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1

CONTROLE DE ALTERAÇÕES

Revisão
00
Versão inicial.

2

Descrição das Alterações

INTRODUÇÃO

A agenda ambiental e de saúde e segurança do trabalho é parte integrante do Sistema de
Gestão da Portonave S/A – Terminais Portuários de Navegantes e define os compromissos
da empresa no controle de seus aspectos e impactos ambientais mais significativos, bem
como dos perigos e riscos de saúde e segurança do trabalho relacionados as atividades
realizadas por todos que atuam em seu nome. A agenda apresenta ações a serem
implementadas em curto, médio e longo prazo, para manutenção de práticas já
consolidadas e para o desenvolvimento de novos programas voltados para melhoria do
Sistema de Gestão de Saúde, Segurança e Meio Ambiente (SSMA).
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2.1 Sobre a empresa
2.1.1 Informações gerais
RAZÃO SOCIAL:
PORTONAVE S/A – Terminais Portuários de Navegantes
ENDEREÇO DO EMPREENDIMENTO:

Logradouro/nº:

Avenida Portuária Vicente Coelho, n° 01

Bairro:

São Domingos

CEP:

Município:

Navegantes

Telefone:

CNPJ:

01.335.341/000180

Inscrição estadual:

88370-904
+55 47 2104-3300
255087888

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁEL TÉCNICO
Nome:

Marcos Casagrande Bitencourt

CPF:

044.169.339-32

Profissão/
Especialidade:

Engenheiro Ambiental e de Saúde e Segurança do Trabalho

Telefone:

+55 47 2104-3499 (fixo) +55 47 98802-3538 (móvel)

E-mail:

mbitencourt@portonave.com.br

Registro no conselho de classe:

SC S1 122032-0

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA
Logradouro/nº:

Avenida Portuária Vicente Coelho, n° 01

Bairro:

São Domingos

CEP:

88370-904

Município:

Navegantes

Telefone:

+55 47 2104-3300

Contato
técnico:

Guilherme Kluge Schetinger

Cargo: Analista de Meio Ambiente
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E-mail:

gschetinger@portonave.com.br

ATIVIDADE PRINCIPAL DA INDÚSTRIA:
CNAE:

Atividades do Operador Portuário

5231-1/02

REGIME DE PRODUÇÃO
Horas/dias:

Dias/mês:

24 horas

31 dias

Mês/ano: 12 meses

ÁREA ÚTIL TOTAL
400.000,00 m²
COORDENADAS UTM (SIRGAS 2000)
UTM (E, N): 732180.31, 7022913.87
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2.1.2 Características das instalações
A Portonave é uma empresa que fornece soluções logísticas no embarque, desembarque e
armazenamento de cargas conteinerizadas. A empresa conta com 900 m de cais, 3 berços
de atracação e uma área de 377.000 m² com aproximadamente 2.000 tomadas reefers fixas.
No aspecto operacional o Terminal conta com 6 portêineres do tipo Post-Panamax, com
capacidade de suspensão de 75 toneladas. A movimentação dos contêineres no pátio é
realizada por 18 transtêineres Rubber Tyred Gantry, que suportam até 45 toneladas de
carga, e 5 empilhadeiras do tipo Reach Stacker. Contêineres vazios são movimentados por
4 Empty Container Handlers, que podem empilhar até 6 posições de altura. Há, ainda, 40
Terminal Tractors operando no deslocamento de contêineres dentro do Terminal.
2.1.3 Localização e caracterização geográfica
O terminal está localizado no município de Navegantes, no estado de Santa Catarina.
Encontra-se em uma das mais importantes regiões do ponto de vista socioeconômico do
estado, onde a atividade da construção naval revela-se como um destacado polo industrial e
comercial pela presença de diversos estaleiros, assim como está aí localizado um dos mais
importantes parques industriais pesqueiros do país.
Têm seus limites geográficos delimitados, ao norte, pelo Município de Penha, a oeste pelos
municípios de Ilhota, Gaspar e Brusque, ao sul, pelos municípios de Balneário Camboriú e
Camboriú, e a leste, pelo Oceano Atlântico. Como característica geográfica importante
observa-se que as cidades de Itajaí e Navegantes estão localizadas na foz do rio Itajaí-Açu,
nas margens direita e esquerda, respectivamente.
2.1.4 Processos de produção
Na figura abaixo são apresentados os processos principais e de apoio do terminal portuário
de Navegantes (Figura 1).
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Figura 1 – Processos inerentes a operação do Terminal Portuário de Navegantes.

