo as
condigoes de inspegao dos produtos melhoradas;
v- Foram revisadas as tomadas no patio de cargas frigorificas com sinalizagao de barreiras
de seguranga.
vi- Concluida manutengao do sistema de iluminagao do porto.
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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 

viii- Foram ampliadas as areas de armazenagem nas ruas paralelas a faixa do cais, com
demarcagao e numeragao do armazenamento dos containeres e cargas perigosas;
ix— Em funcionamento de area de escaneamento de contéineres para fiscalizagao da Receita
Federal, constando de sinalizagao especifica de area com risco de exposigao a radiagao,
nao sendo permitida a entrada e/ou circulagao de pessoas na area de seguranga delimitada,
também realizada inspegao preventiva do nivel de radiaga'o do equipamento por empresa
especializada.
x— Revisao da instalagao do sistema de combate a incéndio no cais comercial e Rua B;
xi- Reforma na coberta para fiscalizagao aduaneira ao lado do armazém estruturado. Feita a
recuperagao da coberta e feito acesso para o prédio da Receita Federal.
xii- Concluida a reforma do piso do armazém de importagao/exportagao.
xiii- Instalado chuveiro de emergéncia na area de carga perigosa.
xiv-lnstalagao de dois modulos de instalagao sanitarias para os TPAs;
xv— Concluida reforma das coberta do Portao da Guarda Portuaria e do CVT.
xvi-feita demarcagao de area e adequagao de armazém de importagao/exportagao para
cargas sob vigilancia sanitaria.
Area Operacional: As instalagoes operacionais especificas sao aquelas onde se
desenvolvem as movimentagoes de carga (faixa do cais, patios de armazenagem, armazéns
de cargas e Pier Petroleiro), considerando as alteragoes acima relacionadas.
Areas Administrativas: As areas administrativas sao as definidas como sendo (prédio da
estagao de passageiros, prédio do controle de operagao, prédio de controle de patios e
guarda portuaria: portoes e entrada principal).
LOCALIZAQAO: Area Portuaria: Instalagoes Portuarias e Dependéncias Administrativas.
Nas areas administrativas foram instalados condicionadores de ar, tipo split, auxiliando na
climatizagao dos ambientes administrativos.
Feita inspegao e analise da qualidade do ar dos ambientes climatizados.
Exceto as alteragoes mencionadas anteriormente, nao houve alteragao nas condigoes
fisicas das instalagoes da empresa na area administrativa, permanecendo os aspectos de
riscos inerentes a atividade portuaria na area operacional.
2.4.1. DESCRIQAO DOS AMBIENTES DE TRABALHO.
ARRANJO FlSlCO: Foram refeitas demarcagoes e nova sinalizagao especifica para
pedestres, incluido na faixa do cais, com indicagao 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. 
O sistema de condicionamento de ar ambiente das áreas administrativas é constantemente 
limpo por empresa especializada. 
A água de consumo é periodicamente analisada permanecendo os resultados dentro dos 
padrões de potabilidade exigida por lei. 

areas de armazenamento, antes vias de circulagao, e por necessidades operacionais
passaram a compor pétio de armazenagem de containeres.
Algumas éreas nao necessitam de demarcagoes especificas 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 areas de operagoes
delimitadas pela Area Portuéria: instalagoes dos Armazéns, Pa'tios de Containeres, Faixa do
Cais, Pier Petroleiro, éreas administrativas (estagéo de passageiros) e areas adjacentes das
operagoes do Porto de Fortaleza.
DIMENSIONAMENTO DO LOCAL: as dimensoes mensuradas das instalagoes portuarias
sao definidas pela extensao 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, Patios de Containeres com dimensoes variadas.
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lLUMlNAQAO: iluminagao natural e artificial por meio de lampadas fluorescentes, vapores de
sédio, em dois niveis controlados conforme demanda operacional.
TIPO DE CONSTRUQAO: Armazém A — 4 (cobertura em estrutura metélica treligada) e
demais cobertas em pre-moldados e telhas de fibro-cimento com paredes de concreto e
tijolos sélidos de argila compactados), Pétio de Containeres (area descoberta cercada por
arames); prédio da administragao (construgao sélida de concreto armado)
COBERTURA: telhas em fibrocimento de amianto;
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de longo alcance.
O sistema de condicionamento de ar ambiente das éreas administrativas é constantemente
limpo por empresa especializada.
A agua de consumo é periodicamente analisada permanecendo os resultados dentro dos
padroes de potabilidade exigida por lei.
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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 registrado no ano de 2019. 
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 2020. 

