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1 Histórico e próximas revisões 

 

 Elaborado em 22 de Outubro de 2015;  

 Revisão 01 – Realizada em junho de 2017; 

 Revisão 02 – Prevista para janeiro de 2018. 

2 Introdução 

A infestação de animais e insetos na área portuária oferece risco ao 

aparecimento de enfermidades diversas entre trabalhadores portuários e usuários do 

Porto. Buscando a prevenção de doenças e a manutenção da boa saúde dos 

trabalhadores portuários e visando ao atendimento de legislações específicas torna-

se necessária a implantação de programas de controle e monitoramento da Fauna 

Sinantrópica Nociva (FSN).    

Entende-se por FSN aquela composta por espécies de animais que interagem 

de forma negativa com a população humana, causando-lhe riscos à saúde pública e 

transtornos significativos de ordem econômica ou ambiental. Sendo assim, o 

controle destas espécies tem como finalidade manter as instalações portuárias livres 

de quaisquer animais potencialmente transmissores de doenças. São exemplos de 

FSN: roedores, pombos, mosquitos, moscas, baratas, cães, gatos, entre outros. 

Este programa tem a característica preventiva e suas ações, quando 

desempenhadas conforme a descrição e cronograma proposto, possibilitam a 

gradual diminuição da prevalência de agravos de saúde transmitidos por vetores 

entre a comunidade portuária. 

Esse programa ambiental é composto nos seguintes subprogramas: 

 Subprograma de controle de Pombos; 

 Subprograma de controle de Roedores; 

 Subprograma de controle de Culicídeos; 

 Subprograma de controle e vigilância de Outros Vetores e Animais 

Peçonhentos; e 

 Subprograma de controle de Animais Domésticos. 
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3 Subprograma de controle de Pombos 

3.1 Apresentação e Justificativa 

 

Um dos problemas existentes, decorrentes das intensas atividades portuárias, 

é a infestação por pombos domésticos (Columba livia), os quais encontram em 

abundância nas áreas do porto seu tripé biológico (água, abrigo e alimento). Tal 

infestação pode colocar em risco diretamente a qualidade da matéria prima 

circulante (açúcar, soja, trigo, milho), causar incômodos no ambiente de trabalho, 

influenciar no perfeito funcionamento de equipamentos como torres de transmissão, 

esteiras e telhados de galpões, além de apresentar riscos indiretos referentes à 

saúde dos trabalhadores. Dentre as doenças causadas por fungos e bactérias 

encontrados nas fezes destas aves destacam-se a histoplasmose, criptococose e a 

clamidiose. 

Os pombos podem causar ainda o surgimento de outros problemas, pois suas 

penas e os restos de seus ninhos podem provocar o entupimento de calhas e ralos, 

permitindo um ambiente propício para a proliferação do mosquito Aedes aegypti, 

vetor da dengue.  

Assim, faz-se necessário o controle destes animais através de técnicas que 

permitam reduzir a oferta de alimentos desperdiçados e da instalação de medidas 

físicas e químicas que impeçam a nidificação e a proliferação destas aves nas 

instalações portuárias.  

Justifica-se o controle de pombos em razão dos riscos de saúde pública e 

econômica que os pombos podem proporcionar e da necessidade de atender 

exigências legais, em especial a Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) N° 72, de 

29 de Dezembro de 2009, da ANVISA. 

 

3.2 Objetivos (geral e específicos) 
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Objetivo Geral: Reduzir a infestação de pombos (Columba livia) no Porto 

Organizado de Santos a níveis aceitáveis.  

Objetivos específicos: Constituem-se em todas as estratégias que serão 

desenvolvidas ao longo do plano para alcançar o objetivo geral, tais como:  

 Localização e retirada de ninhos, ovos, carcaças e aves vivas em 

prédios da Codesp; 

 Instalação de barreiras físicas (fios tensores e telas de proteção) e 

químicas (tintas e gel repelente) em prédios da Codesp; 

 Instalação de reator eletromagnético no prédio da atracação da 

Codesp; e 

 Intensificação da fiscalização nas áreas não arrendadas e, 

principalmente, nos terminais portuários. 

 

3.3 Metas 

 

 Índice de Infestação por Média (IIM) inferior a 70 indivíduos. (Referência: 

RELATÓRIO DIAGNÓSTICO DA COPPE – ANEXO 01). 

 

 

3.4 Procedimentos Metodológicos e Atividades 
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Devem ser aplicadas técnicas de controle de pombos com a instalação de 

barreiras físicas (telas, redes e fio tensor) e químicas (tinta e gel repelente) visando 

dificultar o pouso e o acesso das aves nas instalações administrativas da Codesp, 

bem como restringir as áreas de pouso e abrigo. Serão instaladas barreiras físicas e 

químicas nos seguintes locais da Autoridade Portuária conforme Tabela 1 – Lista de 

edificações.  

                                                                            

Tabela 01 – Lista de edificações. 

01 Gate 24

02 Gate 25

03 Estacionamento da Presidência

04 Antigo relógio de ponto

05 Gate 11

06 Garagem de autos (GEPAS)

07 Setor de Sinalização Gport

08 Prédio da Presidência

09 Edifício da DIROP

10 Setor de Topografia e pintura

11 Oficina de Carpintaria

12
Galpão da Oficina de Serralheria e Oficina de 

Manutenção e Obras

13 Gates 12

14 Gate 7

15 Casa de Força Desativada

16 Gate 6

17 Gate 14

18 Gate 19 + casinha

19 Gate 20

20 Oficina Mecânica

21 Gate 15

22 Galpão do Arquivo Morto + Refrigeração

23 Oficina de Manutenção de Extintores

24
Telhado entre Oficina de Hidráulica e Oficina 

Mecânica

25 Museu do Porto + Prédio Administrativo

26 UFO 2 e Gate 08

27 Gate 23

28 Gate 21 + UFO 05

29 Gate 22

30 Casa de Pedra + CCCOM

Ord. Imóvel
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Os produtos que serão utilizados no controle químico (tintas e gel repelente) 

deverão possuir as seguintes características: 

o Não causar manchas; 

o Serem antialérgicos; 

o Tornaram-se inodoros após 90 (noventa) minutos da aplicação; 

o Serem inofensivos à saúde humana; 

o Estarem compreendidos dentre aqueles permitidos e que 

atendam à RDC Nº 34, DE 16 DE AGOSTO DE 2010 da 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), do Ministério 

da Saúde;  

o Não danificarem ou causarem a morte das plantas dos 

canteiros, árvores e gramados próximos; 

o Estarem devidamente licenciados pela entidade sanitária pública 

competente. 

Para auxiliar no controle de pombos no Porto de Santos, será instalado reator 

capaz de gerar pulsos eletromagnéticos com ação repelente para pombos no 

Edifício da Atracação (DIROP). O reator possui as seguintes características: 

o Possui instalação elétrica compatível com a rede existente no 

local; 

o Frequência de operação em 120 Hertz; 

o Potência aproximada de 10 Watts; 

o Não interfere em equipamentos eletrônicos; e 

o É inócuo ao ser humano.  

Além dessas medidas e para ampliar a eficiência no controle, ninhos, ovos e 

carcaças serão frequentemente localizados e retirados por profissionais habilitados. 

Caso sejam encontrados ovos, pombos recém-nascidos ou pombos enfermos, estes 

deverão ser eutanasiados por Médico Veterinário devidamente habilitado e este 

deverá seguir estritamente as normas do Conselho Federal de Medicina Veterinária 

que trata do tema.  
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Caso sejam encontrados ninhos de qualquer outra ave nativa ou silvestre, os 

trabalhos no local deverão ser suspensos e deverá ser comunicada a Gerência de 

Meio Ambiente (GEMAM). 

Para garantir o sucesso da aplicação de todas estas medidas, será realizado 

o monitoramento mensal dos locais onde estas foram implantadas para a verificação 

de avarias, assim como a manutenção das barreiras físicas e químicas onde for 

necessário.  

Com os resultados dos monitoramentos mensais, será possível verificar o 

comportamento das aves após a instalação das medidas elencadas anteriormente e 

assim serão propostas novas medidas para possíveis novos focos de infestação. 

Outro procedimento que será adotado no controle de pombos é a realização 

de fiscalizações periódicas para verificar as condições que permitem a proliferação e 

nidificação das aves nos terminais portuários. 

O cronograma apresentado no item 2.10 (Tabela 3 – Cronograma de 

Inspeção de terminais arrendatários), diz respeito às inspeções realizadas pela 

Gerência de Segurança do Trabalho (GESET), da Codesp, nas arrendatárias do 

Porto de Santos. Nesse tipo de fiscalização, todos os terminais são vistoriados, 

totalizando 33 empresas. O objetivo principal dessa inspeção é verificar as 

condições sanitárias dos terminais que permitem a proliferação de vetores urbanos, 

como o excesso de produto derramado, a falta de barreiras físicas ou a ineficiência 

de limpeza. Técnicos de Meio Ambiente da GESET utilizam checklists de campo 

para auxiliar na detecção das principais irregularidades durante a inspeção. 

 

3.5 Aspectos ambientais e de Saúde e Segurança 

 

Em relação aos aspectos ambientais, deverão ser utilizados gel e tintas 

repelentes de aves com as seguintes características: não causarem manchas; serem 

antialérgicos; tornarem-se inodoros após 90 (noventa) minutos da aplicação; serem 

inofensivos à saúde humana; estarem compreendidos dentre aqueles permitidos e 

que atendam à RESOLUÇÃO RDC Nº 34, DE 16 DE AGOSTO DE 2010 da Agência 
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Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) do Ministério da Saúde; não danificarem 

ou causarem a morte das plantas dos canteiros, árvores e gramados próximos; e 

estarem devidamente licenciados pela entidade sanitária pública competente. 

Além disso, para garantir a segurança dos colaboradores, foi elaborado 

Procedimento Operacionais Padrão – POP (ANEXO 02) detalhando as atividades 

de controle, tais como:  

 Limpeza prévia dos locais de instalação; 

 Coleta, armazenamento, transporte e destinação final de ovos, ninhos 

e carcaças; 

 Técnicas de aplicação, instalação e manutenção das barreiras 

químicas e físicas; 

 Armazenamento temporário, transporte e destinação final adequada 

dos resíduos gerados durante as atividades de instalação ou 

manutenção; e 

 Procedimento de segurança, contendo instruções sobre como agir em 

caso de acidente, derrame de produtos químicos, saúde, 

biossegurança e saúde do trabalhador, sem prejuízo da legislação 

vigente. 

Em relação às questões de Saúde e Segurança, a empresa especializada no 

controle de aves deverá apresentar, antes do início dos trabalhos, todos os 

documentos ocupacionais conforme RESOLUÇÃO CODESP DP Nº 07.14 (ANEXO 

03), incluindo:  

 Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), abordando, 

obrigatoriamente, os riscos químicos, físicos e biológicos, conforme a 

Norma Regulamentadora nº 9, acompanhado da Ficha de Equipamento 

Individual de cada colaborador, com Anotação de Responsabilidade 

Técnica (ART), recolhida por Engenheiro de Segurança do Trabalho e 

seu respectivo comprovante de pagamento;  

 Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), 

conforme a Norma Regulamentadora nº 7, acompanhado dos 



 
 

 Folha 

Plano de Controle Integrado de Vetores – PCIV – Rev.01           

Gerência de Segurança do Trabalho – GESET 

 
13/125 

 

13 
  

respectivos Atestados de Saúde Ocupacional (ASO), de cada 

trabalhador, elaborado e assinado por Médico do Trabalho;  

 Plano de Segurança do Trabalho nos moldes do Programa de 

Condições e Meio Ambiente do Trabalho (PCMAT), contendo as fases 

da obra, proteções coletivas e individuais, planejamento das ações 

preventivas e análise preliminar de risco, com Anotação de 

Responsabilidade Técnica (ART), recolhida por Engenheiro de 

Segurança do Trabalho e seu respectivo comprovante de pagamento;  

 Comunicação prévia à Subdelegacia do Trabalho em Santos, com 

protocolo, a cada subcontratada, conforme previsto na Norma 

Regulamentadora nº 18. 

É importante mencionar também que os trabalhos em altura deverão estar de 

acordo com a NR 35 da Portaria 3.214/78 do Ministério do Trabalho. Os funcionários 

deverão realizar as atividades usando todos os equipamentos de proteção individual 

e coletiva obrigatórios, conforme NR 6 da Portaria 3.214/78 do MTE. Além disso, 

serão enviadas para análise e aprovação da GESET, da Codesp, as Fichas de 

Informação de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ) dos produtos utilizados no 

controle de pombos. 

Todos os trabalhos em altura deverão ser acompanhados por um Técnico em 

Segurança do Trabalho disponibilizado pela empresa Contratada. 

 

3.6 Público Alvo 

 

Este subprograma é voltado diretamente aos colaboradores da CODESP e 

indiretamente aos empregados dos terminais e demais usuários do Porto.  

 

3.7 Recursos Materiais e Humanos 

 

Para a fiscalização dos terminais arrendados e da Contratada que irá 

executar os serviços de instalação de medidas de controle: 
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 1 (um) Chefe de Serviço: Responsável pela distribuição das tarefas 

para a equipe técnica, conferência de resultados e auxílio do Gestor do 

Contrato da instalação das medidas de controle nos edifícios da 

CODESP. 

 1 (um) Encarregado: Responsável pela elaboração do cronograma de 

fiscalização nas arrendatárias, controle das não conformidades 

apontadas pelos técnicos e cobrança de relatórios. 

 2 (dois) Especialistas Portuários: Profissionais de nível superior 

responsáveis pela fiscalização da instalação das medidas de controle 

por empresa especializada e encaminhamento de medidas corretivas 

de responsabilidade da CODESP. 

 3 (três) Técnicos em Meio ambiente: Responsáveis pela fiscalização 

dos terminais arrendados conforme diretrizes estabelecidas no item 2.4 

e por inspeções nos prédios da CODESP onde foram instaladas as 

medidas de controle. 

 

Para a prestação de serviços de instalação das medidas de controle os 

executantes deverão: 

 Estar capacitados para desempenharem a função de armazenamento, 

manipulação, transporte e aplicação de repelentes;  

 Estar capacitados para realizar trabalhos em altura, de acordo com a 

NR 35 da Portaria 3.214/78 do MTE; e 

 Não poderão deixar as embalagens no local de aplicação, devendo 

retornar à empresa prestadora de serviço para adequada destinação 

final. 

A equipe técnica que realizará o controle de pombos nos prédios da Codesp 

deverá ter a seguinte composição mínima: 

 

  1 (um) Coordenador geral: Esta função deverá ser exercida pelo 

profissional detentor da Anotação de Responsabilidade Técnica. Além 
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das atribuições instituídas pela legislação que rege os serviços de 

controle de praga (Resolução RDC nº 52, de 22 de outubro de 2009 da 

ANVISA), o coordenador deverá: 

o Coordenar e aprovar a execução dos trabalhos;  

o Realizar uma vistoria a cada três meses nos locais onde já 

foram instaladas as medidas e seu parecer técnico deverá 

constar no relatório mensal subsequente; 

o Manter contato direto com a Codesp, sendo o preposto da 

contratada para a tomada de decisões; 

o Participar de reuniões mensais e sempre que solicitado pela 

Codesp;  

o Ser o responsável direto:  

 Pela execução dos serviços;  

 Pelos treinamentos dos operadores;  

 Pela aquisição de produtos, equipamentos e materiais; e 

 Pela orientação da forma correta de aplicação dos 

produtos no cumprimento das tarefas inerentes ao 

controle de vetores e pragas urbanas; e  

 Por possíveis danos que possam vir a ocorrer à saúde e 

ao ambiente. 

 

 1 (um) Técnico Científico: Profissional com formação acadêmica na 

área de Ciências Biológicas, habilitado pelo Conselho Regional de 

Biologia, com experiência em execução de levantamentos de avifauna. 

Esta experiência deverá ser comprovada pela apresentação da 

Certidão de Acervo Técnico emitida pelo CRBio, podendo também ser 

comprovada através da execução de trabalhos que tenham sido 

aprovados por órgão ambiental ou pela publicação de trabalhos 

científicos em periódicos ou revistas de notório conceito no meio 

científico. 

É responsabilidade do Técnico Científico: 
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o Coletar e analisar os dados de campo; e 

o Participar de reuniões sempre que solicitado pela Codesp. 

 

 1 (um) Médico Veterinário: Profissional com formação acadêmica na 

área de Medicina Veterinária, habilitado pelo Conselho Regional de 

Medicina Veterinária - CRMV, com experiência na implantação de 

programas de controle de pombos, devidamente comprovada através 

de acervo técnico junto ao CRMV ou de atestado de capacidade 

técnica emitido por empresa pública ou privada com ramo de atuação 

na área de Portos ou Terminais Portuários. 

É responsabilidade do Médico Veterinário:  

 Coletar os ovos, pombos recém-nascidos ou pombos 

enfermos e realizar sua eutanásia com metodologia 

estabelecida pelas regras do CFMV. 

 Providenciar a destinação final adequada para as carcaças 

dos animais eutanasiados. 

 

 1 (um) Técnico de Segurança do Trabalho: Profissional de nível 

médio, com registro no Ministério do Trabalho e Emprego, responsável 

pela supervisão das atividades de campo no que diz respeito ao 

atendimento da legislação pertinente e adoção das boas práticas 

indicadas para as atividades objeto do contrato, inclusive ministrando 

treinamentos e supervisionando as atividades do pessoal envolvido na 

implantação das medidas de repelência. 

 

 1 (um) Encarregado de Campo: Profissional de nível médio 

qualificado para coordenar as equipes de aplicação das medidas e que 

deverá estar presente durante a execução dos trabalhos. 

 

 8 (oito) Auxiliares de Campo: Profissionais devidamente capacitados 

pelo Coordenador Geral para a aplicação das medidas. 
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Serão utilizados os seguintes recursos materiais para um período de 24 

meses de trabalho (Tabela 02): 

Atividade Unidade Quantidade 

Fio tensor e material de fixação  m²  19.950 

Gel repelente  kg  680 

Rede de proteção (trama 3 cm)  m²  25.200 

Tinta repelente  kg  610 

Reator Eletromagnético  und  1 

Andaime  mês  24 

Locação veículo  mês  12 

Combustível (gasolina)  litros  2.580 

Tabela 02 – Recursos materiais que serão utilizados em 24 meses de serviço. 

  

3.8 Atendimentos a requisitos legais e institucionais 

 

Seguem, abaixo, as principais legislações e resoluções que dispõem sobre o 

controle de pombos e pragas urbanas: 

 Instrução Normativa 141, de 19 de dezembro de 2006, do IBAMA; 

 Lei 5.197/67; 

 Resolução 56, de 6 de agosto de 2008, da ANVISA; 

 Resolução 72, de 29 de dezembro de 2009, da ANVISA; 

 Lei Federal nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, Lei de crimes 

ambientais; 

 Portaria n° 3214, de 08 de junho de 1978, do Ministério do Trabalho e 

Emprego;  

 Resolução nº 3274, de 6 de fevereiro de 2014, da ANTAQ; e 
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 Resolução CODESP N° 237.2016. 

 

3.9 Inter-relação com outros programas 

 

Este programa relaciona-se diretamente com o PROGRAMA DE 

GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PGRS), quando da cobrança e 

implementação das boas práticas no gerenciamento, de forma a minimizar a 

presença de grãos atrativos para pragas nas áreas do porto. 

Mantém também relação direta com o PROGRAMA DE SAÚDE E 

SEGURANÇA DO TRABALHADOR PORTUÁRIO no constante às medidas de 

prevenção ao contágio e transmissão de enfermidades e agravos de saúde e 

segurança, quando da prevenção de acidentes por animais peçonhentos.  

