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1.0 OBJETIVO 

 

Definir os requisitos mínimos para a identificar, avaliar, controlar, minimizar e 

prevenir os riscos dos processos, atividades, produtos, serviços, suas consequências 

e seus efeitos para a saúde e segurança das pessoas, comunidades e segurança das 

instalações, no Porto de Itaqui, bem como estabelecer ações para controle. 

 

2.0 DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 

 

 ISO 45001:2018 Politica do Sistema de Gestão de Saúde e Segurança do 

Trabalho 

 

3.0 DEFINIÇÕES 

 

 PERIGO: Fonte com potencial para causar lesão e doenças. 

 

 RISCO: Efeito da incerteza. 
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 COSET: Coordenadoria de Segurança do Trabalho  

 

 CONTRATADO: Organização externa que provê serviços à organização de 

acordo com especificações, termos e condições acordados. 

 

 TERCEIRIZAR: Fazer um arranjo onde uma organização externa 

desempenha parte de uma função ou processo de uma organização. 

 

 ORGANIZAÇÃO: Pessoa ou grupo com suas próprias funções com 

responsabilidades, autoridades e relações para alcançar seus objetivos. 

 

 SISTEMA DE GESTÃO DE SST:  Sistema de gestão ou parte de um sistema 

de gestão usado para alcançar a política de SST. 

 

 DADOS: Fatos sobre um objeto 

 

 INFORMAÇÃO: Dados significativos 

 

 REGISTRO: Documento que apresenta resultados obtidos ou provê 

evidências de atividades realizadas 

 

 DOCUMENTO: Documento é informação e o meio no qual esta informação 

está contida, podendo ser por meio físico ou eletrônico 

 

 PROCEDIMENTO: É a forma especificada de executar uma atividade ou um 

processo 

 

 INSTRUÇÃO DE TRABALHO: Documento resumido que contém instruções 

e orientações de execução de uma atividade ou processo 

 

 ELABORADOR: responsável técnico pela elaboração de um documento 

 

 APROVADOR: Pessoa que aprova o documento elaborado 

 

 SGQ: Sistema de Gestão da Qualidade  
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 SGA: Sistema de Gestão Ambiental  

 

4.0 RESPONSABILIDADES 

 

4.1  GESAS – Gerência de Saúde e Segurança do Trabalho 

 

 Assessorar na identificação dos perigos e riscos das atividades realizadas no 

Porto de Itaqui juntamente com as prestadoras de serviço e trabalhadores 

EMAP. 

 Avaliar a eficácia dos controles definidos no Levantamento de Perigos e 

Riscos –LPR;  

 Capacitar as equipes operacionais nas Técnicas de Análise de Risco;  

 Coordenar análises críticas anuais das análises de riscos da unidade sob a 

sua responsabilidade, bem como verificar o cumprimento das medidas de 

controle (recomendações);  

 Controlar toda a documentação relativa às análises de riscos de Saúde e 

Segurança; 

 Comunicar e treinar nos resultados dos estudos de análise de risco de Saúde 

e Segurança  

 

4.2 DIRETORES, GERENTES E COORDENADORES - EMAP 

 

 Disponibilizar recursos e apoiar na realização da identificação dos perigos e 

riscos; 

 Gerir e implementar as recomendações do Gerenciamento de Riscos de 

Saúde e Segurança do Trabalho;  

 Indicar responsáveis por Análises de Riscos de Saúde e Segurança;  

 Disponibilizar as equipes locais de Saúde e Segurança para capacitações, 

nas Técnicas de Análise de Riscos;  

 Assegurar os recursos necessários (financeiros, humanos e materiais) para a 

realização do gerenciamento de riscos de Saúde e Segurança. 

 Garantir que os riscos sejam reduzidos ao menor nível razoavelmente 

possível (níveis aceitáveis conforme definido na matriz de risco) 
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4.3 PRESTADORAS DE SERVIÇOS  

 

 Realizar o levantamento de perigos e riscos das suas atividades realizadas 

na área que compreende a poligonal portuária e gestão dos riscos 

levantados. 

 

4.4 EQUIPE MULTIDISCIPLINAR  

 

 Elaborar Análises de riscos de Saúde e Segurança; 

 Estabelecer planos de ação para implementação das medidas de controle;  

 Validar as Análises de Risco elaboradas com a gerência responsável pelo 

processo. 