Ha demarcagao das rotas de fugas e sinalizagao educativas e institucionais.
Os residuos sélidos e liquidos sao destinados adequadamente dentro do estabelecido no
Programa de Gerenciamento de Residuos Sélidos do Porto de Fortaleza e os controles do
automonitoramento sao enviados para a SEMACE.
3. AVALIAQAO E RELATORIONao houve acidente de trabalho registrado no ano de 2019.
Considerando as alteragoes ja’ mencionadas nas instalagoes da empresa, e permanecendo
as caracten’sticas das atividades, podemos considerar que nao houve reflexo negativo que
comprometessem as condigoes ambientais dos postos de trabalho. Observa-se que nas
areas administrativas permanecem as condigoes de conforto decorrente do ambiente de
trabalho, sem eliminagao dos riscos atinentes as atividades desenvolvidas na area do porto.
Ja nas areas operacionais permanecem as mesmas condigoes descritas nos relatérios de
avaliagao dos riscos ambientais realizados nos anos anteriores.
4. DATA PREVISTA DOS LEVANTAMENTOS
Periodo: no més de maio de 2020.
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1. ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS. 
Os riscos ambientais identificados anteriormente não foram alterados de modo significativo 
devido à permanência dos processos desenvolvidos, ou seja, movimentação de cargas 
sólidas a granel (trigo, coque de petróleo, escória), e as cargas líquidas (derivados de 
petróleo, álcool, diesel). 
As cargas perigosas são armazenadas em local apropriado. 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). Existe controle de vetores e ações de combate a proliferação de pombos. 
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 
mercadorias com as várias classes de risco. 
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 
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, permanece o potencial de risco latente e presente na área, tem-se definido como 
um único Grupo Homogêneo de exposição aos riscos identificados neste programa. 
No último monitoramento ocupacional dos agentes ambientais, que serviu de base para a 
elaboração do PPRA e PCMSO, fez-se a avaliação e antecipação dos riscos e os 
relacionou neste trabalho, a fim de aplicar as melhorias possíveis e necessárias para o 
controle dos riscos, tendo em vista que a sua eliminação tem-se mostrado impossível. 
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 
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devido a permanéncia dos processos desenvolvidos, ou seja, movimentagao de cargas
solidas a granel (trigo, coque de petréleo, escéria), e as cargas liquidas (derivados de
petréleo, élcool, diesel).
As cargas perigosas séo armazenadas em local apropriado. Permanecem as agoes de
controle sanitarios contra a entrada de doengas de outros paises (AH1N1, AH5N1, entre
outras) e o combate a doengas transmitidas por mosquitos Aedes Aegypti (Dengue, Zika e
Chikugunya). Existe controle de vetores e agoes de combate a proliferaoao de pombos.
Foram implementadas melhorias nas areas operacionais e administrativas, no entanto, nao
houve reduoao dos riscos atinentes a atividade portuaria, a qual mantém o potencial de
risco decorrente do estado latente das condigoes ambientais, presentes nas diversas areas
de controle do porto, considerando os aspectos de movimentagao de diversos tipos de
mercadorias com as varias classes de risco.
O sistema de informagao disponivel no Porto Sem Papel antecipa a chegada de cargas
perigosas na area do porto, e sao solicitadas informagoes conforme Regulamento do Porto.
Quanto ao risco de explosao/incéndio da area do pier petroleiro, a empresa mantém
constante manutengéo nessa area, e manutengao da infraestrutura portuéria como um todo
(patios, pavimentagao, beroos de atracaoao), além de limpeza constante das areas e
pessoal especializado supervisionando as atividades evitando atos inseguros, e situaooes
de risco que possam comprometer a integridade fisica dos individuos que ali operam ou
permanecem, bem como, manter a integridade patrimonial sob responsabilidade da CDC.
Com base nas inspegoes realizadas nas areas de trabalhos dos empregados da CDC,
correspondente as a'reas de operagoes e administrativas, efetuou-se o reconhecimento dos
riscos envolvidos nas diversas operagoes das atividades. Tendo em vista as dificuldades
tecnologicas para implementar medidas de eliminagao dos riscos potenciais da atividade
portuéria, permanece o potencial de risco latente e presente na area, tem-se definido como
um l'inico Grupo Homogéneo de exposigao aos riscos identificados neste programa.
No l'iltimo monitoramento ocupacional dos agentes ambientais, que serviu de base para a
elaboragao do PPRA e PCMSO, fez-se a avaliagao e antecipagéo dos riscos e 05
relacionou neste trabalho, a fim de aplicar as melhorias possiveis e necessérias para o
controle dos riscos, tendo em vista que a sua eliminagéo tem-se mostrado impossivel.
Nota: Embora a NR-9 estabeleca os riscos ambientais, os agentes fisicos, quimicos e biolégicos
existentes nos ambientes de trabalho, este programa envolveu os outros riscos conforme Tabela I do
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anexo IV da NR-5, considerando os seus efeitos combinados pela natureza, concentração e tempo de 
exposição desses agentes. 

 
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. Proporcionando uma visão dos possíveis 
riscos a que possam estar sujeitos os trabalhadores portuários, relacionamos os principais, 
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 
2019, não houve registro de doença ocupacional. 

anexo 1V da NR—S, considerando os seus efeitos combinados Dela natureza, concentracao e tempo de
exposicfio desses agentes.

2.1. INTERPRETAQAO E ANALISE DOS RESULTADOS
Os resultados considerados neste trabalho estao respaldados com base nos dispostos das
Normas Regulamentadoras, e a interpretagao e avaliagao seguem os padroes de
permissividade da exposigao dos trabalhadores dentro dos limites de tolerancia
estabelecidos para cada agente identificado. Proporcionando uma visao dos possiveis
riscos a que possam estar sujeitos os trabalhadores portuérios, relacionamos os principais,
conforme Normas Regulamentadoras e suas especificagoes técnicas.
O conceito de Nexo Causal na tabela de identificagao dos riscos é referente a ocorréncia
de doenoas ocupacionais, relacionadas aos agentes ambientais existentes no ambiente de
trabalho. Caso haja registro de doenga ocupacional no periodo, entao seré indicada essa
ocorréncia no agente ambiente especifico.

Considerando os resultados dos ASOs realizados com os empregados da CDC no ano de
2019, nao houve registro de doenga ocupacional.
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Em ba rcagées deRegi6es Endémicas

Riscos Ergon6micos

Permanente PierTubulagoesEm barcagoesPatio Container

Trajetérias eMeios dero

Ar/Contato

ANTECIPACAO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS
Trabalhadores Riscos a NexoSafide Causal?

Perda
Auditiva
Céimbras

Queimaduras

DoengasInfecto-contagiosas

Morte
Queimaduras
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Ruido (01.01.002)
Radigao nao-ionizante(radiagao solar)(01.01.008)

Ausente
Doengas Endémicas(Febre Amarela,Pandemia Influenza,etc(03.01.999)

Ausentes
Explosao/Incéndio(05.01.006)

g)

Cargos/ Fungao

Técnico Portuario
riasr

Analista Po rio
Diretores

Auxi iar rio
Analista Po rio
Guarda Portua’rio

T ico rio
Auxiliar Portuério
Analista Portuério

Diretores
AssessoresSecretarias

Tipo deexposigao

Intermitente

Intermitente

Permanente

FontesGeradoras

Condicionador de
Ar
Sol

Em ba rcagées deRegi6es Endémicas

Riscos Ergon6micos

Permanente PierTubulagoesEm barcagoesPatio Container

Trajetérias eMeios dero

Ar/Contato

ANTECIPACAO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS
Trabalhadores Riscos a NexoSafide Causal?

Perda
Auditiva
Céimbras

Queimaduras

DoengasInfecto-contagiosas

Morte
Queimaduras
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 OPERAÇÃO PPRA 2020 
 

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 

(03.01.999) 

47 Guarda portuário 

Auxiliar Portuário 
Técnico Portuário 

Permanente Embarcações de 

Regiões Endêmicas 

Ar/Contato Doenças 

Infecto- 
Contagionsas 

NÂO -Vacinação, 

Controle de Exposição 
-Plano de Emergência 

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 

(g! OPERAcAo PP RA 2020
ANTECIPACAO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS

01.01.008
Prod utos Qul'micos em

Técnico Portua'rio
Guarda portuério Intermitente

Riscos Quimicos
Mercadorias em Ar Intoxicagéo

Identificagao dos Trabalhadores Cargos/ Fungao Tipo de Fontes Trajetérias e Riscos a Nexo Medidas deriscos expostos exposigao Geradoras Meios de SaL’Ide Causal? ControlepropagagaoRiscos Fisicos
-Uso de Protetores33 Guarda Portuério Intermitente Guindastes, AuricularesTécnico Portua’rio Intermitente Caminh6es, Ar Perda Auditiva N -Manuteng§o nosRuido 14 __ , _ _ Empilhadeiras NAO Aparelhos(01.01.002) Auxullar Portuarlo Intermitente Condicionadores Condicionadores de ArAnalista Portuério Intermitente de ar

Radiagao nao-ionizante 47 Guarda portua’rio Trabalho a céu Ar Isolagéo NAO -Revezamento em Local(radiagao solar) Auxiliar Portua’rio Intermitente aberto Céimbra Refrigerado-Uso de protetor solar
-Uso de respiradores