2.1.5 Sistema de Gest ão I ntegrado
A Portonave está comprometida em manter os mais elevados padrões de qualidade na
atividade de operador portuário sem abrir mão da proteção e preservação ambiental e da
saúde e segurança de seus profissionais e comunidades vizinhas. Esta afirmativa é
consolidada com a certificação do seu sistema de gestão nas normas internacionais ISO
9.001, ISO 14.001 e OHSAS 18.001, referentes a gestão da Qualidade, Meio Ambiente e de
Segurança e Saúde Ocupacional respectivamente (Figura 2).

Figura 2 – Certificados ISO 9.001, ISO 14.001 e OHSAS 18.001.
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2.1.6 Equipes
Para manutenção do seu sistema de gestão ambiental e de saúde e segurança do trabalho
a Portonave dispõe de equipes dedicadas compostas por profissionais de nível técnico e
superior. A seguir é apresentado o organograma da equipe de Saúde, Segurança e Meio
Ambiente do terminal (Figura 3).
Diretor Superintendente
Operacional

Cópia não controlada

Engenheiro de Segurança do
Trabalho

Diretor Superintendente
Administrativo

Gerente de Recursos
Humanos

Técnicos de Segurança
do Trabalho (x5)

Analista de Meio
Ambiente

Médico do Trabalho

Bombeiros Civis
(x6)

Farmacêutico

Técnico de Enfermagem
do Trabalho (x2)

Auxiliar Administrativo

Técnico em Meio
Ambiente (x2)

Resgatistas e Socorristas
(x10)
Emergências Ambientais
(x3)
Figura 3 – Organograma da equipe de Saúde, Segurança e Meio Ambiente.

3

AGENDA AMBIENTAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO

3.1 Temas principais
De forma geral, os temas abordados nesta Agenda têm como prioridade o atendimento a
legislação e demais requisitos aplicáveis a atividade portuária; a prevenção de lesões e
doenças ocupacionais; a prevenção da poluição e proteção do meio ambiente e; a melhoria
contínua do desempenho do sistema de gestão da empresa. Estes são parte da Política do
Sistema de Gestão Integrado da Portonave e visam o desenvolvimento sustentável do
negócio.

3.2 Produtos a serem obtidos
Os produtos ou saídas da Agenda Ambiental e de Segurança do Trabalho são:
 Avaliação e aperfeiçoamento dos programas de Saúde, Segurança e Meio Ambiente
já consolidados;
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Avaliação e desenvolvimento de novos programas com vista a sustentabilidade do
negócio;
Divulgação dos resultados alcançados e melhoria da imagem da empresa junto aos
stakeholders;
Desenvolvimento das equipes de Saúde, Segurança e Meio Ambiente por meio de
treinamentos, capacitações e benchmarking;
Desenvolvimento dos parceiros e prestadores de serviços para atendimento dos
requisitos legais e melhoria do sistema de gestão de SSMA.
Promoção de ações preventivas para o controle dos riscos de SSMA, principalmente
aqueles relacionados à movimentação e armazenamento de cargas e manutenção
de ativos.






3.3 Responsabilidades

Cópia não controlada

Alta Direção: Consolidar as estratégias alinhadas com a visão do futuro da organização
para atendimento das metas de SSMA definidas, bem como prover os recursos humanos e
materiais necessários para implementação das ações estabelecidas nesta Agenda.
Gerência de Saúde, Segurança e Meio Ambiente: Definir os objetivos e metas de SSMA
para curto, médio e longo prazo e apresentar para a Alta Direção as estratégias necessárias
para alcança-las; reavaliar criticamente o sistema de gestão de SSMA ao menos uma vez
ao ano.
Engenheiro de Saúde, Segurança e Meio Ambiente: Auxiliar a Gerência de Saúde,
Segurança e Meio Ambiente na definição dos objetivos e metas de SSMA e das estratégias
necessárias para alcançá-las; coordenar as equipes de SSMA em suas atividades diárias
para manutenção dos programas já existentes, bem como no desenvolvimento de novos
programas.
Gerente de Recursos Humanos: Manter plano de treinamento para desenvolvimento das
equipes de SSMA; manter a equipe de saúde (Médico do Trabalho e Técnico de
Enfermagem do Trabalho) qualificada para manutenção dos programas relacionados
(Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional – PCMSO, Programa de Conservação
Auditiva – PCA, etc.).
Demais profissionais da empresa: Colaborar com a empresa, no que couber, para o
desenvolvimento de seus diversos programas de SSMA; desenvolver suas atividades
conforme políticas e diretrizes da organização, contribuindo para um ambiente de
colaboração e desenvolvimento.

