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1.

30/09/2011

Responsabilidades
Aprovação e alteração: Lead Team do Grupo International Paper no Brasil
Interpretação: Gerência de EHS Corporativo

2.

Objetivo
Estabelecer responsabilidades e diretrizes sobre os comportamentos e ações
a serem cumpridos pelos profissionais, por meio da aplicação de atitudes
corretas e da utilização de métodos e práticas seguras, para prevenir a
ocorrência de acidentes, doenças ocupacionais no ambiente de trabalho e
impactos ambientais, tendo como fundamento o programa global corporativo
LIFE - Life-changing, Injury and Fatality Elimination (Elimine Acidentes e
Fatalidades. Assegure a Vida), entretanto não se limitando a ele.
Para o Grupo International Paper, não há nenhum trabalho tão importante que
não possa ser realizado com segurança.

3.

Escopo
Todas as unidades do Grupo International Paper no Brasil.

4.

Disposições Gerais
4.1. Premissas
• Excelência em saúde, segurança e meio ambiente é um valor fundamental
do Grupo International Paper e impulsiona a cultura e a crença de que é
possível criar um ambiente de trabalho livre de lesões.
• Acreditamos que para a manutenção e construção de um ambiente seguro
é necessário que cada um permaneça comprometido com os padrões de
saúde e segurança estabelecidos pelo Grupo International Paper, e
assuma a responsabilidade em trabalhar com segurança todos os dias.
• É responsabilidade de todos os profissionais e prestadores de serviços do
Grupo International Paper trabalhar de forma segura, orientando e
estimulando comportamentos semelhantes em suas equipes de trabalho.
• Para o Grupo International Paper, trabalhar com segurança é uma

condição de emprego.
• Todos os profissionais e prestadores de serviço do Grupo International
Paper compartilham a responsabilidade de criar e manter um ambiente de
trabalho seguro e devem possuir uma conduta consistente com as regras e
procedimentos de saúde, segurança e meio ambiente estabelecidos. Essa
responsabilidade começa no primeiro dia de trabalho na Empresa e
perdura até o final da carreira do profissional ou o término do contrato de
prestação de serviço.

4.2. Expectativas do Grupo International Paper
O Grupo International Paper não vai tolerar, nem ignorar, qualquer condição,
ato ou comportamento que coloque um profissional ou outras pessoas em
risco de lesões. Para este fim, a equipe de liderança deve incorporar este
padrão em seus procedimentos/processos disciplinares, comunicá-lo a todos
os profissionais e representantes dos sindicatos e administrá-lo de forma
consistente.
Os profissionais com funções de supervisão ou de gestão devem garantir que
todos os seus liderados e prestadores de serviço recebam treinamentos de
segurança adequados e nunca devem tolerar, nem autorizar, condições ou
comportamentos que violem as regras e procedimentos estabelecidos. Esses
profissionais também devem assegurar que as responsabilidades que lhes
competem dentro do sistema de gestão de saúde, segurança e meio
ambiente das unidades, negócios e escritórios funcionem adequadamente,
por meio de revisões periódicas dos equipamentos, condições físicas e de
procedimentos, auditorias e inspeções, realizadas por profissionais
habilitados, e também por meio do mecanismo de retorno de comunicação
(feedback) como, por exemplo, lições apreendidas em outras unidades
globalmente.
Todos os profissionais e demais pessoas atuando a serviço do Grupo
International Paper, devem seguir as regras e procedimentos de saúde,
segurança do trabalho e meio ambiente estabelecidos, e nunca ignorá-los ou
burlar os sistemas e equipamentos de controle de riscos (p.ex.: EPI’s Equipamentos de Proteção Individual; guarda-corpos, sistema de bloqueio e
cartão vermelho, etc.) existentes nos locais de trabalho.
NOTA: Todos os profissionais do Grupo International Paper estão sujeitos a
medidas disciplinares pelo não cumprimento das expectativas anteriormente
expostas. Os prestadores de serviço estão sujeitos a suspensão ou rescisão
do contrato mantido com a Empresa, em caso de descumprimento dessas
mesmas expectativas.

4.3. Responsabilidades dos Profissionais com Funções de
Liderança
• Assegurar que todos os seus liderados recebam treinamento e instruções
adequadas para exercer suas funções, incluindo orientações sobre meio
ambiente, saúde e segurança no trabalho;
• Zelar para que o Programa de Meio Ambiente, Saúde e Segurança do
Trabalho funcione de forma apropriada, por meio do cumprimento das
Normas e Procedimentos aplicáveis ao trabalho em execução; da inspeção
sistemática e periódica dos equipamentos (p.ex.: 5S, rotas de manutenção,

mascaras panorâmicas, etc.); da certificação da competência técnica e
comportamental do executante da tarefa; bem como zelar para que os
planos de ações sejam eficazmente efetivados;
• Analisar as situações de risco de incidentes de segurança do trabalho,
ambiental ou de doenças ocupacionais e estabelecer medidas de ação
preventiva;
• Analisar as ocorrências de incidentes de segurança do trabalho, ambiental
ou de doenças ocupacionais, em conjunto com as áreas de Saúde,
Segurança do Trabalho e Meio Ambiente e Recursos Humanos, e
estabelecer medidas de ação corretiva;
NOTA: Para incidentes com envolvimento de pessoas é obrigatória a
participação de um gestor de Recursos Humanos e o mesmo deve assegurar
que a análise das ocorrências seja realizada de forma justa.
• Incorporar os conceitos, expectativas e padrões de responsabilidades
preconizados pela International Paper, inclusive o Programa LIFE, mas
não se limitando a ele, em todas as suas atividades estratégicas e
operacionais.
• Verificar o efetivo atendimento das premissas e expectativas estabelecidas
nos itens “4.1.” e “4.2.” desta Política, por parte dos prestadores de serviço,
e exigir o atendimento sempre que necessário.

4.4. Responsabilidades de Todos os Profissionais
• Desenvolver suas atividades de maneira segura e incentivar as demais
pessoas a agirem da mesma forma para preservação da integridade física
de todos;
• Cumprir as disposições legais e regulamentares sobre meio ambiente,
saúde e segurança do trabalho (p.ex.: atender os limites de emissões de
concentração de substâncias nos efluentes, etc.);
• Usar corretamente os EPI’s - Equipamentos de Proteção Individual
fornecidos pela Empresa.
• Recusar atividades sempre que julgar que o ambiente, a forma ou os
equipamentos e ferramentas de trabalho não oferecem condições seguras
para o desenvolvimento de suas atividades.

4.5. Responsabilidades das áreas de Meio ambiente, Saúde
Ocupacional e Segurança do Trabalho
• Instituir e administrar programas educativos e de conscientização para
desenvolver e manter o interesse dos profissionais sobre meio ambiente,
saúde ocupacional e segurança do trabalho;
• Prestar assessoria necessária às áreas, bem como elaborar e divulgar
estatísticas de controle e outras atividades pertinentes;
• Elaborar normas, procedimentos e políticas de EHS (Saúde, Segurança e
Meio Ambiente);
• Emitir documentos legais pertinentes a EHS e elaborar laudos técnicos.

4.6. Responsabilidade da Comissão Interna de Prevenção de
Acidentes – CIPA e da Comissão Interna de Prevenção de
Acidentes no Trabalho Rural CIPATR
Atuar na prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho de modo
a tornar compatível permanentemente o trabalho com a preservação da vida
e a promoção da saúde do trabalhador. (NR-5 Comissão Interna de
Prevenção de Acidentes e NR-31 Norma Regulamentadora de Segurança e
Saúde no Trabalho da Agricultura, Pecuária, Silvicultura, Exploração Florestal
e Aquicultura).

5.

Infrações Graves
São consideradas infrações graves o descumprimento de políticas ou
procedimentos de segurança estabelecidos para:

6.

•

Equipamentos Motorizados, incluindo, mas não se limitando a: isolamento
de pedestres em áreas de material rodante; equipamentos de manuseio
de material, tais como empilhadeiras, pás-carregadeiras, equipamentos
de comutação ferroviários; uso de cinto de segurança e excesso de
velocidade;

•

Proteção contra Quedas, incluindo, mas não se limitando a: utilização de
equipamentos de proteção contra quedas no trabalho em altura;
existência de proteções apropriadas como guarda-corpos para
caminhar/trabalhar em locais adequados e corretamente fixadas;

•

Proteção de Máquinas, estado de energia intermediária e práticas
seguras de trabalho envolvendo máquinas em movimento;

•

Estado de Energia Zero/Lock-Out (quando existente) e Tag-Out –
Bloqueios Físicos em máquinas e equipamentos e uso de Cartão
Vermelho);

•

Proteção contra o Contato com Substâncias ou Ambientes Perigosos,
incluindo, mas não se limitando a: entrada em vasos; espaço confinado; e
procedimentos para abertura de linha com produtos químicos perigosos.

•

Direção Segura (em estradas, carreadores e cidade), incluindo, mas não
se limitando a: cinto de segurança; uso de telefone celular e equipamento
móvel de comunicação; excesso de velocidade; e condução sob a
influência de álcool ou drogas.

Medidas Disciplinares
O principal objetivo de uma medida disciplinar é motivar a mudança de
comportamento e a conduta do profissional que resultou ou poderia resultar
em danos ao trabalhador ou a outras pessoas.
Na maioria dos casos, medidas disciplinares serão aplicadas
progressivamente, com o objetivo de permitir ao profissional uma nova
oportunidade para melhorar ou corrigir seu comportamento, antes de afetar
seu emprego.

As medidas disciplinares devem ser aplicadas de modo consistente com o
acordo coletivo da unidade, processos disciplinares e histórico do profissional.
No caso de infrações graves, o profissional pode ser dispensado por justa
causa já na primeira infração, caso tenha cometido uma violação flagrante ou
intencional de uma regra ou procedimento estabelecido, com potencial para
causar lesões graves.
Constitui ato faltoso do profissional a recusa ao cumprimento das instruções
estabelecidas pela Empresa em políticas, normas e procedimentos
relacionados a Meio Ambiente, Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalho.
As penalidades disciplinares serão apreciadas pela área de Recursos
Humanos, podendo ser aplicadas de forma progressiva, a critério da
Empresa, como segue:
I. Advertência verbal;
II. Advertência por escrito;
III. Suspensão;
IV. Dispensa por justa causa.
Na circunstância em que o profissional já tenha sido advertido anteriormente
ou coloque em perigo outras pessoas, a si mesmo ou ao meio ambiente, pela
violação de regra ou procedimento estabelecido, a penalidade será
proporcional ao risco provocado, não se levando em consideração a
aplicação de forma progressiva.

7.

Notas
• Esta norma está em conformidade com as Normas Regulamentadoras –
NR’s da Portaria do MTb nº 3.214 de 08/06/1978, conforme capítulo V da
Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, com as instruções dos
fabricantes sobre uso e manuseio dos equipamentos, e com as diretrizes
globais da International Paper Co., bem como todo o restante da legislação
trabalhista, sanitária, de saúde ocupacional e ambiental aplicável.
• Compete a área de Recursos Humanos a responsabilidade de manter os
registros de todas as medidas disciplinares aplicadas, pelo tempo
determinado em lei.
• Qualquer profissional do Grupo International Paper que violar essa Política
quando estiver prestando serviço em localidade diferente de sua unidade
ou escritório de origem, estará sujeito à medida disciplinar definida em
comum acordo pelos gerentes gerais ou diretores da unidade ou escritório
em que se der a violação e da unidade ou escritório de origem do
profissional, com assistência dos respectivos Business Partners de
Recursos Humanos.

8.

Histórico da Política
Data
02/07/2009

Evento / Modificação
Implementação na IP Brasil.

30/09/2011
23/07/2012

9.

1ª Alteração - Revisão para incorporação das
diretrizes do Programa LIFE
2ª Alteração - Revisão para reforçar o papel da
área de Recursos Humanos na investigação de
incidentes com pessoas, incluindo uma nota no
item “4.3.”.

Distribuição
Todos os profissionais do Grupo International Paper no Brasil.

Normas e Procedimentos
Classificação de Acidentes

Número:

EHS-02

Data:

09/09/2010

Aprovação:

Rildo Martini

Substituiu:

Nova

1. Responsabilidade
Aprovação e alterações: Diretoria Industrial
Interpretação: Gerência de Melhoria de Processo e Saúde e Segurança do
Trabalho Corporativo.

2. Objetivo
Esta norma tem como objetivo classificar os acidentes relacionados às
atividades na International Paper do Brasil.

3. Escopo
Aplica-se a todas as unidades da International Paper do Brasil, incluindo
suas subsidiárias e escritórios regionais.

4. Definições
As definições desta norma são baseadas nos seguintes documentos:
1.
2.
3.

Política da IP Corporate HSP 30108 – Incident Investigation & Report;
OHSAS18001:2007;
Legislação Brasileira - Normas Regulamentadoras (NR´s), Normas
NBR´s, CLT, etc.

4.1 Incidente (IN)
Evento indesejado e inesperado, do qual tenha decorrido ou poderia ter
decorrido lesão, doença, fatalidade, danos materiais e/ou danos ambientais.
4.1.1Quase acidente
É um incidente no qual não houve lesão, doença, fatalidade, danos materiais
e/ou danos ambientais.
4.2. Acidente
Evento indesejado e inesperado, do qual tenha decorrido lesão, doença,
fatalidade, danos materiais e/ou danos ambientais categorizado como
segue:
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4.2.1. Acidente do Trabalho
Ocorre pelo exercício do trabalho, a serviço da empresa, provocando lesão
corporal ou perturbação funcional que cause a morte, a perda ou redução,
temporária ou permanente, da capacidade para o trabalho.
Para efeito da legislação brasileira, também se considera como acidente do
trabalho:
a) Doença profissional: Produzida ou desencadeada pelo exercício do
trabalho peculiar a determinada atividade, constante da relação de que trata
o anexo II do Regulamento da Previdência Social (Decreto 3048/99).
b) Doença do trabalho: Adquirida ou desencadeada em função de condições
especiais nas quais o trabalho é realizado e com que ele se relacione
diretamente, desde que constante da relação que trata o anexo II do
Regulamento da Previdência Social (Decreto 3048/99).
c) o acidente ocorrido durante intervalos para refeição, descanso e
necessidades fisiológicas.
d) o acidente ocorrido em viagens ou durante cursos e treinamentos, ainda
que fora da empresa, desde que financiados por ela e com objetivo de
capacitação.
4.2.2. Acidente com Primeiros Socorros (PS)
É o acidente com lesão leve, que não requer a intervenção médica, para ser
tratada, e que possibilite o retorno imediato ao trabalho, sem qualquer tipo
de restrição, como alguns exemplos listados abaixo:





Pequenos cortes, arranhões e queimaduras de 1º. grau (que não
requeiram a troca de um único curativo e nem suturas);
Entorses leves (que não requeiram sessões de fisioterapia);
Irritação dos olhos (tratada com uma única aplicação de colírio);
Irritações leves do trato respiratório (que não requeiram internação
hospitalar ou administração de oxigênio).

