Regras de
Ouro da
Segurança
A combinação perfeita
de comportamentos
e procedimentos que
garantem a segurança de
todos os profissionais a
serviço da empresa.

A Portonave acredita que o atendimento integral das Regras de Ouro da
Segurança é fundamental na prevenção de acidentes de trabalho, e que
estas devem ser parte do DNA da empresa e de todos que nela atuam.
Tratam-se de dez regras simples e inegociáveis, que têm como objetivo
reforçar comportamentos e procedimentos de segurança em todas as
atividades realizadas na Portonave.

Nossas atividades envolvem o uso de diferentes tipos
de equipamentos, e a interface homem-máquina é
fundamental para o nosso negócio. Ao interagir com
máquinas e equipamentos, fique atento para as regras
a seguir:

INTERAÇÃO
HOMEM-MÁQUINA

•

Pare, olhe, escute... respeite; equipamentos portuários são
maiores e mais pesados do que você;

•

Antes de iniciar a operação, verifique se todos os itens de
segurança do equipamento estão funcionando adequadamente;

•

Ao detectar um dispositivo de segurança com mau
funcionamento, comunique imediatamente o seu supervisor;

•

Fique atento para curvas com visibilidade restrita; pilhas de
containers podem bloquear totalmente a sua visão;

•

O uso de cinto de segurança é obrigatório na operação de
máquinas e veículos;

•

Ao menos que em área designada, nunca saia da cabine do
equipamento; você estará mais seguro dentro dela;

•

É proibido tornar inoperante qualquer dispositivo de segurança
dos equipamentos (ex. alarmes e sensores);

•

Fique atento e respeite o limite de velocidade em todas as áreas
da empresa;

•

Jamais opere um equipamento sem treinamento e autorização da
empresa.

Caminhar em áreas de operações é sempre um risco para
os pedestres, por isso, todo cuidado é pouco. Ao transitar
a pé em locais de movimentação de equipamentos, tenha
em mente:

SEGURANÇA COM
PEDESTRES

•

Caminhe, não corra; você pode tropeçar e sofrer um acidente;

•

O uso de vestimentas de alta visibilidade, com faixa refletiva, é
obrigatório em área operacional;

•

Caminhe somente nos locais indicados para pedestres;

•

Na rendição, utilize os veículos para transporte de passageiros
para chegar até o seu local de trabalho;

•

Não caminhe entre as pilhas de contêineres. Os operadores
podem não percebê-lo;

•

Ao cruzar com um equipamento, olhe para o operador e, antes
de continuar, certifique-se que ele está ciente da sua presença.

A movimentação de cargas é a nossa principal atividade.
Além de zelar pela qualidade dos serviços durante
nossas operações, fique atento para a segurança sua e
de seus colgas de trabalho.

CARGAS
SUSPENSAS

•

Jamais permaneça ou passe embaixo de cargas suspensas;
em caso de queda, o capacete de segurança não poderá salvar
sua vida;

•

Avalie os riscos de uma possível queda de contêiner; além da
área diretamente abaixo, a queda de uma unidade pode afetar
áreas adjacentes;

•

Considere sempre que o operador do equipamento de
movimentação não viu você;

•

Na operação de um equipamento de movimentação de cargas,
mantenha sempre o contato com os controladores;

•

Se houver qualquer dúvida relacionada a questões de segurança,
não inicie a operação;

•

Todos o equipamentos e acessório de içamento devem ser
certificados e inspecionados antes do uso;

•

Equipamentos não conformes devem ser segregados e o
supervisor comunicado. Somente utilize equipamentos e
acessórios em boas condições e apropriados para o tipo de
trabalho.

Utilizar o aparelho celular ou fumar em áreas operacionais
comprometem a sua atenção, além de aumentar o risco
de incêndio devido ao armazenamento de produtos
inflamáveis. Portanto, fique atento às restrições de uso
listadas a seguir:

USO DE APARELHO
CELULAR E CIGARRO

•

É proibido acessar as áreas operacionais portando aparelho
celular, equipamentos, dispositivos ou ferramentas não
relacionadas diretamente à sua atividade;

•

Conheça os locais permitidos para fumantes; você somente está
autorizado a fumar nestes locais;

•

Não acesse áreas operacionais portando cigarro ou isqueiro;

•

Ao avistar pessoas fazendo o uso de aparelho celular ou cigarro
em local proibido, comunique o Centro de Controle de Operações
de Segurança – CCOS imediatamente.

Trabalhar sob o efeito de álcool ou outras drogas reduz
sua capacidade motora e tempo de raciocínio. Fique
atento à Política de Álcool e Drogas da empresa e
lembre-se:

ÁLCOOL E
DROGAS

•

Consumir, distribuir ou simplesmente portar drogas ilícitas nas
dependências da PORTONAVE e da ICEPORT é uma violação da
Política de Álcool e Drogas da empresa;

•

Caso você esteja em tratamento com algum medicamento que
altere o seu nível de concentração, comunique imediatamente
ao seu superior ou aos profissionais do nosso ambulatório;

•

Se avistar, souber ou desconfiar que alguém está sob o efeito
de álcool ou drogas na empresa, informe ao seu superior
imediatamente, esta pessoa representa um risco para você e
para os demais membros da equipe.

Trabalho em altura, espaço confinado, serviços com
eletricidade e trabalhos a quente (ex. solda, corte
a quente, uso de esmerilhadeira) são consideradas
atividades de risco grave e iminente. Caso o seu trabalho
envolva uma ou mais dessas atividades, fique atento
ao procedimento de liberação para atividades de “Risco
Grave e Iminente”.