Posturas variadas depé/sentada(04.01.999)Situagfies Stressantes
Auxiliar Portua’riosTécnicos Portuérios

Geral Auxiliar Portuério geral -Limite de Exposigéo(02.01.999) Técnico Portuério reduzido
Riscos Biolégicos

Doengas Endémicas 47 Guarda portua’rio Permanente Embarcagoes de Ar/Contato Doengas NAO -Vacinagao,(03.01.999) Auxiliar Portua’rio Regioes Endémicas Infecto- Controle de Exponsigz’ajoTécnico Portua'rio Contagionsas -P|ano de EmergencnaRiscos Ergon6micos
Trabalho de turno 47 Guardas Portuérios Intermitente NA NA Situagées NAO -Revezamento de turno;Noturno (04.03.003) Analistas Portuérios Stressantes -Alternz“ancia de posto;

-Descango sequenciadoalternado;
04.04.001

Riscos de Acidentes

Pa’tio Container

Eletricidade 3 Técnico Portuério — Intermitente Tomadas Elétricas Contato Morte NAO -Des|igar sistema05.01.003 Eletricista Queimaduras elétricoCalgados
Exploséo/ 47 Todos Permanente Pier Ar Morte NAO -Manutengéo periédicaIncéndio Tubulagfies Queimaduras -P|ano de Emergéncia(05.01.006) Embarcagées
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(g! OPERAcAo PP RA 2020
ANTECIPACAO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS
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Técnico Portua'rio
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Identificagao dos Trabalhadores Cargos/ Fungao Tipo de Fontes Trajetérias e Riscos a Nexo Medidas deriscos expostos exposigao Geradoras Meios de SaL’Ide Causal? ControlepropagagaoRiscos Fisicos
-Uso de Protetores33 Guarda Portuério Intermitente Guindastes, AuricularesTécnico Portua’rio Intermitente Caminh6es, Ar Perda Auditiva N -Manuteng§o nosRuido 14 __ , _ _ Empilhadeiras NAO Aparelhos(01.01.002) Auxullar Portuarlo Intermitente Condicionadores Condicionadores de ArAnalista Portuério Intermitente de ar

Radiagao nao-ionizante 47 Guarda portua’rio Trabalho a céu Ar Isolagéo NAO -Revezamento em Local(radiagao solar) Auxiliar Portua’rio Intermitente aberto Céimbra Refrigerado-Uso de protetor solar
-Uso de respiradores

Posturas variadas depé/sentada(04.01.999)Situagfies Stressantes
Auxiliar Portua’riosTécnicos Portuérios

Geral Auxiliar Portuério geral -Limite de Exposigéo(02.01.999) Técnico Portuério reduzido
Riscos Biolégicos

Doengas Endémicas 47 Guarda portua’rio Permanente Embarcagoes de Ar/Contato Doengas NAO -Vacinagao,(03.01.999) Auxiliar Portua’rio Regioes Endémicas Infecto- Controle de Exponsigz’ajoTécnico Portua'rio Contagionsas -P|ano de EmergencnaRiscos Ergon6micos
Trabalho de turno 47 Guardas Portuérios Intermitente NA NA Situagées NAO -Revezamento de turno;Noturno (04.03.003) Analistas Portuérios Stressantes -Alternz“ancia de posto;

-Descango sequenciadoalternado;
04.04.001

Riscos de Acidentes

Pa’tio Container

Eletricidade 3 Técnico Portuério — Intermitente Tomadas Elétricas Contato Morte NAO -Des|igar sistema05.01.003 Eletricista Queimaduras elétricoCalgados
Exploséo/ 47 Todos Permanente Pier Ar Morte NAO -Manutengéo periédicaIncéndio Tubulagfies Queimaduras -P|ano de Emergéncia(05.01.006) Embarcagées

g) PPRA — PROGRAMA DE PREVENQAO DE RISCOS AMBIENTAIS 2020 14-39



[Digite texto] 
 

P 

         
AVALIAÇÃO DOS RISCOS  

E DA EXPOSIÇÃO  

DOS TRABALHADORES 

                                       
PRA – PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS 2020 15-39   

AVALIAQAO Dos RlscosE DA EXPOSIQAODOS TRABALHADORES

m PPRA — PROGRAMA DE PREVENGAO DE RISCOS AMBIENTAIS 2020
m

[Digite texto]

AVALIAQAO Dos RlscosE DA EXPOSIQAODOS TRABALHADORES

m PPRA — PROGRAMA DE PREVENGAO DE RISCOS AMBIENTAIS 2020
m

[Digite texto]



PPRA – PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS 2020 16-39  

  

 
SALA DE ADMINISTRAÇÃO PPRA 2020 

 
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 

(03.01.999) 
101 Jornada de 

Trabalho 

Permanente Não Aplicada Respiradores 

(quando ocorrer 
casos) 

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 

2020(g; SALA DE ADMINISTRACAO PPRA
AVALIACAO DOS RISCOS

Identificagéo dos Trabalhadores Tempo de Tipo de Intensidade/ Equipamento de Medidas de Controleriscos expostos exposigéo exposigéo Concentragio Protegio Eficaz?RISCOS FISI OS
Jornada deRuido 101 trabalho Intermitente 60 dB(A) — SIM(01.01.002)

Radiagfio N50 ionizante 14 Jornada de Intermitente N50 aplicado Protetor solar SIM(radiagéo Solar) trabalho(01.01.008)
Riscos Quimicos

Ausentes - — — — — -

Riscos Bioléglcos
Doencas Endémicas 101 Jornada de Permanente N50 Aplicada Respiradores SIM(03.01.999) Trabalho (quando ocorrercasos)Riscos Ergonémicos

Ausentes —

Riscos de Acidentes
EXpLOSéO/ 101 Jornada de Permanente Ar Extintores.bombas de SIMIncendlo Trabalho combate a incéndio(05.01.006)
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2020(g; SALA DE ADMINISTRACAO PPRA
AVALIACAO DOS RISCOS

Identificagéo dos Trabalhadores Tempo de Tipo de Intensidade/ Equipamento de Medidas de Controleriscos expostos exposigéo exposigéo Concentragio Protegio Eficaz?RISCOS FISI OS
Jornada deRuido 101 trabalho Intermitente 60 dB(A) — SIM(01.01.002)

Radiagfio N50 ionizante 14 Jornada de Intermitente N50 aplicado Protetor solar SIM(radiagéo Solar) trabalho(01.01.008)
Riscos Quimicos

Ausentes - — — — — -

Riscos Bioléglcos
Doencas Endémicas 101 Jornada de Permanente N50 Aplicada Respiradores SIM(03.01.999) Trabalho (quando ocorrercasos)Riscos Ergonémicos