Nota: A necessidade de se fazer exames para diagnósticos (ex:
radiológicos) não descaracteriza a classificação de acidentes como primeiros
socorros, exceto se, decorrente do diagnóstico, houver lesão ou
necessidade de procedimentos médicos.
4.2.3. Acidente sem afastamento (SA)
É aquele que causa lesão corporal ou perturbação funcional, impedindo o
profissional de desempenhar todas as tarefas regulares do cargo que ocupa,
ou que tenha implicado na execução de procedimentos médicos (outros,
além de primeiros socorros), como os listados abaixo:
 Fraturas e imobilizações;
 Suturas;
 Restrições de movimento;
 Perda dos sentidos provocada pelo acidente (asfixia, intoxicação);
 Irritação aguda do trato respiratório (que requeira administração de
oxigênio ou internação breve, menor que um dia);
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 Tratamento médico prolongado (administração de medicamentos por
mais de uma vez, troca periódica de curativos, sessões de
fisioterapia, etc.).
A critério da área de Saúde e Segurança do Trabalho, mediante prévia
avaliação médica, com a concordância do profissional acidentado e de sua
chefia imediata, nos casos de acidente sem afastamento, o acidentado pode
desempenhar o trabalho em uma das três condições abaixo:
a. Permanência no mesmo setor:
o Sem desempenhar temporariamente algumas de suas tarefas
regulares que comprometeriam sua boa recuperação;
o Desempenhando todas as tarefas regulares, porém
trabalhando com carga horária menor.
b. Transferência temporária para outro setor.
o A fim de desempenhar outras tarefas compatíveis com as suas
capacitações.
4.2.4. Acidente com afastamento (CA)
É aquele que impede o profissional de trabalhar a partir do 1º dia útil
subseqüente ao dia do acidente ou no próximo período de trabalho
programado, se estiver sob o regime de trabalho em turnos.
Nota: Incluem-se nessa classificação os acidentes fatais.
4.2.5. Acidente de Trajeto (TRJ)
É aquele que ocorre com o profissional, no percurso normal da residência
para o trabalho e vice-versa, e do local de trabalho para o local de refeição e
vice-versa, andando a pé ou por qualquer meio de locomoção, como por
exemplo: conduzindo veículo motorizado, próprio ou veículo da empresa,
incluindo aqueles de terceiros contratados para o transporte de profissionais,
etc.
Nota: Os acidentes de trajeto, conforme a legislação brasileira são acidentes
do trabalho, porém não são computados nas mesmas estatísticas internas
que tratam dos acidentes típicos do trabalho.
4.2.6. Acidente com danos materiais (DM):
Evento que causa interrupção da produção ou prejuízo às instalações,
máquinas, equipamentos, meio ambiente ou bens materiais de propriedade
da empresa, dentro ou fora da mesma.
4.3. Comunicação de Acidente do Trabalho - CAT
Procedimento e formulário oficial utilizados para comunicar a ocorrência de
acidentes do trabalho com lesão à Previdência Social.
4.4. Acidentes Registráveis (ou Reportáveis) TIR / LWIR:
São todos os acidentes relacionados com o trabalho envolvendo pessoas e
classificados como CA ou SA.
4.4.1. Total Incident Rate - TIR:
É a Taxa de Freqüência de Acidentes Total, considerados os acidentes
registráveis, utilizada pela International Paper. É calculada pela expressão:
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TIR = Nº. acidentes registráveis (CA+SA) x 200.000 / Nº. horas-homens
trabalhadas (HHT) no período, onde:
- Nº. de acidentes registráveis: é o número dos acidentes com afastamento
(CA) e sem afastamento (SA).
- 200.000: representam horas trabalhadas em uma empresa com 100
profissionais trabalhando 40 horas diárias num total de 50 semanas no ano.
4.4.2 Lost Workday Incident Rate - LWIR:
É a Taxa de Freqüência de Acidentes com afastamento, registráveis e
utilizada pela International Paper. É calculada pela expressão:
LWIR = Nº. acidentes com afastamento (CA) x 200.000 / Nº. horas-homens
trabalhadas no período
Nota: Esta base comum, TIR e LWIR, permitem comparar empresas,
realizar análise de tendências e estabelecer metas.

Distribuição: Todos profissionais e prestadores de serviço IPBr.
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Política para Uso de

Número:

EHS-03

Telefone Celular &

Data:

23/11/2012

Aprovação:

Lead Team Brasil

Substituiu:

25/03/2011

Equipamento Móvel de
Comunicação ao Conduzir
Veículos Automotores
1. Responsabilidade

Aprovação e alterações: Lead Team Brasil
Interpretação: Gerência de Saúde, Segurança do Trabalho e Meio
Ambiente Corporativo

2. Objetivo
O objetivo desta política é reduzir o risco de acidentes e incidentes de
trabalho causados pela desatenção do motorista ao utilizar o telefone
celular ou outro dispositivo de comunicação ao
conduzir
veículos
automotores. Esta política se aplica para o uso de telefones e/ou outros
dispositivos de comunicação fornecidos pela empresa e aos do
profissional quando utilizados a serviço da empresa.

3. Escopo
Todos os profissionais do Grupo International Paper no Brasil.

4. Definições
4.1. Telefone celular/equipamento móvel de comunicação:
Qualquer dispositivo eletrônico que seja manipulado pelas mãos como,
mas não se limitando a, telefone celular, equipamentos de comunicação
de dados, BlackBerry®, PDA´s (personal digital assistant), pager, rádios
tipo Nextel®, bidirecionais ou qualquer outro dispositivo que receba ou
envie chamadas, mensagens de texto, e-mails ou que permita o acesso à
internet, incluindo a programação de sistema de GPS (Global Positioning
System) durante a condução do veículo.

5. Definições Gerais
5.1. Legislação
A legislação brasileira de trânsito prevê diversas infrações e penas
decorrentes da falta de atenção ao conduzir veículo e da utilização de
telefone celular e equipamento móvel de comunicação no trânsito.

Portanto, é terminantemente proibido o uso de telefone celular ou outro
dispositivo móvel de comunicação ao conduzir veículos automotores a
serviço da empresa.
5.2. Regulamento Interno
A International Paper do Brasil proíbe a utilização de todo tipo de
equipamento móvel de comunicação, inclusive dispositivos de viva voz
(“hands-free system”) durante a condução do veículo.
Os profissionais são responsáveis por quaisquer violações à legislação de
trânsito respondendo por eventuais multas e/ou outras penalidades nos
termos da legislação aplicável, conforme previsão expressa na Política
Corporativa ADMIN-40 sobre Utilização de Veículos.
Anualmente, todos os profissionais que conduzem veículos da empresa,
alugados ou próprios a serviço da empresa, devem ter o treinamento
específico: “Uso de Telefone Celular/Equipamento Móvel de
Comunicação” disponível no My Learning.
Nota: Todos os atos que desrespeitem as normas, políticas e/ou
procedimentos do Grupo International Paper sobre meio ambiente, saúde
e segurança são considerados infrações graves e estas estão listadas na
Política EHS-01 sobre Meio Ambiente, Saúde Ocupacional e Segurança
do Trabalho, incluindo as medidas disciplinares aplicadas para estas
infrações.

6.

Referências
Esta política é baseada e está de acordo com as políticas globais do
Grupo International Paper, e as políticas corporativas do Grupo
International Paper no Brasil.
EHS-01 - Política de Meio Ambiente, Saúde Ocupacional e Segurança do
Trabalho
ADMIN - 40 – Utilização de Veículos

7.

Anexos
Anexo I - Termo de Ciência e Responsabilidade sobre a Restrição do Uso
de Telefone Celular e Equipamento Móvel de Comunicação ao Conduzir
Veículos Automotores

8.

Histórico da Política
Data
25/03/2011
23/11/2012

Evento / Modificação
Implementação na IP Brasil.
1ª Alteração

9.

Distribuição
Todos os profissionais do Grupo International Paper no Brasil.
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1. OBJETIVO
Instruir quanto à obrigatoriedade dos Profissionais IP e Prestadores de Serviço cumprirem as
determinações desta norma, visando a proteção contra energização inesperada, ligações ou fuga
das energias residuais durante a realização de serviços ou manutenção nos equipamentos, tais
como: instalação, construção, inspeção, limpeza, lubrificação, reparos, montagem, ajustes e etc.
Este procedimento se aplica a todos os Profissionais IP e Prestadores de Serviço do Grupo
International Paper do Brasil.

2. DEFINIÇÕES
2.1 Capaz de ser bloqueado
Composto por um DIE – Dispositivo de Isolamento de Energia é capaz de ser bloqueado se possuir
uma alça/peça especial em seu corpo ou meio para se introduzir um dispositivo de bloqueio
(acessório).
2.2. Cartão vermelho
É uma etiqueta para sinalizar as fontes de energias dos bloqueios de equipamentos em geral,
constituído de papel Cartão na cor vermelha, formato retangular com picote na parte inferior,
dividido entre cartão e canhoto, que pode conter um ilhós (ou reforço) na parte superior, sendo
cartão e canhoto providos de mesma numeração. Modelo do cartão vermelho encontra-se no Anexo
II.
Para serviços em áreas úmidas onde o cartão vermelho possa molhar e/ou danificar-se, deve ser
adaptado um plástico, garantindo proteção do cartão durante todo o tempo em que o serviço estiver
sendo realizado.
O campo “preenchido por” não precisa ser preenchido em caso de uso de etiquetas impressas.
1
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2.3. DIE – Dispositivo de Isolamento de Energia
Um dispositivo que fisicamente previne a transmissão ou fuga da energia, por exemplo: chaves
elétricas, disjuntores, fusíveis, válvulas, etc, podendo ser bloqueado através de dispositivo de
bloqueio ou mesmo no seu projeto prever bloqueio através de cadeado.
2.4. Dispositivo de bloqueio (lockout device)
Um dispositivo que utiliza meios positivos de travamento, prevenindo a reenergização. Exemplos:
cadeados; bloqueadores de disjuntores, de válvulas, de plugs elétricos; raquete, etc.
2.5. EIE - Estado Intermediário de Energia
Serviços menores, durante operações de produção normal, se forem tarefas rotineiras, repetitivas e
integradas à produção normal ou em condições em que a desenergização do
equipamento/sistema impeçam a realização do serviço podem ser realizados com uma ou mais
energias presentes se houver procedimentos com medidas alternativas de segurança que garantam
efetiva proteção contra ativação inesperada para quem realiza o serviço
2.6. Energia Perigosa
Qualquer tipo de energia que possa causar lesões ou danos ambientais ou à propriedade se
contidas ou inesperadamente liberadas durante a realização de serviços ou manutenções.
.
2.7. Equipamento Energizado
Conectado a alguma fonte de energia ou que, mesmo após desligado, ainda contenha energia
residual (remanescente ou armazenada).
2.8. Energia residual
Energia remanescente ou armazenada a qual mesmo após o desligamento, bloqueio e sinalização
da fonte de energia pode ocasionar lesões ou danos ambientais e à propriedade.
2.9. EZE - Estado Zero Energia
É uma condição alcançada quando as múltiplas formas de energia que se encaminham ou que
estão presentes no interior de uma máquina, equipamento, instalação ou sistema foram anuladas,
proporcionando condições seguras para a execução de um trabalho, ou seja, eliminando a
possibilidade de energização inesperada ou fuga das energias residuais.
2.10. Fecho Principal (da caixa)
Chama-se fecho principal aquele que a Operação utiliza – ela é a primeira a bloquear a caixa e
também a última a retirar o bloqueio. Há caixas com um fecho instalado na sua lateral e outras sem
este (o furo para o bloqueio é um dos que ficam no meio da caixa). Entende-se como “principal” o
fecho que é utilizado pela Operação.
2.11. Lista de Cargos de Pessoal Autorizado
Relação atualizada de pessoas autorizadas, que concluíram treinamento específico e que atendam
a definição de Pessoal Autorizado.
2.12. Multibloqueador
Dispositivo que permite a aplicação de vários cadeados pelos executantes, permitindo que seja
aberto somente depois que todos retirarem seu respectivo cadeado.
2.13. Operação
Responsável pela área que é autorizado a assinar o Cartão Vermelho, conforme descrição no
(anexo IV).
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2.14. Operações de Produção Normal
Utilização da máquina/equipamento ou parte dela para realizar sua função original de produção.
Qualquer trabalho antes da operação normal voltado a preparar a máquina/equipamento para a
produção não é considerado “operação de produção normal”.
2.15. Pessoal Afetado
Somente aqueles que atuam nas áreas que não sejam operação e manutenção e que não realizam
qualquer trabalho em máquina ou equipamento, não estando expostos à inesperada energização ou
fuga das energias residuais. Na IP são exemplos de Pessoal Afetado: pessoal administrativo,
limpeza de áreas, segurança patrimonial, entre outros.
2.16. Pessoal Autorizado
Existem dois tipos de Pessoal Autorizado:
- Profissionais autorizados a bloquear as fontes de energia e os que assinam o cartão vermelho,
conforme o Anexo IV (lista de funções que estão autorizadas a liberar equipamentos, bloquear
fontes de energia, realizar testes de bloqueio, bloquear a caixa com cadeado e assinar o cartão
vermelho).
Todos executantes dos serviços que bloqueiam a caixa ou multibloqueador.
Todos estes autorizados devem participar do treinamento para Pessoal Autorizado.
Em todos os serviços envolvendo terceiros, o responsável IP pela execução do serviço, deverá
colocar primeiro o seu cadeado na caixa de bloqueio e então liberar a colocação dos cadeados
dos prestadores de serviço. O responsavel IP somente deverá retirar o seu cadeado após o
término de todas as atividades dos prestadores de serviço.
2.17. Placard
Procedimento específico de bloqueio por máquina/equipamento, conforme padrão definido pela
International Paper do Brasil.
2.18. Serviços Menores
Tarefas realizadas com o objetivo de manter o desempenho normal da produção , realizada de
forma rotineira, repetitiva e integrada à produção normal. Normalmente ocorre durante a produção
quando é esperada uma intervenção periódica devido a demanda de produção e boa qualidade do
produto. Tarefas menores geralmente possuem a maioria das características abaixo:
. Realizadas por um funcionário
. De curta duração
. Relativamente menores em termos da natureza do serviço
. Ocorrem frequentemente durante o dia ou turno
. Usualmente realizadas por operadores
. Não envolvem desmontagem de equipamentos (ferramentas não são
requeridas)
. São atividades cíclicas e pré-determinadas
. Esperado que ocorram regularmente
. Interrompem a produção minimamente
. Existem mesmo se excelentes padrões de produção forem alcançados
. Requerem pessoal operacional treinado
2.19. Sinalização/Etiquetagem
Aviso de perigo (cartões), visando informar que o DIE não deve ser operado antes de sua remoção.
2.20. Tipos de energia
Qualquer classe de energia, entre elas: elétrica, pneumática, hidráulica, térmica, mecânica (cinética,
potencial), química, etc.
3
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-Exemplos de Tipos de Energia
Energia Elétrica - qualquer equipamento com energia proveniente de fonte elétrica;
Energia Térmica - vapor, produtos com altas e baixas temperaturas, produtos de reação
exotérmica ou endotérmica;
Energia Química - gás natural, produtos químicos em geral (tóxicos, Inflamáveis,
corrosivos);
Energia Hidráulica - fluídos em geral como óleo, água pressurizada, entre outros;
Energia Pneumática - ar comprimido (em geral, ar sob pressão que produz movimentos,
vácuo);
Energia Mecânica - cinética , potencial (molas , gravidade), translação, rotação, elástica.
3. SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE
É proibida a utilização de botões de emergência como dispositivo de bloqueio ou controle de
energia.
O Placard deve ser removido imediatamente quando qualquer modificação no equipamento
passível de bloqueio altere a seqüência ou a forma de bloqueio. Um novo Placard deve ser
disponibilizado em 20 dias.
Todos os Placards devem ser revisados anualmente.
4 EXECUÇÃO
4.1 -CONDIÇÕES GERAIS
4.1.2 Bloqueio de Energias
Cada pessoa que realiza o serviço deve aplicar o seu próprio bloqueio em cada DIE ou na caixa de
bloqueio.
Cada equipamento deve ter procedimento específico de controle de energias (placard) visando o
Estado Zero Energia, exceto aqueles onde todas as condições a seguir estejam satisfeitas:
(1) Exista apenas uma fonte de energia
(2) A máquina ou o equipamento não tenha potencial para armazenar energia residual ou reacumular energia após desligada.
(3) A máquina ou equipamento tenha uma única fonte de energia que pode ser facilmente
identificada e controlada (inclusive bloqueada).
(4) O isolamento e bloqueio da fonte de energia completamente desenergizada, desativando a
máquina ou equipamento.
(5) A máquina ou equipamento é isolado a partir dessa fonte de energia e travados durante o
serviço ou manutenção.
(6) Um único dispositivo de bloqueio consegue bloquear a máquina ou equipamento.
(7) O dispositivo de bloqueio está sob o controle exclusivo da pessoa autorizada a realizar o serviço
ou manutenção.
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(8) O serviço ou manutenção não criam riscos para os outros trabalhadores.
(9) Não há casos de acidentes envolvendo a inesperada energização durante a realização do
serviço ou manutenção.
No anexo I pode ser acompanhado fluxo completo do bloqueio.
4.1.3 Etapas do Bloqueio de Energias
Atenção: no caso específico de serviços em eletricidade, utilizar as orientações da NR-10. Pode
haver necessidade de alteração na ordem dos passos do item 4.1.2.
Passo 1 - Identificar as energias – Identificar as energias consiste em consultar no Placard
(Procedimento específico de Controle e Bloqueio de energias), onde estarão contidas informações
necessárias sobre tipo de energia, magnitude e localização do DIE (dispositivo de isolamento de
energia).
Observação: Caso o placard não contemple a energia à qual você deseja bloquear, ou não exista
placard específico para realização da tarefa, ou em caso de dúvida sobre como utilizar o placard, o
Supervisor / Responsável da área deverá ser contatado para eventuais esclarecimentos.