 

5.0 DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO 

 

5.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

5.1.1 Todos os perigos devem ser objeto de gerenciamento, visando à redução dos 

riscos, seja qual for sua natureza, devendo buscar, isoladamente ou em conjunto, 

uma redução na probabilidade de ocorrência do evento indesejado e uma redução na 

magnitude das suas consequências. 

5.1.2 O levantamento dos perigos e riscos deve ser iniciado pela definição dos 

locais, áreas, atividades e tarefas 

 

5.2 IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS E RISCOS E AVALIAÇÃO 

 

5.2.1 Para a identificação de perigos e para a avaliação de riscos, deve levar em 

consideração, mas não se limitando a: 

 Como o trabalho é organizado, fatores sociais, liderança e a cultura da 

organização; 

 Atividades rotineiras e não rotineiras, incluindo: 

a) Infraestrutura, equipamentos, materiais, substancias e condições físicas do 

local de trabalho; 

b) Projeto, pesquisa, desenvolvimento, testes, produção, montagem, 

construção, entrega, manutenção e disposição de produtos e serviços; 
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c) Fatores humanos; 

d) Como o trabalho é executado. 

 Incidentes passados pertinentes, internos ou externos à organização, 

incluindo emergências, e suas causas; 

 Situações potenciais de emergência; 

 Pessoas, considerando: 

e) Aquelas com acesso ao local de trabalho e suas atividades, incluindo 

trabalhadores contratados, visitantes e outras pessoas; 

f) Aquelas nas proximidades do local de trabalho que podem ser afetadas pelas 

atividades da organização; 

g) Trabalhadores em local que não esteja direta da organização. 

 Outras questões, considerando: 

a) O projeto de áreas de trabalho, processos, instalações, 

máquinas/equipamentos, procedimento de operação e organização de 

trabalho, incluindo a sua adaptação as necessidades e capacidades dos 

trabalhadores envolvidos; 

b) Situações que ocorram nas proximidades do trabalho causados por 

atividades relacionado ao trabalho sobre o controle da organização; 

c) Situações não controladas pela organização, e que ocorram nas 

proximidades do local de trabalho que possam causar lesões e doenças as 

pessoas no local de trabalho; 

 Qualquer obrigação legal aplicável relacionada à avaliação de riscos e à 

implementação dos controles necessários; 

 

5.2.2 A IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS E RISCOS DEVE: 

 Ser iniciada pela definição das atividades e suas respectivas tarefas que 

podem ser identificadas relacionada ao contexto da organização; 

 Prever para cada tarefa das atividades em análise, seus perigos e riscos 

associados, podendo existir vários perigos para uma mesma tarefa e vários 

riscos para cada perigo; 

 Considerar todos os perigos associados a cada tarefa, independentemente de 

existirem medidas de controle implantadas; 

 Ser registrada e mantida atualizada na planilha de identificação de perigos e 

riscos. 
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5.3 EQUIPES PARA REALIZAÇÃO DA IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS E 

RISCOS E AVALIAÇÃO DE RISCOS 

 A sistemática de identificação de perigos e riscos deve ser desempenhada 

pelo setor responsável pela segurança do trabalho da empresa envolvida, 

incluindo prestadores de serviços e trabalhadores EMAP, quando houver, 

formando uma equipe multidisciplinar 

 As equipes designadas para a execução do levantamento devem conhecer 

este procedimento.  

 

5.4 CARACTERIZAÇÕES DOS PERIGOS E RISCOS DE SAÚDE E SEGURANÇA 

O processo de caracterização dos registros de perigos e riscos, associados às 

tarefas realizadas na Poligonal do Porto do Itaqui, deve ser conduzido levando em 

consideração: 

 Situações Operacionais 

a) Os perigos de saúde e segurança podem ocorrer nas seguintes situações: 

Situação Definição Exemplo 

Normal 

Situação de perigo que ocorre em um 

processo, sistema ou atividade quando 

atividades rotineiras e não rotineiras são 

executadas. 

- Exposição a fumos metálicos 

em tarefa de uso de 

esmerilhadeira; 

- Exposição a poeira em um 

canteiro de obra. 