Ausentes —

Riscos de Acidentes
EXpLOSéO/ 101 Jornada de Permanente Ar Extintores.bombas de SIMIncendlo Trabalho combate a incéndio(05.01.006)
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OPERAÇÃO PPRA 

2020 

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 

(03.01.999) 

(41) Guarda portuário 

Técnico portuário/Aux 
portuário 

Jornada de 

Trabalho 

Permanente Não Aplicada Respiradores 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 

g) OPERAc/"xo PPR a 2020
(awew

AVALIACAO DOS RISCOS
Identificag5o dos Trabalhadores Tempo de Tipo de Intensidade/ Equipamento de Medidas de Controleriscos ex -ostos ex nosi 50 ex nosi 5o Concentra 5o Prote 5o Eficaz?RISCOS FISI OS

(33) Guardas Portuérios Jornada de <80,0 dB(A)Ruido Portao Prindpa" trabalho Intermitente Protetor Auricular SIM(01.01.002) (33) Guardas Portuarios (opcional)Ronda <80,0 dB(A)
(14) Técnico P9rtua'riO/AUX Jornada de Intermitente <80,0 dB(A) Protetor Auricular SIM. Portuario Trabalho (opcional)Patio Containeres
(14) Técnico PortuériO/AUX Jornada de Intermitente <84,0 dB(A) Protetor Auricular SIMPortuario Trabalho (Opcional)Amarradores(3) Técnico PQF’FUéFiO/AUX Jornada de Intermitente <80,0 dB(A) Protetor Auricular SIMp°'t‘fa_”° Trabalho (opcional)EIetrICIsta(5) Técnico portuériO/AUX Jornada de Intermitente 80,0 dB(A) Protetor Auricular SIMPortUério Trabalho(supervisores)(33) GP (Pier) 28,70 c (IBUTG) SIM

RadiagSo N50-ionizante (33) GP (Port5o Principal) Jornada de Intermitente 25,5 oC (IBUTG) Protetor Solar, cobertura SIM
(radiag5o solar) (14) Técnico portuério/ Trabalho 27,90C (IBUTG) SIM(01.01.008) (14) Aux portua’rio(Faixa Cais) 28,8 oC (IBUTG) SIMRiscos Quimicos

Produtos Quimicos (41) Guarda portuério Jornada de Intermitente Mercadorias em geral Méscaras/Respiradores SIM(02.01.999) Técnico portyério/Aux Trabalhoportuario Riscos BiolégicosDoencas Endémicas (T11) Guard: PP'fcfiriO Jornada de Permanente N50 Aplicada Respiradores SIMecnlco p0 uarlo UX(03.01.999) portuério Trabalho
Riscos Ergon6micosTraba'higfogugggé'wmm" (41) Guarda portuario Escalas de turno Intermitente N50 Aplicada N50 Aplicada SIM

Posturas- variadas de Técnico portUériO/AUXpé/sentada (04.01.999) portuarioSituagées Stressantes(04.04.001) Riscos de Acidentes
EIetricidade (3) Técnico portuério Escala Intermitente Acima de 220 volts Calgados, Luvas SIM05_01_003 EIetricistas
Exploséo/ (4,1) Guarda ptuério Jornada de Permanente N50 Aplicada Extintores.bombas de SIMIncéndio Tecn'm p°’t,”‘i‘”°/A“X Trabalho combate a incéndio(05.01.006) p°rt“a“°‘9) PPRA — PROGRAMA DE PREVENGAO DE RISCOS AMBIENTAIS 2020 17-39

g) OPERAc/"xo PPR a 2020
(awew

AVALIACAO DOS RISCOS
Identificag5o dos Trabalhadores Tempo de Tipo de Intensidade/ Equipamento de Medidas de Controleriscos ex -ostos ex nosi 50 ex nosi 5o Concentra 5o Prote 5o Eficaz?RISCOS FISI OS

(33) Guardas Portuérios Jornada de <80,0 dB(A)Ruido Portao Prindpa" trabalho Intermitente Protetor Auricular SIM(01.01.002) (33) Guardas Portuarios (opcional)Ronda <80,0 dB(A)
(14) Técnico P9rtua'riO/AUX Jornada de Intermitente <80,0 dB(A) Protetor Auricular SIM. Portuario Trabalho (opcional)Patio Containeres
(14) Técnico PortuériO/AUX Jornada de Intermitente <84,0 dB(A) Protetor Auricular SIMPortuario Trabalho (Opcional)Amarradores(3) Técnico PQF’FUéFiO/AUX Jornada de Intermitente <80,0 dB(A) Protetor Auricular SIMp°'t‘fa_”° Trabalho (opcional)EIetrICIsta(5) Técnico portuériO/AUX Jornada de Intermitente 80,0 dB(A) Protetor Auricular SIMPortUério Trabalho(supervisores)(33) GP (Pier) 28,70 c (IBUTG) SIM

RadiagSo N50-ionizante (33) GP (Port5o Principal) Jornada de Intermitente 25,5 oC (IBUTG) Protetor Solar, cobertura SIM
(radiag5o solar) (14) Técnico portuério/ Trabalho 27,90C (IBUTG) SIM(01.01.008) (14) Aux portua’rio(Faixa Cais) 28,8 oC (IBUTG) SIMRiscos Quimicos

Produtos Quimicos (41) Guarda portuério Jornada de Intermitente Mercadorias em geral Méscaras/Respiradores SIM(02.01.999) Técnico portyério/Aux Trabalhoportuario Riscos BiolégicosDoencas Endémicas (T11) Guard: PP'fcfiriO Jornada de Permanente N50 Aplicada Respiradores SIMecnlco p0 uarlo UX(03.01.999) portuério Trabalho
Riscos Ergon6micosTraba'higfogugggé'wmm" (41) Guarda portuario Escalas de turno Intermitente N50 Aplicada N50 Aplicada SIM

Posturas- variadas de Técnico portUériO/AUXpé/sentada (04.01.999) portuarioSituagées Stressantes(04.04.001) Riscos de Acidentes
EIetricidade (3) Técnico portuério Escala Intermitente Acima de 220 volts Calgados, Luvas SIM05_01_003 EIetricistas
Exploséo/ (4,1) Guarda ptuério Jornada de Permanente N50 Aplicada Extintores.bombas de SIMIncéndio Tecn'm p°’t,”‘i‘”°/A“X Trabalho combate a incéndio(05.01.006) p°rt“a“°‘9) PPRA — PROGRAMA DE PREVENGAO DE RISCOS AMBIENTAIS 2020 17-39
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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. 