Relaciona-se ainda com o PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL, onde 

conteúdos de saúde e prevenção às zoonoses poderão ser oferecidos à comunidade 

portuária e usuários das estruturas alvo destes programas.  

 

3.10 Cronograma de Execução 

 

Conforme Tabela 3 – Cronograma de Execução, as atividades de controle 

de pombos nos prédios das Codesp (áreas não arrendadas) vêm sendo executadas 

desde abril/16 e tem previsão de término em dezembro/17. 
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Tabela 3 – Cronograma de Execução. 

 

   As atividades de inspeção de terminais arrendados são contínuas e durante 

o ano de 2017 estão previstas as seguintes inspeções (Tabela 4): 

ARRENDATÁRIA DATA PREVISTA 

LOUIS DREYFUS COMODITIES 01/01/2017 a 11/01/2017 

PÉROLA  12/01/2017 a 22/01/2017 

T-GRÃO  23/01/2017 a 02/02/2017 

TERMINAL 12A  03/02/2017 a 13/02/2017 

TGG 14/02/2017 a 24/02/2017 

TEG/TEAG 25/02/2017 a 07/03/2017 

ADM 08/03/2017 a 18/03/2017 

ADONAI  19/03/2017 a 29/03/2017 

AGEO / COPAPE 30/03/2017 a 09/04/2017 

01 Gate 24 Concluído 100 % 06/04/2016 - 06/04/2016 12/04/2016 5

02 Gate 25 Concluído 100 % 12/04/2016 - 12/04/2016 28/04/2016 13

03 Estacionamento da Presidência Concluído 100 % 26/04/2016 - 26/04/2016 09/05/2016 10

04 Antigo relógio de ponto Concluído 100 % 09/05/2016 - 09/05/2016 12/05/2016 4

05 Gate 11 Concluído 100 % 13/05/2016 - 13/05/2016 02/06/2016 16

06 Garagem de autos (GEPAS) Concluído 100 % 02/06/2016 - 02/06/2016 11/06/2016 8

07 Setor de Sinalização Gport Concluído 100 % 13/06/2016 - 13/06/2016 22/06/2016 8

08 Prédio da Presidência Em instalação 75 % 23/06/2016 - 23/06/2016 32

09 Edifício da DIROP Concluído 100 % 27/06/2016 - 27/06/2016 18/07/2016 16

10 Setor de Topografia e pintura Concluído 100 % 10/08/2016 - 10/08/2016 10/08/2016 1

11 Oficina de Carpintaria Concluído 100 % 11/08/2016 11/08/2016 08/03/2017 35

12
Galpão da Oficina de Serralheria e Oficina de 

Manutenção e Obras
Em instalação 90 % 26/09/2016 - 26/09/2016 33

13 Gates 12 Concluído 100 % 17/10/2016 3 17/10/2016 27/10/2016 9

14 Gate 7 Concluído 100 % 27/10/2016 3 27/10/2016 17/11/2016 12

15 Casa de Força Desativada Concluído 100 % 27/10/2016 2 27/10/2016 07/11/2016 7

16 Gate 6 Concluído 100 % 18/11/2016 3 18/11/2016 05/12/2016 12

17 Gate 14 Concluído 100 % 05/12/2016 3 05/12/2016 14/12/2016 15

18 Gate 19 + casinha Concluído 100 % 15/12/2016 3 15/12/2016 06/01/2017 17

19 Gate 20 Concluído 100 % 09/01/2017 3 09/01/2017 30/01/2017 15

20 Oficina Mecânica Em instalação 65 % 09/03/2017 8 09/03/2017 25

21 Gate 15 Em instalação 90 % 17/04/2017 2 17/04/2017 12

22 Galpão do Arquivo Morto + Refrigeração Em instalação 85 % 01/05/2017 11 01/05/2017 8

23 Oficina de Manutenção de Extintores Em programação 00 % 17/07/2017 2

24
Telhado entre Oficina de Hidráulica e Oficina 

Mecânica
Em instalação 33 % 21/06/2017 2 21/06/2017

25 Museu do Porto + Prédio Administrativo Em programação 00 % 05/07/2017 8

26 UFO 2 e Gate 08 Em programação 00 % 30/08/2017 6

27 Gate 23 Em programação 00 % 11/10/2017 3

28 Gate 21 + UFO 05 Em programação 00 % 01/11/2017 3

29 Gate 22 Em programação 00 % 22/11/2017 3

30 Casa de Pedra + CCCOM Em programação 00 % 13/12/2017 1

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO - CONTROLE E MONITORAMENTO DE POMBOS NAS ÁREAS NÃO ARRENDADAS DO PORTO DE SANTOS

Imóvel % RealizadoStatus 
Previsão de Início 

(atualizada)
Ordem Término

Previsão de 

execução em 

semanas

Início
Dias 

trabalhados
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ARRENDATÁRIA DATA PREVISTA 

ALL (MARGEM DIREITA) 10/04/2017 a 20/04/2017 

ALL (MARGEM ESQUERDA) 21/04/2017 a 01/05/2017 

BTP 02/05/2017 a 12/05/2017 

CITROSUCO E RHAMO 13/05/2017 a 23/05/2017 

COMPANHIA BANDEIRANTES 24/05/2017 a 03/06/2017 

CONCAIS 04/06/2017 a 14/06/2017 

COPERSUCAR  15/06/2017 a 25/06/2017 

DEICMAR E TMV 26/06/2017 a 06/07/2017 

ECOPORTO (TECONDI E TERMARES) 07/07/2017 a 17/07/2017 

FIBRIA  18/07/2017 a 28/07/2017 

GRANEL QUÍMICA 29/07/2017 a 08/08/2017 

LOCALFRIO 09/08/2017 a 19/08/2017 

MARIMEX  20/08/2017 a 30/08/2017 

SANTOS BRASIL 31/08/2017 a 10/09/2017 

TERMAG 11/09/2017 a 21/09/2017 

TRANSBRASA 22/09/2017 a 02/10/2017 

ELDORADO 03/10/2017 a 13/10/2017 

TRANSPETRO 14/10/2017 a 24/10/2017 

NST 25/10/2017 a 04/11/2017 

LIBRA 05/11/2017 a 15/11/2017 

RODRIMAR 16/11/2017 a 26/11/2017 

CEREAL SUL  27/11/2017 a 07/12/2017 

RUMO 08/12/2017 a 18/12/2017 

TERMINAL XXXIX/ CARAMURU (XL) 19/12/2017 a 29/12/2017 

Tabela 4 – Cronograma de inspeção de terminais arrendatários. 

 

3.11 Responsáveis pela Implementação do Programa 

 

 Daniel Ragoneti de Moraes  

o Chefe de Serviço da Gerência de Segurança do Trabalho 

(GESET) da Codesp 

 

 Marcela Cristina Mendes Ribeiro 
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o Médica Veterinária da Gerência de Segurança do Trabalho 

(GESET) da Codesp 

o CRMV-SP: 17.411 

 

3.12 Sistema de registro 

 

Serão apresentados à GESET os seguintes relatórios de controle de pombos:  

 

 Relatório Preliminar  

 Deverá ser realizado um relatório preliminar que abordará o panorama 

inicial da população de pombos nas áreas não arrendadas do Porto, através da: 

o Avaliação da presença ou ausência de penas, fezes. 

o Contagem, de carcaças, ninhos e ovos; 

o Dimensionamento da população de pombos nas áreas não 

arrendadas, com o uso da metodologia de busca por área. A 

densidade populacional deverá ser calculada através da 

fórmula:  

 

o Planilha contendo as seguintes anotações de cada observação 

de campo: 

 Data, horário, condições climáticas, operação nos 

terminais de granel sólido nos arredores e situações que 
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propiciam o deslocamento das aves no momento da 

observação tais como ruídos, movimentação de pessoas, 

trens, entre outros. 

o Relatório Fotográfico: deverá ser composto por elementos 

datados e legenda e registrando no mínimo todas as instalações 

executadas e os pontos vistoriados.  

o O relatório preliminar deverá ser entregue em 02 (duas) vias 

impressas e 02 (duas) vias em mídia digital (CD-ROM/DVD), 

incluindo todos os anexos e estar devidamente assinado pelo 

responsável.  

 

 Relatórios Mensais  

Mensalmente serão enviados relatórios que deverão conter todas as 

atividades realizadas ao longo do mês anterior, divididos por local de atuação, 

abrangendo no mínimo: 

o Atividades executadas no período; 

o Relação de todos os recursos implementados (químicos e/ou 

físicos) com localização de cada recurso; 

o Não conformidades encontradas e ações corretivas 

apresentadas e executadas no período; 

o Relação de eventuais ocorrências, dificuldades e soluções 

adotadas no período; 

o Previsão das atividades a executar no período subsequente; 

o Certificados de destinação final dos resíduos sólidos; 

o Contagem de ovos, ninhos e carcaças recolhidos ao longo do 

período; 

o Os dados de contagem deverão ser apresentados no formato de 

tabela, divididos por, data de coleta, local de coleta e 

quantificação de cada item separadamente. 
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o Relatório Fotográfico: deverá ser composto por elementos 

datados e legenda. O relatório deve conter registros dos 

momentos anteriores e posteriores às ações e de todos os lados 

do local de implantação da medida. 

o Os relatórios mensais deverão ser entregues em 02 (duas) vias 

impressas e 02 (duas) vias em mídia digital (CD-ROM/DVD), 

incluindo todos os anexos e deverão estar devidamente 

assinados pelo Responsável Técnico.  

o Os relatórios mensais deverão ser entregues até o décimo dia 

útil de cada mês subsequente 

 

 Relatórios Semestrais (3 relatórios). Deverão abordar os seguintes 

aspectos: 

o Nova estimativa da população de pombos com o uso da 

metodologia de busca por área. A densidade populacional 

deverá ser calculada através da fórmula:  

 

 As novas contagens deverão ser realizadas no 6°, 12° e 

18° meses a partir da assinatura da Ordem de Serviço. 

 

o Análise comparativa dos indicadores de infestação; 

o Planilha contendo as seguintes anotações de cada observação 

a campo: 
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 Data, horário, condições climáticas, operação nos 

terminais de granel sólido nos arredores e situações que 

propiciam o deslocamento das aves no momento da 

observação tais como ruídos, movimentação de pessoas, 

trens, etc. 

o Avaliação quantitativa de carcaças, ninhos e ovos coletados; 

o Análise comportamental dos pombos: Deverá ser analisado o 

comportamento dos animais em função da sazonalidade, 

condições climáticas, oferta de alimento, proximidade de 

movimentação de pessoas e veículos, períodos de safra, 

distinção de comportamento diurno e noturno, presença de 

outras aves e implantação de medidas de repelência; 

o Discussão dos resultados do Relatório Preliminar com os 

Relatórios Semestrais subsequentes. 

 A discussão dos resultados deverá ser baseada em 

literatura científica; 

o Relatório Fotográfico: deverá ser composto por elementos 

datados e legenda; 

o Número de manutenções necessárias para cada local 

trabalhado. No caso de haver mais de uma técnica, as 

manutenções deverão ser descritas separadamente; 

o Saldo total de manutenção para cada uma das técnicas 

utilizadas. 

 

 Relatório Final  

O relatório final deverá abordar os seguintes aspectos: 

o Nova estimativa da população de pombos com o uso da 

metodologia de busca por área. A densidade populacional 

deverá ser calculada através da fórmula:  
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o Análise comparativa dos indicadores de infestação (contagens 

da população de pombos):  

o Planilha contendo as seguintes anotações de cada observação 

a campo: 

 Data, horário, condições climáticas, operação nos 

terminais de granel sólido nos arredores e situações que 

propiciam o deslocamento das aves no momento da 

observação tais como ruídos, movimentação de pessoas, 

trens, etc. 

o Avaliação quantitativa de carcaças, ninhos e ovos coletados; 

o Análise comportamental dos pombos: Deverá ser analisado o 

comportamento dos animais em função da sazonalidade, 

condições climáticas, oferta de alimento, proximidade de 

movimentação de pessoas e veículos, períodos de safra, 

distinção de comportamento diurno e noturno, presença de 

outras aves e implantação de medidas de repelência;  

o Os resultados apresentados nos relatórios semestrais deverão 

ser comparados com os dados obtidos no último semestre de 

vigência do contrato e apresentados na forma de dissertação. 

o Discussão dos resultados do Relatório Preliminar com os 

Relatórios Semestrais subsequentes; 
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o Toda discussão de resultados deverá ser baseada em literatura 

científica; 

 Toda a literatura utilizada deverá ser citada de acordo 

com as normas da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas – NBR 6023/2002. 

o Proposição de melhorias de infraestrutura executáveis a curto, 

médio e longo prazo que minimizem ou impeçam o acesso e/ou 

pouso das aves nos edifícios; 

o Sugestões de novas metodologias de repelência a serem 

utilizadas; 

o Plano de manutenção das medidas implantadas, indicando a 

periodicidade de manutenção; 

o Discussão dos resultados observados para cada edificação 

especificando; 

o As medidas que foram aplicadas no local; 

o Quantidade de material utilizada, tanto na instalação quanto na 

manutenção, indicados separadamente; 

o Número de manutenções necessárias para cada local 

trabalhado. No caso de haver mais de uma técnica, as 

manutenções deverão ser descritas separadamente; 

o Saldo total de manutenção para cada uma das técnicas 

utilizadas; 

o Custo total gerado para instalação e manutenção de cada uma 

das técnicas no período de vigência do contrato; e 

o Relatório Fotográfico: deverá ser composto por elementos 

datados e legenda.  

 

3.13 Resultados alcançados 

 

Conforme demonstrado no cronograma apresentado na Tabela 3, as medidas 

já estão sendo implantadas e os resultados positivos vem sendo obtidos. Os gráficos 
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abaixo foram retirados do Relatório Semestral nº 2, que compreende o período entre 

março/16 até março/17. O Gráfico 1 demonstra a quantidade de pombos 

efetivamente contada em todos os edifícios contemplados no trabalho de instalação 

de medidas contra a permanência de pombos e fica evidente a tendência de queda 

da presença de indivíduos. No Gráfico 2 é demonstrada a densidade populacional 

(nº de indivíduos / metro quadrado de área) de pombos nos edifícios alvo, e também 

evidencia uma forte queda da presença de aves nestes locais. 

 
Gráfico 1 – Censo populacional de pombos 
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Gráfico 2 – Densidade populacional 

 

4 Subprograma de controle de roedores 

 

4.1 Apresentação e Justificativa 

 

A zona portuária é um local propício para a colonização de roedores por 

concentrar uma grande disponibilidade de alimentos, principalmente nos armazéns, 

em quantidade e qualidade adequadas às espécies sinantrópicas comensais, além 

de proporcionar locais ideais para abrigo e esconderijo. Quanto maior a oferta de 

recursos, maiores são as chances de reprodução e dispersão desses animais, o que 

eleva a sua densidade populacional.  

Os roedores recebem atenção especial em estudos por serem transmissores 

de mais de 30 zoonoses como a peste, tifo murino, hantavirose, salmonelose, febre 

da mordedura e a leptospirose, que é a doença de maior ocorrência no Brasil, 

especialmente em épocas de enchentes. 

Além das zoonoses, ratos e camundongos causam prejuízos econômicos. Em 

indústrias de alimentos e nas unidades de armazenagem de grãos, roedores 
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apresentam-se como um grande problema devido ao volume de produtos que estes 

podem consumir, danificar e contaminar. Em média, um roedor consome 25g de 

alimentos por dia. Fato que pode gerar um prejuízo anual de cinco dólares. No 

entanto, um roedor ao alimentar-se geralmente danifica um volume que varia de 5 a 

10 vezes ao consumido, estendendo o prejuízo anual para a faixa de 25 a 50 

dólares, por roedor. Destroem estruturas, maquinários, cabos telefônicos, canos 

plásticos, paredes e, ao roer fios elétricos, podem ocasionar curtos-circuitos e 

incêndios. 

A espécie mais encontrada em região portuária é o Rattus rattus (rato de 

telhado, rato preto). No entanto, outras espécies sinantrópicas também são 

frequentes como o Rattus norvegicus (ratazana, rato de esgoto) e o Mus musculus 

(camundongo). 

Assim, além do fato de se reproduzirem de forma muito rápida e contínua, 

justifica-se o controle desta espécie, pois roedores causam danos à saúde pública e 

à economia local.  

4.2 Objetivos (geral e específicos) 

 

Objetivo Geral: Reduzir a infestação de roedores no Porto Organizado de 

Santos.  

Objetivos específicos: Constituem-se em todas as estratégias que serão 

desenvolvidas ao longo do plano para alcançar o objetivo geral, tais como:  

 Contratação de empresa especializada para realizar o controle e 

monitoramento de pragas urbanas nas áreas não arrendadas do Porto 

de Santos; 

 Instalação e monitoramento mensal das medidas implantadas para 

controle de roedores nas áreas não arrendadas; 

 Monitoramento semanal de áreas críticas e pontos estratégicos de 

controle; 

 Realização de reuniões e treinamentos com as arrendatárias; 
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 Realização de treinamentos teóricos e práticos aos colaboradores da 

Codesp;  

 Elaboração e divulgação de cartazes e folhetos sobre o assunto como 

forma de auxiliar o controle de roedores e de prevenir acidentes; e 

 Manutenção da fiscalização nas áreas não arrendadas e, 

principalmente, nos terminais portuários. 

4.3 Metas 

 

 Através da execução de ações para controle de roedores, obter nível 

MÉDIO de infestação de roedores nas áreas públicas do Porto de 

Santos (Tabela 05). 

 Inspecionar todas as empresas arrendatárias em 2017 conforme 

cronograma da GESET do Plano Anual de Fiscalização (ANEXO 04). 

 

Tabela 05 – Indicadores subjetivos do nível de infestação de roedores. 

 

4.4 Procedimentos Metodológicos e Atividades 
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Em julho 2017, a empresa contratada pela Codesp através do processo 

licitatório, iniciado em 2016, iniciará as atividades de controle de pragas nas áreas 

não arrendadas do Porto de Santos. 

Antes do início da execução das atividades, a contratada deverá realizar visita 

técnica nas áreas não arrendadas para conhecimento dos locais a serem tratados e 

do nível de infestação, identificação das áreas através de croqui e plantas e 

elaboração do Plano de Trabalho. As visitas deverão ser programadas e agendadas 

com a equipe técnica da Codesp. O Plano de Trabalho deverá conter, no mínimo, as 

seguintes informações: 

 Identificação da empresa; 

 Duração do Plano de Ação; 

 Dados do Responsável Técnico (RT); 

 Descrição da Equipe Técnica (quantitativo, nome, função e contatos); 

 Pragas alvos a serem controladas; 

 Descrição detalhada das medidas de controle a serem adotadas em 

cada setor; 

 Subdivisão das áreas a serem controladas em setores, nos quais serão 

identificadas as áreas de risco e definidas estratégias de curto, médio e 

longo prazo para cada setor; 

 Cronograma de execução; 

 Este cronograma poderá variar de acordo com os níveis de infestação 

dos locais e dos resultados observados no monitoramento. 

 Planta(s) do Porto de Santos com a identificação e localização dos 

Portas Iscas a serem instalados; 

 Cronograma de treinamentos e educação ambiental; 

 Descrição detalhada dos praguicidas que serão utilizados contendo, no 

mínimo, as seguintes informações: nome comum, grupo químico, praga 

alvo, ação tóxica, antídoto e tratamento e número de Registro no 

Ministério da Saúde; e 

  Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) a serem utilizados. 
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O controle de roedores deverá ser realizado por meio da instalação de porta 

iscas, da aplicação de pó de contato e de formulações granuladas, do uso de placa 

adesiva e de outras técnicas nas áreas sob responsabilidade da Codesp. 