Figura 1 – Identificação das energias
Passo 2 - Desligar e Desenergizar as fontes de energia – Atenção: trata-se de duas ações:
desligar e desenergizar
Esta é uma atividade que sempre deverá ser realizada por um profissional devidamente treinado e
capacitado, obrigatoriamente eletricista, sendo que para salas elétricas (CCM’s) somente os
Eletricistas poderão realizar o desligamento.
Para chaves elétricas externas presentes em painéis de operação, a operação responsável pelo
equipamento (Conforme anexo IV) poderá realizar o desligamento, desde que esta chave esteja em
perfeitas condições de uso.
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Figura 2 – Desligamento das fontes de energias
Passo 3 – Bloquear e Etiquetar – Método utilizado para impedir fisicamente o acionamento e
sinalizar que o equipamento não deverá ser operado, enquanto o sistema estiver bloqueado e
etiquetado.

Figura 3 – Bloqueio e Etiquetagem das fontes de Energia
Passo 4 – Aliviar as energias Residuais – Consiste em drenar as tubulações; sistemas
pressurizados, efetuar travamentos mecânicos quando da necessidade de trabalhos sob cargas
suspensas, garantir que sistemas acionados por molas não venham atingir os profissionais
expostos ao risco potencial etc. O sistema de alivio (aliviado) deverá ser bloqueado/ etiquetado afim
de garantir a estanqueidade do sistema durante a realização do serviço.

Figura 4 – Alívio das energias residuais
Passo 5 – Teste e verificação
O teste deverá sempre ser realizado para finalização dos 5 passos, cujo objetivo é garantir que toda
sistemática de desenergização, bloqueio / etiquetagem e alívio foi feita corretamente afim de evitar
possíveis erros. Se durante a realização do teste for encontrado algum problema todo o
procedimento deverá ser refeito novamente.
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Figura 5 – Teste e Verificação do sistema
4.1.4 Etiquetas Adesivas com as Etapas de Bloqueio
Uma etiqueta adesiva e/ou sinalização (placas, banners, etc) com os 5 passos para um trabalho
seguro deve ser distribuída ao longo da fábrica, tanto em painéis elétricos quanto em lugares
estratégicos, como em equipamentos, acionamentos de outras energias.
Figura 1 – Etiqueta dos 5 passos para o Controle e Bloqueio das Energias

4.1.5 Placards (Procedimentos Específicos por Máquina/Equipamento)
a. Procedimentos específicos por máquina/equipamento (placard) - devem ser desenvolvidos por
uma equipe composta por funcionários da operação, elétrica e mecânica, com aprovação de um
7
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Coordenador de Produção e de Manutenção da área. Os placards são documentos controlados do
sistema.
Figura 2 – Modelo de Placard à ser elaborado por Máquina/ Equipamento/Processo

b. Nas áreas de operação devem estar localizados os procedimentos específicos de controle de
energias por equipamento - placards. Quando possível, o placard deve ser colocado junto à
máquina/equipamento;
c. A elaboração dos placards, segue uma padronização quanto a sua formatação e identificação
visual do processo, que se dá com a tabela de simbologia, conforme segue:
O hexágono vermelho representa uma fonte de energia a ser bloqueada e desenergizada
existente no equipamento, enquanto o losango representa uma energia a ser aliviada.

Tabela 1 - Códigos e Pictogramas - Tipos de Energias
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Tipos de energias

Descrição

E1

Energia Elétrica

T1
Q1

Simbologia

Energia Térmica

Energia Química

H1

Energia Hidráulica

P1

Energia Pneumática

M1

Energia Mecânica
(Cinética/Potencial)

Tabela 2 - Códigos e Pictogramas - Tipos de Alívio de energia Residual

Tipos de Alivio

Descrição

LT1

Liberação de Energia Térmica

LP1

Liberação de Energia Pneumática

TM1

Travamento Mecânico

LQ1

Liberação de Energia Química

LH1

Liberação de Energia Hidráulica

LE1

Liberação de Energia Elétrica
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4.1.6 Características de Dispositivos de Bloqueio
a. Os dispositivos de bloqueio utilizados na IP devem estar disponíveis próximos ao ponto de uso
(por exemplo em armários específicos), serem padronizados, duráveis, resistentes o suficiente para
prevenir remoção sem uso de força excessiva ou meios não tradicionais, por exemplo uma
ferramenta de corte;
b. Os cadeados e suas respectivas chaves serão numerados, preferencialmente
vermelha e controlado pela área de segurança do trabalho.

todos de cor

Tabela 3 - Tipo de Dispositivos de Bloqueio

TIPOS DE DISPOSITIVOS DE BLOQUEIO
Bloqueador para disjuntor tripolar
Bloqueador para disjuntor bipolar
Bloqueador para disjuntor monopolar
Bloqueador para plug
Bloqueador para disjuntor tripolar
Bloqueador para válvula esfera
Bloqueador para válvula borboleta
Caixa para travamento em grupo
Multibloqueador
Bloqueador de cabo de aço
Cadeado
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4.1.7.1 FLUXO PASSO A PASSO PARA O CONTROLE DAS ENERGIAS (BLOQUEIO)

O QUE FAZER

Preencher
o
cartão
vermelho
(Modelo
do
cartão vermelho encontrase no Anexo II).

Conferir,
concordar
e
autorizar o bloqueio do
sistema, preenchendo o
cartão.

QUEM

QUANDO

ONDE

PORQUE

OBS

Responsável
pela Operação
ou Executante
IP (elétrica).

Início
da
preparação
para
o
controle
de
energias.

Nos campos:
DATA,
HORA,
TAG/FN,
EQUIPAMENTO,
N°
CADEADO, PREENCHIDO
POR.

Dar início ao
processo de
controle
de
energias.

No caso de prestadores
de serviço o responsável
pela
atividade
(Responsável
IP
ou
Elétrica) fica responsável
pelo preenchimento do
cartão vermelho.

Responsável
pela Operação
ou Elétrica.

Após
o
preenchimento
dos
itens
citados acima.

No Cartão vermelho no
campo
SUPERVISÃO/OPERACAO
com seu Nome e Chapa.

Garantir que o
equipamento
esteja parado
e
definir,
exatamente, o
equipamento
que
será
bloqueado.

Nos casos de serviços
em oficinas ou sistema
elétrico, o responsável da
área é o responsável
pelo
sistema.
Por
exemplo: no caso de
sistema de incêndio seria
o SSMA, no caso de
restaurante
seria
o
Administrativo, no caso
de serviço elétrico de
potência (SEP) seria a
Manutenção Elétrica.
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O QUE FAZER

Conferir se o TAG/FN que está
contido no Cartão Vermelho
corresponde ao equipamento a
ser bloqueado, preenchendo o
cartão. (Conferir também os
demais dados, Ex: Descrição do
equipamento, data / hora.)

Bloquear a fonte de energia e
(Utilizar
cadeado,
cartão
vermelho e, se necessário,
dispositivo
de
bloqueio,
conforme o Placard).

QUEM

QUANDO

ONDE

PORQUE

OBS

Eletricista,
em
caso de bloqueio
em equipamentos
elétricos e/ou a
Operação
em
caso de linhas e
outros sistemas.

Somente
após receber
o
cartão
vermelho
das
fontes
de energias
é que pode
se proceder
o bloqueio.

No
campo
RESPONSÁVEL
PELO BLOQUEIO
com seu nome e
chapa.

Para evitar o
bloqueio
de
DIEs
incorretos.

A conferência é fundamental
para evitar bloquear o DIE
incorreto.

Eletricista,
em
caso de bloqueio
elétrico e/ou a
Operação
em
caso de linhas e
outros sistemas.

Somente
após receber
o
cartão
vermelho da
fonte
de
energia
e
cadeado
é
que pode se
proceder o
bloqueio,
conferindo,
em
campo,se
está sendo
feito
o
bloqueio do
DIE correto.

Bloqueio é realizado
nos
DIE’s
–
Dispositivos
de
Isolamento
de
Energia.

Para realizar o
bloqueio físico.

Preencher o Campo
RESPONSÁVEL
PELO BLOQUEIO,
com
Nome
e
Chapa.

No caso de fontes de energia
radioativa, o responsável pelo
bloqueio é um representante
do SSMA habilitado.

No caso de fontes de energia
radioativa, o responsável pelo
bloqueio é um representante
do SSMA habilitado.
No caso da Operação
bloquear fontes de energias
elétrica (chave local de baixa
tensão, com materiais e
equipamentos em perfeito
estado
de
conservação,
apropriadas para o bloqueio,
externa ao painel e adequado
a pessoas não autorizadas)
quem preenche o cartão
poderá realizar o bloqueio
(conforme NR-10, qualquer
pessoa não advertida pode
bloquear chaves como esta).
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O QUE FAZER

Destacar o canhoto e colocar o
Cartão Vermelho junto ao
cadeado.

Aliviar as energias residuais.

Devolver o canhoto e chave do
bloqueio
do
DIE
para
Operação.

QUEM

QUANDO

ONDE

PORQUE

Eletricista,

em
caso de bloqueio
em
equipamentos
elétricos e. ou a
Operação
em
caso de linhas e
outros sistemas

Após
preencher o
cartão.

Em local visível no
sistema
DIE
bloqueado.

Cadeado
e
parte superior
do
cartão
vermelho
devem
ser
inseridos nos
DIEs – bloqueio
e etiquetagem.

Eletricista,

em
caso de bloqueio
em
equipamentos
elétricos e ou a
Operação
em
caso de linhas e
outros sistemas

Após
bloqueio.

Onde
é
tecnicamente
adequado se fazer
o alívio que deverá
ser bloqueado.

Para se obter o
EZE – Estado
Zero
de
Energia.

Eletricista,

Após
bloqueio
alívio.

em
caso de bloqueio
em
equipamentos
elétricos e. ou a
Operação
em
caso de linhas e
outros sistemas

o

OBS

No caso de energia elétrica
o alívio corresponde ao
aterramento ou aguardar
dissipar a energia residual.

No caso de linhas o alívio
corresponde
ao
dreno,
vents, etc.
o
e

-

Para
o
Executante IP
ou
Operação
dar
prosseguimento
ao bloqueio.
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O QUE FAZER

Realizar o teste de bloqueio e
assinar
no
campo
(Responsável pelo teste:) do
cartão vermelho.

QUEM
Executante IP ou
Operação
de
acordo com o
Anexo IV.

QUANDO
Antes
início
tarefa.

do
da

No
caso
de
serviços
em
sistemas
elétricos, o teste
deve
ser
realizado
pelo
eletricista.
Guardar as chave das fonte de
energia na caixa e canhoto no
acrílico lateral.

Executante IP ou
Operação
de
acordo com o
Anexo IV.

ONDE

PORQUE

OBS

Onde
for
tecnicamente
correto fazer o
teste – verificar o
placard.

Para garantir
que o sistema
esteja
isento
de
qualquer
energias.

O teste/verificação deve ser
feito para todas as energias.
Todos os executantes tem o
direito de solicitar um novo
teste.

Preencher
o
campo
RESPONSÁVEL
PELO TESTE.

Após
os
testes serem
devidamente
efetuados,
conforme
instruções
do Placard.

Caixa de bloqueio.

Para
possibilitar que
cada
executante
utilize
seu
cadeado
e
etiqueta
amarela.
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O QUE FAZER

Bloquear com cadeado e
etiquetar
com
etiqueta
amarela o fecho principal da
caixa.

QUEM

QUANDO

ONDE

PORQUE

OBS

Operação
de
acordo com o
Anexo IV.

Após a chave
da fonte de
energias ser
depositada na
caixa.

Fecho
principal da
caixa
de
bloqueio e

Para liberar a
caixa para que os
executantes
realizem
seu
bloqueio.

Em paradas maiores, quando
se julgar necessário, a chave
da Operação (Bloqueio do
fecho principal da caixa) e o
canhoto da etiqueta amarela
devem ser colocadas numa
pasta ou claviculário ou até
mesmo outro dispositivo onde
ficam organizadas as chaves
dos fechos principais das
caixas de bloqueio.
Os
executantes
somente
podem bloquear a caixa após
o bloqueio da Operacao – é
terminantemente proibido o
bloqueio da caixa pelos
executantes se a Operacao
ainda não tiver bloqueado o
fecho principal da caixa.

Bloquear a lateral da caixa
com
seus
respectivos
cadeados
e
etiquetas
amarelas.

Executantes

Após
Operação
bloquear
fecho
principal.

a
o

Na caixa de
bloqueio.

Para garantir
não
restabelecida
energia antes
todos
executantes
retirem
cadeado.

que
seja
a
que
os
seu

Os canhotos das etiquetas
amarelas dos executantes do
serviço também podem ser
guardados numa pasta ou
claviculário. Porém a chave
deve ficar de posse do
executante.
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6.2.1.7.2 FLUXO PASSO A PASSO PARA A LIBERAÇÃO DAS ENERGIAS (DESBLOQUEIO)
O QUE FAZER

QUEM

QUANDO

ONDE

PORQUE

OBS

Executantes

Após
a
conclusão do
Serviço

Na lateral da caixa
de Bloqueio

Para liberar a
caixa para o
Responsável da
Operação

Caso a atividade ainda
não
foi
totalmente
concluída, o responsável
pela operação deverá
manter o bloqueio na
caixa no fecho principal.