3. SETORES INSPECIONADOS
3.1. ADMINISTRAQAO e OPERAQAOA) MEDIGOES EFETUADAS:As medigées realizadas constam na tabela de avaliagéo acima. As medigées foram realizadaspor grupos homogéneos de exposigéo, sendo consideradas as atividades e suas fungfiescorrelatas por éreas afins.
B) CARACTERIZAQAO DA ATIVIDADE:A caracterizagéo das atividades foi descrita anteriormente, ver quadros explicativos.
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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) Na área Operacional, observa-se a presença de móveis antigos e sem as características 
ergonômicas recomendadas, quais sejam: altura regulável do acento, encosto  regulável, 
apoio para os braços e bordas arredondadas, rodízios para movimentação livre, teclados 
ergonômicos. 
Orientações especiais para os empregados que operam terminais de computadores: 
a) O suporte para o teclado deverá estar num nível inferior ao da mesa principal;   2. OPERAÇÃO 
a) 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. 
b) 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. 

1. ADMINISTRAcAo
Nesta area, observamos que os moveis utilizados sao ergonomicamente planejados para
atender as necessidades de conforto ao trabalhador.
a) A cadeira é estofada, com tecido que permita a transpiracéo; a altura é regulavel; a borda
do assento é arredondada;
b) Algumas cadeiras de trabalho tém apoio para o dorso; o apoio para o dorso tem forma
que acompanha as curvaturas da coluna.
c) Ha espaco suficiente para as pernas debaixo da mesa ou posto de trabalho.
d) Na a’rea Operacional, observa-se a presenca de moveis antigos e sem as caracteristicas
ergonomicas recomendadas, quais sejam: altura regula'vel do acento, encosto regulével,
apoio para os bracos e bordas arredondadas, rodizios para movimentacao livre, teclados
ergonomicos.
Orientacoes especiais para os empregados que operam terminais de computadores:
a) O suporte para o teclado devera' estar num nivel inferior ao da mesa principal;

2.0PERAcAo
a) sac fornecidos, treinados quando da entrega dos EPls, conscientizados os empregados
da area, quanto ao uso dos seguintes equipamentos de protecao individual:
Protetores auriculares, tipo concha ou plug para uso eventual quando exposto ao agente
ruido.
Calcados de seguranca;
Capacete com fixador no queixo;
Mascara com filtro para po para uso eventual quando exposto a agentes aerodisperséides.
Coletes salva-vidas para uso durante as operacoes na faixa do cais e pier.
Oculos de Protecao solar
Protetor solar (inclusive para pessoas alérgicas)
Os EPls sao registrados na ficha de controle de entrega de cada trabalhador.
b) Corrigir os indices de iluminacao, quando identificados niveis abaixo, de forma que seja
assegurado o nivel minimo de 50 lux nos trabalhos noturnos para os patios de container e
faixa de cais.
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  c) Conscientizar o trabalhador para os riscos de acidentes existentes no exercício de sua 
atividade e das medidas de proteção. 
d) Fornecer coletes salva-vidas para os empregados que realizam manobras de atracação e 
desatracação de embarcações. 

 
           

c) Conscientizar o trabalhador para os riscos de acidentes existentes no exercicio de sua
atividade e das medidas de protegao.
d) Fornecer coletes salva-vidas para os empregados que realizam manobras de atracagao e
desatracagao de embarcagées.
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1. MEDIDAS DE PROTEÇÃO COLETIVA E CONDIÇÕES SANITÁRIAS E DE CONFORTO  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 É destinando um intervalo de duas horas para as refeições e fornecidos vales refeição para todos os empregados. Na área do Núcleo de Apoio Portuário-NAP foi destinada uma área 
para refeições dos empregados que utilizam “marmitas” . Para os empregados e prestadores de serviço da CDC, foi instalado um espaço para as refeições.  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.   

1. MEDIDAS DE PROTEQAO COLETIVA E CONDIGOES SANITARIAS E DE CONFORTO
De acordo com a NR—24 - Condigoes Sanitarias e de Conforto nos Locais de Trabalho, asinstalagoes necessérias no Porto de Fortaleza devem obedecer aos seguintesdimensionamentos:
2. REFEITORIOE destinando um intervalo de duas horas para as refeigoes e fornecidos vales refeigao paratodos os empregados. Na area do Nt'icleo de Apoio Portuario-NAP foi destinada uma areapara refeigoes dos empregados que utilizam “marmitas” . Para os empregados e prestadoresde servioo da CDC, foi instalado um espago para as refeigoes.
3. INSTALAQOES SANITARIAS.3.1. SANITARIOS.O dimensionamento previsto para o Porto de Fortaleza é de 12 sanitarios, dispostosordenadamente a uma distancia ma’xima de 200 metros dos locais das operagoes portuarias.Atualmente, 3 area do porto apresenta 14 sanitarios, instalados nas seguintes areas: 02 nafaixa do Armazém A-4, 03 na esquina do Armazém A-2, 02 na Coordenagao delnfraestrutura, 04 no NAP , 01 na sala dos eletricistas, 02 no alojamento dos amarradores.02(dois) m6dulos sanitarios constituidos de 4 ambientes de conjuntos de sanitarios(lavatorios, mictérios e chuveiros), inclusive para ambos os sexos foram adquiridos einstalados na area do porto.Além desses, sao dispostos banheiros em va’rios locais estrategicamente posicionados paraos empregados dentro do Nt’icleo de Apoio Portuario (6 mais os disponiveis por salas).Os sanitarios sao freqiientemente higienizados por empresa contratada. e modulos deinstalagao sanita'ria.
Total de Sanitérios exigidos por lei = 12.Total de Sanitarios instalados = 20 na area operacional, mais os localizados nas areasadministrativas.Foram instalados dois modulos sanitérios em atendimento aodimensionamento exigido quanto a distancia. Sendo disposto um ao lado do scaner e outro nafaixa do cais (intercegao dos cais)
3.2. CHUVEIROS.Os chuveiros previstos em norma sao no total de 24 chuveiros e existem atualmente 24instalados para 3 area operacional e para a area administrativa nao existe necessidadedesse equipamento, visto que as atividades nao expoem os empregados a necessidade deutilizagao desse equipamento.
3.3.LAVATORIOS.Os lavatérios deverao ser num total de 12 e existem instalados atualmente 14.Os lavatorios poderao ser construidos em forma de calhas revestidas com materiaisimpermea'veis e lavéveis, possuindo torneiras de metal ou plastico, espagadas de pelomenos 0,60 metros. Nas areas administrativas sao dispostos banheiros com lavatorios.
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 3.4. 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.  3.5. 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.  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 copa de uso para os empregados e prestadores  de serviço é 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. Foi reformado o alojamento dos amarradores e  dos eletricistas da CDC onde foram disponibilizados novos armários de guarda dos fardamentos, camas novas, televisão, e bebedouro.                 