Os porta-iscas serão identificados e mapeados no Plano de Trabalho, 

formando um anel sanitário externo nas estruturas prediais com, no máximo, 10 

(dez) metros de distância entre eles. Esses equipamentos deverão proteger as iscas 

raticidas de intempéries e evitar que pessoas ou animais tenham contato com as 

substâncias químicas empregadas no controle. Iscas na formulação granulada 

poderão ser utilizadas fora dos Porta Iscas somente em ambientes permitidos pela 

equipe técnica da Codesp. Todos os porta iscas deverão ser fixados ao solo, 

numerados, possuir lacres e aviso de atenção e estarem identificados em planta 

baixa.  

A aplicação de pó de contato somente será permitida diretamente em tocas 

ou ambientes com fiação. Nas áreas de confecção e depósitos de alimentos deverá 

ser utilizado produto próprio para essas áreas que não ofereçam riscos de 

contaminação aos alimentos. O produto utilizado nas iscas deverá ser 

anticoagulante e ser registrado no Ministério da Saúde. Não serão utilizadas 

formulações líquidas e pós-solúveis. 

Todos os ambientes descritos deverão ser tratados e monitorados, no 

mínimo, mensalmente para o controle de roedores e as áreas críticas e os pontos 

estratégicos de controle deverão ser tratados e/ou vistoriados semanalmente ou 

conforme a necessidade. O monitoramento permitirá a otimização do uso dos 

produtos químicos necessários no controle de roedores, conforme preconizam as 

normas expedidas pela Organização Mundial da Saúde (OMS), Ministério da Saúde 

(MS) e Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Este monitoramento 

substanciará o relatório mensal da Contratada e fornecerá dados estatísticos 

importantes sobre a população de roedores a fim de controlar dinamicamente a 

situação e orientar ações futuras, de acordo com a criticidade da área. 
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Outro procedimento que será adotado no controle de roedores é a realização 

de fiscalizações periódicas nos terminais para verificar as condições que permitem a 

proliferação de pragas nas instalações portuárias. A GESET possui um cronograma 

que diz respeito às inspeções anuais em todas as arrendatárias do Porto de Santos 

(Tabela 04). Nesse tipo de fiscalização, todos os terminais são vistoriados 

anualmente. O objetivo principal dessa inspeção é verificar as condições sanitárias 

dos terminais que permitem a proliferação de vetores urbanos, como o excesso de 

produto derramado, a falta de barreiras físicas ou a ineficiência de limpeza. Técnicos 

de Meio Ambiente da GESET utilizam checklist de campo para auxiliar na detecção 

das principais irregularidades durante a inspeção. 

Por meio da Resolução DIPRE Nº 237.2016, de 22 de setembro de 2016 

(ANEXO 05), a Codesp passou a exigir formalmente de todos os arrendatários a 

implantação do Programa Integrado de Controle e Monitoramento da Fauna 

Sinantrópica Nociva. Para comprovar a implantação e a manutenção do programa, 

todas as empresas devem enviar mensalmente, através de mensagem eletrônica, a 

seguinte documentação: 

1. Certificado de Execução de Desinsetização; 

2. Certificado de Execução de Desratização; 

3. Relatório da empresa controladora de pragas, quando houver; 

4. Ordem de Serviço emitida pela empresa controladora de praga; 

5. Certificado de treinamento/educação em saúde dos funcionários, 

quando houver; 

Os terminais que movimentam granel sólido de origem vegetal, além dos 

documentos acima, devem enviar também: 

1. Cronograma de limpeza do terminal ou documento similar; 

2. Relatório fotográfico com datas e legendas nas fotos. 

 

Desta forma, além das inspeções in loco, a Codesp também monitora 

mensalmente as ações desenvolvidas nas áreas arrendadas para o controle de 

roedores através da análise documental. 
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4.5 Aspectos ambientais e de Saúde e Segurança 

 

Para realizar os serviços de controle de pragas nas áreas não arrendadas, a 

empresa especializada contratada que fará o controle de roedores nas instalações 

da Codesp deverá:  

 Apresentar em sua proposta todos os documentos ocupacionais 

solicitados na RESOLUÇÃO CODESP DP Nº 07.14 (ANEXO 03); 

 Adotar todas as medidas relativas à proteção dos trabalhadores e de 

pessoas ligadas a atividades da Contratada, observadas as leis em 

vigor; 

 Exigir que todos os empregados usem os  equipamentos de segurança 

individual previstos em legislação específica, tais como cintos, botas de 

segurança, luvas nitrílicas, óculos de proteção, respiradores, máscaras, 

protetores auriculares, abafadores de ruído, capacetes;  

 Observar os requisitos de segurança com relação às redes elétricas, 

máquinas, presença de chamas e metais aquecidos, a utilização de 

produtos tóxicos ou explosivos, uso e guarda de ferramentas e 

aproximação de pedestres, bem como a legislação referente ao 

impacto ambiental; 

 Fornecer o EPI (Equipamento de Proteção Individual) adequado ao 

fiscal de contrato, que desejar acompanhar qualquer etapa de 

execução dos serviços; 

 Dispor de todo material necessário à sinalização de segurança tais 

como fitas, placas, etiquetas, escadas provisórias e iluminação 

adicional necessária aos serviços; 

 Manter a equipe técnica devidamente uniformizada e identificada 

através de crachás; 

 Descartar, respeitando as leis ambientais, todos os resíduos gerados 

durante as atividades; 
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 As embalagens vazias dos produtos praguicidas não devem ser 

deixadas no local de aplicação, devendo retornar à empresa 

prestadora de serviço para adequada destinação final; 

 Remover e descartar, após o término do contrato, todos os Porta Iscas, 

armadilhas e demais equipamentos instalados; 

 Em decorrência da desratização realizada, ser responsável pela coleta 

e descarte das carcaças de roedores encontradas. O descarte deverá 

ocorrer em conformidade com a legislação ambiental vigente; e 

 O veículo para transporte dos produtos praguicidas e equipamentos 

deverá apresentar, em local visível, identificação de que está 

transportando praguicida. 

Além disso, somente poderão ser utilizados os produtos desinfestantes 

domissanitários com as seguintes características: 

 Autorizados pelo Ministério da Saúde; 

 Causar mínimo impacto ao meio ambiente; e 

 Ser de venda restrita a empresas especializadas ou de venda livre, 

devidamente registrados na ANVISA. 

 Deverá ser apresentada à GESET tabela dos produtos que serão usados 

contendo as seguintes informações mínimas: nome comum, grupo químico, ação 

tóxica, antídoto, tratamento e número de Registro no Ministério da Saúde. Qualquer 

alteração com relação à mudança de produtos deverá ser comunicada à Codesp 5 

(cinco) dias úteis de antecedência. 

Os produtos deverão ser relacionados diretamente com o tipo de praga e o 

tipo de ambiente, para que se possa obter uma intervenção segura e eficaz, 

utilizando-os somente onde e quando necessário, preservando assim o 

meio ambiente e os colaboradores da contratante. 

A Contratada deverá manter os produtos químicos em locais seguros e 

adequados, com acesso apenas a pessoas autorizadas e deverá encaminhar à 

Codesp as Fichas de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ) 

utilizados no controle de pragas, Comprovação de que o registro do produto está 
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válido junto à ANVISA e Ficha de Segurança dos produtos a serem utilizados no 

controle. 

 

4.6 Público Alvo 

 

Este subprograma é voltado diretamente aos colaboradores da CODESP e 

indiretamente aos empregados dos terminais e demais usuários do Porto.  

 

4.7 Recursos Materiais e Humanos 

 

Para a prestação de serviços de combate a roedores, os executantes deverão 

estar capacitados para desempenharem a função de armazenamento, manipulação, 

transporte e aplicação de praguicidas. 

A equipe técnica que fará o controle de roedores nas instalações da Codesp 

deverá ter a seguinte composição mínima:  

 1 (um) Responsável Técnico (RT): Esta função deverá ser exercida 

pelo profissional detentor da Anotação de Responsabilidade Técnica. 

Além das atribuições instituídas pela legislação que rege os serviços 

de controle de praga (Resolução RDC nº 52, de 22 de outubro de 2009 

da ANVISA), o RT deverá: 

o Ser o responsável direto: 

 Pela execução dos serviços; 

 Pelos treinamentos dos operadores; 

 Pela aquisição de produtos, equipamentos e materiais;  

 Pela orientação da forma correta de aplicação dos 

produtos no cumprimento das tarefas inerentes ao 

controle de vetores e pragas urbanas; e 
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 Por possíveis danos que possam vir a ocorrer à saúde e 

ao ambiente. 

o Coordenar e aprovar a execução dos trabalhos;  

o Realizar uma vistoria a cada 3 (três) meses nos locais onde já 

foram instaladas as medidas; 

o Participar de reuniões sempre que solicitado pela Codesp; e 

o Esclarecer todas as dúvidas referentes ao Controle de Vetores e 

Pragas Urbanas. 

 

 1 (um) Técnico Científico: Profissional de nível superior (Engenheiro 

Agrônomo, Engenheiro Químico, Químico Industrial, Farmacêutico, 

Biólogo ou Médico Veterinário) ou em outra profissão que possua nas 

atribuições do conselho de classe competência para exercer tal função, 

com experiência na atividade de controle de vetores e pragas urbanas. 

Esta experiência deverá ser comprovada pela apresentação da 

certidão emitida pelo Conselho Regional ou por outro meio aprovado 

pela Codesp. Caberá ao Técnico Científico: 

o Auxiliar o Responsável Técnico nas atividades de controle; 

o Auxiliar na elaboração dos relatórios técnicos semanais, 

mensais e final; 

o Analisar cientificamente os dados de campo e dos relatórios e 

os resultados das armadilhas de monitoramento; 

o Participar de reuniões sempre que solicitado pela Codesp; e 

o Realizar 2 (duas) vistorias mensais nos locais onde já foram 

instaladas as medidas. 

 

 1 (um) Encarregado de Campo: Profissional de nível médio 

qualificado para coordenar as equipes de campo. Deverá estar 

presente durante a execução dos trabalhos. 
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 6 (seis) Agentes de Campo: Profissionais devidamente habilitados e 

capacitados para realizar o controle de vetores e pragas urbanas. 

 

 1 (um) Técnico de Segurança do Trabalho: Profissional com 

formação de nível médio capacitado para a informação do empregador 

e dos trabalhadores sobre os riscos presentes no ambiente de trabalho 

e a promoção de campanhas preventivas. 

o O Técnico de Segurança do Trabalho deverá realizar vistorias 

diárias para verificar a correta execução das atividades. 

 

Para execução do Programa de Controle de Roedores serão utilizados os 

seguintes materiais: portas iscas, raticidas registrados no Ministério da Saúde 

(parafinado, granulado, pó de contato), placas adesivas, planilhas de 

monitoramento, equipamentos de proteção individual e materiais educativos. 

 

4.8 Atendimentos a requisitos legais e institucionais 

 

Seguem, abaixo, as principais legislações e resoluções sobre o tema: 

 Resolução nº 52, de 22 de outubro de 2009, da Anvisa; 

 Resolução nº 345, de 16 de dezembro de 2002, da Anvisa; 

 Resolução nº 72, de 29 de dezembro de 2009, da Anvisa; 

 Portaria n° 09, de 16 de novembro de 2000, do Centro de 

Vigilância Sanitária; 

 Lei Federal nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, lei de crimes 

ambientais; 

 Lei Federal nº 8.666 de 1993; 

 Decreto nº 6.514, de 22 de julho de 2008; 

 Instrução Normativa n° 141, de 19 de dezembro de 2006, do 

Ibama; 
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 Instrução Normativa n° 73, de 18 de agosto de 2005, do Ibama; 

 Portaria n° 3214, de 08 de junho de 1978, do Ministério do 

Trabalho e Emprego; 

 Resolução nº 3274, de 6 de fevereiro de 2014, da Antaq; 

 Lei Municipal (Santos) n° 625, de 5 de dezembro de 1989; 

 Lei Municipal (Santos) n° 2652, de 27 de novembro de 2009;  

 Portaria nº 321/MS/SNVS, de 8 de agosto de 1997; 

 Resolução CODESP N° 237.2016. 

 

4.9 Inter-relação com outros programas 

 

Este programa relaciona-se diretamente com o PROGRAMA DE 

GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PGRS), quando da cobrança e 

implementação das boas práticas no gerenciamento, de forma a minimizar a 

presença de grãos atrativos para pragas nas áreas do porto. 

Mantém também relação direta com o PROGRAMA DE SAÚDE E 

SEGURANÇA DO TRABALHADOR PORTUÁRIO no constante às medidas de 

prevenção ao contágio e transmissão de enfermidades e agravos de saúde e 

segurança, quando da prevenção de acidentes por animais peçonhentos.  

Relaciona-se ainda com o PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL, onde 

conteúdos de saúde e prevenção às zoonoses poderão ser oferecidos à comunidade 

portuária e usuários das estruturas alvo destes programas.  

 

4.10 Cronograma de Execução 

 

Antes do início da execução das atividades, a empresa especializada que fará 

o controle de roedores nas instalações da Codesp deverá realizar visita técnica para 

conhecimento das espécies a serem tratadas e nível de infestação, identificação das 

áreas através de croqui e plantas e elaboração do Plano de Trabalho.  
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O Plano de Trabalho deverá conter diversas informações, entre elas o 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO. Este cronograma poderá variar de acordo com os 

níveis de infestação dos locais e dos resultados já obtidos. 

Dessa forma, o cronograma de execução só será elaborado após a visita 

técnica da empresa especializada em controle de pragas que será contratada pela 

Codesp. Porém, cabe lembrar que a desratização e o monitoramento serão feitos, no 

mínimo, uma vez por mês em todos os prédios da Autoridade Portuária. 

Dependendo do nível de infestação, a desratização poderá ser feita em períodos 

menores. 

 

4.11 Responsáveis pela Implementação do Programa 

 

 Daniel Ragoneti de Moraes  

o Chefe de Serviços em Vigilância Sanitária da Gerência de 

Segurança do Trabalho (GESET) da Codesp 

 

 Fábio Silveira 

o Engenheiro Sanitarista da Gerência de Segurança do Trabalho 

(GESET) da Codesp 

 

4.12 Sistema de registro 

 

O sistema de registro será composto por 3 (três) documentos: PLANILHA 

MENSAL DE MONITORAMENTO, RELATÓRIO MENSAL e CERTIFICADO DE 

EXECUÇÃO. 

A Codesp trabalhará com um sistema contínuo de monitoramento, otimizando 

o uso dos produtos químicos necessários no controle de pragas urbanas, conforme 

preconizam as normas expedidas pela Organização Mundial da Saúde (OMS), 

Ministério da Saúde e Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). 
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O monitoramento deverá ser permanente, devendo adotar métodos e práticas 

que forneçam posições estatísticas sobre a população de roedores a fim de controlar 

dinamicamente a situação e orientar ações futuras, de acordo com a criticidade da 

área.  

Para cada imóvel controlado haverá uma planilha para que os trabalhadores 

do local possam registrar, caso aconteça, avistamentos de roedores e outras pragas. 

Esta planilha conterá, no mínimo, as seguintes informações: 

 Pragas alvos avistadas e data de avistamento; 

 Setor do funcionário; 

 Responsável pelo setor; 

 Mês de referência; 

 Data de verificação e visto da CONTRATADA; e 

 Observações. 

 

As informações de campo deverão ser analisadas e computadas nos 

relatórios mensais que deverão ser enviados pela empresa controladora de pragas à 

Codesp. 

Todas as pragas observadas durante as inspeções devem ser anotadas e, 

caso haja a necessidade de alguma intervenção química localizada, essa também 

será anotada na Planilha Mensal de Monitoramento. 

As informações de campo deverão ser analisadas e computadas no 

RELATÓRIO MENSAL. O relatório mensal deverá conter, no mínimo, as seguintes 

informações:  

 Locais e imóveis controlados e monitorados durante o período através 

de tabelas e mapas ou plantas do Porto; 

 Ações corretivas adotadas pela empresa controladora de pragas; 

 Identificação das pragas infestantes e nível de infestação por imóvel ou 

região. Deverão ser utilizados, no mínimo, os seguintes indicadores de 

infestação:  
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o Ausência de avistamento de roedores nos períodos diurno e 

noturno; e 

o Ausência de sinais da presença de roedores. 

 Grupo(s) químicos(s) usados e quantidade utilizada; 

 Indicação das medidas de controle físico que precisam ser adotadas 

pela Codesp, acompanhadas de registro fotográfico, tais como: 

intensificação da limpeza; fechamento de frestas, valas e ralos; 

remoção de resíduos e materiais inservíveis; reparos estruturais das 

instalações; 

 Condições de higiene ambiental, incluindo arredores das edificações, 

que favoreçam a multiplicação e esconderijo de pragas, 

acompanhadas de registro fotográfico; 

 Registro Fotográfico das atividades realizadas e das não 

conformidades observadas. 

 

Ainda como forma de registro das atividades, será elaborado o Certificado de 

Execução do Controle das Pragas que será fixado nos imóveis após cada 

desratização.  

 

4.13 Resultados alcançados 

4.13.1 Área arrendadas 

 

Em 2016 a área de Vigilância Sanitária da Codesp realizou 58 inspeções em 

áreas arrendadas do Porto de Santos, em 28 empresas arrendatárias. Algumas 

empresas foram visitadas mais de uma vez, principalmente aquelas que 

movimentam granéis sólidos de origem vegetal e possuem histórico problemático, 

pois, do ponto de vista sanitário, estas empresas apresentam maior risco para o 

Porto. 
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Apesar das inspeções objetivarem a avaliação das condições gerais das 

medidas de controle da Fauna Sinantrópica Nociva (mosquitos, pombos, moscas, 

baratas, etc.), a observação de roedores e seus vestígios também são alvo das 

visitas. Apesar de não haver registros de avistamentos de roedores nos terminais 

pelos técnicos que realizam as inspeções, em 6 (seis) terminais foi possível observar 

sinais de sua presença e condições favoráveis ao abrigo e alimentação destes 

animais. Das solicitações contidas nos relatórios de inspeção destes locais, 

elencamos algumas solicitações da Autoridade Portuária aos Terminais 

inspecionados para minimizar os problemas relacionados aos roedores: 

 Troca de porta iscas raticidas; 

 Instalação de iscas raticidas em prédios não controlados; 

 Realização do devido tamponamento de caçambas e 

lixeiras; 

 Realização de adequações estruturais (instalação de 

barreiras, adequações em estruturas de alvenaria, adequações na 

central de resíduos); 
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 Limpeza de resíduos de origem vegetal durante e após 

operação; 

 Destinação de inservíveis; 

 Acondicionamento correto de resíduos; e 

 Capinação. 

 

Além das inspeções, a Codesp, norteada pela Resolução DIPRE Nº 

237.2016, acompanha através da análise documental encaminhada pelos terminais, 

os seguintes aspectos: 

 Existência e validade dos Certificados de Desratização e 

Desinsetização; 

 Ordens de serviços emitidas pela empresa controladora de pragas 

contratada pelo terminal para atestar que o monitoramento das 

medidas implantadas estão sendo realizadas; 

 Planilhamento dos resultados (consumo de iscas raticidas) 

apresentados nos relatórios das empresas controladoras de pragas; 

 Acompanhamento dos treinamentos, relacionados ao tema, 

promovidos nos terminais; e 

 Acompanhamento da limpeza realizada pelos terminais de granéis 

sólidos. 