Retirar o cadeado e etiqueta
amarela do fecho principal

Operação
de
acordo com o
Anexo IV.

Somente
após
o
serviço
ter
sido
totalmente
concluído

No fecho principal
da
caixa
de
bloqueio

Para que seja
possível liberar
as chaves de
desbloqueio dos
DIE’s

É proibido a retirada
bloqueio na caixa
fecho principal antes
retirada de todos
cadeados laterais.

Entregar as chaves e canhoto
do cartão vermelho para
reenergização do sistema /
equipamento bloqueado

Operação
de
acordo com o
Anexo IV.

Após
o
desbloqueio
do
fecho
principal da
caixa
de
bloqueio.

Retirar cadeado e etiqueta
amarela da Caixa de Bloqueio

Para

do
no
da
os

que

o
em
caso
de
bloqueio
em
equipamentos
elétricos e. ou a
Operação
em
caso de linhas e
outros sistemas
possa efetuar o
desbloqueio
Eletricista,
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O QUE FAZER

Desbloquear e
efetuar o
religamento dos DIE’s referente
ao sistema bloqueado

Religar / Colocar sistema em
Operação

QUEM

QUANDO

ONDE

PORQUE

OBS

Eletricista,
em
caso de bloqueio
em equipamentos
elétricos e. ou a
Operação
em
caso de linhas e
outros sistemas

Quando
as
chaves
e
canhoto
do
cartão
vermelho
estiverem em
seu poder

Nos DIE’s referente
ao
sistema
bloqueado.

Para possibilitar o
restabelecimento
do processo /
operação

No caso de fontes de energia
radioativa, o responsável
pelo desbloqueio é um
representante
do
SSMA
habilitado.

Colaborador
responsável pela
operação
do
equipamento
devidamente
treinado/
capacitado.

Após
a
reenergização
do
equipamento /
sistema

Equipamento/
Sistema

Preencher o campo
SISTEMA PRONTO
E LIBERADO POR,
do canhoto com
Nome e Chapa.

Preencher o campo
VISTO
DE
ENCERRAMENTO,
com Nome e Chapa

No caso de desbloqueio de
fontes de energias elétrica
chave local de baixa tensão,
a operação responsável pelo
equipamento, conforme lista
do anexo IV poderá realizar o
desbloqueio do sistema.
Para restabelecer
o
processo/
produção.

Ao religar / Colocar sistema
em operação, garanta que as
proteções de máquinas e
equipamentos
foram
colocadas
corretamente,
todos os drenos/ alívios
foram
devidamente
fechados, e que não exista
nenhuma
pessoa
nas
proximidades
do
equipamento.
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5.1.8 Caracteristica da Etiqueta Amarela
Figura 3 – Etiqueta Amarela sem canhoto

Figura 4 – Etiqueta Amarela com canhoto
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4.1.9 Etiqueta Amarela
Para atividades que não forem concluídas no mesmo dia ou até mesmo em paradas
programadas, o cadeado com a etiqueta amarela do fecho principal deverão permanecer
na caixa de bloqueio e uma outra etiqueta amarela, com o mesmo texto, junto com a
chave, será colocada na pasta/claviculário. Outra alternativa é manter todos os canhotos
da etiqueta amarela e suas respectivas chaves na pasta/claviculário.
4.2. Requisitos gerais
4.2.1 O bom planejamento das tarefas sendo elas de manutenção ou mesmo
rotineiras do processo produtivo, garante um trabalho seguro e livre de risco de
acidentes, desta forma, antes da realização das atividades, este deve ser avaliado
quanto à necessidade do bloqueio e etiquetagem, esta avaliação pode ser feita
usando a Matriz de Decisão Anexo III;
4.2.2 Todas as energias presentes nos equipamentos devem ser bloqueadas e
etiquetadas por todos os executantes de forma direta e indireta, entende-se por
forma direta o bloqueio realizado no DIE, ex: chave seccionadora, CCM, disjuntor
local em CCM, válvulas, etc. Já a forma indireta entende-se o bloqueio e sinalização
realizados na caixa de bloqueio ou no multibloqueador presente no DIE, ou em
casos específicos de atividades que requer o uso de caixa de bloqueio;
4.2.3 Cada cadeado terá uma única chave, numerada conforme o cadeado. Nenhuma
pessoa pode trabalhar sob a proteção do bloqueio realizado por outra;
4.2.4 No caso da perda da chave do cadeado, o Profissional IP ou Prestador de Serviços
dono do cadeado poderá autorizar o corte do cadeado, em comum acordo com a
supervisão de operação, e posteriormente a área de segurança do trabalho, que irá manter
controle sob os cadeados, deverá ser comunicada para dar baixa no número deste
cadeado;
4.2.5 No caso do Profissional IP ou Prestador de Serviço se ausentar da fábrica tendo
levado consigo a chave, deve contatá-lo para que retorne à fábrica e retire seu cadeado.
Na impossibilidade de localizá-lo ou na dificuldade de retornar à fábrica, o supervisor de
operação (ou responsável pela área) deve envolver outros Profissionais IP que fazem
parte do serviço para, conjuntamente, fazerem uma análise crítica da situação e cortarem
o cadeado. Após isso, deve ser comunicado o fato ao Profissional IP ou Prestador de
Serviços que havia levado a chave, antes que este retome o serviço, o objetivo é que o
profissional retorne a atividade acreditando que o equipamento continua bloqueado. Obs.:
Análise crítica se refere a garantir que o “dono” do cadeado realmente não esteja presente,
entender o porquê do cadeado ter sido deixado ali bloqueado, os riscos que envolvem
retirar o cadeado de outra pessoa, ter certeza que a retirada do cadeado de outra pessoa
não irá comprometer a segurança do equipamento, entre outros.
4.2.6 Durante a realização do serviço, qualquer executante tem o direito de solicitar
novamente os testes, caso entenda que possa haver um risco de reenergização.
4.2.7 Quando da realização de qualquer teste, nenhuma pessoa pode estar no interior do
equipamento, ou seja, exposta à inesperada energização.
4.2.8 Nos casos de paradas maiores, reparos, modificações, transferência de
equipamentos entre unidades, modernização ou mesmo aquisição de novos
equipamentos, preveja que sejam tomadas as devidas providências fazendo com que os
DIE’s estejam preparados para o bloqueio.
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4.2.9 Em toda atividade que exija o EZE - Estado Zero Energia, deverá obrigatoriamente
ser realizado bloqueio físico. Não é permitido o bloqueio através de lógicas em SDCD,
DCS's/PLC's.
4.2.10 O cadeado de bloqueio numerado é destinado única e exclusivamente ao uso para
efetuar o bloqueio físico, sendo terminantemente proibido seu uso para fechamento
de armários, caixas, bolsas de ferramentas ou outra finalidade, sendo passível de
aplicação das penas disciplinares constantes no item 8 desta norma.
4.3. Situações Especiais
4.3.1 Exceções
São considerados serviços ou manutenções onde não há necessidade de haver o bloqueio
(controle) das energias, as seguintes situações:
4.3.1.1 Serviços menores, durante operações de produção normal, se forem tarefas
rotineiras, repetitivas e integradas à produção normal podem ser realizados com uma ou
mais energias presentes se houver procedimentos com medidas alternativas de segurança
que garantam efetiva proteção contra ativação inesperada ou fuga das energias para
quem realiza o serviço. Estes procedimentos são chamados de EIE e podem ser utilizados
também quando o EZE não for possível ou a energia for necessária para a realização do
serviço (a ser documentado no placard). Nenhum serviço pode ser feito sem que seja
analisado, previamente, se deve ser feito no EZE ou EIE (documentado no placard ou em
análise prévia antes do início da tarefa);
Observação: A efetiva proteção para o EIE pode ser conseguida através de uma
associação de intertravamentos, podendo ser: botão com chaves de bloqueio que ficam
sob o controle exclusivo do profissional, barreiras fotoelétricas, fotocélulas, etc, sempre
conforme normas de segurança de máquinas da NR-12 – MTE, da ABNT (mais de um
método pode ser requerido de acordo com a criticidade da atividade a ser executada, para
isto consultar o placard e/ou APRT Análise Preliminar de Risco da Atividade ou APR –
Análise Preliminar de Riscos).
4.3.1.2 Trabalho em equipamentos alimentados por plugs elétricos, se o plug estiver
desligado e permanecer a todo momento, ao alcance do trabalhador que realiza o serviço,
não será necessário a realização do bloqueio, basta manter o plug de alimentação
desconectado e a todo momento sob o controle da pessoa que realiza o serviço.
4.3.2 Válvulas Automáticas
Retirar a alimentação de ar de válvulas automáticas não é uma forma adequada de
bloqueio. Utilizar sempre o bloqueio físico em válvulas e/ou raqueteamento de linhas.
4.3.3 Bloqueio de Sistemas Químicos
Os Sistemas químicos devem ser isolados por um dos seguintes métodos:
. Duplo bloqueio e bloqueio do dreno entre as válvulas;
. Fisicamente separando-se o sistema;
. Inserindo-se uma raquete (flange cego na linha)
. Fisicamente fechando-se a válvula e bloqueando. Verificar se a válvula isola,
efetivamente, o produto químico, fluido ou gás. Este método não deve ser utilizado
para linhas de produtos químicos onde haja trabalhos em espaços confinados.
4.3.4 Teste Hidrotático
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Para os testes hidrostáticos realizados nas caldeiras da International Paper do Brasil Ltda,
o procedimento que segue deve ser adotado obrigatoriamente:
1 – Durante o processo de pressurização (itens 2 e 3 abaixo) do equipamento, é proibida a
entrada e/ou permanência de pessoas dentro da caldeira.
2 – A pressão deverá ser elevada a no mínimo 20% acima da PMTA (Pressão Máxima de
Trabalho Admissível), em outras palavras 1,2 PMTA.
3 – O equipamento deverá permanecer submetido à pressão de 1,2 PMTA por no mínimo
15 minutos.
4 – A pressão deverá ser reduzida a PMTA e nesta condição é permitida a entrada de
pessoas, sob responsabilidade técnica do Engenheiro Mecânico que irá emitir a ART.
5 – Após a verificação de vazamentos, todos os profissionais devem deixar a parte interna
da caldeira.
4.4. Cartão Vermelho - Bloqueio e Desbloqueio do Sistema
4.4.1 Uso do Cartão Vermelho
4.4.1.1 O Cartão Vermelho é para uso exclusivo nos DIE's e somente deve ser preenchido
pelos Profisisonais IP , sendo proibida a sua utilização por Prestadores de Serviços.
Entretanto, quando o prestador de serviço estiver a serviço da empresa o Cartão Vermelho
deverá ser utilizado, ficando as providências previstas neste procedimento sob a
responsabilidade do departamento contratante. Mesmo neste caso, o prestador de serviço
deve bloquear com cadeado e etiqueta amarela.
4.4.1.2 Serão utilizadas etiquetas de papel cartão na cor vermelha, com proteção plástica,
quando houver possibilidade de haver danos físicos ao cartão (umidade, produto químico,
intempéries, etc).
4.4.1.3 Os Cartões Vermelhos deverão ser colocados em local visível e juntos ao aro dos
cadeados, de forma a garantir a sinalização dos DIE’s bloqueados;
4.4.1.4 É terminantemente proibida a retirada do Cartão Vermelho do DIE que estiver
sinalizando o mesmo, sem o respectivo canhoto e chave que estarão de posse do
responsável IP do serviço;
4.4.1.5 Quando o Executante IP não terminar o serviço até o final de sua jornada, ele
deverá juntamente com o próximo Executante IP, ir até a caixa de bloqueio e retirar seu
cadeado e sua etiqueta, cabendo ao novo executante colocar seu cadeado e sua etiqueta
na caixa antes de reiniciar o trabalho. Quando o serviço continuar somente na próxima
jornada com o mesmo Executante IP, a chave fica em seu poder.
4.4.1.6 Quando o prestador de serviços não terminar o serviço até o final de sua jornada,
ele entregará a chave, o cadeado e a etiqueta amarela ao Executante IP.Todos os
prestadores de serviço que assumirem a continuidade do serviço devem bloquear a caixa
e o Executante IP será o responsável por garantir que estes novos prestadores que entram
bloqueiem a caixa.
4.4.1.7 Em caso de equipamentos que necessitem de continuidade da atividade por mais
tempo, o cartao amarelo e cadeado do fecho principal deverá ser depositada na pasta ou
claviculário.
4.4.1.8 Um Cartão Vermelho poderá permanecer no sistema bloqueado por tempo
indeterminado, porém o mesmo deve estar legível e em perfeitas condições.

4.4.2 Observações
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4.4.2.1 Quando necessário, utilize um multibloqueador nos DIE’s – casos de várias
equipes trabalhando independentes.
4.4.2.2 Durante o teste e verificação, deve-se garantir que o pessoal esteja a uma
distância segura do equipamento ou sistema;
4.4.2.3 Após dar partida no equipamento ou sistema, e o equipamento não ligar, retornar o
controle para a posição desligado (off), caso existam chaves como esta. Caso o
equipamento ligue durante o teste, iniciar novamente todo o procedimento de controle de
energias.
4.4.2.4 Em paradas, para evitar que alguém possa bloquear a caixa incorreta, deverá ficar
uma das pessoas autorizadas (anexo IV) para assinar os bloqueios e orientar os
Profissionais IP e Prestadores de Serviço quanto as respectivas caixa de bloqueio que
devem ser utilizadas. Esta orientação é facultativa em áreas onde os equipamentos estão
fisicamente separados e são facilmente identificados.
4.4.2.5 Em equipamentos maiores (aqueles que não pode ser inteiramente visto pelo
operador desde o painel de operação ou ponto onde é feito o start-up), por exemplo,
máquinas de papel, bobinadeiras, entre outras, deve-se prover a máquina de alarme
audível usado antes de partir o equipamento após um serviço ou manutenção.
4.4.3 Casos Especiais – Ajustes de Equipamento
Ajustes de equipamentos em manutenção (Estado Intermediário de Energia - EIE). Para
ajustes de equipamentos em manutenção, no
EIE, deve ser feita uma análise
evidenciando os riscos nesta atividade. Todos os envolvidos devem estar devidamente
treinados sobre estes riscos e o procedimento seguro para a realização da atividade.
4.4.4 Projetos Não Entregue à Operação
4.4.4.1 No bloqueio de sistemas ainda não entregues à Operação, a Gerência do Depto de
Engenharia indicará para cada projeto ou atividade em andamento, uma pessoa
responsável que atuará como Operação da área/setor para aplicação do Procedimento de
Controle e Bloqueio de Energias Perigosas;
4.4.4.2 Caso alguma energia já esteja habilitada (conectada), todos os executantes,
inclusive o executante IP, devem seguir o procedimento de bloquear o sistema através da
caixa de bloqueio e etiqueta amarela;
4.4.4.3 Na fase de Comissionamento de Equipamento Elétricos, a empresa responsável
pelos testes, utilizará o Cartão Vermelho da International Paper, acompanhado pelo Cartão
Vermelho de um representante da International Paper.
4.4.5 Falta de Energia Comprovada
a. Ficando impossibilitado o teste do equipamento, em caso de falta
comprovada de alguma energia não se realiza o serviço.
Exceção: no caso de paradas maiores quando houver necessidade de realizar
serviço no caso de falta de energia comprovada, é necessário o bloqueio da fonte de
energia no principal alimentador, da área que será realizado o serviço, de acordo com a
modalidade de energia. Após o bloqueio e teste desta fonte de energia, deve-se então
seguir o procedimento normal de controle de energias.
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b. Quando a energia for reestabelecida, somente podem ser desbloqueados os
sistemas que não ofereçam risco de acidentes ou danos ambientais e materiais no
caso de partida de equipamentos.
4.4.6. Manutenção em Equipamentos Elétricos e Instrumentos
Em se tratando de bloqueios nas alimentações de Equipamentos Elétricos e instrumentos
tais como quadros de iluminação, painéis, transmissores, resistências elétricas, sistemas
de ar condicionado, etc, os quais não são possíveis de testar via botoeira de comando ou
SDCD/DCS/CLP, o teste poderá ser executado pelo Eletricista. Se houver mais
executantes, todos têm o direito de acompanhar o teste.
4.4.7 Manutenção em Equipamentos nas Oficinas
O Profissional que opera equipamentos
serviços/manutenções nestes equipamentos.