Emergência 

Situação de perigo que não deveria 

ocorrer durante a execução normal de 

uma tarefa, podendo causar riscos à 

segurança e saúde e que requeira, para 

controle de seus efeitos, a aplicação de 

recursos humanos capacitados e 

organizados, recursos materiais e 

procedimentos específicos. 

- Incêndio; 

- Vazamento de gás; 

- Explosão. 
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 Incidência 

a) Define a forma de atuação da EMAP e das prestadoras de serviço sobre a 

gestão dos perigos associados às tarefas, a qual se classifica em: 

Incidência Descrição 

Direta 
O perigo está associado às tarefas executadas pela força de 

trabalho da empresa. 

Indireta 

O perigo está associado às tarefas de fornecedores/prestadores de 

serviços/operadores portuários/arrendatários que 

viabilizam/suportam as atividades da força de trabalho da empresa 

(ex.: limpeza, manutenção, segurança patrimonial, transporte, 

operações portuárias, construção civil, etc.). 

 

 Perigo: situação em que ocorra a fonte com potencial para causar lesões e 

danos. 

 

5.5 AVALIAÇÕES DE RISCOS DE SAÚDE E SEGURANÇA 

 

 O objetivo do processo de avaliação de riscos é reconhecer e compreender 

os perigos que podem surgir no curso das atividades e garantir que o risco às 

pessoas, oriundos desses perigos, sejam avaliados, priorizados e controlados 

para um nível aceitável. 

 Os resultados das avaliações de riscos possibilitam a comparação das 

opções para a redução/eliminação dos riscos e priorizar os recursos para a 

gestão eficaz dos riscos. 

 A avaliação de riscos deve levar em consideração requisitos legais, outros 

requisitos subscritos pela organização e as diretrizes regulamentadoras, 

quando aplicável. 

 A avaliação de riscos da empresa será realizada por meio de uma análise do 

grau de risco da atividade/tarefa identificada. O grau de risco considera os 

parâmetros de severidade (s) do dano e frequência(f) /probabilidade(p) do 

perigo de causar um dano da seguinte forma: a) frequência e severidade, em 

caso de situação operacional normal ou; b) probabilidade e severidade, em 

caso de situação de emergência. 

 A análise do grau de risco também leva em consideração o comportamento 

humano durante a realização das tarefas. 
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 O comportamento humano, incluindo as capacidades e outros fatores 

humanos, representa as situações em que sua presença pode influenciar na 

realização das atividades, gerando riscos adicionais àqueles inerentes a 

atividade. 

 Entende-se por desvios de comportamento humano, por exemplo, as 

seguintes situações: agressão física; assédio; constrangimento; 

desobediência; discriminação e falta de atenção. 

 Para se classificar o comportamento humano devemos levar em consideração 

a probabilidade da ocorrência e a severidade do dano que possa ser 

causado, tendo como parâmetros: 

 Probabilidade: verificar se há histórico (ocorrências) de agente potencializado 

do perigo nas atividades realizadas pela força de trabalho;  

 Severidade: avaliar a gravidade do dano que possa ser causado na força de 

trabalho. 

As classificações para severidade e frequência ou probabilidade devem ser 

estabelecidas com base nos critérios a seguir: 

 Severidade 

A categoria de severidade representa a avaliação da magnitude das 

consequências ou a gravidade do dano, considerando ainda a sua abrangência e 

dificuldade de reversão, devendo ser classificada conforme critério do quadro a seguir: 

Pontos 
Categoria 

de 
Severidade 

Consequências 

Efeitos a 
Saúde 

Segurança Material 

5 Catastrófica 

Risco de vida 
ou doença 
/lesão 
incapacitantes 

Incidente 
resultando em 
mais de 1 
(uma) 
fatalidade 

Acima de R$50 milhões 

4 Crítica 
Efeitos 
irreversíveis 

Incidentes 
incapacitantes 
permanentes 
ou 01 (uma) 
fatalidade 

Danos com perda (prejuízo) de 
valor monetário estimado acima 
de R$ 1.000.000,00 (um milhão 
de reais) até 50 milhões. 

3 Grave 
Efeitos 
reversíveis 
severos 

Incidentes 
com 
afastamento 

Danos com perda (prejuízo) de 
valor monetário estimado acima 
de R$ 200.000,00 (duzentos mil 
reais) até R$ 1.000.000,00 (um 
milhão de reais). 