3.4 Linhas estratégicas
3.4.1 Gestão Ambiental
A

Gestão de Resíduos
A1

Resíduos Sólidos.

A2

Resíduos líquidos – Efluentes.

Contempla o monitoramento das
saídas dos processos, avaliando
o volume de geração e as
técnicas de tratamento adotadas,
visando a redução e melhoria no
processo de tratamento.
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B
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C

D

E

Projetos e Inovação
B1

Ponto de Entrega Voluntário – PEV.

B2

Levantamento de espécies exóticas.

B3

Melhoria na estrutura da ETE de lavação.

Educação Ambiental
C1

Educação Ambiental – Institucional.

C2

Educação Ambiental – Local.

Resposta a emergência ambientais
D1

Melhoria dos procedimentos de resposta.

D2

Capacitação das equipes para atendimento
a emergências.

Energias renováveis
E1

Uso de energia fotovoltaica.

E2

Reaproveitamento de água da chuva.

Com base em seus aspectos
ambientais mais significativos, o
terminal
busca
implementar
projetos sustentáveis para o
desenvolvimento da qualidade
ambiental em sua área de
influência.

Abrange
as
ações
de
conscientização e comunicação
sobre o comportamento humano
frente aos impactos ambientais,
no intuito de formar uma
consciência ambiental.

Direcionado a prevenção e
capacitação para atendimento a
emergências com potencial de
poluir o meio ambiente.

Busca por projetos que possibilitem o
uso de energias renováveis e
reaproveitamento de recursos.

3.4.2 Saúde e Segurança do Trabalho
A

Resposta a emergências
A1

Elaboração do Plano Operacional do Plano
de Ajuda Mútua do Complexo Portuário.

A2

Capacitação das equipes para atendimento
a emergências químicas.

A3

Aquisição de recursos adicionais para
atendimento de emergências.

Direcionado a prevenção e
capacitação para atendimento a
emergências com potencial de
causar danos ao patrimônio e
profissionais da empresa.
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B

Controle de álcool e drogas
B1
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C

D

E

Monitoramento do abuso de álcool e
drogas.

Cultura de segurança organizacional
C1

Promover campanhas internas com foco na
saúde e segurança no trabalho.

C2

Implementação
de
ferramentas
de
incentivo a participação da força de
trabalho no sistema de gestão.

Projetos
D1

Sistema de contenção de vazamento de
amônia na sala de utilidades da Iceport.

D2

Disponibilizar sala de descanso climatizada
para a equipe do Armazém da Portonave.

Certificações internacionais
E1

Certificação do sistema de gestão de
saúde e segurança na norma internacional
OHSAS 18.001.

E2

Migração da certificação OHSAS 18.001
para ISO 45.001.

Tem como objetivo inibir a
permanência de profissionais sob
efeito de substâncias psicoativas
durante o horário de trabalho.

Visa reforçar a cultura de
segurança da empresa em todos
os níveis hierárquicos, fazendo
com que todos se sintam
responsáveis pela segurança sua
e demais equipes.

Tem por objetivo melhorar as ações
de atendimento a emergências
envolvendo amônia e melhorar as
condições de trabalho para a equipe
do Armazém da Portonave.

Visa garantir o atendimento aos
requisitos legais e do sistema de
gestão de saúde e segurança do
trabalho por meio de auditorias
frequentes.
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3.5 Ações por programa de gestão
3.5.1 Gestão Ambiental
A - GESTÃO DE RESÍDUOS
AÇÕES
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A1

OBJETIVOS

Publicar
ao
menos
6
informativos anuais na revista
Estabelecer informativos periódicos nos canais de
Portonave
Express
para
comunicação do terminal abordando o tema
conscientizar os trabalhadores
resíduo.
do Terminal sobre o descarte
correto de resíduos.
Avaliar
o
período
de
Avaliar a aquisição de caçamba compactadora de recuperação do investimento
resíduos orgânicos.
para aquisição da caçamba.
Adequar área para descaracterização
resíduos de lata tinta gerados no terminal.