de

oficina

normalmente

realiza

Nas situações na oficina onde o “dono” do equipamento necessita bloquear uma única
chave elétrica (externa ao painel, sem risco de contato, preparada para o bloqueio), em
muitas ocasiões mais de uma vez ao dia, ele poderá manter consigo um cadeado e cartão
vermelho e proceder o bloqueio e teste ele mesmo.
4.5 CONDIÇÕES ESPECÍFICAS
a) Responsabilidades Gerais
4.5.1 Operação
a. Notificar ao executante a localização do controle de energias, incluindo as energias, os
pontos de bloqueio, os alívios, testes e verificação, necessária para a execução do serviço.
Quando houver o placard, esta informação deve constar neste documento.
b. Notificar ao executante caso existam situações que ofereçam risco, elaborando a
APR/APRT.
c. A Operação responsável pela Atividade, fica responsável por providenciar o bloqueio e
etiquetagem dos equipamentos antes de liberá-los para os trabalhos para Profisisonais IP
e Prestadores de Serviço, para que cada executante bloqueie a caixa com cadeado e
etiqueta amarela;
d. No caso de acidente ou quase-acidente o SSMA deve preservar o cartão vermelho por
30 anos. Os cartões devem ser descartados conforme procedimento de cada fábrica.
4.5.2. Administração de Materiais
Manter à disposição dos requisitantes Cartões Vermelhos, Amarelos e Cadeados.
4.5.3. Gestores
Providenciar treinamento anual para:
a. Pessoal Autorizado e Afetado ou quando houver mudança de cargo ou mudança em
máquinas/equipamentos que requerem novo treinamento nos placard ou quando for
verificadas deficiências nas inspeções;
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b. Promover o cumprimento na íntegra deste procedimento, fornecendo recursos para
adequação das instalações ao bloqueio e aquisição de dispositivos de bloqueio e
etiquetas.
c. Disciplinar o uso do controle de energias, incluindo o bloqueio, quando necessário
conforme os placards.
4.6. Treinamento
4.6.1. Pessoal Autorizado – Carga-horária mínima de 8 horas.
a. Treinamento que os habilitará a identificar as fontes de energia, tipo e magnitude das
mesmas;
b. Métodos necessários para o controle das energias (bloqueio, alívio, teste e verificação);
c. Sensibilização para o risco da inesperada energização ou fuga das energias residuais;
d. Saber elaborar procedimentos específicos por máquina (placard); Instrução de como
utilizar os dispositivos de bloqueio e o procedimento utilizado na IP;
f. Limitação do uso apenas do cartão vermelho;
g. Importância de abertura de ação corretiva para os DIE’s ainda despreparados para o
bloqueio (incapazes de serem bloqueados);
h. Para atestar a proficiência no assunto, para todos os treinamentos para Pessoal
Autorizado será aplicado o pós-teste, tendo que provar 90% de aptidão, caso não consiga
ser aprovado, o profissional deverá fazer reciclagem das questões preenchidas
erroneamente.
4.6.2. Pessoal Afetado
a. Ciência dos objetivos do Programa de Controle e Bloqueio de Energias.
b. Proibição de reenergizar equipamentos bloqueados;
c. Dispositivos de bloqueio que serão utilizados.
Em suma, para Pessoal Afetado, palestra simples ou até mesmo folheto de divulgação é
suficiente para informá-los sobre o programa.
4.6.3. Prestadores de Serviço
a. Conhecer os objetivos do Programa de Controle e Bloqueio de Energias.
b. Proibição de reenergizar equipamentos bloqueados;
c. Suas responsabilidades como executante, incluindo preenchimento do cartão amarelo.
d. Importância de verificar as análises de energias específicas (placards) de cada
máquina/equipamento;
e. Onde ficam e quais são os dispositivos de bloqueio;
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f. Quem desliga/bloqueia inicialmente;
g. A necessidade dos Prestadores de Serviço controlarem as energias (ficando com o
cadeado durante a realização do serviço);
h. O que fazer após o término do serviço.
OBS: É proibida a realização do bloqueio pelos prestadores de serviço.
5. Documentos de Referência
a. OSHA – Occupational Safety and Health Administration – Norma 1910.147;
b. Portaria 3214 de 08/06/1978 – NR-10 – Instalações e Serviços em Eletricidade; NR-12 –
Máquinas e Equipamentos e NR-33 - Segurança e Saúde no Trabalho em Espaços
Confinados;
c. Minimum requirements for IP (HSP-10), 30.08.2002;
d. Hazardous Energy Control Q&A/Interpretation Document – Rev. 05.03.2009;
e. Norma ANSI - EUA Z 244.1-2003;
f. The Control of Hazardous Energy – Enforcement Policy and Inspection Procedures –
OSHA Directive CPL 02-00-147, 11/2008;
g. Norma ANSI FCI 70-2;
h. Norma IP EHS-01.
6 INSPEÇÃO
6.1 Inspeção Periódica
a. Anualmente, deve ser inspecionado o uso, na prática de uma quantidade representativa
de placards em cada área. Segurança do Trabalho e Profissionais IP com cargo de
liderança (treinados no curso para Pessoal Autorizado) de cada área serão responsáveis
pelas inspeções e os resultados devem ser discutidos em reunião de análise crítica com a
gerência da área, segurança do trabalho e CIPA.
b. No caso de ter havido acidente ou quase-acidente devido ao controle de energias, o
Placard do equipamento em questão deve ser alvo de inspeção e análise crítica.
É recomendado o acompanhamento de serviços (por amostragem) verificando se todos
estão utilizando seu cadeado/etiqueta, se todas as energias foram bloqueadas, se foram
feitos os testes, se há o perfeito entendimento dos requisitos deste programa e dos
placards e dos detalhes deste procedimento.

7. RESULTADO ESPERADO
Atendimento legal e a normas IP quanto ao bloqueio físico de energias.
8. AÇÕES EM CASO DE ANOMALIAS
A não observância deste procedimento caracteriza ato de indisciplina ou insubordinação,
passível de aplicação de penas disciplinares.
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Para funcionários da International Paper a área de Recursos Humanos analisará as
ocorrências e aplicará as sanções conforme legislação vigente ou norma EHS-01. Para os
empregados ou subcontratados, os Prestadores de Serviço analisarão as ocorrências e
aplicarão as sanções conforme legislação em vigor ou outra norma pertinente ao assunto.

9. ANEXOS
ANEXO I - Fluxo para Determinar Necessidade do Placard.
ANEXO II - Cartão Vermelho.
ANEXO III - Matriz de Decisão.
ANEXO IV –Profissionais(funções) autorizados a realizar o bloqueio físico do equipamento.

26

International Paper do Brasil Ltda
– ESTE DOCUMENTO IMPRESSO NÃO É VÁLIDO –
ANEXO I (Fluxo para Determinar Necessidade do Placard)

27

International Paper do Brasil Ltda
– ESTE DOCUMENTO IMPRESSO NÃO É VÁLIDO –
ANEXO II (Cartão Vermelho)

18,4 cm

14,7 cm

8,9 cm
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ANEXO III ( Matriz de Decisão )
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Anexo IV – Profissionais (funções) autorizados a realizar o bloqueio físico do equipamento.
Regra geral: Quem executa o bloqueio não pode ser o mesmo profissional que testa
o bloqueio.

Lista de LAN:
Área

Cargo

Preparação Madeira
Celulose

OPER CAMPO PREP
MADEIRA

Libera
Realiza Realiza Coloca o cadeado
equipamento bloqueio o teste no fecho principal
para bloqueio físico bloqueio
da caixa

X

OPER PAINEL PREP
MADEIRA

Fornos de Cal e
Caustificação

PRIM ASSIST PREP
MADEIRA

X

X

X

OPER CAMPO
RECUPERACAO

X

X

X

X

OP CAMPO PLANTA
QUÍMICA

X

OPER PAINEL PLANTA
QUIMICA
Cozimento, Lavagem
e Depuração

X

X

OPER PAINEL
RECUPERACAO
Planta Química Dióxido de Cloro

X

LIDER DE PRODUCAO
TURNO

OPER CAMPO CELULOSE

OPER PAINEL CELULOSE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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LIDER DE PRODUCAO
TURNO
Máquina
Desaguadora

X

OPER CAMPO
DESAGUADORA

X

X

X

X

X

X

OPER PAINEL
DESAGUADORA

Manut Celulose,
Recuperação e
Utilidades

Caldeira
Recuperação

X

PRIM ASSIST
DESAGUADORA

X

X

ELETRICISTA III

X

X

ELETRICISTA I

X

X

ELETRICISTA II

X

X

INSTRUMENT I

X

X

INSTRUMENT II

X

X

INSTRUMENT III

X

X

OPER CAMPO
RECUPERACAO

X

X

X

PRIM ASSIST
RECUPERACAO

X

X

X

X

X

X

LIDER DE PRODUCAO
TURNO

X
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Geração e
Distribuição Energia
Elétrica
Caldeira de Força

ETE

LIDER DE PRODUCAO
TURNO

X

X

X

X

OPER CAMPO
UTILIDADES

X

X

X

PRIM ASSIST UTILIDADES

X

X

X

OPER ETA/ETE

X

X

X

BOBINADOR MAQ PAPEL

X

X

X

CONDUTOR MAQ PAPEL

X

X

X

X

X

X

PREP MASSA MAQ PAPEL

X

X

X

PRIM ASSIST MAQ PAPEL

X

X

X

PRIM ASSIST
REBOBINADEIRA

X

X

X

SEGUNDO ASSIST MAQ
PAPEL

X

X

X

OPER CORTADEIRA
JAGENBERG

X

X

X

SEGUNDO ASSIST
CORTADEIRA JAGENBERG

X

X

X

LAN1 e LAN2

OPER PAINEL MAQ PAPEL

Cortadeiras

X
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Embalagem de
Resmas

OPER EMBALADEIRA
RESMAS

X

X

X

Sistema Cut Size
Will I II e III

OPER ENCAIXOTADEIRA

X

X

X

OPER LINHA CORTADOS

X

X

X

OPER LINHA EMB PEMCO

X

X

X

SEGUNDO ASSIST
CORTADEIRA WILL

X

X

X

SEGUNDO ASSIST
EMPACOTADEIRA

X

X

X

SEGUNDO ASSIST LINHA
EMBALAGEM

X

X

X

OPER EMBALADEIRA
BOBINAS

X

X

X

OPER REBOBINADEIRA

X

X

X

RETIFICADOR FACAS II

X

X

ELETRICISTA III

X

X

ELETRICISTA I

X

X

ELETRICISTA II

X

X

INSTRUMENT I

X

X

Embalagem de
Bobinas

Manut Papel e
Acabamento
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Manutenção
Preditiva

INSTRUMENT II

X

X

INSTRUMENT III

X

X

ELETRICISTA II

X

X

ELETRICISTA III

X

X

INSTRUMENTISTA I

X

X

INSTRUMENTISTA III

X

X

LIDER MANUTENCAO
TURNO

X

X

Suporte Operacional
- CPP

TEC PROCESSO III

COORD DAS
MÁQUINAS 1/2

SUPERV DE PRODUÇÃO
LAN1/2

X

Coord Acabamento

ASSIST PROD E
PROCESSOS PL

X

ASSIST PROD E
PROCESSOS SR

X

SUPERV ACABAMENTO

X

Segurança do
Trabalho

X

X

X

X

X

X

X

ASSIST SEGUR
INDUSTRIAL

X

X

TEC SEGUR TRABALHO SR

X

X

X
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Lista de MG:
Cargos autorizados além dos Supervisores.

Libera
Realiza Realiza Coloca o cadeado
equipamento bloqueio o teste no fecho principal
para bloqueio físico bloqueio
da caixa

Área

Cargo

PREPARAÇÃO DE
MADEIRA

Operador de Picadores

X

X

X

X

Operador de Preparação
de Madeira

X

X

X

X

Operador de Painel de
Fornos de Cal e
Caustificação

X

X

X

X

Operador de Campo de
Fornos de Cal e
Caustificação

X

X

X

X

Operador de Painel de
Preparação de Químicos

X

X

X

X

Operador de Campo de
Preparação de Químicos

X

X

X

X

Operador de Celulose I
(Digestor e Lavagem)

X

X

X

X

Operador de Celulose I
(Branqueamento e
Deslignificação)

X

X

X

X

Operador de Celulose II
(Operador de Campo)

X

X

X

X

Condutor Máquina 1

X

X

X

X

Balanceiro de Celulose

X

X

X

X

QUÍMICOS

FIBRAS
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PROCESSO DE
UTILIDADES E
RECUPERAÇÃO

PROCESSO DE
PRODUÇÃO DE
PAPEL

Operador de Celulose
Treinamento

X

X

X

X

Operador de Turbinas

X

X

X

X

Operador de Painel das
Caldeiras de
Recuperação nºs. 4 e 6

X

X

X

X

Operador de Campo das
Caldeiras de
Recuperação nºs. 4, 6 e 8

X

X

X

X

Operador de Tratamento
Primário de Água e
Efluentes

X

X

X

X

Operador de
Evaporadores

X

X

X

X

Operador de Tratamento
de Água das Caldeiras

X

X

X

X

Operador SDCD de
Utilidades

X

X

X

X

Operador de
Treinamento
Recuperação e Utilidades

X

X

X

X

Preparador de Aditivos
área Externa

X

X

X

X

Condutor Máquina de
Papel nº3

X

X

X

X

1º Assistente Máquina
de Papel nº3

X

X

X

X

2º Assistente Máquina
de Papel nº3

X

X

X

X

Preparados de Massa
Máquina de Papel nº3

X

X

X

X
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Bobinador Máquina de
Papel nº3

X

X

X

X

Condutor Máquina de
Papel nº4

X

X

X

X

1º Assistente Máquina
de Papel nº4

X

X

X

X

2º Assistente Máquina
de Papel nº4

X

X

X

X

Preparados de Massa
Máquina de Papel nº4

X

X

X

X

Bobinador Máquina de
Papel nº4

X

X

X

X

Condutor Máquina de
Papel nº5

X

X

X

X

1º Assistente Máquina
de Papel nº5

X

X

X

X

2º Assistente Máquina
de Papel nº5

X

X

X

X

Preparados de Massa
Máquina de Papel nº5

X

X

X

X

Bobinador Máquina de
Papel nº5

X

X

X

X

Condutor Máquina de
Papel nº6

X

X

X

X

1º Assistente Máquina
de Papel nº6

X

X

X

X

2º Assistente Máquina
de Papel nº6

X

X

X

X
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Preparados de Massa
Máquina de Papel nº6

X

X

X

X

Bobinador Máquina de
Papel nº6

X

X

X

X

Condutor de cortadeiras

X

X

X

X

Operador Linha de
Cortados

X

X

X

X

Operador linha
automática
Chamequinho

X

X

X

X

Operador embaladeira
de resmas

X

X

X

X

Operador Rebobinadeira

X

X

X

X

ENGENHARIA

Projetos em Andamento
(responsável IP a ser
designado pela
Gerência).