 

Em 2016, 97,3% das empresas arrendatárias que atuam no Porto de Santos 

apresentaram a documentação relacionada ao controle da Fauna Sinantrópica 

Nociva. 

 

4.13.2 Áreas públicas 

 

Ao longo de 2016 a GESET trabalhou na elaboração e conclusão do termo de 

referência para contratação de empresa Controladora de Pragas e iniciou o processo 
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licitatório em dezembro de 2016. Devido à complexidade do projeto, diversos ajustes 

foram executados para que ele pudesse atender de forma eficiente a área portuária 

no que tange ao monitoramento e controle de roedores, moscas, baratas, formigas, 

abelhas, pulgas, caramujos africanos, aracnídeos e mosquitos (em especial o Aedes 

aegypti). 

Neste ínterim, diversos trabalhadores se manifestaram com relação aos 

problemas relacionados à proliferação de roedores em seus locais de trabalho. 

Desta forma, a equipe da GESET, consciente de que o processo de licitação é 

complexo e moroso, solicitou a contratação direta (dispensa de licitação) de empresa 

especializada para realizar desratização nas áreas mais críticas, visto que os 

trabalhadores, em hipótese alguma, poderiam trabalhar em condições sanitárias 

insatisfatórias. 

A contratação direta foi autorizada para a realização de desratização nos 

seguintes imóveis. 

Localização Imóvel 
Área 

Construída (m²)  

 N° 

Pavimentos  

 Serviços 

requeridos  

1) Santos - Alemoa 
Oficina 76 1 

desinsetização 

mensal 

desratização 

mensal 

2) Santos - Paquetá 

Prédio da 

Atracação 

(DIROP) 

3.488 4 

desinsetização 

mensal 

desratização 

mensal 

3) Santos - Outeirinhos 

UFO-02, 

Gate 08 e 

prédios 

anexos 

1.437 2 

desinsetização 

trimestral 

desratização 

mensal 

4) Santos - Macuco 

CCOS - 

Guarda 

Portuária 

370 2 
desratização 

mensal 

5) Santos - Macuco 

Galpão e no 

vestiário da 

terceirizada 

Terwan 

1.000 1 
desratização 

mensal 
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6) Santos - Macuco 

Casa de 

pedra 
745 

 

2 

 

desratização 

mensal 

7) Santos - Macuco 

Oficina 

Elétrica 
885 1 

desratização 

mensal 

 

A Contratação previu a realização de serviços de desinsetização e 

desratização nos edifícios da CODESP que apresentaram reclamações recentes ou 

problemas recorrentes relacionados à infestação de pragas. Os serviços foram 

iniciados em fevereiro e encerrados em maio de 2017, totalizando 28 serviços 

pontuais de desratização.  

Inspeções periódicas também são realizadas pela equipe de técnicos de meio 

ambiente da Codesp, nas áreas públicas não arrendadas. Em 2016, foram 

realizadas 196 inspeções visando o controle da Fauna Sinantrópica Nociva. 

5 Subprograma de controle de Culicídeos 

5.1 Apresentação e Justificativa 

A presença de insetos na região portuária é preocupante não apenas quanto 

à transmissão de doenças, mas também por causar incômodos e prejudicar o bom 

desempenho dos trabalhadores. Dentre as diversas espécies encontradas na região, 

merecem destaque mosquitos pertencentes à família dos culicídeos como o Aedes 

aegypti, Aedes albopictus e Culex spp. Estes insetos são de grande importância na 

gestão da saúde pública por serem vetores de uma série de doenças. 

Em geral, os indivíduos machos nutrem-se da seiva de plantas e somente as 

fêmeas possuem hábito hematófago, pois necessitam de sangue para a maturação 

dos ovos. A disponibilidade de água é uma questão fundamental no processo 

reprodutivo, pois afeta a velocidade do ciclo e o número de descendentes na prole. 

O desenvolvimento dos mosquitos pode ser dividido em duas fases distintas: 

dependentes de água (ovo, larva e pupa) e aérea (adultos). A seguir, apresentamos 
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uma breve descrição das espécies mais relevantes de culicídeos que ocorrem no 

Porto de Santos 

• Aedes aegypti: 

Trata-se da principal espécie alvo deste subprograma devido a sua ocorrência 

e relevância epidemiológica na região. Possui coloração escura com listras brancas 

no tórax (Figura 01), é antropofílica e altamente adaptada a ambientes urbanos. As 

fêmeas fazem a postura dos ovos em água limpa e parada, preferencialmente em 

superfícies escuras, de modo a camuflar os ovos de cor preta, em recipientes como 

pneus, lonas plásticas dispostas incorretamente, sucatas e outros materiais capazes 

de reter água de chuva. Após as fases de larva (que varia segundo a temperatura, 

disponibilidade de alimento e densidade de larvas no criadouro) e pupa (que dura de 

dois a três dias), os adultos emergem e já podem se reproduzir 24 horas após a 

metamorfose.  

Seu controle recebe destaque por ser vetor de doenças como a dengue, febre 

amarela, febre de chikungunya e zika. Como o Porto de Santos é um dos principais 

pontos de entrada do país, recebendo o trânsito de pessoas e mercadorias de 

diversos locais do Brasil e do Mundo, existe a preocupação em reforçar e 

aperfeiçoar continuamente nossas ações de vigilância sanitária e de controle de 

vetores de modo a evitar a introdução de doenças.  
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Figura 01 - A. aegypti macho à esquerda e fêmea à direita (Fonte: Brasil, 2001). 

 

• Aedes albopctus 

Possui basicamente as mesmas características morfológicas do A. aegypti 

(Figura 02). Esta espécie também está associada à transmissão de doenças como, a 

febre amarela, febre de Chikungunya, além da própria dengue. No entanto, estudos 

recentes demonstram que as suas taxas de infecção pelo vírus da dengue são 

baixíssimas em áreas em que o mosquito Aedes aegypti é predominante, como é o 

caso do Porto de Santos. É um mosquito muito agressivo, picando durante o período 

diurno em várias partes do corpo humano, além de atacar outros animais. 
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Figura 02 - A. albopictus (à direita) com destaque as principais diferenças morfológicas com o A. 

aegypti (à esquerda) (Fonte Brasil, 2001). 

 

• Culex spp.: 

O gênero Culex engloba mais de 300 espécies, a maioria delas habita as 

regiões tropicais e subtropicais do mundo. Dentre essas espécies está o Culex 

quinquefasciatus, que possui cor de palha, suas asas não têm manchas e o seu 

dorso é pardo-escuro com escamas amarelas. A problemática de sua ocorrência 

está geralmente associada a deficiências de saneamento em áreas urbanas, pois se 

prolifera em águas poluídas, ricas em matéria orgânica, embora possa também ser 

encontrado em águas limpas.  

A atividade deste mosquito começa no crepúsculo vespertino, com pico por 

volta da meia-noite, e reduz até o crepúsculo matutino. Quando da ocasião de 

grande exposição às picadas, alguns humanos, em especial crianças e idosos, são 

geralmente mais suscetíveis a processos alérgicos, que provocam ulcerações na 

pele ou dermatites. 

Em matéria de saúde pública, o C. quinquefasciatus tem destaque no Brasil, 

pois é vetor biológico comprovado da Wuchereria bancrofti, agente etiológico da 
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filariose linfática em humanos. A filariose linfática é causa de morbidade aguda e 

crônica. A infecção por W. bancrofti causa sofrimento por suas manifestações 

desfigurantes, tais como hidrocele e elefantíase ou linfedema dos membros 

inferiores ou genitálias, impossibilitando o desenvolvimento de atividades laborais e, 

como consequência, traz impactos socioeconômicos em regiões endêmicas. Cabe 

destacar que a região de Santos não é endêmica para a doença. 

Além da W. bancrofti, o C. quinquefasciatus também transmite outras filarias, 

como a Dirofilaria immitis, agente etiológico da filariose canina que pode atingir 

outros mamíferos domésticos e silvestres, além do homem. 

 

Figura 03 - Culex quinquefasciatus macho à esquerda e fêmea à direita (Fonte Brasil, 2009). 

 

Diante do exposto, este documento foi elaborado com o intuito de formalizar e 

organizar os nossos procedimentos de controle e faz parte do planejamento de 

intensificação de ações da Codesp para permitir um melhor enfrentamento da 

problemática dos culicídeos e reduzir o impacto causado pelos mesmos aos nossos 

colaboradores e comunidade de entorno. 
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5.2 Objetivos (geral e específicos) 

Objetivo Geral: Manter controladas as populações de culicídeos de modo a 

evitar a disseminação de doenças e a ocorrência de incômodos para trabalhadores e 

comunidade portuária. 

Objetivos específicos: Constituem-se em todas as estratégias que serão 

desenvolvidas ao longo do plano para alcançar o objetivo geral, tais como:  

 Realizações de mutirões e ações pontuais de combate ao Aedes 

aegypti; 

 Eliminação de criadouros; 

 Aplicação de inseticidas e larvicidas; 

 Limpeza e manutenção de calhas; 

 Retirada de sucatas e inservíveis; 

 Capinação de terrenos e linhas férreas; 

 Realização de campanhas educativas; e 

 Contratação de empresa especializada em controle e monitoramento 

de vetores para intensificar as ações de combate. 

 

5.3 Metas 

O principal índice utilizado pela CODESP para indicar a infestação global de 

culicídeos é Índice Médio de Fêmeas Aladas (IMFA), dado pela razão de fêmeas de 

Aedes aegypti capturadas pelo número de armadilhas instaladas. Na versão original 

deste documento a meta fixada para este subprograma, num primeiro momento, foi 

de um IMFA médio anual inferior a 0,6. Porém, considerando os avanços do 

programa e a política ambiental da companhia que tem como um de seus pilares o 

estímulo à melhoria contínua do Sistema de gestão Ambiental, estamos revisando a 

meta para um IMFA médio anual em valor inferior a 0,3, definido pela bibliografia 

consultada como nível de risco moderado.  

Cabe destacar que as atividades de monitoramento de culicídeos estão 

concentradas no Aedes aegypti, pois se trata da espécie de maior relevância 
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epidemiológica local. Além disso, o controle do Aedes aegypti é comum às demais 

espécies abrangidas por este subprograma e se faz através do bloqueio de 

potenciais criadouros, reduzindo a quantidade de água acumulada disponível para o 

desenvolvimento larvário. O próprio larvicida utilizado para auxiliar no processo de 

controle também é eficiente contra todas as espécies de culicídeos aqui 

contempladas. Dessa forma, entendemos que se as ações da Codesp forem 

eficazes para manter a população de Aedes aegypti controlada, estaremos 

controlando, paralelamente, as demais espécies. 

 

5.4 Procedimentos Metodológicos e Atividades 

O complexo portuário de Santos possui área total de 7.800.000 m², sendo 

3.800.000 m² na Margem Direita e 4.000.000 m² na Margem Esquerda. Uma parcela 

dessa área é pública e está sob responsabilidade direta da CODESP. Existe também 

a área operacional arrendada ocupada por diversas empresas através de contratos 

de arrendamento dentre outros instrumentos.  

A responsabilidade pelo controle de culicídeos é difusa, cabe a todos os 

colaboradores da administração portuária, arrendatários, consignatários e locatários 

manter as áreas sob sua responsabilidade livres de criadouros de larvas de 

mosquitos e insetos adultos, cuja presença implique riscos à saúde individual ou 

coletiva, bem como de fatores que propiciem a manutenção e reprodução desses 

vetores. A Codesp colabora com os arrendatários prestando apoio técnico quando 

necessário, compartilhando boas práticas e, no papel de administrador portuário, 

atuando na fiscalização de forma a garantir que as exigências estabelecidas na 

legislação e nos contratos de arrendamento sejam cumpridas. Essa fiscalização é 

conduzida por meio de inspeções presenciais dos nossos técnicos de campo e 

também pelo controle documental coordenado pela Gerência de Segurança do 

Trabalho (GESET).  

Em 17 de janeiro de 2014 passou a vigorar a RESOLUÇÃO CODESP 9.2014 

(ANEXO 06), que estabeleceu a obrigatoriedade da implantação dos Núcleos de 

Prevenção da Dengue (NPD) em todas as arrendatárias, consignatárias e locatárias 
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do Porto de Santos. A implantação do NPD é efetivada quando cada terminal 

elabora e protocola na Codesp, o PLANO DE INTENSIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE 

CONTROLE DA DENGUE, este plano deve ser revisado e atualizado anualmente e 

estabelece, entre outros itens, o coordenador geral, equipe responsável pelo 

controle da dengue na empresa, a metodologia de controle e o cronograma de 

atividades.  

As atividades de controle previstas no plano protocolado devem ser 

comprovadas mensalmente por meio do envio de relatórios para análise da 

Autoridade Portuária. O atraso ou o não envio de documentos sujeitam à empresa 

sansões previstas na própria resolução. Contudo, destacamos que na época da 

publicação da resolução foi realizada uma ampla campanha junto aos terminais 

portuários, ressaltando a importância da adoção de medidas integradas, envolvendo 

todos os agentes presentes no porto, para o efetivo controle da população de 

culicídeos. Atualmente, as áreas arrendadas da CODESP são ocupadas por 33 

terminais e 2 consórcios e praticamente todos eles entregam os relatórios 

regularmente, respeitando os prazos estabelecidos (maiores detalhes no item “5.14 - 

Resultados alcançados”). 

As ações de controle nas áreas públicas (não arrendadas) do porto, que são 

administradas diretamente pela Codesp, são realizadas por equipe própria formada 

por técnicos da GESET. O foco dos trabalhos é prioritariamente preventivo e visa 

evitar ocorrência de potenciais criadouros de mosquitos.  

Periodicamente são realizadas medidas educativas com objetivo de eliminar 

ou reduzir a disposição irregular de resíduos e materiais que possibilitam o acúmulo 

de água pluvial, essas ações são promovidas por meio de palestras para os nossos 

colaboradores, e da distribuição de material de divulgação como folders e cartazes 

para a comunidade portuária. 

A equipe da GESET atua no bloqueio de focos, procurando sempre que 

possível esgotar mecanicamente a água pluvial encontrada e, dessa forma, evitar o 

desenvolvimento de larvas. Além disso, são realizadas solicitações para os setores 

competentes da companhia para promover ações preventivas como: remover 
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temporariamente pneus e inservíveis encontrados na área portuária para local 

coberto até que estes possam ser destinados adequadamente; remanejar peças 

metálicas em posições que impeçam futuros acúmulos de água; regularizar ou 

desobstruir calhas pluviais ou redes de drenagem; regularização do pavimento em 

locais propícios a formação de poças; entre outras atividades.   

Em situações onde não é possível eliminar o foco imediata ou 

permanentemente, a água no seu interior é tratada com a aplicação de larvicida. 

Atualmente, utilizamos o larvicida Sumilarv, a base de Pyriproxyfen (maiores 

detalhes na seção “5.7 recursos materiais e humanos”) fornecido pela 

Superintendência de Controle de Endemias do Estado de São Paulo (SUCEN) que 

também promove a capacitação técnica necessária para aplicação do produto para a 

equipe de combate de vetores da GESET. Esse treinamento foi ministrado pela 

última vez em 22 de abril de 2015 e é renovado sempre que necessário quando, por 

exemplo, ocorrem trocas na equipe técnica, no produto aplicado ou na orientação de 

aplicação. Além disso, a SUCEN também capacitou a nossa equipe em técnicas de 

microscopia e identificação larvária. Quando são encontradas larvas de mosquitos, a 

equipe da GESET coleta amostras e realiza a análise microscópica para 

identificação da espécie. Essa ação é importante para estabelecermos pontos 

críticos de monitoramento. A SUCEN ainda promove inspeções periódicas nas 

instalações do Porto de forma complementar a fiscalização promovida pela GESET e 

reporta à CODESP quando encontra qualquer não conformidade.  

A parceria entre CODESP e órgãos públicos vem rendendo bons frutos e 

contribuiu decisivamente para que o controle de culicídeos no Porto de Santos 

apresentasse um salto qualitativo nos últimos anos. Além da parceria CODESP-

SUCEN, merece destaque também o trabalho em conjunto desenvolvido com a 

Prefeitura Municipal de Santos. Atualmente as ações de controle de culicídeos são 

norteadas por meio do Monitoramento Inteligente da Dengue (MI-Dengue®), que 

conta com 24 armadilhas MosquiTRAP® instaladas ao longo da margem direita do 

Porto de Santos (Figura 04).  
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Figura 04 - Distribuição das armadilhas ao longo do Porto de Santos. 

 

Essas armadilhas fazem parte de um contrato de monitoramento da Prefeitura 

Municipal de Santos para as áreas de jurisdição municipal e inicialmente não 

contemplavam as áreas do porto, que possuem jurisdição Federal. Porém, 

conversas com a Secretaria de Saúde de Santos possibilitaram estender esse 

monitoramento também para a faixa portuária. As armadilhas MosquiTRAP® 

consistem em um criadouro controlado, com um atrativo sintético desenvolvido para 

as fêmeas do Aedes aegypti e Aedes albopictus (maiores detalhes na seção “5.7 

recursos humanos e materiais”). São dispostas em pontos estratégicos, em geral 

respeitando uma matriz de 250 metros de distância entre elas, uma vez que o raio 

de ação dessas armadilhas é de cerca de 125 metros. Semanalmente um 

funcionário da Prefeitura de Santos realiza a contagem das fêmeas de Aedes 

aegypti capturadas. Os dados coletados em campo alimentam um banco de dados 

controlado pela Secretaria de Saúde de Santos e são disponibilizados virtualmente 

por meio de um mapa do município, onde o raio de ação de cada armadilha é 

realçado com cores correspondentes ao número de capturas: a cor verde representa 

ausência de captura no período; amarela representa 1 captura; laranja 2 capturas; e 

vermelha para 3 capturas ou mais (Figura 05). 
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Estima-se que cada armadilha capture 5,0 % dos mosquitos daquela área 

monitorada, assim armadilhas amarelas já demandam atenção. Vermelhas, por outro 

lado, representam um alto risco e demandam ações imediatas no local. O mapa 

semanal indicando as capturas é de acesso público e disponibilizado semanalmente 

no site: http://www.santos.sp.gov.br/dengue/. 

Figura 05 - Exemplo do mapa de captura das armadilhas de monitoramento publicado 

semanalmente. 

 

Conforme já citado no item “5.3 Metas”, para avaliação global da infestação 

de culicídeos no Porto é utilizado o Índice Médio de Fêmeas Aladas de Aedes 

aegypti (IMFA), fórmula já utilizada pelo MI-Dengue® no Município de Santos. Este 

índice é dado pela razão entre o número de fêmeas de Aedes aegypti capturadas e 

o número total de armadilhas, conforme fórmula a seguir: 

 

http://www.santos.sp.gov.br/dengue/
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Onde: 

IMFA < 0,15 (Satisfatório) 

IMFA = 0,15 e ≤ 0,30 (Moderado) 

IMFA > 0,30 e ≤ 0,60 (Alerta) 

IMFA > 0,60 (Crítico) 

Os dados das armadilhas, IMFA, são organizados em planilhas e gráficos e 

enviados mensalmente para todas as empresas arrendatárias do Porto de Santos 

(Figura 06).  

A Prefeitura de Santos também realiza fiscalização em diversos terrenos de 

propriedade da Companhia situados na área de jurisdição Municipal.  