3.4.MICTORIOS.Os mictérios deverao ser 12, podendo ser em forma de calha, onde cada 0,60 metros de calhacorresponderé a um mictorio. As instalagoes sanitérias deveréo ser freqiientemente submetidas ahigienizagao, mantidas e desprovidas de quaisquer odores, disponiveis com cestos para Iixo comtampo e fornecimento de papel higiénico para os trabalhadores.
3.5.BEBEDOUROS.E garantido, ao Iongo da jornada de trabalho, o fornecimento de agua potével e fresca, emquantidade suficiente as necessidades individuais dos trabalhadores.Séo disponibilizados bebedouros tipo coluna (gelagua) nas a’reas administrativas ebebedouros industriais nas areas operacionais.Os bebedouros 3510 de jato inclinado que garante as condigoes de higiene, na proporgao de01 bebedouro para cada 25 trabalhadores, portanto num total de 10 bebedouros. Ainstalagao dos bebedouros garante que o trabalhador nao se desloque por mais de 100metros do posto de trabalho. Neste caso, estao disponiveis va’rios bebedouros industriais,além de bebedouros com garrafoes de agua mineral.
4. AMBULATORIOO Porto de Fortaleza dispoe de servigo de atendimento de urgéncia mantido pelo OGMO,possuindo equipamentos e pessoal habilitado a prestar os primeiros socorros, e prover ara’pida e adequada remogao de acidentado para um hospital de emergéncia.
5. REFEITORIOO Nt’icleo de Apoio Portuario dispoe de a’rea com mesas e cadeiras para uso dostrabalhadores para realizar refeigoes. Uma copa de uso para os empregados e prestadoresde servigo é disponivel no prédio da CODINF.

6. VESTIARIOSA CDC disponibiliza vestiarios para a troca de vestimentas dos empregados da areaoperacional com armérios individuais para guarda dos Equipamentos de Protegao Individuale também para os TPAs ao lado do NAP. Foi reformado o alojamento dos amarradores edos eletricistas da CDC onde foram disponibilizados novos armarios de guarda dosfardamentos, camas novas, televisao, e bebedouro.
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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. 

 

 

A Analise Global do PPRA.

A Analise Global do PPRA seré realizada com base na seguinte
metodologia:
Todas as metas estabelecidas no programa serao avaliadas seguindo os
critérios de Concluidos e N50 Concluidos;
- As metas concluidas serao aquelas em que todos os itens foram
realizados no prazo estabelecido;
- As metas na'o concluidas serao aquelas em que algum item nao foi
concluido no prazo ou foi reprogramado para ser feito em outro periodo,
sendo essencial a justificativa.

A avaliagao final do PPRA esté definida na seguinte forma:
1.Se o percentual dos itens realizados sobre 0 total

dos itens programados for superior a 80 %, o PPRA
tera avaliagao: EFICAZ.

2. Se 0 percentual dos itens realizados sobre 0 total
dos itens programados estiver entre 50% a 79%, o
PPRA teré avaliagao: SATISFATéRIO.

3. Se 0 percentual dos itens realizados sobre 0 totaldos itens prograngados for inferior a 49 %, o PPRAtera avaliagao: NAO EFICAZ
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ANÁLISE GLOBAL DO PPRA DE 2019. 

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. 
c) Riscos de Acidentes em 2019  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 2019. Devido às 
características peculiares das atividades portuárias, os riscos de acidentes ainda 
persistem latentemente (a saber: explosão, incêndio, intoxicação por produtos 
químicos decorrentes de vazamentos ou derramamentos acidentais).  

ANALISE GLOBAL DO PPRA DE 2019.
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as informagoes obtidas anteriormente.
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proporcionar danos é saade dos trabalhadores, principalmente quanto ao ruido, o qual
permanece dentro dos limites de toleréncia para exposigéo sem protegéo especifica. O
nl'vel e iluminamento permanecer dentro dos limites pela melhoria na instalagéo de
novos refletores e postes com duplo estégio de iluminagéo e acionamento programado.
a) Ruido ambiental:
Os nl'veis de ruido ainda permanecem nas intensidades abaixo do limite de toleréncia,
néo implicando em dano é safide dos trabalhadores segundo registros do PCMSO
da CDC.
b) Aerodispersoides
Os aerodisperséides provenientes de atividades de movimentagéo de granéis solidos
néo apresentaram risco é saade dos trabalhadores, tendo em vista a exposigéo
intermitente e o uso de respiradores com capacidade de eliminar a exposigéo aos
agentes ambientais nessa classificagéo. As empresas que movimentaram graneis
sélidos séo obrigadas a apresentar relatério das condigoes operacionais das cargas.
c) Riscos de Acidentes em 2019
Mes Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
N° Ac 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Néo foi registrado acidente com empregado da CDC no ano de 2019. Devido as
caracterl'sticas peculiares das atividades portuérias, os riscos de acidentes ainda
persistem latentemente (a saber: exploséo, incéndio, intoxicagéo por produtos
quimicos decorrentes de vazamentos ou derramamentos acidentais).

PPRA — PROGRAMA DE PREVENGAO DE RISCOS AMBIENTAIS 2020 30-39
m

ANALISE GLOBAL DO PPRA DE 2019.
1. CONTROLE DOS AGENTES AMBIENTAIS.
O controle dos agentes ambientais existentes nos locais de trabalho foi realizado com
as informagoes obtidas anteriormente.
Os nl'veis de intensidades dos agentes ambientais néo apresentaram variagoes
significativas que demonstrassem alguma tendéncia de elevagéo capaz de
proporcionar danos é saade dos trabalhadores, principalmente quanto ao ruido, o qual
permanece dentro dos limites de toleréncia para exposigéo sem protegéo especifica. O
nl'vel e iluminamento permanecer dentro dos limites pela melhoria na instalagéo de
novos refletores e postes com duplo estégio de iluminagéo e acionamento programado.
a) Ruido ambiental:
Os nl'veis de ruido ainda permanecem nas intensidades abaixo do limite de toleréncia,
néo implicando em dano é safide dos trabalhadores segundo registros do PCMSO
da CDC.
b) Aerodispersoides
Os aerodisperséides provenientes de atividades de movimentagéo de granéis solidos
néo apresentaram risco é saade dos trabalhadores, tendo em vista a exposigéo
intermitente e o uso de respiradores com capacidade de eliminar a exposigéo aos
agentes ambientais nessa classificagéo. As empresas que movimentaram graneis
sélidos séo obrigadas a apresentar relatério das condigoes operacionais das cargas.
c) Riscos de Acidentes em 2019
Mes Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
N° Ac 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Néo foi registrado acidente com empregado da CDC no ano de 2019. Devido as
caracterl'sticas peculiares das atividades portuérias, os riscos de acidentes ainda
persistem latentemente (a saber: exploséo, incéndio, intoxicagéo por produtos
quimicos decorrentes de vazamentos ou derramamentos acidentais).

PPRA — PROGRAMA DE PREVENGAO DE RISCOS AMBIENTAIS 2020 30-39
m



PPRA – PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS 2020 31-39  

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 feita a retirada de postes que estavam deteriorados na área do porto. 
2.6.Foi feito simulado de abandono de área do prédio da estação de passageiro com 
sucesso garantido após o alarme sonoro. 
2.7.Foi feita campanha de vacinação. 
2.5.Feitas campanhas contra AIDS/HIV, Gripe, Cancer de Próstata, Hipertensão, e 
Saude digestiva, entre outras campanhas em Saúde Ocupacional. 
 