X

X

X

X

MANUTENÇÃO E
CONFIABILIDADE

Técnico de Elétrica e
Instrumentação Senior

X

X

X

X

Técnico de Manutenção
Mecânica Senior

X

X

X

X

Técnico de Manutenção
Civil

X

X

X

X

Mecânico PL ou SR Turno (durante a troca
de rebolos das retíficas
de faca)

X

X

X

X

Inspetor Administrativo

X

X

X

X

PROCESSO DE
ACABAMENTO

ADMINISTRATIVO

Lista de TL:
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Área
PROCESSO DE
PRODUÇÃO DE
PAPEL

Cargo

Libera
Realiza Realiza Coloca o cadeado
equipamento bloqueio o teste no fecho principal
para bloqueio físico bloqueio
da caixa

SUPERV PROD
PAPEL

X

X

X

X

CONDUTOR MAQ
PAPEL

X

X

X

X

X

X

X

X

PRIM ASSIST MAQ
PAPEL

X

X

X

X

PREP MASSA MAQ
PAPEL

X

X

X

X

BOBINADOR MAQ
PAPEL

X

X

X

X

ASSIST PROD E
PROCESSOS

X

X

X

X

TEC PROD
PROCESSOS SR

X

X

X

X

COORD PROC PROD
PAPEL

X

X

X

X

OPER MP TREIN III

PREP ADITIVOS
X
AJUDANTE PREP
MASSA MP

X

OPER MP TREIN I
X
SEGUNDO ASSIST
MAQ PAPEL

X
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PROCESSO DE
ACABAMENTO

MANUTENÇÃO

AJUDANTE
BOBINADEIRA MP

X

AJUDANTE
DESAGREG REFUGO

X

AJUDANTE PROD
PAPEL

X

Técnico de Produção e
Processos

X

X

X

X

Assistente de Produção e
Processos

X

X

X

X

Supervisor de ACB

X

X

X

X

Coordenador de
Acabamento

X

X

X

X

Operador de Linha de
Cortados

X

X

X

X

Operador de
Treinamento III

X

X

X

X

X

X

X

X

Técnico de Automação,
Técnico de Inspeção E&I,
E&I ADM/Turno,
Supervisor E&I ,
Assistente E&I/Auto
OBS: Manutenção em
Sistemas Elétricos e
casos descritos no item
6.2.4.6 / 6.2.4.7

Técnico de Automação,
Técnico de Inspeção E&I,
Técnico de Programação
E&I, E&I ADM/Turno

X
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Coordenador MAN
OBS: Manutenção em
Sistemas Elétricos e
casos descritos no item
6.2.4.6 / 6.2.4.7

X

Lista da Florestal:
Libera
Realiza Realiza Coloca o cadeado
equipamento bloqueio o teste no fecho principal
para bloqueio físico bloqueio
da caixa

Cargo

Supervisor Viveiro
Florestal

X

X

X

X

Técnico do Viveiro

X

X

X

X

Encarregado do Viveiro

X

X

X

X

X

X

Mecânico de
Manutenção

Consensadores:

Analistas Críticos:
Homologadores:

Amaury Malia;Newton
Scavone;L Fernando
Silva;Marcio
Balzanello;Bernardo
Ricci;Cesar Assin;Alcides
Junior
Cristina Rossetti
Paulo Cassim

Prazo:

28/2/2013

Prazo:
Prazo:

11/3/2013
25/3/2013
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PROCEDIMENTO
Título:

INTEGRAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO DE PROVEDORES E VISITANTES

Cód.Doc:

LA-RH_001-PO-0002-01

Tipo do Documento:

Sistema de Gestão:

ISO 14001 – Gestão Ambiental

Procedimento - Operacional

Áreas/Setores de Aplicação:

IND_LAN - LAN - Fábrica Luiz Antonio;LOG_LAN - Logística - Estoque

Áreas/Setores de Interface:

[Áreas de Interface (Texto)]

Pastas:

[Pastas de Documentos (Texto)]

Status:

Aprovado

Data do Status:

Autor:

Cristina Rossetti

Editores:

Referências:

[Referências do Documento (Texto)]

Anexos:

[Anexos do Documento (Texto)]

22/11/2011 14:35:00
Cristina Rossetti

Comentários da
Revisão:

1. OBJETIVO
Estabelecer sistema local para integração e conscientização de provedores e visitantes
sobre os sistemas de gestão, de modo a assegurar a uniformidade de informações e
padronização de recursos disponibilizados na International Paper fábrica Luiz Antonio.
2. DEFINIÇÕES
GESTOR:Executivos da empresa (Gerente Geral a Gerentes), responsáveis pelo contrato
do provedor.
RH: Recursos Humanos:
PROVEDORES PERMANENTES:Provedores que permanecem por mais de três meses
contínuos na empresa, quer estejam vinculados a um único contrato ou vários contratos
sucessivos que, somados, resultam em um tempo de prestação de serviços maior que 03
(três) meses.
NOTA: Contratos inferiores a três meses que sejam aditados e prorrogados por um
período máximo de 30 (trinta) dias, serão considerados como provedores não
permanentes.
PROVEDORES NÃO PERMANENTES: Provedores que permanecem por menos de três
meses contínuos na IP.
3. SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE
Não Aplicável.
4. CONDIÇÕES E MATERIAIS NECESSÁRIOS
Não Aplicável.
5. RESPONSABILIDADE/AUTORIDADE
Não Aplicável.
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6. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
6.1 MONITORAMENTO (AMOSTRAGEM / INSPEÇÃO / VERIFICAÇÃO)
Não Aplicável
6.2 EXECUÇÃO
OPERACIONALIZAÇÃO DO PROCESSO
Os profissionais da área de segurança, com o apoio de outras áreas, conforme a
necessidade, são responsáveis pela realização das atividades aqui descritas, bem como
pela preparação do material necessário.
a) PROVEDORES PERMANENTES E NÃO PERMANENTES
a.1 - A integração de provedores permanentes e não permanentes é realizada às
Segundas, Terças e Quintas-Feiras, às 09:00hs pelos profissionais da área de Segurança
do Trabalho da IP (ou de provedor designado pelo time SSMA da IP). Este programa de
Concientização é realizado por meio de palestras, de 01 hora de duração, sendo
registrada em formulário específico, conforme LA-RH_STB-RG-0007.
a.2 - O prazo de vencimento da Integração é de 6 meses e este controle é mantido na
área de SSMA.
a.3 - O Programa de Conscientização é composto por vários temas, descritos a seguir,
conforme a necessidade e atuação do profissional na unidade.
Requisitos aplicáveis da Política Integrada IP e importância da conformidade com esta
política, procedimentos e elementos pertinentes do sistema de gestão.
Noção dos impactos ambientais significativos, reais ou potenciais de suas atividades, bem
como os benefícios ao meio ambiente resultantes da melhoria do seu desempenho
pessoal em sua área de trabalho.
Perigos e riscos, reais ou potenciais de suas atividades, bem como os benefícios para a
SST resultantes da melhoria do seu desempenho pessoal em sua área de trabalho.
Noções das funções e responsabilidades em atingir a conformidade com a Política
Integrada IP, cumprindo os procedimentos e requisitos do Sistema de Gestão, inclusive os
requisitos de preparação e atendimento a emergências.
a.4 - Para provedores permanentes, treinamentos específicos são realizados conforme LARH_001-PO-0001.
a.5 - No que se refere especificamente à SST, os provedores permanentes e não
permanentes recebem informações específicas relacionadas a perigos, riscos e outros
temas correlatos de suas atividades nas instalações da IP, conforme descrito e
referenciado nos seguintes procedimentos:
LA-RH_STB-PO-0047: Consulta e Comunicação para SST
LA-RH_AMB-PO-0014: Gestão Ambiental e de Segurança e Saúde no TrabalhoProvedores.
LA-RH_STB-PO-0058: Liberação de Trabalho
LA-RH_STB-PO-0034: Análise Preliminar de Risco.
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a.6 - Para o meio ambiente, por sua vez, os provedores permanentes e não permanentes
recebem informações específicas relacionadas a aspectos e impactos ambientais de suas
atividades nas instalações da IP, bem como outros temas correlatos, conforme descrito e
referenciado nos seguintes procedimentos:
LA-RH_STB-PO-0047: Consulta e Comunicação para SST.
LA-RH_AMB_PO-0028 Gestão Ambiental e de Segurança e Saúde no TrabalhoProvedores
a.7 - Em paradas programadas os provedores não permanentes recebem na integração de
segurança o ‘BIS” Boletim Informativo de Segurança com informações complementares
especificas de para atividades de paradas. Outros documentos podem ser entregues,
conforme necessidade.
a.8 - A área de RH após receber a documentação necessária para a emissão de crachá e
cadastro da empresa, enviará os funcionarios dos provedores (ao Departamento de
Segurança) para participação da Integração de Segurança.
NOTA: O gestor do contrato ou pessoa designada por ele deverá acompanhar os
provedores a serem integrados até o Departamento de Segurança
VISITANTES E FUNCIONÁRIOS DE OUTRAS UNIDADES:
O Programa de Conscientização deve ser realizado por meio de video, distribuição de
folhetos, acompanhamento do visitante por um profissional da IP e/ou outros meios
apropriados. São mantidos registros desta conscientização na Portaria 1, através do banco
de dados do Controle de Acesso (Focus). Os EPIs necessários para acesso as áreas
produtivas deverão ser entregues na Portaria.
As informações sobre o Sistema de Gestão deverão ser transmitidas aos provedores e
(visitantes) vistantes antes do início de suas atividades na empresa, utilizando-se para isso
das opções abaixo:
a) CD;
b) Palestras; e/ou
c) Material de Apoio (folhetos, vídeos, cartazes em locais estratégicos etc.)
7. RESULTADO ESPERADO
Cumprimento da integração e conscientização de provedores e visitantes.

8. AÇÕES EM CASO DE ANOMALIAS
Com base nas informações recebidas, se necessário, devem ser iniciadas ações corretivas
e/ou preventivas conforme Procedimento de ação corretiva e ação preventiva.
9. ANEXOS
Não Aplicável.

Consensadores:
Alfredo Moraes
Analistas Críticos: Cristina Rossetti
Homologadores: Andrea Peixoto

Prazo:
Prazo:
Prazo:

19/11/2011
18/12/2011
18/12/2011
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PROCEDIMENTO
Título:

ENTRADA ESPECIAL (ATENDIMENTO A EMERGÊNCIAS)

Cód.Doc:

LA-RH_001-PO-0004-01

Tipo do Documento:

Sistema de Gestão:

ISO 14001 – Gestão
Ambiental;ISO 9001 – Gestão
da Qualidade

Procedimento - Operacional

Áreas/Setores de Aplicação:

IND_LAN - LAN - Fábrica Luiz Antonio

Áreas/Setores de Interface:

IND_LAN - LAN - Fábrica Luiz Antonio

Pastas:

[Pastas de Documentos (Texto)]

Status:

Aprovado

Data do Status:

Autor:

Cristina Rossetti

Editores:

Referências:

[Referências do Documento (Texto)]

Anexos:

[Anexos do Documento (Texto)]

22/11/2011 14:17:00
Cristina Rossetti

Comentários da
Revisão:

1. OBJETIVO
Descrever a sistemática de acesso à unidade fabril LAN para atendimento a situações de
emergência.
2. DEFINIÇÕES
SITUAÇÃO DE EMERGÊMCIA:
É toda situação imprevista, que coloque em risco a vida, a saúde, o meio ambiente e/ou o
patrimônio e resultados da empresa, exigindo ações corretivas imediatas para controle
e/ou minimização das conseqüências.
3. SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE
Não Aplicável
4. CONDIÇÕES E MATERIAIS NECESSÁRIOS
Não Aplicável
5. RESPONSABILIDADE/AUTORIDADE
Conforme item 6.2
6. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
6.1 MONITORAMENTO (AMOSTRAGEM / INSPEÇÃO / VERIFICAÇÃO)
Não Aplicável
6.2 EXECUÇÃO
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Este procedimento descreve a sistemática de como deve ser a liberação de acesso à
fábrica por provedores não cadastrados no nosso sistema, para atendimento a situações
de emergência:
a) A área em que a emergência ocorreu deve comunicar a supervisão patrimonial via fone
9200 ou rádio faixa1, informando que necessita da liberação de acesso à fábrica de
uma determinada empresa para atuar na ocorrência.
b) A segurança patrimonial por sua vez solicita que seja enviado um Notes para LAN –
ENTRADA ESPECIAL com o nome da empresa e provedores que estarão vindo à unidade
explicando a ocorrência e necessidade de liberação de entrada.
c) Após receber este Notes, entra no sistema e cadastra a solicitação como visita,
colocando como responsável por ela a pessoa que enviou o Notes, nome da e empresa,
data e nome dos provedores que vão executar o serviço solicitado.
d) Libera um crachá especial de visita com a descrição ENTRADA ESPECIAL
EMERGENCIAL para cada provedor que for acessar a fábrica.
e) Verifica tabela conforme anexo 1 para verificar a necessidade de integração e presença
ou não do técnico ou engenheiro de segurança .
NOTA 1: A área solicitante é responsável por vir à portaria para acompanhar o
prestador até o local da ocorrência assim como EPI e todas as
orientações de risco e segurança da área em que o mesmo vai trabalhar.
NOTA 2: GRUPO (LAN – ENTRADA ESPECIAL)
Gerente Geral
Gerente de RH
Supervisores da segurança patrimonial
Especialista Administrativo
Coordenador saúde de segurança do trabalho e meio ambiente
Técnicos de segurança
Gestão de terceiros
LAN – LEAD TEAM
7. RESULTADO ESPERADO
Rapidez no atendimento a situações de emergência.