Além dos procedimentos já mencionados, também merecem destaque as 

atividades como: 

 Organização de mutirões anuais no Porto com a participação de 

agentes municipais, estaduais e federais com o intuito de instruir a 

comunidade portuária e eliminar possíveis criadouros da dengue; 

 Campanhas informativas através de impressos ou jornal da CODESP; 

 Disponibilização de conteúdo do Subprograma de controle de 

mosquitos no site da CODESP; 

 Manutenção de ramal telefônico para denúncia e informações sobre a 

Dengue: 

o Disk Dengue: (13) 3202-6513 ou (13) 3202-6565 

ramais: 2397 ou 3038.  
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Figura 06 - Evolução do índice IMFA ao longo do ano. 
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5.5 Aspectos ambientais e de Saúde e Segurança 

Todos os técnicos do programa de vetores possuem capacitação para o 

trabalho e dispõe dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) necessários para 

o desempenho das suas atividades. Nossa equipe utiliza larvicida, mas apenas 

dentro da concentração especificada pelo fabricante e nos casos onde a remoção 

mecânica de água acumulada é inviável. Além disso, esses produtos são 

armazenados segundo recomendação do fabricante. A FICHA DE SEGURANÇA DE 

PRODUTO QUÍMICO (FISPQ) do larvicida utilizado pode ser encontrada no ANEXO 

07. 

 

5.6 Público Alvo 

Este subprograma é voltado diretamente aos colaboradores da CODESP e 

indiretamente aos empregados dos terminais e demais usuários do Porto. 

Entendemos que o sucesso de um programa de controle de culicídeos depende da 

conscientização e engajamento de toda a comunidade portuária. Nesse sentido a 

CODESP continuará a atuar de forma integrada com diversos agentes do porto. 

 

5.7 Recursos Materiais e Humanos 

A equipe da GESET, encarregada no controle de culicídeos, é composta por 1 

coordenador titular, 1 coordenador suplente e 4 técnicos de campo conforme, tabela 

abaixo: 

 

Coordenador Titular 

Nome: Noéle Guimarães Florindo Nº de Registro: 36.108-9 

Função: Encarregado/Técnico de Meio Ambiente 

Contato: (13) 3202-6565 ramal: 2992/e-mail: noele@portodesantos.com.br 

 

mailto:noele@portodesantos.com.br
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Coordenador Suplente 

Nome: Fábio Alves Silveira   Nº de Registro: 36.325-1 

Função: Engenheiro Sanitarista - CREA: 5063041349 

Contato: (13) 3202-6565 ramal: 2984/e-mail: 

 fabio.silveira@portodesantos.com.br 

 

Agentes de Campo  

Nome:Edson Lima Vasconcelos Nº de Registro: 36.083-   

Função: Técnico Portuário/Técnico de Meio Ambiente 

 

Nome:Matheus Fernandes Campos Nº de Registro: 36.106-2 

Função: Técnico Portuário/Técnico de Meio Ambiente 

 

Nome:Natália de Oliveira Simonetti Nº de Registro: 36.107- 

Função: Técnico Portuário/Técnico de Meio Ambiente 

 

Nome:Carla Figueiredo de Moraes Nº de Registro: 36.607-2 

Função: Auxiliar Portuário 

 

Conforme citado, atualmente, para auxiliar no controle de mosquitos, nossa 

equipe utiliza o larvicida Sumilarv, a base de Pyriproxyfen (Figura 07). O Sumilarv é 

um larvicida regulador de crescimento de insetos, que atua interferindo na sequência 

do desenvolvimento ou metamorfose, controlando larvas de insetos vetores de 

doenças dentre os quais os mosquitos dos gêneros Aedes e Culex. Deve ser 

aplicado manualmente ou através de equipamento de distribuição sobre uma 

coleção de água que sirva como criadouros para os mosquitos. O produto possui 

formação granulada em uma concentração de 0,5% o que facilita a sua aplicação 

em campo. A proporção de uso no combate à dengue é de 0,1 grama para 50 litros 

de água, dose esta que pode ser também aplicada em água potável. O larvicida 

mailto:fabio.silveira@portodesantos.com.br
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apresenta alto efeito residual de controle para as larvas dos mosquitos da Dengue, 

mantendo a proteção por até 120 dias quando feito o tratamento em criadouros com 

água limpa. 

 

      

Figura 07 - Larvicida Sumilarv 0,5 G em uso pela CODESP/GESET. 

O uso do Sumilarv foi aprovado e possui registro de N° 3.2586.0009-001-1 no 

Ministério da Saúde (Figura 08). Além disso, a Organização Mundial de Saúde 

autorizou o uso do produto em água potável a 0,01 mg de ingrediente ativo/litro, 

dose essa também recomendada para uso nos programas de controle de dengue.  

 
Figura 08 – Registro do Sumilarv no Ministério da Saúde.  
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Além do larvicida a GESET adquiriu kits para auxiliar os técnicos de campo no 

combate de vetores conforme especificação abaixo:  

Item Função 

Bolsa de lona padrão FNS, 

confeccionada em lona de 

algodão impermeável, com 

divisão interna. Alça em 

cadarço de algodão largura 

50 mm. Nas seguintes 

medidas 31 x 37 x 20. (Alça 

em cadarço 100 % algodão 

c/ Ombreira).  

Manter os materiais 

necessários ao combate da 

dengue organizados e 

facilitar o seu transporte ao 

longo do porto. 

 
Martelo picador de solda - 

290 gramas 

 

Perfurar recipientes 

acumulando água permitindo 

o escoamento natural da 

mesma (quando aplicável) 

 
Pipetas de plástico tipo 

conta gotas 3 ml 

 

 
Coletar amostras larvárias 

para posterior análise 

microscópica 

Tubos de ensaio para 

coleta de larvas, 

transparente, medindo 12 

mm de diâmetro externo, 75 

mm de comprimento com 

tampa.  

Armazenar as amostras de 

larvas coletadas 
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Bacia plástica – 500 ml 

 

 
Auxiliar na diluição de 

larvicida, captura de larvas e 

tarefas gerais. 

 
Lanternas de LED 

recarregáveis bivolt 

 

 

 

 

 

Alguns mosquitos em 

especial o Aedes aegypti tem 

preferência por criadouros 

em superfícies escuras para 

camuflar ovos e larvas. A 

lanterna auxilia na 

visualização dos mesmos. 

Rede de aquário, 

confeccionado em arame, 

com cabo de 28 cm, e puçá 

no seguinte tamanho 10,5 

cm x 9 cm largura x 10 cm 

fundo (nylon branco). 

 

 
Captura de larvas para 

posterior análise 
microscópica. 

 
 
 
 

Tabela 06 – Materiais para serem usados no Subprograma de Controle da Dengue. 

Quando são encontradas larvas, é procedimento padrão a coleta de amostras 

para identificação. Para isso, a CODESP/GESET possui microscópio para a análise 

de larvas e identificação de espécies. 

Conforme já ressaltado, as ações de combate aos vetores são direcionadas 

em função das armadilhas do sistema denominado MONITORAMENTO 

INTELIGENTE DA DENGUE (MI-Dengue®) da Prefeitura Municipal de Santos. Na 

área portuária este sistema se utiliza de 24 armadilhas do tipo MosquiTRAP® 

(Figura XX), que consistem em um recipiente de cor escura contendo água, um 

cartão adesivo para garantir a permanência do mosquito em seu interior, um 

atraente sintético (AtrAedes®), específico para as fêmeas de Aedes aegypti e Aedes 
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albopictus, e uma tampa com um funil o qual direciona o inseto para o cartão 

adesivo.  

 

Figura 09 - Armadilha MosquiTRAP
®
 do MI-Dengue

®
. (Fonte: ECOVEC, 2012b). 

 

5.7.1 Intensificação de Ações 

 

O avanço de doenças ligadas ao Aedes aegypti, como Zika e Febre 

Chikungunya observadas no país nos últimos anos levaram a CODESP a adotar 

medidas para intensificar ainda mais as ações realizadas. A companhia realizou 

recentemente um Pregão eletrônico destinado a contratar uma empresa 

especializada no controle e monitoramento de vetores e pragas urbanas, que inclui 

uma série de demandas específicas que trarão grande benefício a este 

subprograma, dentre as quais destacamos:  

 Aumento significativo da mão de obra de campo disponível - A 

contratada deverá prover 8 agentes de campo para atuar 

exclusivamente no combate de culicídeos, possibilitando a inspeção de 

todas as áreas de responsabilidade da CODESP em um prazo máximo 

de 15 dias. 



 
 

 Folha 

Plano de Controle Integrado de Vetores – PCIV – Rev.01           

Gerência de Segurança do Trabalho – GESET 

 
65/125 

 

65 
 

 Aumento do número de armadilhas de monitoramento – O Termo de 

Referência prevê a instalação e manutenção de novas armadilhas de 

monitoramento, complementares às atuais, elevando a quantidade 

disponível ao longo do porto de 24 para 50. Esse incremento 

possibilitará a cobertura de toda a área portuária, incluindo áreas na 

Margem Esquerda e Ilha do Barnabé (incluindo 1 agente exclusivo para 

monitorar essas armadilhas semanalmente). 

 Fornecimento de inseticidas devidamente registrados e todo aparato de 

segurança e equipamentos necessários para a aplicação do produto 

(incluindo mão de obra especializada) – Atualmente a CODESP não 

faz uso de inseticidas para o controle de mosquitos adultos, visto que o 

emprego dessas substâncias requer capacitação que a CODESP não 

possui em seus quadros, além disso o emprego dessas substâncias é 

restrito para órgãos de saúde e empresas especializadas devidamente 

licenciadas. Assim, a contratação proporcionará a alternativa 

importante para o controle do mosquito na fase adulta, possibilitando 

que a companhia aja em diferentes frentes para manter a população de 

culicídeos sob controle. Cabe destacar que a metodologia de aplicação 

de inseticidas seguirá estritamente o preconizado pelas autoridades 

competentes. 

 Disponibilização e operação de caminhão Munk equipado com cesto 

área duplo – Este veículo possibilitará a verificação e tratamento mais 

eficientes de criadouros situados em locais elevados como calhas, 

coberturas e lajes. 

O edital e Termo de Referência deste certame foram publicados em 27 de 

março de 2017 e podem ser visualizados no ANEXO 08. Cabe destacar que até a 

data de atualização deste documento, o Pregão Eletrônico ainda não havia sido 

homologado. Eventuais alterações neste subprograma decorrentes desta provável 

contratação serão adicionadas em revisões futuras, quando aplicável.   

 

5.8 Atendimentos a requisitos legais e institucionais 
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Seguem, abaixo, as principais legislações e resoluções deste subprograma: 

 RDC 72 de 2009 ANVISA - Dispõe sobre o Regulamento Técnico que 

visa à promoção da saúde nos portos de controle sanitário instalados 

em território nacional, e embarcações que por eles transitem. 

 Resolução 9.2014 CODESP – Estabelece a obrigatoriedade da 

implantação de Núcleo de prevenção da Dengue em todas as 

arrendatárias, consignatárias e locatárias do Porto Organizado de 

Santos.  

 

5.9 Inter-relação com outros programas 

Este programa relaciona-se diretamente com o PROGRAMA DE 

GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PGRS), quando da cobrança e 

implementação das boas práticas no gerenciamento, de forma a minimizar a 

presença de grãos atrativos para pragas nas áreas do porto. 

Mantém também relação direta com o PROGRAMA DE SAÚDE E 

SEGURANÇA DO TRABALHADOR PORTUÁRIO no constante às medidas de 

prevenção ao contágio e transmissão de enfermidades e agravos de saúde e 

segurança, quando da prevenção de acidentes por animais peçonhentos.  

Relaciona-se ainda com o PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL, onde 

conteúdos de saúde e prevenção às zoonoses poderão ser oferecidos à comunidade 

portuária e usuários das estruturas alvo destes programas.  

 

5.10 Cronograma de Execução 

Nesse subprograma, em especial, não existe um cronograma fixo de 

inspeções. As vistorias de campo são realizadas, a princípio, com base nos 

resultados das armadilhas de capturas. Porém, é importante frisar que, 

independente desses resultados, todas as áreas do Porto são fiscalizadas pelos 

técnicos da GESET. 
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Em condições normais são realizadas 1 ou 2 inspeções por semana, 

denominadas “AÇÕES PONTUAIS DE CONTROLE DA DENGUE”, atendendo o raio 

de ação das armadilhas que registraram capturas, estabelecendo prioridade para as 

mais críticas. Além dessas inspeções, as obras de responsabilidade da Companhia 

são consideradas pontos estratégicos e recebem inspeções semanais para verificar 

as condições sanitárias do local. 

Conforme já citado, este trabalho de campo é realizado por 4 técnicos de 

campo (3 Técnicos de Meio Ambiente e 1 Auxiliar Portuário). Porém, em situações 

de emergência ou de epidemias a CODESP poderá, a critério do Gerente de 

Segurança do Trabalho, designar Técnicos de Segurança do Trabalho para reforçar 

o efetivo de combate ao vetor e aumentar a frequência de inspeções. 

Cabe destacar que a Contratada que irá realizar o controle e monitoramento 

de vetores, deverá realizar, em até 15 dias, inspeções em todas as áreas não 

arrendadas do Porto de Santos visando a identificação e eliminação de possíveis 

criadouros de mosquitos. 

 

5.11 Responsáveis pela implementação do Programa 

 

 Daniel Ragoneti de Moraes  

o Chefe de Serviços de Vigilância Sanitária da GESET/CODESP 

 Noéle Guimarães Ribeiro Florindo 

o Encarregado/Técnico de Meio Ambiente da GESET/CODESP 

 

5.12 Sistema de registro 

Para áreas públicas do Porto é procedimento padrão, sempre que detectada 

uma não conformidade, emitir RELATÓRIO DE INSPEÇÃO para ciência e 

providências dos setores competentes da Companhia.  

Para os consórcios que conduzem obras de responsabilidade da CODESP 

são emitidos RELATÓRIOS ESPECÍFICOS e encaminhados para o setor 
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responsável pelo gerenciamento ambiental do empreendimento. Já para áreas 

arrendadas, quando é detectada uma não conformidade que não pode ser 

prontamente solucionada, é enviada NOTIFICAÇÃO através de carta oficial.  

Persistindo a irregularidade, após os prazos concedidos pela Administração 

Portuária, reportamos a situação à ANTAQ por meio de RELATÓRIO DE 

OCORRÊNCIAS PORTUÁRIAS - ROP, para abertura de procedimento infracional.  

A CODESP mantém armazenados registros contendo versões digitais de 

documentos e dados compilados em planilhas de Excel relativos às seguintes 

atividades deste Programa:  

 Controles das Ações Pontuais de Combate à Dengue nas áreas não 

arrendadas divididas por setor;  

 Controle de Inspeção periódica das áreas arrendadas, consignadas e 

locatárias para acompanhamento, in loco, das atividades 

desenvolvidas por estes;  

 Controle de Solicitações de serviços e ações de controle que visem 

eliminar condições propícias à proliferação do vetor às demais 

gerências da CODESP; 

 Dados de capturas procedentes do Sistema MI Dengue e evolução 

semanal do IMFA. 

 Relatórios Semanais das atividades de fiscalização das obras de 

responsabilidade da companhia; 

 Relatórios mensais, entregues por todos os entes portuários que 

possuem Núcleos de Prevenção da Dengue (NPD), com informações, 

entre as quais: identificação do arrendatário, período de atividades, 

locais vistoriados, não conformidades encontradas, ações corretivas, 

datas de vistoria, descrição de larvicidas e produtos usados, registros 

fotográficos com datas e legendas, etc. 

 

Compete ao coordenador deste programa manter esses registros organizados 

e atualizados, bem como, a análise dos documentos e demais registros que 
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comprovem a implantação e execução do NPD pelas arrendatárias, consignatárias e 

locatárias do Porto de Santos. Os Planos de Ações dos terminais arrendatários são 

protocolados anualmente na CODESP, anexados no processo nº 6693/05-96 e 

mantidos arquivados na GESET. 

5.13 Resultados alcançados 

Visando o aperfeiçoamento constante deste subprograma, a CODESP vinha 

realizando esforços para ampliar o número de inspeções voltadas ao controle de 

culicídeos progressivamente ano após ano. Contudo, no ano de 2016, uma mudança 

no regime de trabalho dos técnicos de Meio Ambiente da CODESP causou certo 

impacto nas atividades. Os técnicos que trabalhavam em horário administrativo com 

carga horária de 40 horas por semana passaram a trabalhar em regime de turno DE 

30 horas semanais, atendendo a demanda da companhia de manter o setor em 

funcionamento 24 horas. Entretanto, a CODESP buscou aperfeiçoar suas rotinas de 

fiscalização e otimizar a atuação da equipe de modo que essa diminuição na carga 

horária dos técnicos não representasse uma queda na qualidade dos trabalhos. 

Atualmente a equipe mantém uma meta de realizar, no mínimo, 16 ações de 

fiscalização mensais. Em 2017, até o mês de maio, já haviam sido realizadas 117 

ações. 

Abaixo, segue o gráfico da evolução do número de inspeções anuais (Figura 

10), desde 2013, quando iniciamos nosso sistema de registros. 
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Figura 10 - Evolução do número de inspeções deste subprograma ao longo dos anos. 

Analisando os dados do IMFA médio anual (Figura 11), é possível constatar 

que este subprograma está atendendo ao seu objetivo principal de manter a 

população de culicídeos sob controle. O índice vem apresentando certa flutuação ao 

longo dos anos, mas em geral, a CODESP vem conseguido atingir as metas 

estipuladas. 

 

Figura 11 - Evolução do IMFA médio anual desde que foram iniciados os registros. 

Cabe destacar também que a resolução 9.2014, que obriga os terminais 

arrendatários a manter um Núcleo de Prevenção da Dengue e a submeter relatórios 

periódicos à CODESP, representou um salto de qualidade importante, incentivando 

a cooperação mútua entre diversos agentes e proporcionando maior controle por 

parte da administração portuária. De maneira geral, a resolução teve aceitação muito 

positiva e praticamente todos os terminais estão adimplentes com a documentação 

requerida (Figura 12). 

0,39 

0,50 

0,23 

0,31 

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

0,90

1,00

2014 2015 2016 2017

IMFA médio anual 

*Dados de 2017 se referem apenas até o mês de maio 



 
 

 Folha 

Plano de Controle Integrado de Vetores – PCIV – Rev.01           

Gerência de Segurança do Trabalho – GESET 

 
71/125 

 

71 
 

 

Figura 12 – Índice de Entrega da documentação do NPD. 

 

Por fim, a equipe da CODESP reafirma o seu compromisso com a busca pela 

melhoria contínua dos nossos programas, visando um porto melhor, mais seguro e 

ambientalmente sadio para todos. 

6 Subprograma de controle e vigilância de outros vetores e animais 

peçonhentos 

 

6.1 Apresentação e Justificativa 

 

Além das pragas já mencionadas, a área portuária, devido a sua 

complexidade e oferta de abrigo e alimento, permite também a proliferação de outras 

espécies como baratas, abelhas, vespas, caramujos africanos, carrapatos, entre 

outros. 

As baratas são insetos da ordem Dictyoptera, antigamente classificadas como 

Ordem Blattodea ou Blattariae, são uns dos insetos mais antigos tendo registros 

fósseis datados de 300 milhões de anos. Atualmente existem 4.000 espécies 

descritas, sendo que a maioria destas vive em bosques úmidos e tropicais. Podem 
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ser classificadas em dois grupos: Baratas Silvestres, que são a grande maioria, e 

Baratas Domiciliares, com apenas 35 espécies. 