 

No entanto, a adogao dos controles rigidos das operagoes faz com que o risco seja
minimizado.

2. MEDIDAS IMPLEMENTADAS NO PPRA
2.1 .Foram realizadas inspegoes de nl'vel de explosividade das areas com risco de
explosao (Pl'er petroleiro, valvulas de abastecimento) estando todas com nl'veis abaixo
do risco iminente de explosao. Nao ha risco de explosao pelos nl'veis de explosividade
registrados no local. A Transpetro atualmente mantém equipe especializada em
seguranga do trabalho, acompanhando os servigos realizados por empresa
especializada na movimentagao de granéis liquidos derivados de petréleo ou
inflamaveis em geral (alcool).
2.2.Foram instaladas placas de sinalizagao e feita toda a demarcagao de circulagao de
vel'culos, passagem de pedestres, estacionamento, e areas de armazenamentos de
cargas conteinerizadas.
2.3.Foram substituidas lampadas queimadas nas areas administrativas e nas torres de
iluminagao na area operacional.
2.4.Foram feitas as recargas dos extintores de combate a incéndio, bem como feita a
renovagao das demarcagoes dos locais de disposigao desses equipamentos.
2.5.Foi feita a retirada de postes que estavam deteriorados na area do porto.
2.6.Foi feito simulado de abandono de érea do prédio da estagéo de passageiro com
sucesso garantido apés o alarme sonoro.
2.7.Foi feita campanha de vacinagao.
2.5.Feitas campanhas contra AIDS/HIV, Gripe, Cancer de Préstata, Hipertensao, e
Saude digestiva, entre outras campanhas em Saade Ocupacional.
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  3. PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES 
3.1.Realizar treinamentos para os empregados da CDC. A) Treinamento em Educação Ambiental Feita distribuição de informe educativo aos empregados com repasse individual. Entregar e Controlar os Equipamentos de Proteção Individual destinado aos empregados. Concluído. (ver movimentação de estoque de almoxarifado) 3.2. 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). 3.3. Inspecionar e Registrar as Situações de Risco das Operações. Concluída (os serviços informados a CODSMS foram liberados com permissão de serviço). 3.4. Verificar e Relacionar as Condições Inseguras. Concluída 3.5. Realizar Monitoramentos dos agentes; Concluído Participar de reuniões com empresas do PAM e demais órgãos junto ao Corpo de Bombeiros; 3.6. Realizar Inspeções Técnicas. Concluída 3.7. Participar de reuniões com o OGMO/CPATP Representante da CDC participou de reuniões. 3.8. Realizar simulado de derramamento de óleo no pier. Concluída. 3.9. Realizar vacinação junto aos empregados. Concluída. 3.10. Organizar SIPAT junto com CIPA e OGMO. Concluída. 4. RESULTADO DA AVALIAÇÃO GLOBAL DO PPRA DE 2019.  Considerando o percentual dos itens programados (10 itens) e realizados (10 itens), o  
PPRA de 2019 foi considerado 100 % concluído sendo EFICÁZ. 

   Raimundo José de Oliveira Eng. Segurança do Trabalho CREA/CE 9765-D  Fortaleza, 26 de Dezembro de 2019 
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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. A) Treinamento em Educação Ambiental Feita distribuição de informe educativo aos empregados e palestra individual na mesa. 2.2. Entregar e Controlar os Equipamentos de Proteção Individual destinado aos empregados. Concluído. (ver movimentação de estoque de almoxarifado) 2.3. 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). 2.4. Inspecionar e Registrar as Situações de Risco das Operações. Concluída (os serviços informados a CODSMS foram liberados com permissão de serviço). 2.5. Verificar e Relacionar as Condições Inseguras. Concluída 2.6. Realizar Monitoramentos; Concluído 2.7. Participar de Reuniões do PAM e Transpetro. Concluído. 2.8. Realizar Inspeções Técnicas. Concluída 2.9. Participar de reuniões com o OGMO/CPATP Representante da CDC participou de reuniões. 2.10. Realizar simulado de vazamento de óleo no píer petroleiro. Concluído simulado de vazamento de óleo píer petroleiro. 2.11. Realizar Vacinação dos empregados. Concluída. 2.12. Realizar da SIPATP e SIPAT. Concluída. 

1. REGISTRO
O PPRA sera mantido no Servieo de Seguranea da CDC, para exposieao e analise junto aos
empregados e demais membros da CIPA. Os resultados da analise global serao informados
na reuniao da CIPA.
l. A) Treinamento em Educaeao AmbientalFeita distribuieao de inforrne educativo aos empregados e palestra individual na mesa.2.2. Entregar e Controlar os Equipamentos de Proteeao Individual destinado aosempregados.Concluido. (ver movimentaeao de estoque de almoxarifado)2.3. Registrar os Acidentes do Trabalho e Doeneas Ocupacionais ocorridas.Concluido (nao houve registro de acidente corn empregado da CDC, e sem ocorréncia dedoenea ocupacional).2.4. Inspecionar e Registrar as Situaeoes de Risco das Operaeoes.Concluida (os servieos inforrnados a CODSMS foram liberados com permissao de servieo).2.5. Verificar e Relacionar as Condieoes Inseguras.Concluida2.6. Realizar Monitoramentos;Concluido2.7. Participar de Reunioes do PAM e Transpetro.Concluido.2.8. Realizar Inspeeoes Técnicas.Concluida2.9. Participar de reunioes com o OGMO/CPATPRepresentante da CDC participou de reunioes.2.10. Realizar simulado de vazamento de Oleo no pier petroleiro.Concluido simulado de vazamento de eleo pier petroleiro.2.11. Realizar Vacinaeao dos empregados.Concluida.2.12. Realizar da SIPATP e SIPAT.Concluida.
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2. 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. 