8. AÇÕES EM CASO DE ANOMALIAS
Caso haja algum problema no cumprimento deste procedimento, entrar em contato com a
área de RH Administrativo.
9. ANEXOS
ANEXO 1 - Tabela de descrição de atividades e necessidades
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ANEXO 1 - TABELA DE DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES E NECESSIDADES
Presença
Técnico ou
Engenheiro de
Segurança

Atividades

Integração

Video de
Segurança

Ambiente Confinado

Sim

Não

Sim

Medidores Nucleares

Sim

Não

Sim

Gamagrafia

Sim

Não

Sim

Outros: trabalho a quente, trabalho em altura, trabalhos com
eletricidade, hidrojateamento, calor, andaimes, Rio Mogi Guaçu,
antenas

Sim

Não

Não

Consultoria Especializada, Programação de Computadores ou
equipamentos fora da área produtiva e Reuniões

Não

Sim

Não

Consensadores:
Wagner Cortez
Analistas Críticos: Cristina Rossetti
Homologadores: Andrea Peixoto

Prazo:
Prazo:
Prazo:

17/11/2011
16/12/2011
16/12/2011
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1. OBJETIVO

Descrever a sistemática de recebimento, manuseio e preservação de matériasprimas e insumos virgens na International Paper fábrica Luiz Antonio.
2. DEFINIÇÕES
2.1 - SIGNIFICADO DO Nº RISCO
X = perigoso quando molhado (deve aparecer primeiro)
1 = produto explosivo
2 = gás ou emana gás
3 = líquido inflamável ou produto inflamável
4 = sólido inflamável ou produto fundido
5 = produto oxidante
6 = produto tóxico
7 = produto radioativo
8 = produto corrosivo
9 = perigo de reação violenta por decomposição ou polimerização
0 = ausência de risco secundário
NOTA 1: Quando houver repetição do mesmo número indica um reforço do risco
(Ex: 30: líquido pouco inflamável; 333: líquido altamente inflamável, etc.)
3. SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE
EPI´s para manuseio de produtos químicos
4. CONDIÇÕES E MATERIAIS NECESSÁRIOS
Não aplicável
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5. RESPONSABILIDADE/AUTORIDADE
Conforme descrito nos procedimentos de cada área.

6. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
6.1 MONITORAMENTO (AMOSTRAGEM / INSPEÇÃO / VERIFICAÇÃO)
Está descrito nas especificações de cada matéria prima.
6.2 EXCUÇÃO

6.2.1 - A sistemática de recebimento, manuseio e preservação de matériasprimas e insumos virgens utilizados na fábrica está descrita no anexo 1.
6.2.2 - Os cuidados a serem observados no manuseio, identificação e
preservação de matérias-primas e insumos virgens estão descritos no anexo 2.
NOTA 2: Os cuidados a serem observados no manuseio, identificação e
preservação de matérias-primas e insumos em processo estão descritos nos
procedimentos das respectivas áreas, conforme a necessidade.
6.2.3 - Os cargos qualificados e habilitados para as funções descritas nos
procedimentos de cada área.
6.2.4 - DESCARREGAMENTO DE CARGAS PERIGOSAS A GRANEL
a) No descarregamento de cargas perigosas a granel, são seguidas as
orientações preventivas contidas em instruções visuais instaladas próximo aos
respectivos tanques e/ou repassadas através de treinamento.
NOTA 3: Após o treinamento, os motoristas de transportadoras que descarregam
cargas perigosas a granel na fábrica recebem uma carteirinha, com validade de
1 (um) ano. Só é permitido o descarregamento de cargas perigosas por
motoristas que apresentarem a carteirinha dentro do prazo de validade.
b) No recebimento de material, caso não haja condições seguras para o
descarregamento devido ao frete e estas possam ser corrigidas com simples
reparos, estes deverão ser realizados e a ocorrência deverá ser registrada no
LA-RB_AMB-RG-0001. Para que sejam tomas as devidas providências, o
Técnico de Segurança do Trabalho comunica:
b1) Comprador Matéria-Prima: frete contratado pelo Provedor de matéria-prima.
b2) Responsável Planta Terceirizada: matérias-primas adquiridas por Plantas
Terceirizadas operadas na Unidade.
c) Caso não haja condições seguras para o descarregamento e estas não
possam ser corrigidas com simples reparos, o material deve ser recusado pelo
Supervisor de Turno da área e esta ocorrência deverá ser registrada no LARB_AMB-RG-0001.
7. RESULTADO ESPERADO

Garantia da segurança dos envolvidos no recebimento, manuseio e preservação
de matérias-primas e insumos virgens .
8. AÇÕES EM CASO DE ANOMALIAS
Emitir o ROA.
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9. ANEXOS

Anexo 1 - Sistemática de recebimento, manuseio e preservação de produtos
químicos.
Anexo 2 – Controle de produtos químicos.

International Paper do Brasil Ltda
– ESTE DOCUMENTO IMPRESSO NÃO É VÁLIDO –
ANEXO 1 SISTEMÁTICA DE RECEBIMENTO, MANUSEIO E PRESERVAÇÃO
DE PRODUTOS QUÍMICOS
CÓDIGO DO
DOCUMENTO

ACOMPANHA MENTO E
DESCARGA

RECEBIMENTO
FISCAL

ÁREA

APONTAMENTO II

MANUTENÇÃO

TRATAMENTO DE
NÃO CONFORMIDADE

COMENTÁRIOS

INÍCIO

RECEBE
MATERIAL

-

NÃO

CONDIÇÃO
SEGURA PARA
DESCARGA
SIM
EFETUA
DESCARGA

MANTÉM
CONDIÇÃO DE
PRESERVAÇÃO

UTILIZA
CONFORME
PROCEDIMENTO
DA ÁREA

NÃO
PODEM
SER EFETUADOS
REPAROS
SIM
SOLICITA
REPAROS

EFETUA
REPAROS

DEVOLVE AO
PROVEDOR E
REGISTRA
ANOMALIA

REGISTRA
OCORRÊNCIA E
ENCAMINHA PARA
MEIO AMBIENTE

FIM
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ANEXO 2 -CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS
FAMÍLIA

GRUPO

MANUSEIO

Oxidantes

Combustíveis
Outros (Alvejantes
ópticos, Auxiliar de
colagem)

Verificar condições gerais das
válvulas, tubos e/ou mangotes de
descarga, vazamentos, isolamento
da área, se não há fontes de
geração de calor ou fogo próximo
ao local de descarga, condições
gerais das contenções e drenos
dos tanques de estocagem

51
522
333

Corrosivos

Verificar se não há furos ou
possibilidade de rompimento nos
big bags

Anti-incrustrantes

Verificar as tampas de vedação, se
não há vazamentos, não inclinar os
containeres

Outros
Combustíveis (Gás
do refeitório e
empilhadeiras)
CILINDRO
Oxidantes

Verificar condições gerais das
válvulas, tubos e/ou mangotes de
descarga, isolamento da área, se
não há fontes de geração de calor
ou fogo próximo ao local de
descarga

BOMBONAS

Anti-incrustrante

Verificar as tampas de vedação, se
não há vazamentos, não inclinar os
tambores

-

Manter em local
isento de
umidade, em
área coberta e
sobre palets

-

-

-

Manter local
arejado

Combustível (Gás
natural)

Sinalizar área próxima da
tubulação, manter fontes de calor a
distância.

8: válido para o
enxofre, quando está
em contato com
umidade

-

-

-

-

-

Lubrificantes

TUBULAÇÃO

-

-

Biocida
Solventes

-

Outros

TAMBORES/

5 2 2: ClO2

Observar o
empilhamento
máximo
recomendado
para cada
produto

Aditivos
SACARIAS

5 1: O2 líquido e

-

Anti-espumantes

Verificar se não há furos ou
possibilidade de rompimento dos
sacos

Manter
contenção e
válvulas de
drenagem limpos
e desobstruídos.

Manter em local
isento de
umidade, em
área coberta e
sobre paletes

Aditivos
CONTAINERES

COMENTÁRIOS
-

-

Aditivos
BIG BAGS

PRESERVAÇÃO

86

Corrosivos

TANCÁVEIS

IDENTIFICAÇÃO

-

Observar o
empilhamento
máximo
recomendado
para cada
produto

NA

Solicitar autorização da
área de Utilidades
antes de perfurar o solo
ou construir em área
próxima à tubulação
(dentro da Unidade).
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NOTA 4: A identificação do número de risco é aplicável apenas para cargas a
granel com mais de 3.000 Kg (tancáveis). Cargas não a granel são identificadas
através de etiquetas ou outros meios apropriados.
NOTA 5: Para os produtos em fase de experiência e/ou teste não enquadrados
em nenhuma das famílias/ grupos da tabela acima, seguir as recomendações do
fabricante.
NOTA 6: Preservação inclui manutenção conforme procedimentos exclusivos de
cada área.

Consensadores:
Alfredo Moraes
Analistas Críticos: Cristina Rossetti
Homologadores: Cleber Pupo

Prazo:
Prazo:
Prazo:

28/11/2011
18/12/2011
18/12/2011
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1. OBJETIVO
Estabelecer diretrizes e sistemáticas para identificar o potencial e atender a situações de
emergência, prevenir e mitigar os impactos ambientais, doenças e lesões associadas, realizar
treinamentos teóricos e práticos e analisar criticamente os planos de emergência na IP
Fábrica Luiz Antonio.
2. DEFINIÇÕES

2.1 - SITUAÇÃO DE RISCO
Situação na qual identificam-se os riscos relacionados aos profissionais e ou
aspectos que possam agredir o meio ambiente relacionado às atividades, produtos e
serviços da empresa.
2.2 - EMERGÊNCIA
É toda situação imprevista, que coloque em risco a vida, a saúde, o meio ambiente
e/ou o patrimônio da empresa, exigindo ações corretivas imediatas para controle
e/ou minimização das conseqüências.
2.3 - BOMBEIROS
Profissionais treinados, capacitados e habilitados na prevenção, controle e combate
a emergências.
2.4 - BRIGADA DE EMERGÊNCIA
Equipe, composta por profissionais voluntários das diversas áreas, devidamente
treinados e preparados para prevenir, controlar e combater emergências.
2.5 - PONTO DE ENCONTRO
a) - DE BRIGADISTAS
O ponto de encontro da Brigada de Emergência localiza-se na Central de Bombeiros
ao lado da Segurança do Trabalho, devendo os Brigadistas dirigirem-se ao local,
em caso de acionamento do Sistema de Alarme.
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b)- DOS PROFISSIONAIS IP
Local considerado seguro, onde devem se reunir todos os profissionais que tiverem
seus locais de trabalho atingidos por uma emergência, aguardando ordem de
evacuação ou retorno para a área de trabalho.
2.6 - ROTA DE FUGA
Trajeto, por onde devem se retirar com total segurança, todos os profissionais das
áreas já atingidas ou passíveis de serem atingidas pela emergência.
2.7 - PROFISSIONAL IP
Profissional da IP ou Provedor que devem estar conscientizados e treinados para a
identificação e comunicação de emergências e que deve seguir orientação da
Brigada de Emergência e/ou Bombeiros para a realização do abandono de área,
quando necessário.
2.8 - VISITANTE
Pessoa que eventualmente comparece à fábrica para tratar de assuntos técnicos
e/ou administrativos, que devem estar concientizado e treinado para identificação e
comunicação
de
emergência
e devem
seguir
orientação
de
seu
acompanhante/visitado.
2.9 – SERVIÇO INTERNO DE RÁDIO PROTEÇÃO
Grupo de profissionais especializados, treinados em Proteção Radiológica visando a
elaboração, aplicação e fiscalização das Normas e procedimentos internos de
segurança Radiológica.
2.10 - PAME
Entidade sem fins lucrativo, composta por empresas que possuem atividades com
riscos de emergências graves em suas instalações, possuindo personalidade jurídica
distinta das empresas que a compõem. A fábrica Luiz Antonio é parte integrante
dessa associação, mantendo em sua fábrica o Kit necessário para atendimento à
emergência, incluindo o sistema de rádio comunicação para contato direto com os
participantes.
Positive -Comunicação de condição e prática abaixo do padrão
PAME -Plano de Auxilio Mútuo em Emergência de Ribeirão Preto e Região
EPI -Equipamentos de Proteção Individual
CNEN -Comissão Nacional de Energia Nuclear
SIR -Serviço Interno de Radioproteção
PAE - Plano de Ação e Gerenciamento de Emergências
POE - Procedimento Operacional de Emergência
SSMA – Área de Segurança, Saúde e Meio Ambiente
3. SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE
Não Aplicável
4. CONDIÇÕES E MATERIAIS NECESSÁRIOS
As condições, recursos e materiais necessários estão referenciados neste documento.
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5. RESPONSABILIDADE/AUTORIDADE
Conforme descrito no item 6.2
6. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
6.1 MONITORAMENTO (AMOSTRAGEM / INSPEÇÃO / VERIFICAÇÃO)
Não Aplicável
6.2 EXECUÇÃO

6.2.1 - IDENTIFICAÇÃO, ANÁLISE CRÍTICA E ATUALIZAÇÃO DOS PLANOS DE
EMERGÊNCIA
A identificação das situações potenciais de emergência é realizada por meio da
sistemática de identificação de aspectos e impactos ambientais, conforme descrito
no LA-RH_AMB-PO-0027 e identificação dos perigos, avaliação e controle dos riscos
e legislação, conforme descrito no LA-RH_STB-PO-0016. Com base nestas
situações e nas características, propriedades e quantidades das substâncias
químicas envolvidas, definem-se planos de emergênca específicos, por situação de
emergência ou grupo, que descrevem as informações pertinentes. Ressalta-se que a
identificação destas situações, bem como a definição dos Planos de Emergência,
consideram toda e qualquer demanda legal de organismos constituintes.
Após a ocorrência ou simulação de situações de emergência, a eficácia do
respectivo plano é avaliada pelo Coordenador Geral de Emergência em conjunto
com todos os envolvidos na operação e registrada no LA-RH_STB-RG-0036 para
identificar eventuais demandas de ajuste e/ou outra ação pertinente. Adicionalmente,
os Planos de Emergência podem ser ajustados em função dos fatores descritos no
LA-RH_STB-PO-0016, em alinhamento com a identificação de aspectos e impactos
ambientais. Também realiza-se uma reunião de avaliação, com ata específica, onde
todas as oportfábricas de melhorias identificadas são registradas, definindo-se
prazos e responsáveis para a implementação da melhoria.
NOTA 1 - As fichas com informações de produtos químicos estão disponíveis para
consulta em meio físico na Segurança do Trabalho e Ambulatório Médico. Essas
fichas também estão disponíveis para consulta no SGI.
6.2.2 -PLANOS DE EMERGÊNCIA
As ações e os recursos previstos para atendimento a emergências estão descritos
neste procedimento e são complementados por outros documentos denominados
Planos de Emergência que incluem várias situações, tais como:
a)Incêndio e/ou explosão;
b) Vazamentos e transbordo de produtos químicos;
c) Vazamentos radioativos;
d) Acidente no transporte de produtos perigosos;
e)Outras, conforme planos de emergência específicos que constam no Sistema SGI.
6.2.3 -ESTRUTURA ORGANIZACIONAL PARA ATENDIMENTO A EMERGÊNCIAS
a) ESTRUTURA GERAL DO PLANO DE EMERGÊNCIA

International Paper do Brasil Ltda
– ESTE DOCUMENTO IMPRESSO NÃO É VÁLIDO –
O Plano de Emergência é coordenado em diferentes níveis, de acordo com a
estrutura abaixo:

Coordenador
Geral de
Emergência

Coord.
Comunicação

Coord. das
Células

Coord.
Manutenção

Coord.
Médico

Bombeiros
Industriais

Coord.
SSMA/Prot.