2 Moderada 
Efeitos 
reversíveis 
preocupantes 

Incidentes 
sem 
afastamento ( 
com restrição 
ou tratamento 

Danos com perda (prejuízo) de 
valor monetário estimado acima 
de R$ 10.000,00 (dez mil reais) 
até R$ 200.000,00 (duzentos mil 
reais). 
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médico) 

1 Leve 

Efeitos 
reversíveis 
pouco 
preocupantes 
ou sem efeito 
adversos 
conhecidos 

Incidentes que 
demandem 
somente 
primeiros 
socorros 

Danos com perda (prejuízo) de 
valor monetário estimado de até 
R$ 10.000,00 (dez mil reais). 

 

 Frequência/Probabilidade 

a) Devem ser levados em conta na classificação de frequência/probabilidade os 

fatores a seguir (quando aplicável): a) número de pessoas expostas; b) 

frequência e duração da exposição ao risco; c) histórico de ocorrência de 

falhas de utilidades (por exemplo: falta de luz ou de água); d) histórico de 

ocorrência de falhas dos componentes de instalações e de máquinas e dos 

dispositivos de segurança. 

b) A categoria de frequência está associada à ocorrência ou exposição aos 

perigos durante uma atividade/tarefa em situação operacional normal. A 

categoria de probabilidade está associada à possibilidade de ocorrência dos 

perigos que levam aos cenários acidentais, caracterizando uma situação 

operacional de emergência. 

c) A frequência (de exposição ou ocorrência do perigo) e a probabilidade de um 

perigo causar um dano específico são classificadas, com base na tabela a 

seguir: 

F/P 
Critérios para frequência de exposição 

ou de ocorrência (situação) 
Pontuação  

Remoto 
Ocorrência do perigo menor ou igual uma 

vez por ano 
1 

Pouco Provável 
Ocorrência do perigo maior que uma vez no 

período de 10 a 100 anos 
2 

Ocasional Ocorrência de um perigo de 1 a 10 anos 3 

Provável 
Ocorrência num período de um ano é quase 

certa 
4 

Frequente 
Estima-se que pode ocorrer várias vezes 

em um ano 
5 
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5.6 DEFINIÇÕES DO GRAU DE RISCO 

 

A determinação do grau de risco é obtida a partir da tabela abaixo, cruzando-

se a linha da frequência/probabilidade com a coluna da severidade. 

GRAU DE 
RISCO 

Probabilidade 

1 2 3 4 5 

S
e

v
e

ri
d

a
d

e
 1 1 2 3 4 5 

2 2 4 6 8 10 

3 3 6 9 12 15 

4 4 8 12 16 20 

5 5 10 15 20 25 

  
 

  Baixo 

  
  

  
 

  Médio 

  
  

      Alto       

 

Todos os perigos identificados devem possuir medidas de controle associadas 

para manter o risco em situação aceitável. A análise do grau de risco pode ser 

utilizada para priorização no tratamento dos perigos e danos. 

 

5.7 RISCOS ACEITÁVEIS 

Entende-se por risco aceitável aquele que foi reduzido a um nível que pode ser 

tolerado pela EMAP, levando em consideração suas obrigações legais e sua própria 

política de SST. Todos os perigos enquadrados no grau de risco baixo, serão 

considerados como risco aceitável. 

 

5.8 RISCO NÃO ACEITÁVEL 

Todos os perigos enquadrados nos graus de riscos médio e alto são 

considerados como risco "não aceitável". 

As atividades e operações em andamento, nas quais a avaliação dos riscos 

considere algum cenário como “não aceitável”, deverão ser suportadas por plano de 

ação, com prazo definido para a solução definitiva. 

 

5.9 CONTROLES NECESSÁRIOS PARA ELIMINAR, REDUZIR E CONTROLAR 

OS RISCOS 

A aplicação das medidas de controle tem o objetivo de reduzir a classificação 

do risco a níveis aceitáveis.  Devem ser estabelecidas medidas de controle, conforme 
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a necessidade e o risco avaliado.  Ao determinar os controles ou considerar as 

mudanças nos controles existentes, deve-se considerar a redução dos riscos de 

acordo com a seguinte hierarquia: 

 Eliminação: eliminação de operações e atividades de risco, modificar um 

projeto para eliminar o perigo (por ex. introduzir dispositivos mecânicos de 

levantamento de peso/carga para eliminar o perigo de movimentação 

manual de peso/carga); 