Viabilizar a reciclagem do
dos material para redução no volume
de resíduos Classe I.

Implantar sistema de monitoramento e controle
Possibilitar o monitoramento
remoto da Estação de Tratamento de Efluentes –
remoto da estação.
ETE.
Realizar manutenção dos dispositivos e estruturas Manter a eficiência da ETE
do processo de tratamento de efluentes.
sanitária.
CA2

Implantar Plano de Controle e Manutenção para Manter a eficiência da ETE
os dispositivos e estruturas da ETE.
sanitária.
Adquirir e integrar dispositivos de controle e Aprimorar
o
monitoramento
monitoramento das variáveis críticas ao processo remoto das variáveis críticas da
ao sistema de controle remoto da ETE.
ETE sanitária.
2018

2019

2020
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B – PROJETOS E INOVAÇÃO
AÇÕES

B1

B2

OBJETIVOS

Desenvolver projeto modelo de Ponto de Entrega Propor modelo mais adequado
Voluntária – PEV de resíduos sólidos para o para
substituição
dos
munícipio de Navegantes.
ECOPONTOS.
Executar projeto do Ponto de Entrega Voluntária – Implementação da coleta seletiva
PEV de resíduos sólidos para o munícipio de de resíduos sólidos no município
de Navegantes.
Navegantes.
Caracterização, das possíveis
espécies invasoras presentes na
Realizar estudo com foco na identificação das
área de influência direta do
possíveis espécies invasoras aquáticas.
terminal, no estuário do Rio
Itajaí-Açu.

Cópia não controlada

Providenciar projeto executivo para adequação da Definição dos custos para
ETE de lavação.
planejamento orçamentário.
B3
Implementar projeto para adequação da ETE de Aprimorar o tratamento
lavação.
efluente na ETE de lavação.
2018

2019

2020

de

2021

C – EDUCAÇÃO AMBIENTAL
AÇÕES

C1

OBJETIVOS

Implementar programa de plantio de mudas de Sensibilizar os trabalhadores
espécies de árvores nativas na admissão de novos quanto
a
importância
da
funcionários.
preservação do Meio Ambiente.
Realizar ação de coleta de resíduos sólidos, nas
margens do estuário do rio Itajaí-Açu, nas
dependências do terminal.
Participar do projeto Juntos pelo Rio, realizado em
parceria com os municípios de Itajaí e Navegantes,
além de empresas públicas e privadas da região.

C2

Sensibilizar
os
participantes
quanto
a
importância
da
preservação do Meio Ambiente.
Sensibilizar
os
participantes
quanto
a
importância
da
preservação do Meio Ambiente.

Participar do evento Limpando o Mundo, realizado
Sensibilizar
os
participantes
em parceria com os municípios de Itajaí e
quanto
a
importância
da
Navegantes, além de empresas públicas e
preservação do Meio Ambiente.
privadas da região.
2018

2019

2020
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D – RESPOSTA A EMERGÊNCIAS AMBIENTAIS
AÇÕES

OBJETIVOS

D1

Revisar Plano de Emergência Individual – PEI
Adequação do PEI da empresa a
conforme a nova revisão da Resolução CONAMA
nova legislação.
398.

D2

Capacitar corpo técnico para
Providenciar
treinamento
de
resposta
a
atendimento
a
emergências
emergências químicas para a equipe interna de
químicas envolvendo produtos
Segurança e Meio Ambiente.
perigosos.
2018

2019

2020

2021

E – ENERGIAS RENOVÁVEIS
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AÇÕES

OBJETIVOS

Realizar o levantamento dos custos de Definição dos custos para
implantação do sistema de energia fotovoltaica.
planejamento orçamentário.
Implantar sistema de energia fotovoltaico, Implantação de projeto piloto
conforme escopo delimitado pelo terminal.
para uso de energia renovável.
E1

Levantar alternativas locacionais para a ampliação
do sistema de energia fotovoltaico no terminal e Definição dos custos para
realizar o levantamento dos custos de implantação planejamento orçamentário.
do sistema.
Ampliar capacidade de fornecimento de energia Ampliação do projeto e uso de
fotovoltaica no terminal.
energias renováveis.