A postura dos ovos é feita através de uma ooteca podendo variar a 

quantidade de ovos no seu interior. As baratas, além de causarem um grande 

incômodo aos seres humanos, quando muito abundantes, possuem um grande 

poder destrutivo, podendo consumir alimentos, danificar tecidos, livros, papéis e 

outros materiais. Esses insetos são vetores mecânicos de diversas enfermidades, 

normalmente muito associadas ao ambiente onde estas se abrigam, tornando-se 

assim, um inseto de grande importância médico sanitária. 

O Porto de Santos possui incidência de abelhas e vespas em suas 

instalações, principalmente nos terminais que movimentam açúcar. De um modo 

geral, esses insetos são animais dóceis que não costumam ferroar o ser humano, a 

não ser que se sintam atacados. Longes de suas colmeias, não apresentam 

comportamento agressivo e oferecem pouco perigo aos seres humanos. Entretanto, 

algumas poucas espécies, como as abelhas africanas, são muito sensíveis e podem 

atacar o ser humano caso elas sintam que a sua presença põe em risco a colmeia. 

Barulhos e movimentos bruscos podem irritá-las e causar ataques de várias abelhas 

ao mesmo tempo. 

O caramujo-africano é uma espécie considerada praga em diversos países no 

mundo todo. Foi introduzido ilegalmente no Brasil na década de 80 com o intuito de 

ser um substituto do escargot. Estes animais não encontraram predadores naturais à 

sua altura e se multiplicaram rapidamente, invadindo diversos tipos de ecossistemas 

brasileiros. Como são hermafroditas (possuem os dois sexos em um mesmo animal) 

e, assim, realizam a autofecundação, basta apenas um indivíduo para que haja a 

proliferação da espécie. 

O caramujo-africano é um molusco grande e escuro, chegando até 15 cm de 

comprimento e 200 gramas de peso. Os caramujos-africanos são conhecidos por 

serem hospedeiros de duas espécies de verminoses que acometem os seres 

humanos, a angiostrongilíase meningoencefálica e angiostrongilíase abdominal. 

Apesar de a angiostrongilíase abdominal ser ocasionalmente diagnosticada no 
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Brasil, geralmente ela está relacionada com outros hospedeiros, entre caracóis e 

lesmas, que não incluem o caramujo-africano. No entanto, estas doenças são bons 

argumentos para que o controle do caramujo-africano seja mais efetivo. 

Carrapatos são artrópodes ectoparasitas, pertencentes à classe Arachnida e 

ordem Acari. Tem distribuição mundial, parasitando vertebrados terrestres, anfíbios, 

répteis, aves e mamíferos. Podem permanecer fixados à pele do hospedeiro por dias 

ou semanas, secretando uma saliva que impede a coagulação sanguínea e as 

reações de defesa do organismo no local de fixação. Os carrapatos alimentam-se 

principalmente de sangue. 

Possuem importância como vetores de doenças infecciosas para animais e 

humanos. Entre os microrganismos transmitidos incluem-se vírus, bactérias, 

protozoários e helmintos. A transmissão de patógenos do carrapato para o 

hospedeiro se dá basicamente através da saliva, minimizando as reações 

imunológicas do hospedeiro. 

Com base no exposto acima, esses vetores podem causar danos à saúde do 

trabalhador portuário, pois são reservatórios de patógenos que causam doenças 

como meningites, diarreias e Febre Maculosa. Além disso, podem causar acidentes 

de trabalho através da ferroada, nos ataques de abelhas e vespas, e, também, 

prejuízos econômicos através da contaminação de cargas e alimentos. 

 

6.2 Objetivos (geral e específicos) 

Objetivo Geral: Reduzir a infestação de baratas, abelhas, vespas, caramujos 

africanos, carrapatos e demais vetores. 

Objetivos específicos: Constituem-se em todas as estratégias que serão 

desenvolvidas ao longo do plano para alcançar o objetivo geral, tais como:  

 Contratação de empresa especializada para realizar o controle e 

monitoramento de pragas urbanas; 

 Subcontratação de apicultor profissional; 

 Realização de capinação nos terrenos da Codesp; 
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 Retirada de entulhos e materiais inservíveis; 

 Realização de reuniões e treinamentos com as arrendatárias e 

trabalhadores da Codesp; e 

 Fiscalização nas áreas não arrendadas e, principalmente, nos 

terminais portuários. 

 

6.3 Metas 

 

Através da implantação dos objetivos específicos e, principalmente, com a 

contratação de empresa especializada em controle de pragas, a meta principal é 

reduzir o nível de infestação desses vetores a índices aceitáveis de modo a não 

prejudicar a saúde do trabalhador ou causar impactos econômicos. 

É preciso frisar que a erradicação de uma espécie é uma conduta 

impraticável. Porém, é possível alcançar o controle de uma determinada praga 

através da implantação de medidas específicas de controle, descritas nesse 

Programa de Controle de Vetores e Reservatórios. 

 

6.4 Procedimentos Metodológicos e Atividades 

 

Para o controle de insetos e aracnídeos (aranhas, escorpiões, ácaros e 

carrapatos) serão realizadas desinsetizações periódicas através de empresa 

especializada em controle de pragas, que está sendo contratada via processo 

licitatório (Pregão 23/2017). A dedetização deverá ser feita nas instalações da 

Codesp, englobando ambientes internos (paredes, pisos, tetos, equipamentos 

eletrônicos) e externos (caixas de esgoto, jardins, ruas, vias). Os serviços de 

desinsetização deverão ser executados, no mínimo, a cada 3 (três) meses ou 

quando houver necessidade. 

Havendo infestações de pulgas e aracnídeos, deverão ser feitas aplicações 

quinzenais até o controle efetivo da espécie invasora. 
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Considerando as características específicas de cada local, a aplicação deverá 

ser feita de forma diferenciada e de acordo com a exigência da infestação e da 

praga alvo.  

A empresa contratada deverá adotar a técnica mais apropriada para cada 

ambiente, tais como: gel inseticida, pulverização, micropulverização, atomização, 

“fog” (fumaça), pó seco ou outra metodologia aprovada previamente pela Codesp. 

O produto utilizado para preparo da calda inseticida deverá ser inodoro e de 

ação residual, com a finalidade de impedir a instalação e proliferação dos insetos. 

Para o controle de insetos em motores, locais com fiação, para desalojar insetos de 

caixas de passagem ou quando se fizer necessário, poderá ser realizado o 

polvilhamento de pó de contato (pó seco). 

Nas áreas de confecção e depósitos de alimentos deverá ser utilizado produto 

próprio para essas áreas e que não ofereça risco de contaminação aos alimentos. 

Após a execução do serviço, a Contratada deverá afixar certificados nas áreas de 

uso coletivo informando a realização da desinfestação, com a data da aplicação, o 

nome do produto, o grupo químico, os telefones do Centro de Informação 

Toxicológica e do escritório da Contratada e números das licenças sanitária e 

ambiental. 

Além das aplicações periódicas, serão realizadas inspeções de campo pelos 

Técnicos de Meio Ambiente, da Codesp, para verificar in loco das condições 

propícias de proliferação de pragas urbanas nas áreas arrendadas e não 

arrendadas. Se for necessário, serão providenciadas medidas físicas para eliminar 

abrigos e acessos utilizados pelos vetores. 

Para realizar o controle de abelhas e vespas deverá ser acionado apicultor 

especializado para realizar a retirada e transporte do enxame. Após a retirada, são 

executados serviços de alvenaria dos acessos e aplicações químicas no local para 

inviabilizar nova formação de colmeias. Segue, no ANEXO 09, PROCEDIMENTO 

PARA CAPTURA DE ABELHAS AFRICANIZADAS. É preciso frisar que exterminar 

abelhas é considerado crime ambiental previsto na lei 9.605 dos crimes contra o 
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meio ambiente. A autorização para o extermínio só pode ser concedida depois de 

esgotadas todas as tentativas de manejo ou controle.  

Além disso, serão realizadas inspeções pela Gerência de Segurança do 

Trabalho (GESET), da Codesp, nas arrendatárias do Porto de Santos. Todos os 

terminais serão vistoriados anualmente, inclusive os terminais que operam açúcar. 

Serão analisadas as condições que propiciem a proliferação de pragas, como o 

excesso de derrame de resíduo (açúcar) ou falhas no processo de limpeza do 

terminal. Como forma de auxiliar o controle e de prevenir acidentes, serão fixados 

cartazes pela Contratada, nos locais mais críticos, visando aos corretos 

procedimentos quando do aparecimento de abelhas e vespas.  

Para realizar o controle de caramujos africanos, serão feitas inspeções pela 

Contratada da Codesp para verificar situações que permitem a proliferação destes 

nas áreas do Porto de Santos, como o excesso de entulho e vegetação densa. 

Dessa maneira, serão solicitados pela GESET serviços de capinação, limpeza e 

retirada de resíduos dos terrenos da Codesp. 

Além disso, ocorrendo a incidência de moluscos, estes serão coletados, 

destruídos e descartados pela Contratada. Esse procedimento será realizado com o 

uso de luvas, óculos e botas de segurança.  

Os procedimentos de controle devem privilegiar a catação e destruição 

mecânica de ovos e carcaças, seguindo as recomendações do: 

 Manual de Vigilância e Controle de Moluscos de Importância 

Epidemiológica. (Diretrizes Técnicas: Programa de Vigilância e 

Controle de Esquistossomose - 2º Edição, do Ministério da Saúde). 

 Instrução Normativa do IBAMA n.º 73, de 18 de agosto de 2005.  

A CONTRATADA deverá trabalhar com um sistema contínuo de 

monitoramento, otimizando o uso dos produtos químicos necessários no controle de 

pragas urbanas, conforme preconizam as normas expedidas pela Organização 

Mundial da Saúde (OMS), Ministério da Saúde e Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (ANVISA). A frequência mínima de monitoramento deverá ser mensal. 



 
 

 Folha 

Plano de Controle Integrado de Vetores – PCIV – Rev.01           

Gerência de Segurança do Trabalho – GESET 

 
77/125 

 

77 
 

O monitoramento deverá ser permanente, devendo adotar métodos e práticas 

que forneçam posições estatísticas sobre a população de pragas a fim de controlar 

dinamicamente a situação e orientar ações futuras, de acordo com a criticidade da 

área. 

Para cada imóvel controlado a CONTRATADA deverá manter Planilha Mensal 

de Monitoramento que será preenchida por funcionários da CONTRATANTE, 

contendo, no mínimo, as seguintes informações: 

 Pragas alvos avistadas e data de avistamento; 

 Setor da CONTRATANTE; 

 Responsável pelo setor; 

 Mês de referência; 

 Data de verificação e visto da CONTRATADA; e  

 Observações. 

As informações de campo deverão ser analisadas e computadas nos 

relatórios mensais que deverão ser enviados à CONTRATANTE. Todas as pragas 

observadas durante as inspeções devem ser anotadas e, caso haja a necessidade 

de alguma intervenção química localizada, essa também será anotada na Planilha 

Mensal de Monitoramento.  

6.5 Aspectos ambientais e de Saúde e Segurança 

 

Para realizar os serviços de controle de pragas nas áreas não arrendadas, a 

empresa especializada contratada pela Codesp deverá:  

 Apresentar, antes do início dos trabalhos, documentos ocupacionais 

solicitados na RESOLUÇÃO CODESP DP Nº 07.14 (ANEXO 03); 

 Adotar todas as medidas relativas à proteção dos trabalhadores e de 

pessoas ligadas a atividades da Contratada, observadas as leis em 

vigor; 

 Exigir que todos os empregados usem os EPIs necessários à proteção 

dos trabalhadores;  
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 Observar os requisitos de segurança com relação às redes elétricas, 

máquinas, presença de chamas e metais aquecidos, a utilização de 

produtos tóxicos ou explosivos, uso e guarda de ferramentas e 

aproximação de pedestres, bem como a legislação referente ao 

impacto ambiental; 

 Fornecer o EPI (Equipamento de Proteção Individual) adequado ao 

fiscal de contrato, que desejar acompanhar qualquer etapa de 

execução dos serviços; 

 Dispor de todo material necessário à sinalização de segurança; 

 Manter a equipe técnica devidamente uniformizada e identificada 

através de crachás; 

 Descartar, respeitando as leis ambientais, todos os resíduos gerados 

durante as atividades; 

 As embalagens vazias dos produtos praguicidas não devem ser 

deixadas no local de aplicação, devendo retornar à empresa 

prestadora de serviço para adequada destinação final. 

Além disso, serão utilizados somente produtos desinfestantes domissanitários 

com as seguintes características: 

 Autorizados pelo Ministério da Saúde; 

 Causar mínimo impacto ao meio ambiente; 

 Ser de venda restrita a empresas especializadas ou de venda livre, 

devidamente registrados na ANVISA. 

 Deverá ser apresentada à GESET tabela dos produtos que serão usados 

contendo as seguintes informações mínimas: nome comum, grupo químico, ação 

tóxica, antídoto, tratamento e número de Registro no Ministério da Saúde. Qualquer 

alteração com relação à mudança de produtos deverá ser comunicada à Contratante 

com 5 (cinco) dias úteis de antecedência. 

Os produtos deverão ser relacionados diretamente com o tipo de praga e o 

tipo de ambiente, para que se possa obter uma intervenção segura e eficaz, 
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utilizando-os somente onde e quando necessário, preservando assim o 

meio ambiente e os colaboradores da contratante. 

A Contratada deverá manter os produtos químicos em locais seguros e 

adequados, com acesso apenas a pessoas autorizadas. Será proibido o uso de 

inseticidas clorados. 

As ações de controle vetorial deverão ser aplicadas por profissionais 

treinados e identificados. Nas áreas de escritório, devido à circulação constante de 

pessoas, a atenção deverá se concentrar também no tipo de produto, forma de 

aplicação e de exposição para evitar possível intoxicação ou intolerância por parte 

dos colaboradores. Ações de desinsetização serão realizadas preferencialmente em 

finais de semana de forma a minimizar a exposição dos colaboradores aos produtos 

químicos utilizados. 

 

6.6 Público Alvo 

 

O público alvo deste subprograma inclui diretamente os colaboradores da 

Codesp e indiretamente os trabalhadores de terminais e empresas terceirizadas e os 

usuários do Porto de Santos. 

 

6.7 Recursos Materiais e Humanos 

 

Para a prestação de serviços, os executantes deverão estar capacitados para 

desempenharem a função de armazenamento, manipulação, transporte e aplicação 

de praguicidas, sendo que essa capacitação deverá ser atestada pelo Responsável 

Técnico. 

A equipe técnica que fará o controle de vetores e pragas urbanas nas 

instalações da Codesp deverá ter a seguinte composição mínima:  

 1 (UM) RESPONSÁVEL TÉCNICO (RT): Esta função deverá ser 

exercida pelo profissional detentor da Anotação de Responsabilidade 
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Técnica. Além das atribuições instituídas pela legislação que rege os 

serviços de controle de praga (Resolução RDC nº 52, de 22 de outubro 

de 2009 da ANVISA), o RT deverá: 

o Ser o responsável direto pela execução dos serviços; 

treinamento dos operadores; aquisição de produtos, 

equipamentos e materiais; orientação da forma correta de 

aplicação dos produtos no cumprimento das tarefas inerentes ao 

controle de vetores e pragas urbanas; e por possíveis danos que 

possam vir a ocorrer à saúde e ao ambiente; 

o Coordenar e aprovar a execução dos trabalhos;  

o Realizar uma vistoria a cada 3 (três) meses nos locais 

controlados; 

o Participar de reuniões na sede da CONTRATANTE para discutir 

os resultados do controle, as dificuldades encontradas e demais 

itens a serem abordados; 

o Esclarecer todas as dúvidas da CONTRATANTE referente ao 

Controle de Vetores e Pragas Urbanas. 

 

 1 (UM) TÉCNICO CIENTÍFICO: Profissional de nível superior 

(Engenheiro Agrônomo, Engenheiro Químico, Químico Industrial, 

Farmacêutico, Biólogo ou Médico Veterinário) com experiência na 

atividade de controle de vetores e pragas urbanas. Esta experiência 

deverá ser comprovada pela apresentação da certidão emitida pelo 

Conselho Regional ou por outro meio aprovado pela Contratante. 

Caberá ao Técnico Científico: 

o Auxiliar o Responsável Técnico nas atividades de controle; 

o Auxiliar na elaboração dos relatórios técnicos semanais, 

mensais e final; 

o Analisar cientificamente os dados de campo e dos relatórios e 

os resultados das armadilhas de monitoramento; 

o Participar de reuniões sempre que solicitado pela 

CONTRATANTE; e 
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o Realizar 2 (duas) vistorias mensais nos locais descritos no 

ANEXO 01. 

 

 2 (DOIS) ENCARREGADOS DE CAMPO: Profissional de nível médio 

qualificado para coordenar as equipes de campo. Deverá estar 

presente durante a execução dos trabalhos.  

 

 15 (QUINZE) AGENTES DE CAMPO: Profissionais devidamente 

habilitados e capacitados para realizar o controle de vetores e pragas 

urbanas. 

 

 (UM) AGENTE DE MONITORAMENTO para controle do Aedes 

aegypti: Profissional devidamente capacitado e treinado para realizar o 

monitoramento das armadilhas de captura de mosquitos adultos. 

 

 (UM) TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO: Profissional com 

formação de nível médio capacitado para a informação do empregador 

e dos trabalhadores sobre os riscos presentes no ambiente de trabalho 

e a promoção de campanhas preventivas. O Técnico de Segurança do 

Trabalho deverá realizar vistorias diárias para verificar a correta 

execução das atividades. 

 

Para o controle de insetos, aracnídeos e moluscos serão utilizados os 

seguintes materiais:  

 Atomizador Costal Motorizado;  

 Pistola finca pinos; 

 Pulverizador inox (10 L); 

 Escada extensível 2 x 10 (20 degraus); 

 Equipamentos de comunicação portáteis;  

 Aplicadores de silicone para tubos de até 300 mL; 

 Tubos de silicone para vedação, com 256 g, no mínimo; 
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 Borrifadores plástico de 500 mL; 

 Pistolas aplicadoras de gel; 

 Polvilhadeiras de 1 kg; 

 Polvilhadeiras de 2 kg; 

 Equipamentos de Proteção Individual (EPI);  

 Máquina fotográfica digital; e 

 Pranchetas, canetas, planilha mensal de monitoramento, etc. 

 

6.8 Atendimentos a requisitos legais e institucionais 

 

Seguem, abaixo, as principais legislações e resoluções sobre o tema: 

 Instrução Normativa 141, de 19 de dezembro de 2006, do IBAMA; 

 Portaria Nº 321/MS/SNVS, DE 8 de Agosto de 1997; 

 Portaria N° 09, de 16 de novembro de 2000, do Centro de Vigilância 

Sanitária; 

 Resolução 52, de 22 de outubro de 2009, da ANVISA; 

 Resolução 56, de 6 de agosto de 2008, da ANVISA; 

 Resolução 72, de 29 de dezembro de 2009, da ANVISA; 

 Resolução nº 3274, de 6 de fevereiro de 2014, da ANTAQ 

 Resolução n° 237, de 22 de Setembro de 2016, da CODESP; 

 Lei 5197, de 1967; 

 Lei 9605 de 1998. 

 

6.9 Inter-relação com outros programas 

 

Este programa relaciona-se diretamente com o PROGRAMA DE 

GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PGRS), quando da cobrança e 
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implementação das boas práticas no gerenciamento, de forma a minimizar a 

presença de grãos atrativos para vetores e reservatórios nas áreas do porto. 

Mantém também relação direta com o PROGRAMA DE SAÚDE E 

SEGURANÇA DO TRABALHADOR PORTUÁRIO no constante às medidas de 

prevenção ao contágio e transmissão de enfermidades e agravos de saúde e 

segurança, quando da prevenção de acidentes por animais peçonhentos. 