2. DIVULGAcAo.
A divulgagfio seré feita mediante informativo em meio de comunicagfio da CDC on no sitepor meio de noticias para conhecimento dos empregados e dos Orgfios interessados atuantesna area portua’u‘ia.
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METAS DO PPRA/2020  

As metas estabelecidas neste programa estão baseadas nas condições existentes no 
reconhecimento dos riscos das áreas inspecionadas. Como não foram realizadas 
alterações que comprometesse as condições de trabalho das atividades, no que se refere 
a aumentar os riscos ambientais, mas tão somente alterações que melhoraram as 
condições de conforto, 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. # Calçados de Segurança 
# Máscaras Respiratórias 
# Luvas de proteção 

METAS DO PPRAI2020
As metas estabelecidas neste programa estao baseadas nas condigoes existentes no
reconhecimento dos riscos das areas inspecionadas. Como nao foram realizadas
alteragoes que comprometesse as condigoes de trabalho das atividades, no que se refere
a aumentar os riscos ambientais, mas tao somente alteragoes que melhoraram as
condigoes de conforto, podemos considerar que as medidas implementadas refletirao
diretamente na manutengao do estagio do risco potencial da atividade do Porto, visto que
nao houve implementagao especifica na eliminagao destes, devido as caracterl'sticas
préprias do processo.
Considerando essa caracterl'stica dinamica do Porto de Fortaleza com suas variedades de
operagoes e movimentagao de cargas diversas, ficam estabelecidas medidas para a
manutengao das condigoes de conforto e preservagao da integridade fI'sica dos
empregados como sendo de natureza constante. Enquanto que as medidas técnicas de
melhorias de redugao dos riscos existentes ficam condicionadas as caracterl'sticas de
execugao ou programagao ou imediatamente realizadas.
Independentemente das medidas jé programadas ficam estabelecidas as medidas
passiveis de serem inseridas considerando a necessidade de se corrigir ou viabilizar sua
eliminagao.
1. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.
1.1. Realizar treinamentos para os trabalhadores.A) Treinamento sobre abandono de areaPrazo: Dezembro
1.2. Entregar e Controlar os Equipamentos de Protegao Individual destinado aosempregados.Prazo para realizar: conforme programagao de substituigao e requisigao dos empregados.
A) Equipamentos de Seguranga a serem adquiridos.# Calgados de Seguranga
# Ma'scaras Respiratorias
# Luvas de protegao
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# 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 

 2.3. Realizar Monitoramentos; Programar avaliação dos riscos ambientais.   2.4. Participar de Reuniões Técnicas com outras Empresas e/ou OGMO/CPATP 

# Oculos de protegao
# Capacetes de Protegao
#Béia salva-vidas para o pier Petroleiro #
Coletes Salva-vidas
# Fitas de Sinalizagéo
# Cavaletes de Isolamento e Sinalizagao #
Roupa de combate a incéndio
1.3. Registrar os Acidentes do Trabalho e Doengas Ocupacionais ocorridas.Prazo para realizar: conforme ocorréncias. #
Acidentes sem afastamento
# Acidentes com afastamento
#Doengas Ocupacionais
2. ATIVIDADES OPERACIONAISISEGURANQAPrazo para realizar: mensalmente.
2.1. lnspecionar e Registrar as Situagées de Risco das Operagées.lnspecionar as lnstalagées e Edificagées.# Instalagées hidro-sanitarias/bebedouros
2.2. lnspecionar as Atividades e Procedimentos de Risco das Operagées.Exemplos:
# Movimentagao de Cargas Perigosas;
# Poluigao Marinha (derrames, vazamentos);
# Incidentes com cargas/acessérios (tombamento,quebra);
# Vias pavimentadas/faixa do cais;
# |ncéndioNazamento/derrames de produtos quimicos/combustiveis
# Outras condigées inseguras
2.3. Realizar Monitoramentos;Programar avaliagao dos riscos ambientais.
2.4. Participar de Reuniées Técnicas com outras Empresas elou OGMOICPATP

(a PPRA — PROGRAMA DE PREVENGAO DE RISCOS AMBIENTAIS 2020 38-39

# Oculos de protegao
# Capacetes de Protegao
#Béia salva-vidas para o pier Petroleiro #
Coletes Salva-vidas
# Fitas de Sinalizagéo
# Cavaletes de Isolamento e Sinalizagao #
Roupa de combate a incéndio
1.3. Registrar os Acidentes do Trabalho e Doengas Ocupacionais ocorridas.Prazo para realizar: conforme ocorréncias. #
Acidentes sem afastamento
# Acidentes com afastamento
#Doengas Ocupacionais
2. ATIVIDADES OPERACIONAISISEGURANQAPrazo para realizar: mensalmente.
2.1. lnspecionar e Registrar as Situagées de Risco das Operagées.lnspecionar as lnstalagées e Edificagées.# Instalagées hidro-sanitarias/bebedouros
2.2. lnspecionar as Atividades e Procedimentos de Risco das Operagées.Exemplos:
# Movimentagao de Cargas Perigosas;
# Poluigao Marinha (derrames, vazamentos);
# Incidentes com cargas/acessérios (tombamento,quebra);
# Vias pavimentadas/faixa do cais;
# |ncéndioNazamento/derrames de produtos quimicos/combustiveis
# Outras condigées inseguras
2.3. Realizar Monitoramentos;Programar avaliagao dos riscos ambientais.
2.4. Participar de Reuniées Técnicas com outras Empresas elou OGMOICPATP

(a PPRA — PROGRAMA DE PREVENGAO DE RISCOS AMBIENTAIS 2020 38-39



PPRA – PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS 2020 39-39  

  A) Reunião para tratar da Descarga Produtos Perigosos, se houver esta operação. B) Reunião do PAM para tratar das ações das empresas.  2.5. Realizar Simulados: A) Derramamento de óleo no Mar em conjunto com o CRE. B) Abandono de área  2.6. 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, 26 de dezembro de 2019 

A) Reuniéo para tratar da Descarga Produtos Perigosos, se houver esta operagao.B) Reuniao do PAM para tratar das aooes das empresas.
2.5. Realizar Simulados:A) Derramamento de éleo no Mar em conjunto com o CRE.B) Abandono de area
2.6. Organizar SIPAT junto com CIPA e OGMO.

As atividades previstas neste programa serao realizadas pelos empregados da CDC.
Responsavel pela elaboragéo do PPRA da CDC.

Raimundo José de OliveiraEng. Seguranga do TrabalhoCREA/CE 9765-D

Fortaleza, 26 de dezembro de 2019
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Programado 

CRONOGRAMA DE REALIZAÇÃO   ATIVIDADE JAN/20 FEV/20 MAR/20 ABR/20  MAI/20 JUN/20 JUL/20 AGO/20 SET/20 OUT/20 NOV/20 DEZ/20 
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 

CRONOGRAMA DE REALIZAQAO
ATIVIDADE JAN/20 FEV/20 MAR/20 ARR/20 MAI/20 JUN/20 JUL/20 AGO/20 SET/20 OUT/20 NOV/20 DEZ/20
Aquisiofio deEPI’s paraempregados
VerificarHigienizaoio dosBanheiros
Verificar limpezae higienizagfiodos Bebedouros
Verificar AnéliseBacteriologicadas éguas dosBebedouros
Verificar Coletados Residuos
RealizarMonitoramentode Ruido
RealizarMonitoramentode temperatura
RealizarInspeooes nosLocais deTrabalho
Simulado doPAM
Campanha dePrevengio daAIDS/DST
Inspeofio nosEquipamentos deCombate aincéndio
Simulado deAbandono de érea

Legenda:
Programado -
Realizado J

Raimundo José de OliveiraEng. Seguranga do TrabalhoCREA/CE 9765-D
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