TRABALHOS DE RISCO
GRAVE E IMINENTE

•

Procure o departamento de Segurança com antecedência para
avaliação dos riscos e liberação da atividade;

•

Não inicie uma atividade de risco grave e iminente sem que a
Permissão de Trabalho tenha sido emitida e assinada por todos
os envolvidos;

•

Leia e discuta com a equipe as medidas de controle apontadas
na Análise Preliminar de Risco, antes de iniciar sua atividade;

•

Na dúvida, solicite a presença do profissional de Segurança do
Trabalho;

•

Caso identifique algum risco não contemplado na análise, pare
imediatamente a atividade e solicite o apoio de um profissional
de Segurança;

•

Ao término da atividade, procure o profissional de segurança
para encerramento da permissão;

•

Ao encerrar, não esqueça de deixar a sua área de trabalho
limpa e organizada; recolha todas as ferramentas de trabalho e
resíduos gerados.

A ausência de um bloqueio em trabalhos envolvendo
energias perigosas (ex. elétrica, hidráulica, mecânica,
pneumática, etc.) representa um risco grave para a sua
segurança e demais equipes.

CONTROLE DE
ENERGIAS PERIGOSAS

•

Realize sempre o bloqueio de energias perigosas a fim de evitar
a liberação não desejada enquanto o trabalho estiver em curso;

•

Se não estiver familiarizado com os procedimentos e dispositivos
de bloqueio, solicite apoio de pessoas competentes;

•

Certifique-se que o sistema encontra-se bloqueado antes de
iniciar o trabalho. Utilize equipamentos de medição para garantir
a ausência de energia;

•

Esteja certo que ninguém, a não ser você, poderá desbloquear e
acionar o sistema;

•

Antes de reenergizar o sistema, certifique-se de que todas as
atividades foram finalizadas e que não existem outras pessoas
trabalhando no local;

•

Ao trabalhar com sistemas energizados, o uso de adornos como
pulseiras, colares e anéis é proibido.

Quando a bordo dos navios, tenha em mente que você
está trabalhando em um ambiente não controlado pela
PORTONAVE. Muitas vezes os riscos das embarcações
fogem da gestão da empresa e, portanto, cabe a você
percebê-los e intervir imediatamente.

SEGURANÇA A BORDO
DE EMBARCAÇÕES

•

Ao acessar ou deixar a embarcação, utilize sempre o corrimão.
Uma queda na escada pode resultar em graves lesões;

•

Trabalhe sempre em equipes de duas ou mais pessoas. O
trabalho solitário não é permitido;

•

Mantenha o ambiente sempre organizado. Não deixe varões,
macacos e castanhas espalhados nos corredores e plataformas;

•

Utilize os equipamentos de proteção individual obrigatórios
(roupas refletivas, óculos de segurança, calçado, capacete com
jugular, protetor auditivo e luva de segurança);

•

Em atividades em locais com risco de queda, o uso de cinto
de segurança com talabarte duplo é obrigatório. Caso tenha
dificuldades com a ancoragem, solicite apoio da equipe de
segurança para instalação de linhas de vida ou o uso da gaiola (jaú);

•

Atenção total durante a movimentação de cargas, transite
sempre a contra bordo para evitar riscos desnecessários;

•

Grande parte das lesões durante atividades de peação e despeação
são decorrentes de prensamento de mãos e dedos portanto,
atenção redobrada no manuseio de chaves, macacos e varões.

A maioria dos acidentes de trabalho poderiam ser
evitados com uma simples intervenção. Uma cobrança
não realizada, palavras não ditas e ações não tomadas
em nada contribuem para tornar o ambiente de
trabalho mais seguro. Ao identificar uma situação ou
comportamento de risco:

CULTURA DA
INTERVENÇÃO

•

Intervenha imediatamente. Não espere para contar para o
supervisor ou colegas após o ocorrido, o acidente pode acontecer
antes mesmo de você reportar o fato;

•

O profissional de segurança não pode estar em todos os lugares
ao mesmo tempo. Seja proativo e adote as medidas necessárias
para tornar o seu ambiente de trabalho mais seguro;

•

Ao receber uma intervenção, agradeça; esteja certo de que esta
pessoa se importa com você;

•

Lideranças não são imunes a acidentes. Intervenha sempre,
com todos e em todas as situações;

•

Utilize o Cartão de Observação de Segurança para reportar
condições inseguras, reforçar comportamentos seguros e
sugerir melhorias.

Incêndio, acidentes de trabalho, vazamento de produtos
perigosos; não importa se você é parte da equipe de
resposta ou não, é sua obrigação agir o mais rápido
possível para que os danos sejam minimizados.

PROCEDIMENTO DE
EMERGÊNCIA

•

Ao identificar uma situação de emergência, comunique
imediatamente o Centro de Controle de Operações de Segurança
(CCOS) através do ramal 3493;

•

Ao ouvir o alarme de abandono, desligue todos os equipamentos
e deixe o seu local de trabalho em condições seguras;

•

Se estiver movimentando cargas, apoie o contêiner no piso e
desligue o equipamento; jamais abandone a máquina com a
carga suspensa;

•

Deixe o local de trabalho de forma calma e ordenada, sempre
atento as rotas de fuga;

•

Quando no prédio administrativo, não utilize os elevadores,
procure sempre as escadas;

•

Dirija-se para o ponto de encontro mais próximo e seguro e
aguarde novas orientações.