 

6.10 Cronograma de Execução 

 

Antes do início da execução das atividades, a Contratada deverá realizar 

visita técnica para conhecimento das espécies a serem tratadas e o nível de 

infestação, identificação das áreas através de croqui e plantas e elaboração do 

Plano de Trabalho.  

O Plano de Trabalho deverá conter diversas informações, entre elas o 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO. Este cronograma poderá variar de acordo com os 

níveis de infestação dos locais e dos resultados já obtidos. 

Porém, cabe destacar que as desinsetizações serão realizadas, no mínimo, a 

cada três meses e o monitoramento será mensal. Dependendo do nível de 

infestação, a dedetização poderá ser feita em períodos menores. 

 

6.11 Responsáveis pela implementação do Programa 

 

 Daniel Ragoneti de Moraes  

o Chefe de Serviços da Gerência de Segurança do Trabalho 

(GESET) da Codesp 

 Fábio Silveira 

o Engenheiro Sanitarista da Gerência de Segurança do Trabalho 

(GESET) da Codesp 
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6.12 Sistema de registro 

 

O sistema de registro será composto por 3 (três) documentos:  

 PLANILHA MENSAL DE MONITORAMENTO, 

 RELATÓRIO MENSAL 

 COMPROVANTE DE EXECUÇÃO. 

A Codesp trabalhará com um sistema contínuo de monitoramento, otimizando 

o uso dos produtos químicos necessários no controle de pragas urbanas, conforme 

preconizam as normas expedidas pela Organização Mundial da Saúde (OMS), 

Ministério da Saúde e Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). 

O monitoramento deverá ser permanente, devendo adotar métodos e práticas 

que forneçam posições estatísticas sobre a população de pragas a fim de controlar 

dinamicamente a situação e orientar ações futuras, de acordo com a criticidade da 

área.  

Para cada área controlada existirá uma PLANILHA MENSAL DE 

MONITORAMENTO que será preenchida por funcionários da Codesp, contendo as 

seguintes informações: 

 Pragas alvos avistadas e data de avistamento; 

 Setor da Contratante; 

 Responsável pelo setor; 

 Mês de referência; 

 Data de verificação e visto da Contratada; e  

 Observações. 

Todas as pragas observadas durante as inspeções devem ser anotadas e, 

caso haja a necessidade de alguma intervenção química localizada, essa também 

será anotada na Planilha Mensal de Monitoramento. 
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As informações de campo deverão ser analisadas e computadas no 

RELATÓRIO MENSAL. O relatório mensal deverá conter, no mínimo, as seguintes 

informações:  

 Locais e imóveis controlados e monitorados durante o período através 

de tabelas e mapas ou plantas do Porto; 

 Ações corretivas adotadas pela Contratada; 

 Identificação das pragas infestantes e nível de infestação por imóvel ou 

região. Deverão ser utilizados, como exemplo, os seguintes 

indicadores de infestação: 

o Ausência de avistamento de roedores nos períodos diurno e 

noturno; 

o Ausência de sinais da presença de roedores; 

o Presença de sinais de vetores (pegadas, fezes, pelos, 

carcaças); 

o Avistamentos de caramujos. 

 Grupo(s) químicos(s) usados e quantidade utilizada; 

 Indicação das medidas de controle físico que precisam ser adotadas 

pela Contratante, acompanhadas de registro fotográfico, tais como: 

intensificação da limpeza; fechamento de frestas, valas e ralos; 

remoção de resíduos e materiais inservíveis; reparos estruturais das 

instalações; entre outras.  

 Condições de higiene ambiental, incluindo arredores das edificações, 

que favoreçam a multiplicação e esconderijo de pragas, 

acompanhadas de registro fotográfico; 

 Demais informações solicitadas pela Contratante. 

O Relatório Mensal deverá conter REGISTRO FOTOGRÁFICO das atividades 

realizadas e das não conformidades observadas. 

6.13 Resultados alcançados 

 

Entre os principais resultados alcançados em 2016 e 2017 podemos destacar: 
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 Finalização de Termo de Referência para a contratação, via processo 

licitatório, de empresa especializada em controle e monitoramento de 

vetores e pragas urbanas; 

 Abertura do processo licitatório N°23/2017 para a contratação do 

referido serviço; 

 Além disso, foram realizados, de forma pontual, 33 serviços de 

dedetizações e 70 de desratizações nos prédios da Autoridade 

Portuária (ANEXO 10);  

 Foram realizados 12 atendimentos com o apicultor profissional, 

conforme tabela abaixo. 

 

7 Subprograma de controle de Animais Domésticos  

 

7.1 Apresentação e Justificativa 
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Os cães e os gatos são vistos pela população como animais de companhia, 

no entanto, podem ser também reservatórios de diversos patógenos. As áreas do 

Porto Organizado de Santos apresentam ecossistemas complexos onde, além 

destes animais, há uma gama extensa de outras espécies, tanto de animais 

vertebrados como invertebrados capazes de fechar o ciclo de transmissão de 

zoonoses severas, como a raiva, toxoplasmose, larva migrans visceral, entre outras. 

Além disso, existe também uma considerável poluição do meio ambiente. Em 1975 

foi estimado que cães, nos Estados Unidos, produziam 3.500 toneladas de fezes e 

36 milhões de litros de urina diariamente. Este volume de dejetos provê local de 

reprodução para moscas, alimento para roedores e fonte de contaminação para 

água e alimentos por microrganismos com potencial zoonótico (CARTER, 1990 apud 

MOLENTO, 2005). 

Além da transmissão de doenças, a presença de animais pode trazer outros 

tipos de transtornos, tais como os agravos por mordedura e arranhadura e acidentes 

automobilísticos. Há também questões relacionadas ao bem estar animal, pois estes 

podem estar mal alocados, doentes ou em sofrimento, como no caso dos animais 

atropelados. Somado a isso, os animais podem atrapalhar as operações portuárias, 

fator que vai de encontro aos objetivos de se aumentar a eficiência nos trabalhos. 

Diante da íntima relação entre Porto e cidade, a entrada de animais 

provenientes da área municipal é muito comum, muitas vezes os animais se perdem 

de seus lares vindos a se alojar na área portuária. Outros são abandonados nas vias 

portuárias por caminhoneiros, trabalhadores e cidadãos da região. Há ainda os 

animais comunitários que apenas transitam pela área portuária, atraídos por 

alimento ou buscando repouso temporário. 

Dentro deste panorama pré-estabelecido, ressalta-se que o sucesso de um 

programa de controle da população animal ocorre quando medidas de esterilização 

(castração) são associados às campanhas de doação e de conscientização sobre a 

posse responsável somado a mecanismos punitivos para aqueles que abandonam 

animais. 
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Segundo o Programa de Controle de Populações de Cães e Gatos do Estado 

de São Paulo (2009), as atividades isoladas de recolhimento e eliminação de cães e 

gatos não são efetivas para o controle da dinâmica dessas populações, sendo 

necessário, portanto, atuar na causa do problema: a procriação animal sem controle 

e a falta de responsabilidade do ser humano quanto à sua posse, propriedade ou 

guarda. 

Ainda, o controle de populações de cães e gatos depende do 

desenvolvimento de atitudes críticas, proativas e constantes de toda a sociedade, 

em particular dos proprietários, o que merece especial ênfase para a reavaliação de 

crenças e valores pessoais. 

As cadelas e gatas são animais de gestação curta (ao redor de 60 dias), com 

grande potencial de produção de proles numerosas que podem atingir a maturidade 

sexual a partir de seis meses de idade (São Paulo, 2009). As fêmeas podem gerar, 

em condições normais, ao redor de sete filhotes por ano. A solução deste problema 

está na implantação de programas efetivos envolvendo o controle da reprodução 

desses animais. 

 

Figura 13 – Pirâmide de reprodução de cães e gatos. Valores estabelecidos através dos parâmetros 

de uma ninhada a cada 6 meses e média de 2,8 crias por ninhada 

O programa de controle de animais domésticos do Porto de Santos se iniciou 

no final do ano de 2011 e é constituído por ações de castração, cuidados sanitários 

(vacinação, vermifugação, controle de ectoparasitas), doação de animais e, quando 

necessário, atendimento clínico–cirúrgico e de reabilitação. 
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7.2 Objetivos (geral e específicos) 

 

Objetivo Geral: Reduzir a população de cães e gatos no Porto Organizado a 

níveis aceitáveis, minimizando os casos de agravos e de transmissão de zoonoses a 

humanos. 

Objetivos específicos: Constituem-se em todas as estratégias que serão 

desenvolvidas ao longo do plano para alcançar o objetivo geral, tais como:  

 Encaminhar os animais para a castração; 

 Divulgar os animais com potencial para a adoção; 

 Realizar campanhas de vacinação; 

 Reduzir gradativamente a população de animais domiciliados nas 

áreas portuárias através do impedimento da reposição dos animais 

comunitários que vierem a óbito; 

 Educar a população portuária para não introduzir ou incentivar a 

permanência de novos animais; 

 Educar a população portuária sobre a posse responsável de animais; 

 Manter um programa de assistência contínua a animais enfermos ou 

acidentados que adentrem a área do porto organizado; e 

 Adquirir novos insumos e equipamentos para otimizar a captura e 

manejo de animais. 

 

7.3 Metas 

 

 Manter uma taxa de 90% de cães castrados do total de animais 

cadastrados do Programa de Controle Populacional de Animais 

Domésticos da Codesp; 
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 Vacinar, pelo menos, 70% da população de animais cadastrados no 

Programa de Controle Populacional de Animais Domésticos da 

Codesp; 

 Registrar 100 % dos animais identificados na área do porto organizado; 

 Contratar serviço de atendimento clínico-cirúrgico e laboratorial para os 

animais cadastrados ou para aqueles que, ao adentrar a faixa 

portuária, se apresentarem enfermos ou se acidentarem; e 

 Manutenção das castrações através da parceria com a Prefeitura de 

Santos e ONG Defesa da Vida Animal e, em situações emergenciais, 

através de serviço privado a ser contratado. 

  

7.4 Procedimentos Metodológicos e Atividades 

7.4.1 Captura dos animais 

 

As técnicas de captura variam de acordo com a espécie animal.  Para felinos 

a captura é efetuada através de armadilhas e do uso de puçá, uma vez que seu 

comportamento arredio impede o simples recolhimento destes animais. As 

armadilhas são instaladas em locais estratégicos, dentro do perímetro de 

deslocamento do animal. Normalmente é escolhida uma área coberta e em ambiente 

onde haja baixa circulação de pessoas, evitando exposição do animal a fatores 

estressantes como chuva, contato com seres humanos e outros animais (cães). As 

armadilhas são instaladas, preferencialmente, no período da tarde, utilizando-se 

ração úmida para gatos como isca. Para o uso do puçá também se faz necessária a 

presença de um atrativo, no entanto, a captura é realizada no momento da ação. 

Após a captura do animal, este é recolhido em uma caixa de transporte ou numa 

gaiola de contenção. 
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Figura 14 - Estagiários em medicina veterinária preparando a armadilha para captura de felinos. 

 

 

Figura 15 - Filhote capturado com o auxílio da armadilha na região da Alemoa. 



 
 

 Folha 

Plano de Controle Integrado de Vetores – PCIV – Rev.01           

Gerência de Segurança do Trabalho – GESET 

 
92/125 

 

92 
 

 

Figura 16 - Estagiário em medicina veterinária manuseando o puçá no momento da captura de um 
felino na região do Saboó. 

Ainda, para o manuseio dos animais é utilizada a luva de raspa de couro. Este 

instrumento também pode ser utilizado quando há a necessidade ou a possibilidade 

de captura manual, metodologia empregada em animais dóceis, muito debilitados e 

para filhotes. 

 

Figura 17 - Fêmea e ninhada capturados com auxílio de luva de raspa de couro. Embora 

lactante, o animal era muito dócil. 
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Os cães são capturados com o uso de focinheira, coleira e guia. 

Eventualmente, se houver necessidade, a luva de raspa de couro também pode ser 

utilizada. Nos casos onde o cão apresenta um grau maior de agitação ou 

agressividade a equipe utiliza um cambão, instrumento muito importante para a 

captura de cães, pois proporciona o manejo seguro do animal. 

 

Figura 18 – Animal dócil capturado com o auxílio de coleira e guia. 

Os cães capturados são mantidos em um pequeno recinto construído anexo à 

Gerência de Segurança do Trabalho. É possível abrigar dois animais no local e, 

temporariamente, este número pode ser expandido para quatro cães, sendo esta a 

sua capacidade total.  Este recinto tem como objeto manter animais que necessitem 

de cuidados médico-cirúrgicos, como no caso de castrações, atropelamentos, 

enfermidades de pele (sarna, dermatite, micose). Além disso, há os casos de 

acompanhamento do pré e pós-parto e ainda de abrigo de animais que estão 

disponíveis para a adoção. 
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Figura 19 - Animal resgatado na faixa portuária, na região de Outeirinhos, e realocado no 
abrigo temporário da Codesp para tratamento. 

 

 

Figura 20 - Recinto temporário para cães. 

 

Há ainda uma sala onde são mantidos, provisoriamente, os felinos cujo 

recolhimento obedece ao mesmo critério dos cães. Hoje, eles são mantidos livres na 

sala, mas, futuramente este ambiente será reformado com o objetivo de criar um 

espaço isolado para estes animais.  



 
 

 Folha 

Plano de Controle Integrado de Vetores – PCIV – Rev.01           

Gerência de Segurança do Trabalho – GESET 

 
95/125 

 

95 
 

  

Figura 21 - Recinto temporário para abrigo de felinos. 

7.4.2 Identificação 

 

Todos os animais situados na área portuária são fotografados, identificados 

através de nome e de um número, acompanhado da letra “C”(C1, C2, C3...) para 

cães e “G” para gatos. Os animais são registrados em uma planilha para cada 

espécie animal, contendo os seguintes dados: 

 Código 

 Nome 

 Data do resgate ou da identificação do animal na área portuária 

 Idade na data do cadastro 

 Cor da pelagem 

 Raça 

 Sexo 

 Área 

 Local de Habitação 

 Óbito 

 Data do óbito 

 Causa do óbito 

 Castrado 

 Data da castração 
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 Local da castração 

 Adoção 

 Data da adoção 

 Local de adoção 

 Meio de divulgação pelo qual o animal foi adotado 

 A equipe também mantem um registro fotográfico de cada animal.  

 A manutenção de um cadastro dos animais é importante para se conhecer o 

tamanho da população, gerando dados sobre novos animais, animais nascidos, 

mortos e adotados, regiões portuárias com colônias de gatos estabelecidas e locais 

de maior avistamento de novos animais, avaliando assim se as ações de controle 

estão sendo efetivas e possibilitando o planejamento das próximas ações. 
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Figura 22 - Planilha de registro dos cães identificados na área portuária. 
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Figura 23 - Planilha de registro dos felinos identificados na área portuária.
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7.4.3 Castração 

 

As castrações dos animais são realizadas na Organização Não 

Governamental Defesa da Vida Animal (ONG DVA) ou Coordenadoria de Proteção à 

Vida Animal (CODEVIDA), órgão municipal que fornece serviços à população de 

animais domésticos presentes na cidade de Santos. Atualmente, os animais são 

preferencialmente castrados na ONG devido à facilidade de acesso, pois sua sede 

se localiza próxima à Codesp, possibilitando fácil deslocamento da equipe. 

A castração é um método cirúrgico que consiste na remoção do útero e 

ovários na fêmea (ovariosalpingohisterectomia) e dos testículos (orquiectomia) no 

macho, eliminando assim a capacidade reprodutiva. Para a realização do 

procedimento, os animais são anestesiados e o protocolo varia principalmente em 

função da idade do animal. 

 Os cuidados requeridos no pós-operatório são realizados pela equipe técnica 

da GESET, no caso de animais alocados na área Codesp, e pelos proprietários, no 

caso dos animais já adotados. Esses cuidados compreendem a administração de 

antibiótico, anti-inflamatório e analgésico, além do curativo da ferida cirúrgica. Nos 

machos, a incisão cirúrgica é muito pequena, exigindo poucos dias para a 

cicatrização, porém, no caso das fêmeas, o processo cicatricial tem duração de dez 

dias, assim sendo, o animal retorna à ONG para remoção dos pontos pelos Médicos 

Veterinários.  

A castração de filhotes pode ser realizada a partir do quarto mês de vida, 

assim, caso o animal tenha sido adotado antes desse período, a Codesp oferece o 

agendamento e, se necessário, o translado do animal à ONG para a castração, 

ficando sob responsabilidade do novo tutor os procedimentos pós-operatórios.  
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7.4.4 Doação 

 

Atualmente, os animais com potencial para adoção são divulgados através de 

cinco meios diferentes: 

 Mídia impressa, através da coluna “Mural Pet” da revista semanal do 

Jornal “A Tribuna”; 

 Mídia Digital, através da intranet da CODESP; 

 Redes Sociais; 

 Divulgação através de palestras e banners apresentados em eventos 

da Codesp abertos ao público; 

 Feira de Adoção realizada aos sábados pela Organização Não 

Governamental Movimento de Apoio aos Protetores de Animais e da 

Natureza - MAPAM); 

 

 

Figura 24 - Coluna de divulgação de animais para doação da revista dominical do 
jornal da tribuna. 
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Figura 25 - Link de divulgação dos animais disponíveis para adoção hospedado na intranet da 
CODESP. 
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     Figura 26 -  Feira de Adoção de Animais. 

 Os indivíduos interessados em se tornar tutor de um animal são entrevistados 

a fim de verificar o real interesse no animal, pois muitas pessoas realizam a adoção 

em um ato impulsivo, levando a posterior devolução do animal ou mesmo abandono.  

Uma vez firmada a adoção o novo tutor deve assinar um TERMO DE 

ADOÇÃO (ANEXO 11), apresentar cópia de um documento de identificação e de um 

comprovante de residência. Para os animais que ainda não foram castrados, é 

oferecida a possibilidade do agendamento da castração pela ONG e, caso o tutor 

não tenha meios para acompanhar o animal no procedimento, a equipe da Codesp 

auxilia no traslado do animal, porém, os cuidados pós–operatórios são de 

responsabilidade do tutor. 

Antes dos animais serem entregues ao novo tutor eles são imunizados e 

submetidos a tratamento contra endoparasitas e ectoparasitas. No caso de filhotes 

de cães, estes recebem a primeira dose de vacina contra enfermidades infecciosas. 

A vacinação contra raiva deve ser realizada a partir do quarto mês de vida, assim 

sendo, o tutor tem a opção de retornar à Codesp para imunizar o animal ou realizá-la 

em campanhas ou em clínicas particulares.  

 



 
 

 Folha 

Plano de Controle Integrado de Vetores – PCIV – Rev.01           

Gerência de Segurança do Trabalho – GESET 

 
103/125 

 

103 
 

   

 
Figura 27 - Casos de sucesso de adoção de animais entre funcionários da CODESP e público 

externo. 
 

7.4.5 Vacinação e controle de parasitas. 

 

O programa de controle de animais possui uma rotina de imunização e 

controle de endoparasitas e ectoparasitas. Os caninos são imunizados contra a raiva 

e contra as doenças imunopreviníveis constantes na vacina polivalente denominada 

“V11” (vírus da cinomose, vírus da parvovirose, coronavirus canino, adenovírus tipo 

1, adenovírus tipo 2, parainfluenza, Leptospira canicola, L. icterohaemorrhagiae, L. 