E2

Realizar o levantamento dos custos de
Definição dos custos para
implantação do sistema de captação de água da
planejamento orçamentário.
chuva.
Implantar sistema de captação de água da chuva, Implantação de projeto piloto
conforme escopo delimitado pelo terminal.
para uso de energia renovável.
2018

2019

2020
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3.5.2 Segurança do Trabalho
A – RESPOSTA A EMERGÊNCIAS

Cópia não controlada

AÇÕES

OBJETIVOS

A1

Elaborar o Plano Operacional para o Plano de
Definição dos procedimentos de
Ajuda Mútua – PAM do complexo portuário do
resposta a grandes emergências.
Itajaí.

A2

Capacitar corpo técnico para
Providenciar
treinamento
de
resposta
a
atendimento
a
emergências
emergências químicas para a equipe interna de
químicas envolvendo produtos
Segurança e Meio Ambiente.
perigosos.

A3

Adquirir recursos adicionais para atendimento de
Aprimorar
emergências,
principalmente
de
eventos
resposta
envolvendo emergências químicas com produtos
químicas.
inflamáveis.
2018

2019

a

2020

a

capacidade de
emergências

2021

B – CONTROLE DE ÁCOOL E DROGAS
AÇÕES

B1

OBJETIVOS

Solicitar orçamento
monitoramento de
psicoativas.
Implementar
psicoativas.
2018

para implementação do Definição dos custos para
abuso de substâncias planejamento orçamentário.

monitoramento

2019

de

substâncias

Inibir o abuso de drogas por
profissionais e prestadores a
serviço da empresa.

2020
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C – CULTURA DE SEGURANÇA ORGANIZACIONAL
AÇÕES

C1

OBJETIVOS

Sensibilizar os trabalhadores
Promover campanhas de sensibilização a respeito quanto a importância de retornar
de
segurança
do
trabalho,
envolvendo para os seus lares com
trabalhadores próprios e seus familiares.
segurança.
Promover campanha a respeito do uso dos EPIs Fornecer informações relevantes
por meio de cartazes e revista Portonave Express. sobre EPIs e suas limitações.
Possibilitar
e
incentivar
a
participação da força de trabalho
Implementar Cartão de Observação de Segurança. no Sistema de Gestão de
Segurança.

Cópia não controlada

C2

Definir regras e procedimentos
Desenvolver e divulgar as Regras de Segurança fundamentais para a segurança
da empresa.
de todos os trabalhadores a
serviço da empresa.
Compartilhar eventos e lições
Implementar Alertas de Segurança.
aprendidas de incidentes internos
e externos.
2018

2019

2020

2021

D – PROJETOS
AÇÕES

OBJETIVOS

Elaborar projeto de captação e tratamento de Definição dos custos para
planejamento orçamentário.
amônia para a sala de utilidades da Iceport.
D1

D2

Possibilitar
um
atendimento
Implementar projeto de captação e tratamento de rápido e seguro em caso de
amônia para a sala de utilidades da Iceport.
vazamento de amônia na sala de
utilidades.
Elaborar projeto para construção de uma área de Definição dos custos para
descanso aclimatada para a equipe do Armazém planejamento orçamentário.
da Portonave.
Possibilitar que a equipe do
armazém realize pausas em um
Providenciar sala de descanso climatizada para a
ambiente climatizado a fim de
equipe do Armazém da Portonave.
reduzir os impactos do calor nos
meses de verão.
2018

2019

2020
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PLANO / PROGRAMA
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AGENDA AMBIENTAL E DE SAÚDE E SEGURANÇA DO
TRABALHO

E – CERTIFICAÇÕES INTERNACIONAIS
AÇÕES

OBJETIVOS

E1

Certificar o sistema de saúde e segurança da Garantia do atendimento a
requisitos legais e normativos.
empresa na norma internacional OHSAS 18.001.

E2

Certificar o sistema de saúde e segurança da Garantia do atendimento a
requisitos legais e normativos.
empresa na norma internacional ISO 45.001.
2018

4

2019

2020

REGISTROS

Cópia não controlada

 Não se aplica.

5

ANEXOS
 Não se aplica.
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