 Substituição: substituição de materiais e processos; (por ex. uso de 

material menos perigoso) ou reduzir a energia do sistema (força, corrente 

elétrica, pressão, temperatura, etc.); 

 Controles de engenharia: instalar sistemas de ventilação, proteção de 

máquina, enclausura mentos acústicos, etc., levando-se em consideração 

o uso do conceito intrinsecamente seguro, instalação de alarmes e 

temporizadores; 

 Sinalização, alertas e/ou controles administrativos: sinais de segurança, 

marcação de área perigosa, sinais fotoluminescentes, marcações para 

passagens de pedestres, sirenes/luzes de advertência, alarmes, 

procedimentos de segurança ou específicos, definição de programas e 

treinamentos, inspeções de equipamentos, controles de acessos, 

etiquetagem e autorizações de trabalho, etc.; 

 Equipamentos de proteção individual (EPI): óculos de segurança, protetor 

auricular, máscaras, cintos de segurança, respiradores e luvas. 

Uma vez que os controles tenham sido determinados, a EMAP poderá priorizar 

suas ações para programá-las. Na priorização das ações, convém que a EMAP leve 

em conta o potencial para a redução de riscos dos controles planejados. É preferível 

que as ações que tratam de uma atividade de alto risco, sejam priorizadas em 

detrimento de ações que tenham somente um benefício limitado de redução de riscos. 

Convém que a EMAP faça um monitoramento contínuo para assegurar que a 

adequação dos controles está sendo mantida. 

 

5.10 DIVULGAÇÃO 

 O levantamento de perigos e riscos deve ser divulgado para a força de trabalho 

e para as pessoas envolvidas nas atividades, visando conscientizá-las dos 

riscos e das medidas de controle implementadas. 
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 Sempre que houver alteração ou revisão do levantamento deve ser realizada 

divulgação para a força de trabalho. 

 

5.11 CONTROLES DO PROCESSO 

 A revisão ou atualização dos perigos deve ser realizada sempre que: a) 

algum integrante da força de trabalho identificar novos perigos e riscos 

pertinentes às tarefas realizadas; b) houver alterações (mudanças ou 

introdução) de processos, atividades, produtos ou serviços e aquisição de 

novos equipamentos; c) houver novas situações de emergências; houver 

alterações importantes em qualquer elemento dos critérios de avaliação 

(frequência, probabilidade, severidade, legislação e demandas de partes 

interessadas); e) ocorrer um acidente. 

 Qualquer membro da força de trabalho da empresa que identifique a 

necessidade de atualização do levantamento de perigos e riscos pode 

comunicá-la ao seu superior imediato ou à outra pessoa por ele designada 

que deve encaminhar a necessidade identificada à COSET. 

 Todos os perigos e riscos identificados devem ser registrados e mantidos 

atualizados na Planilha de Levantamento de Perigos e Riscos. 

 Semestralmente a planilha de LPR, deverá passar por análise crítica 

levando em consideração as ações já implementadas. 

 

6.0 ANEXOS 

 

 Anexo I – EMAP-RSGSST-52 LPR - Levantamento de Perigos e Riscos 

 

7.0 REGISTROS 

 

Identificação 
Local do 
Arquivo 

Armazenamento Proteção Recuperação 

Tempo de 
Retenção  

Descarte 
Tempo 

Base 
legal  

LPR - 

Levantamento 

de Perigos e 

Riscos 

Servidor  

\\srv-
arquivos\Nucleo 

de Gestão 
SSMA\ISO 
45001\LPR 

Acesso 
restrito por 

login + 
senha 

Ordem 
Cronológica 

Indeter
minado 

Não 
há 

Deletar  

file://srv-arquivos/Nucleo%20de%20Gestão%20SSMA/ISO%2045001/LPR
file://srv-arquivos/Nucleo%20de%20Gestão%20SSMA/ISO%2045001/LPR
file://srv-arquivos/Nucleo%20de%20Gestão%20SSMA/ISO%2045001/LPR
file://srv-arquivos/Nucleo%20de%20Gestão%20SSMA/ISO%2045001/LPR
file://srv-arquivos/Nucleo%20de%20Gestão%20SSMA/ISO%2045001/LPR
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