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RESUMO 

ILUSTRAÇÃO 1 – ESTIVAGEM DA CARGA

ACIDENTE CAF N4 – QUEDA DE NIVEL DIFERENTE

O trabalhador estava realizando o
desembarque de madeira no navio e ao realizar
o acesso do porão para o convés, se apoiou em
uma lingada de madeira estivada sobre a tampa
do porão e ao segurar em uma das madeiras da
lingada, uma delas veio a se soltar (madeira
quebrada), ocasionando a queda do
trabalhador sobre o braço direito gerando uma
lesão no punho.
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Local da ocorrência (tampa Porão #2)

PERCEPÇÃO DE RISCOS E AÇÕES PREVENTIVAS

 Antes de iniciar as atividades analise
previamente os riscos;

 Se a estivagem não estiver no padrão
correto (foto ao lado), informe
imediatamente a chefia imediata;

 Proponha ações e sugestões para melhorar o
ambiente de trabalho e torna-lo cada vez
mais seguro;

 Respeite as instruções normas e
procedimentos, evite acidentes.

Na dúvida, SEMPRE pergunte ao responsável;
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ILUSTRAÇÃO 2 – USO CINTO DE SEGURANÇA

USO DO EPI

 Sempre inspecionar o seu EPI(s) antes do uso e vesti-los da forma 
adequada (cinto de segurança com talabarte);

 Permanecer ancorado/conectado durante todo o período de 
exposição ao risco de queda (escadas ou cesto suspenso);

EPIs básicos obrigatórios a bordo:
- Capacete de segurança com jugular;
- Óculos de segurança;
- Luva de segurança;
- Colete refletivo ou tarja no uniforme;
- Botina de segurança;
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ILUSTRAÇÃO 3 – UTILIZAÇÃO DE ESCADAS OU CESTO SUPENSO (JAÚ)

DEMAIS ORIENTAÇÕES E LIÇÕES APRENDIDAS

003/2018

 Atividades em altura, somente quando estiver com todos os EPIs básicos e específicos e sempre
solicitar escada ou cesto suspenso (“jaú”) para acesso seguro;

 Analisar os riscos é imprescindível e caso esteja inseguro informe imediatamente a chefia imediata
(SINDICATOS E PORTOCEL);

 Riscos graves e iminentes devem ser neutralizados, minimizados ou eliminados, antes das
atividades;

 Participação no DDSMA é obrigatória, sugira, proponha e auxilie nas eliminações dos riscos da
atividade, sua participação é fundamental;

LEMBRE-SE: Em caso de dúvida, procure a sua chefia imediata ou o setor de Seg. Trabalho (HSMT ) do terminal.

ORIENTAÇÕES PARA USO DE ESCADAS

 Comprimento máximo de 7,00 m (sete
metros);

 Ultrapassar em 1,00 m (um metro) o piso
superior ou carga estivada;

 O ângulo de inclinação de escadas móveis
entre 50° e 75° (fotos ao lado);

 Ser fixada nos pisos inferior e superior ou
ser dotada de dispositivo que impeça o
seu escorregamento;

 Ser apoiada em piso resistente, estar
firme e em boas condições (limpos de
óleo ou graça);

 Não posicionar escadas e/ou rampas em
área de trânsito de carga suspensa;

Na impossibilidade de uso de escadas 
para acesso de pessoas, utilizar Cesto 

suspenso (“Jaú”)*
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 Acionar a ambulância da PORTOCEL (Rádio – Canal 1 ou (27) 3270-4490;

 O acidentado deve aguardar atendimento no local (evitar movimentos bruscos)

 Todo atendimento é realizado primeiramente no ambulatório médico e HMSC – São Camilo.
Somente o médico ou enfermeiro direcionará o trabalhador para outro Hospital (Urgência);

 Ao seguir para o hospital São Camilo, o sindicato dará prosseguimento a toda assistência com o
trabalhador;

*Ao utilizar o Cesto suspenso (Jaú), cumprir procedimentos internos