Pomona, L. grippothyphosa e L. copenhageni. Já os felinos são imunizados apenas 

com a vacina antirrábica, a única enfermidade zoonótica transmissível por essa 

espécie e que é imunoprevinível.  

Todos os cães alocados na área portuária são vacinados anualmente, porém, 

existem dificuldades em executar a mesma cobertura vacinal nos felinos, tendo em 

vista que existem grupos de animais irascíveis em diversos pontos da área portuária. 

Assim, quando estes animais são capturados para a castração, eles recebem uma 

dose da vacina. Barbosa et. al (2008) observaram em um estudo sobre a distribuição 

espacial e temporal da raiva que, quando a eficiência da cobertura vacinal é boa em 

cães, o número de casos de raiva em felinos é baixo. Segundo Acha e Szyfres (1986 
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apud Barbosa et al, 2008), o felino não desempenha papel importante no ciclo da 

raiva pois se comporta como hospedeiro acidental do vírus. Esta condição não 

exime a necessidade de vacinação desta espécie uma vez que ela pode transmitir 

raiva aos humanos, porém, a raiva felina desaparece assim que a doença é 

controlada na espécie canina (Instituto Pasteur, 2009). Assim sendo, os felinos 

domesticados são vacinados na sua totalidade, porém as populações selvagens são 

vacinadas apenas na oportunidade de contenção. 

 

 

Figura 28 - Imunização contra a raiva em felino alocado em área administrativa. 

  

O controle de endoparasitas e ectoparasitas é realizado a cada seis meses 

nos cães ou sempre que necessário. Nos felinos, o controle obedece a mesma 

lógica da imunização, sendo, portanto, realizado frequentemente nos animais 

domesticados e oportunamente nos irascíveis. A medicação para controle de 

parasitas intestinais é realizada por via oral nos cães, nos gatos existe a opção oral 

e a opção pour on. Os medicamentos antiparasitários utilizados costumam ter em 

sua formulação, independentemente da forma de apresentação, os compostos: 

pirantel, praziquantel, febantel e ivermectina. A medicação para controle de pulgas e 

carrapatos, na maioria das vezes, é feita através da formulação pour on, porém 

coleiras e medicamentos orais também podem ser utilizados. Os princípios ativos 

mais utilizados são: fipronil, imidacloprid, clorpirifos, d-fenotrina, piriproxifen e 

spinosad. 
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Figura 29 - Aplicação de medicamento do tipo “pour-on” para controle de pulgas e carrapatos. 

  

7.4.6 Atendimento a animais enfermos e acidentados  

 

Quando da constatação de um animal enfermo ou acidentado na área 

portuária, este é resgatado e encaminhado para atendimento. O local de 

atendimento varia de acordo com a gravidade dos ferimentos, do horário ou dia do 

acidente, logo, o animal pode ser encaminhado: 

 

 Nos dias úteis, no período da manhã, à ONG Defesa da Vida Animal; 

 Nos dias úteis, no período da tarde e nos finais de semana e feriados, 

independentemente do horário, às clínicas particulares ou hospitais 

veterinários das Universidades da região. 
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Os procedimentos realizados no animal são acompanhados por um membro 

da equipe. Em alguns casos, há necessidade de internação a fim da realização de 

cuidados intensivos. Quando não há esta necessidade, o animal permanece em um 

dos recintos mencionados no item “captura de animais” até o seu completo 

reestabelecimento.    

 

Figura 30 - Animal atropelado atendido no Centro Veterinário do Centro Universitário Mont Serrat. 

 

 

Figura 31 - Cão atropelado atendido em clínica particular. 
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7.5 Aspectos ambientais e de Saúde e Segurança 

 

Além dos problemas relacionados ao bem estar animal, a hiperpopulação de 

cães e gatos é um problema grave de saúde pública. O manejo impróprio destes 

animais pode acarretar agressões à população humana através de mordeduras e 

arranhaduras. Além das lesões físicas (leves ou graves) e consequente infecção 

secundária, este tipo de acidente causa alto impacto psíquico e emocional nas 

pessoas mordidas. Em situações mais críticas, a agressão pode levar a vítima a 

óbito, principalmente quando o agredido é uma criança. Além da agressão direta, o 

deslocamento descontrolado de animais domésticos pode acarretar em acidentes de 

trânsito (Lima & Luna, 2012).  

Os animais podem também contaminar o ambiente com seus dejetos, 

colocando em risco a saúde da população humana e de outros animais. 

Enfermidades como a larva migrans visceral, a larva migrans cutânea e a 

toxoplasmose podem ser transmitidas por estes dejetos. Há enfermidades que são 

transmitidas através de mordedura (raiva) e arranhadura (doença da arranhadura do 

gato). As dermatites zoonóticas (sarna e micoses) são transmitidas pelo contato 

direto do ser humano com a pele infectada do animal ou por fômites. A veiculação de 

ectoparasitas como pulgas e carrapatos também é considerada uma zoonose e, por 

fim, animais domésticos podem ainda ser reservatórios de doenças como a 

leptospirose e leishmaniose.  

Em relação à segurança da equipe, no item 7.4.1 Captura dos animais, 

foram mencionados os equipamentos necessários e as formas de contenção dos 

animais. 

  

7.6 Público Alvo 

 

Este subprograma é voltado diretamente aos colaboradores da CODESP e 

indiretamente aos empregados dos terminais e demais usuários do Porto.  
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7.7 Recursos Materiais e Humanos 

A equipe é composta por: 

 1 (um) Médico Veterinário, responsável pela coordenação da equipe; 

 3 (três) Técnicos de Meio Ambiente, que auxiliam nos cuidados dos 

animais, captura, encaminhamento para castração, atendimento médico 

veterinário e doação dos animais; 

 1 (um) Auxiliar Portuário, responsável pela limpeza das áreas de 

permanência dos animais e por auxiliar os técnicos nas atividades do 

programa; 

 2 (dois) Estagiários em Medicina Veterinária que acompanham e 

executam todas as atividades citadas acima. 

Os recursos materiais utilizados atualmente para os trabalhos são 

compreendidos por duas caixas de transporte para cães, duas caixas de transporte 

para felinos, quatro gaiolas para captura de felinos, um puçá, um cambão focinheiras 

de diversos tamanhos, luvas de raspa de couro, guias, enforcadores e coleiras. 

 

7.8 Atendimentos a requisitos legais e institucionais 

 

Seguem, abaixo, as principais legislações e resoluções que dispõem sobre o 

controle de animais domésticos (cães e gatos): 

 Constituição Federal - Art. 225 - Inciso VII; 

 Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre as sanções 

penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio 

ambiente, e dá outras providências (Art.32); 

 Declaração Universal dos Direitos dos Animais, da UNESCO, de 1978; 

 Código Penal;  

 Resolução nº 72, de 29 de dezembro de 2009 da Diretoria Colegiada da 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária que dispõe sobre o Regulamento 
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Técnico que visa à promoção da saúde nos portos de controle sanitário 

instalados em território nacional, e embarcações que por eles transitem; e 

 Lei 13.426 de 30 de março de 2017, que dispõe sobre a política de controle 

da natalidade de cães e gatos e dá outras providências. 

 

7.9 Inter-relação com outros programas 

 

Mantém também relação direta com o PROGRAMA DE SAÚDE E 

SEGURANÇA DO TRABALHADOR PORTUÁRIO no constante às medidas de 

prevenção ao contágio e transmissão de enfermidades e agravos de saúde e 

segurança, quando da prevenção de acidentes por mordedura, arranhadura e 

acidentes de trânsito causado pelo trânsito de animais nas vias do porto.  

Relaciona-se ainda com o PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL, onde 

conteúdos de saúde e prevenção às zoonoses poderão ser oferecidos à comunidade 

portuária e usuários das estruturas alvo destes programas. Estes conteúdos devem 

estar previstos no Programa de Educação Ambiental e basear-se em noções de 

prevenção às zoonoses e proliferação de pragas sinantrópicas.  

 

7.10 Cronograma de Execução 

  

 As atividades de castração, controle de ectoparasitas, vacinação, doação de 

animais são contínuas, não havendo um cronograma específico de execução. 

O programa está em plena atividade, melhorias contínuas são realizadas 

conforme o aparecimento de novas demandas. As atividades de atendimento de 

acidentados, captura de fêmeas prenhes, lactentes e de ninhadas são priorizados. 

Mesmo assim, as atividades de imunização e controle de parasitas são realizadas 

constantemente. 
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7.11 Responsável pela Implementação do Programa 

 Marcela Cristina Mendes Ribeiro 

 Médica Veterinária da Gerência de Segurança do Trabalho 

(GESET) da Codesp 

 CRMV-SP: 17.411 

 

7.12 Sistema de registro 

 

7.12.1  Atividades diárias 

 

Desde o ano de 2014, as atividades de rotina são identificadas em uma 

planilha para avaliação anual das atividades realizadas e para geração do histórico 

de demandas, possibilitando assim uma melhor programação do uso de insumos 

para o próximo ano. Neste mesmo arquivo, outras planilhas são utilizadas para 

detalhar o serviço realizado, informações utilizadas para o acompanhamento das 

ocorrências e para a determinação de novas ações no mesmo animal tal como 

revacinação, vermifugação e controle de ectoparasitas. 

Conforme observado na figura abaixo, as linhas da tabela indicam os tipos de 

ações realizadas e as colunas indicam os meses do ano. Na intersecção entre as 

linhas e as colunas é indicado o dia em que a ação foi realizada. Como exemplo, 

temos a indicação de três castrações no dia 20 de maio. 
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Figura 32 - Planilha de controle de atividades diárias 

7.12.2 Registros de ocorrências 

  

As ocorrências envolvendo animais domésticos são registradas na forma de 

Folha de Informação. Trata-se de um relatório interno que informa o teor da 

ocorrência (atropelamento, atendimento a enfermos, resgates ou identificação de 

novos animais), as ações tomadas e, quando necessário, a solicitação de medidas 

que deverão ser tomadas por outros setores da empresa. Finalizadas as atividades 

referentes à ocorrência, este documento é arquivado no processo do subprograma 

de controle de animais domésticos.   

O programa está em plena atividade, melhorias contínuas são realizadas 

conforme o aparecimento de novas demandas. Devido ao pequeno número de 

indivíduos participantes dos trabalhos, as atividades de atendimento de acidentados, 

captura de fêmeas prenhes, lactentes e de ninhadas são priorizados. Mesmo assim, 

as atividades de imunização e controle de parasitas são realizadas constantemente. 

 



 
 

 Folha 

Plano de Controle Integrado de Vetores – PCIV – Rev.01           

Gerência de Segurança do Trabalho – GESET 

 
112/125 

 

112 
 

7.13 Resultados Alcançados 

 Durante o ano de 2016 foram realizadas 51 castrações (6 cães e 45 gatos), 

83 ações de controle/prevenção de ectoparasitas, 152 ações de controle/prevenção 

de verminoses intestinais, 52 vacinações (26 cães e 26 gatos), 25 animais foram 

doados, 6 cães e 19 gatos.  

 O programa totaliza 928 ações, sendo que, além das atividades elencadas 

acima, foram realizadas também o encaminhamento de animais para atendimento 

clínico e de reabilitação, exames e cirurgias, cuidados clínicos tais como curativos e 

administração de medicamentos. 

    

8 Conteúdo Extra  

8.1 Manejo de equino 

 

A ocorrência de equinos na área portuária é uma hipótese bastante remota. 

Desde 2011 não temos relatos ou denúncias sobre a presença desses animais no 

Porto de Santos. Isso se deve ao fato do Porto de Santos atualmente não realizar 

operações de embarque ou desembarque de animais vivos e, caso algum equino 

seja avistado na área portuária, certamente esse animal será proveniente da área 

municipal.  

O Capítulo XIII do Código de Posturas do município de Santos (PREFEITURA 

DE SANTOS, 2012), é dedicado ao Registro, Licenciamento, Vacinação, Proibição e 

Captura de Animais nas Áreas Urbana e de Expansão Urbana e dispõe, no  art. 290, 

que é proibida a permanência de animais nos logradouros públicos. O art. 291 

salienta que os animais encontrados soltos nas vias e logradouros públicos, nas 

áreas urbanas e de expansão urbana de Santos e do Distrito de Bertioga, serão 

apreendidos e recolhidos pelo Serviço de Apreensão de Animais da Prefeitura 

Municipal. 
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Além disso, o art. 296 veda a criação de equinos, bovinos, caprinos, ovinos e 

suínos nas áreas urbanas e de expansão urbana deste Município, estando esses 

animais sujeitos à apreensão na forma dos artigos 290 e 291. 

O Código de Posturas do município do Guarujá (LEIS MUNICIPAIS, 2014) 

também trata desse tema. Na seção IV, que trata do controle de animais, no art. 194 

dispõe que é proibida a permanência de animais soltos nos logradouros públicos, 

nas vias públicas e em locais de livre acesso do público e informa, no § 1º, que os 

animais encontrados soltos nas vias e logradouros públicos da área urbana serão 

apreendidos e recolhidos ao órgão competente municipal. 

Além disso, o art. 197 dispõe que é proibida a criação de equinos, suínos, 

caprinos, ovinos e bovinos na área urbana, estando sujeitos a apreensão na forma 

prevista da lei.  

Considerando a rígida posição do município de Santos e Guarujá, com 

relação ao assunto tratado, podemos considerar que na margem direita e esquerda 

do porto a possibilidade de haver equinos na área urbana, que possam 

eventualmente adentrar a área portuária, é remota. Porém, caso seja constatada a 

presença desses animais na área portuária o serviço municipal competente será 

acionado para providenciar a sua remoção. 

 

8.2 Ações educativas e de conscientização 

 

As ações educativas e de conscientização sobre o controle e monitoramento 

da Fauna Sinantrópica Nociva são realizadas frequentemente aos funcionários da 

Codesp, trabalhadores do Porto de Santos e comunidade portuária. Podemos 

destacas as seguintes atividades:  

1) Instruções orais aos trabalhadores portuários nos locais onde se 

encontram um número maior de animais domésticos ou de ocorrências de 

acidentes e/ou introdução de animais; 
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2) A equipe técnica da GESET realiza palestras sobre o controle de animais 

domésticos, zoonoses e pragas urbanas aos funcionários da Autoridade 

Portuária, comunidade e demais usuários do Porto; 

Fig. 33 – Palestra realizada no museu Pelé aos servidores da Prefeitura de Santos sobre o combate do 
mosquito Aedes aegypti no Porto de Santos (Março de 2017). 
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Fig. 34 – Palestra realizada sobre o controle e monitoramento da Fauna Sinantrópica aos trabalhadores 
terceirizados da Codesp (14/02/17). 

 

3) A equipe técnica da GESET também participa de cursos de capacitações 

e palestras técnicas como forma de reciclagem e aprendizado;  
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Fig. 35 – Participação da equipe técnica da GESET na palestra realizada no Mês do Ambiente 
Sustentável, em junho de 2017, sobre o Aedes do bem: mosquito geneticamente modificado. 

 

        
Fig. 36 – Curso sobre o Manejo Integrado de Formigas, Cupins e Brocas que será realizado na APRAG 

aos técnicos da GESET/Codesp no dia 29/06/17. 
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4) Fixação de cartazes e distribuição de folhetos sobre o controle e 

monitoramento do mosquito Aedes aegypti nos principais pontos da 

Autoridade Portuária; 

Fig. 37 – Folheto distribuído ao funcionário 
terceirizado da GESET sobre o combate ao vetor. 

Fig. 38 – Cartaz educativo contendo informações de 
controle do mosquito na Codesp. 

  

5) Elaboração de folder contendo as ações da Codesp sobre o Programa 

Integrado de Controle da Fauna Sinantrópica Nociva (FSN) que será 

distribuído aos funcionários da Autoridade Portuária, trabalhadores e 

comunidade portuária;  
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Fig. 39 – Frente do folder. 
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Fig. 40 – Verso do folder contendo informações sobre os vetores elencados no Relatório Diagnóstico do 

porto e ações educativas quanto às zoonoses. 
 

6) Distribuição aos funcionários da Codesp e demais trabalhadores 

portuários do folder do CRMV-SP contendo informações sobre a posse 

responsável de animais domésticos (cães e gatos); 

 



 
 

 Folha 

Plano de Controle Integrado de Vetores – PCIV – Rev.01           

Gerência de Segurança do Trabalho – GESET 

 
120/125 

 

120 
 

      
Fig. 41 – Folder do CRMV-SP sobre a posse responsável de animais domésticos. 

 

7) Realização de ações educativas e de conscientização em eventos 

regulares como Mês do Ambiente Sustentável, Saúde nos Portos e SIPAT, 

que são destinados aos trabalhadores e comunidade portuária; 
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Fig. 42 - Stand de divulgação das atividades de vigilância sanitária montado no evento Saúde nos 
Portos, realizado no terminal de Passageiros. 

 

Fig. 43 – Palestra realizada no Mês do Ambiente Sustentável (junho de 2017). 
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Fig. 44 – Exposição de banners da CODESP no terminal de passageiros do Porto de Santos. 
 

       
Fig. 45 – Banners elaborados pela equipe técnica da CODESP em relação aos Programas de 

Controle da FSN e Adoção de Animais Doméstico. 

 

8) Além dessas ações educativas, as empresas contratadas pela Codesp 

que realizam o controle de vetores e pragas urbanas também 
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desenvolvem atividades de conscientização aos funcionários da 

Companhia e comunidade portuária por meio da fixação de cartazes, 

distribuição de folders, orientações e palestras técnicas. É importante 

mencionar que essas ações estão contidas no Termo de Referência que 

embasou o processo licitatório para a contratação dessas empresas. 

Fig. 46 – Funcionário da Contratada distribuindo 
folder aos trabalhadores da Codesp. 

Fig. 47 – Orientações e distribuição de folder a 
colaborador da Codesp. 

 

Fig. 48 – Palestra técnica realizada pelo Responsável Técnico 
da Contratada à comunidade portuária. 

        
Fig. 49 – Fixação de cartazes pela 
Contratada nas áreas da Codesp. 
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9)  Cabe destacar também que todos os terminais arrendatários da Codesp 

realizam ações educativas e de conscientização em suas áreas, o que é 

evidenciado através de relatórios mensais. 

Fig. 50 – DDS realizado com a equipe do NPD do 
Terminal 12-A. 

Fig. 51 – Palestra realizada no terminal T-Grão. 

Fig. 52 – DDS realizado pela equipe do NPD do 
terminal Transbrasa.   

Fig. 53 – Oficina realizada no terminal NST em 
parceria com a Prefeitura de Santos. 

Fig. 54 – Material de educação divulgado no 
Terminal de Passageiros (Concais). 

Fig. 55 – Divulgação de folheto no terminal NST. 
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Fig. 56 – Divulgação de folhetos no terminal T-Grão. Fig. 57 – Divulgação de material no terminal 
Transbrasa. 

8.3 Planejamento das ações: Julho a Dezembro de 2017  

 

O planejamento das ações de controle e monitoramento da Fauna 

Sinantrópica está descrito com maiores detalhes no item Cronograma de Execução 

de cada subprograma. As ações que serão realizadas de Julho a Dezembro de 2017 

podem ser observadas com mais precisão nesse item do Plano. 

As ações de educação e conscientização, conforme já mencionado, são 

realizadas frequentemente e, na sua maioria das vezes, são executadas sem um 

cronograma pré-definido. Porém, algumas atividades possuem datas específicas, 

tais como: 

 Mês do Ambiente Sustentável da CODESP – 6 a 29 de Junho de 2017 

(ANEXO 12);  

 Saúde nos Portos – Agosto ou Setembro de 2017. 

 