Coord.
Transporte

Brigada de
Emergência

Radiológica

NOTA 2 - Os cargos que ocupam as funções acima estão descritos na LA-RH_STBTB-0021
NOTA 3 - As atribuições e responsabilidades de cada uma das funções descritas
acima e dos demais profissionais estão descritas na LA-RH_STB-TB-0021.
NOTA 4 - Em caso de ocorrências emergenciais nas plantas terceirizadas, o
atendimento também é realizado conforme a estrutura geral descrita neste
procedimento.
b) BRIGADA DE EMERGÊNCIA
A empresa conta com uma Brigada de Emergência constituída por profissionais da
própria empresa, dimensionados por turno de trabalho e de acordo com o risco
pertinente de cada área.
O dimensionamento mínimo da Brigada de Emergência esta contemplada na LARH_STB-TB-0022.
A relação dos membros integrantes da Brigada de Emergência da fábrica é
contemplada em lista de presença.
Bombeiro
Industrial

Líder da
Brigada

Equipe de
Combate a Emergência

Equipe de
Evacuação e Isolamento

Equipe de
Primeiros Socorros
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c) AMBULATÓRIO MÉDICO
Constituído por Médicos e Enfermeiro do Trabalho e Auxiliar de Enfermagem que
atuam em horário administrativo. Fora do horário administrativo a empresa mantém
em turnos de revezamento plantão com Auxiliares de Enfermagem.
NOTA 5 - As ações previstas para atendimento ambulatoriais e de acidentes com
vítimas estão descritos no LA-RH_STB-PO-0045.
6.2.4 - ACIONAMENTO DO PLANO
O fluxograma de acionamento do plano de emergência é contemplado no anexo 2.
NOTA 6 - Não implica no acionamento do POE a verificação de ocorrências não
significativas, tais como: pequenos vazamentos, acidentes pessoais leves, princípios
de incêndios sob controle, etc.
a) COMUNICAÇÃO DE EMERGÊNCIA
Qualquer profissional IP e/ou visitante que constatar uma emergência deve
comunicar o ocorrido de forma clara e objetiva por intermédio do ramal *60 para
Acidente com Lesão ou *61 para Incêndio/Explosão ou canal 1 do rádio de
comunicação ou por intermédio do acionamento das botoeiras dos sistemas de
alarme de emergência, instaladas nas áreas.
Após certificação e análise da ocorrência, havendo a necessidade de evacuação ou
apoio da Brigada de Emergência, os Bombeiros deverão acionar os sistemas de
alarme, que indicarão, por meio das sirenes instaladas nas áreas, as seguintes
situações:
a.1 -Incêndio/Explosão – Sinal acústico intermitente, proveniente das sirenes eletropneumáticas de longo alcançe: atuação da Brigada de Emergência.
a.2 - Vazamento de Produtos Químicos – Sinal acústico contínuo, proveniente das
sirenes elétricas localizadas nos setores: atuação restrita ao setor da ocorrência.
a.3 - Abandono da fábrica – Sinal acústico contínuo, proveniente das sirenes eletropneumáticas de longo alcançe: atuação de Funcionários, Provedores e Visitantes.
a.4 -Drenagem da Caldeira de Recuperação – Sinal acústico luminoso e contínuo,
proveniente das sirenes elétricas e alarmes luminosos localizados nos pavimentos do
prédio da Caldeira de Recuperação: atuação restrita ao setor da ocorrência.
NOTA 7 - Emergências ou ocorrências ambientais internas ou externas, vinculadas à
IP, são recebidas conforme LA-RH_AMB-PO-0001.
NOTA 8 - Os alarmes contínuo e intermitente são testados todas as quartas-feiras
às 12:00 horas.
NOTA 9 - O alarme de drenagem de emergência da Caldeira de Recuperação é
testado todo o primeiro dia útil de cada mês às 10:00 horas.
b) SINALIZAÇÃO
Todas as áreas da fábrica são sinalizadas com placas informativas, onde constam os
EPIs mínimos obrigatórios, procedimentos a serem adotados, riscos existentes e
outras informações relacionadas à Segurança do Trabalho e Meio Ambiente.
c) PONTOS DE ENCONTRO
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São locais considerados seguros, nos quais as pessoas que tiverem seu postos de
trabalho afetados por uma emergência devem se dirigir.
c.1- PONTO DE ENCONTRO DE BRIGADISTAS
O ponto de encontro da Brigada de Emergência, fica localizado na Central de
Bombeiros, nas instalações da Segurança do Trabalho.
c.2 - PONTOS DE ENCONTRO DOS PROFISSIONAIS E VISITANTES
Na necessidade de evacuação de área afetada ou da fábrica em geral, foram
definidos “Pontos de Encontro” para as pessoas se dirigirem, dependendo da
posição em que elas se encontram, da direção do vento, do tipo e local da
emergência, conforme descrito na LA-RH_STB-TB-0023.
NOTA 10 - A rota de fuga será determinada pelos Bombeiros e/ou Brigada de
Emergência, após análise e avaliação da ocorrência, de forma a garantir a retirada
segura e ordenada dos profissionais IP.
NOTA 11 - Os Brigadistas da área em emergência, não devem comparecer ao Ponto
de Encontro da Brigada, devendo iníciar o atendimento/ combate à emergência, até
a chegada dos Bombeiros e demais Componentes da Brigada.
d) ABANDONO GERAL DA FÁBRICA
O abandono das áreas somente deverá ocorrer quando a emergência estiver fora de
controle ou quando houver risco eminente à vida ou à saúde das pessoas.
Havendo a necessidade de abandono geral da fábrica, as sirenes eletro-pneumáticas
de longo alcance, do sistema de alarme, serão acionadas pelos Bombeiros da
fábrica.
6.2.5 - RECURSOS
Os recursos disponíveis e necessários ao atendimento deste procedimento estão
descritos nas listas LA-RH_STB-TB-0024, LA-RH_STB-TB-0026, LA-RH_STB-TB0027 e LA-RH_STB-TB-0028.
Conforme apropriado, estes recursos são inspecionados de acordo com os
formulários LA-RH_STB-RG-0037, LA-RH_STB-RG-0038, LA-RH_STB-RG-0039,
LA-RH_STB-RG-0040 e LA-RH_STB-RG-0041.
Caso sejam detectadas inadequações na aplicação destes formulários, os ajustes
necessários são feitos e registrados no próprio formulário. Se estes ajustes não
resolverem os problemas, deve-se proceder conforme BR-TEC_GMP –PO-0002
(Ação corretiva e preventiva).
Outras ocorrências identificadas ao longo do dia, além das verificações realizadas
por meio dos referidos formulários, são registradas, pelos bombeiros, no LARH_STB-RG-0042, incluindo a ação realizada. Estas ocorrências são avaliadas
diariamente pelo Chefe dos Bombeiros, responsável por providenciar eventuais
recursos adicionais ou mesmo iniciar as ações corretivas e preventivas pertinentes
conforme BR-TEC_GMP –PO-0002.
6.2.6-APOIO EXTERNO
A relação dos órgãos de apoio externo, endereços e telefones de contato estão
contemplados na LA-RH_STB-TB-0024.
a) ACIONAMENTO DO PAME
Uma vez decidida a necessidade de acionamento do PAME, o Coordenador Geral de
Emergência ou pessoa por ele indicada, entra em contato com o Corpo de
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Bombeiros, informando-o da emergência, o qual, por sua vez, expedirá ordem a
Central de Comunicações (Cobom), solicitando que convoque os demais integrantes
do PAME, cuja a presença seja necessária. A convocação se dará de acordo com o
que determina o Fluxograma de acionamento do PAME e descrito na LA-RH_STBTB-0027.
Ao ser desencadeado o “Acionamento do PAME” através do Corpo de Bombeiros,
cada empresa acionada deverá comparecer ao local de emergência com os recursos
específicos, no menor tempo possível e com o meio de transporte que estiver
disponível. Para assegurar o bom funcionamento do sistema é necessário que o
mesmo seja acionado adequadamente, com a comunicação imediata da ocorrência à
Central de Comunicações do Corpo de bombeiros, de forma clara, objetiva e precisa
mencionando:
- Tipo de Emergência;
- Empresa sinistrada e/ou local do sinistro;
- Produtos envolvidos.
A cordenação do PAME é de responsabilidade de um representante escolhido entre
os participantes, juntamente com o Corpo de Bombeiro Militar do Estado de São
Paulo.
b) EMPRESA ESPECIALIZADA NO ATENDIMENTO A EMERGÊNCIAS
A fábrica mantém contrato com empresa especializada no atendimento a
emergências envolvendo o transporte de produtos perigosos. O acionamento da
empresa é realizado pelo Plantão de Segurança e/ou Coordenador do SGA ou
pessoa por eles designados, que passará todas as informações necessárias para a
realização do atendimento emergencial, conforme fluxograma descrito no Anexo 3.
As informações necessárias para que a empresa contratada se prepare
adequadamente para atendimento às eventuais emergências, são fornecidas pela IP,
conforme procedimento LA-RH_AMB_PO-0028. Caso hajam alterações nestas
informações, os responsáveis devem comunicar ao Coordenador Geral de
Emergência, para que o mesmo atualize estes documentos e os envie novamente
para a empresa contratada.
c) CNEN - COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR.
Deverá ser acionada em caso de acidentes envolvendo fontes emissoras de radiação
ionizante.
d) CETESB - CIA. DE TECNOLOGIA E SANEAMENTO AMBIENTAL
Deverá ser acionada em caso de ocorrências ambientais com impacto significativo.
6.2.7 - RECURSOS ADMINISTRATIVOS
a) CRONOGRAMA DE INSPEÇÃO DOS RECURSOS MATERIAIS
O cronograma, freqüências e as responsabilidades pela realização das inspeções
periódicas nos equipamentos de emergência estão definidas em procediementos na
área da Célula de Apoio Técnico que gerencia através do (SAP). As inspeções
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visuais e reparos não significativos são realizados pelos Bombeiros conforme
descrito na LA-RH_STB-PO-0093.
b) COMUNICAÇÃO DE ACIDENTES E INCIDENTES
Estas comunicações devem ser efetuadas conforme LA-RH_STB-PO-0055.
c) ESCALA DE PLANTONISTAS
Anualmente a Fábrica elabora as escalas de plantão para feriados e finais de semana.
A responsabilidade pela elaboração da escala de plantonista é da Célula de Apoio
Técnico.
A divulgação é realizada via e-mail no início do ano a todos os participantes envolvidos
na escala, para o agendamento dos respectivos plantões.
Como forma de confirmação do plantão, a escala éenviada semalmente via e-mail pela
secretária da Célula de Apoio Técnico, a todos os envolvidos.
d) RELAÇÃO DE TELEFONES E ENDEREÇOS DOS PROFISSIONAIS IP
A Fábrica mantém uma lista atualizada com todos os telefones e endereços dos
profissionais que possam ter atuação direta ou indireta em casos de emergência. A
relação é divulgada semanalmente aos Plantonistas pela área do CAT.

e) DIMENSIONAMENTO
DO
SESMT - SERVIÇO
ESPECIALIZADO
ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

EM

O dimensionamento do SESMT, que tem como objetivo principal a promoção da
saúde, proteção da integridade dos profissionais IP, prevenção e minimização das
perdas decorrentes de acidentes e/ou emergências verificadas.
6.2.8 - ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES EM EMERGÊNCIAS
As atribuições, responsabilidades e a tabela de suplência pelas atividades
contempladas neste PO estão descritas na LA-RH_STB-TB-0021.
6.2.9 – QUALIFICAÇÃO
a) Bombeiro Industrial
a.1 – Requisitos:
Os requisitos exigidos para a qualificação de Bombeiro Industrial estão descritos no
contrato mantido com empresa especializada no fornecimento dessa mão de obra.
Os requisitos de qualificação do Bombeiro Industrial deve ser conforme
procedimento específico de treinamento.
a.2 – Capacitação Técnica dos Bombeiros Industriais:
- Comprovação de experiência em industria química e/ou empresa de grande porte;
- Possuir CNH para dirigir caminhões e ambulâncias;
- Apresentar Certificado de Treinamento em Prevenção e Combate a Incendio,
Primeiros Socorros, Direção Defensiva, Treinamento em Proteção Respiratória e
Emergência Química;
- Preferencialmente, escolaridade mínima de 2º grau.
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a)Membros da Brigada de Emergência
Para Qualificação dos membros da Brigada de Emergência, deve ter aprovação
da chefia imediata (garantia de liberação para o comparecimento aos
treinamentos), aprovação do Médico do Trabalho, após exames clínicos
especificos e entrevista pessoal com o Coordenador Geral de Emergência.
Os requisitos de qualificação dos membros da Brigada de Emergência é realizado
conforme LA-RH_001-TB-0001.
procedimento e Funções Específicas de treinamento. Com Treinamento de formação
de Brigadista com carga horária de 32 horas.
c) Membro do SIR
Os treinamentos exigidos para a qualificação dos integrantes do SIR estão descritos
na LA-RH_001-TB-0001.
NOTA 12 - A IP mantém seu Serviço de Interno de Radioproteção, plenamente
ativo e independente dos demais setores da fábrica, objetivando a elaboração,
aplicação e fiscalização de Normas e Procedimentos Internos de Segurança
Radiológica, estando suas ações fundamentadas na interação direta entre os
Grupos de Apoio Técnico.
6.2.10 - TREINAMENTOS
A programação dos treinamentos teóricos e práticos é feita conforme item 3.2.11 e
revisada anualmente e/ou quando necessário pelo Coordenador Geral de
Emergência. Os registros gerados, são mantidos conforme procedimentos de
treinamento específico LA-RH_001-PO-0001.
6.2.11 - SIMULAÇÕES DE EMERGÊNCIA
São realizados exercícios simulados de atendimento de emergências na fábrica
(vazamento de gases, derrame de produtos químicos, incêndio, etc.).
O planejamento dos treinamentos teóricos e práticos, bem como dos exercícios
simulados é realizado pelo Coordenador Geral de Emergência, com aprovação do
Coordenador SSMA da fábrica. As datas, locais e participantes dos respectivos
simulados são amplamente divulgados aos profissionais da fábrica.
6.2.12– EVACUAÇÃO DE FÁBRICA
O procedimento administrativo para retirada de pessoas das dependências da empresa
segue as seguintes etapas:
a )Área de SSMA informa Gestor administrativo da necessidade de retirada das pessoas das
dependências da empresa. Caso o gestor não seja encontrado,o contato será feito com a
Segurança Patrimonial.
b) A empresa de transporte é acionada para alocar para a International Paper unidade Luiz
Antonio sete motoristas, que virão das cidades de Guatapará, Luiz Antônio e Ribeirão Preto.
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c) No estacionamento da empresa é mantido um número mínimo de sete veículos para
atendimento a situação de emergência (evacuação de fábrica) no horário das 08 às 17h de
segunda a sexta.
d) Caso a emergência seja em finais de semana ou feriado e em horário noturno, os
motoristas se deslocarão para a empresa com os ônibus para proceder a retirada das
pessoas.
e) As pessoas serão levadas para um ponto fora da área de risco e posteriormente definida a
logística de deslocamento até suas residências.
7. RESULTADO ESPERADO
Emergências atendidas conforme descrito no procedimento.
8. AÇÕES EM CASO DE ANOMALIAS

Com base nas informações recebidas, se necessário, devem ser iniciadas ações
corretivas e/ou preventivas conforme o BR-TEC_GMP_PO-0002.
9. ANEXOS

Anexo 1 - Acionamento e execução dos Planos de Emergência
Anexo 2 - Acionamento no Transporte de Produtos Perigosos
Anexo 3 – Tabela de Suplência.

ANEXO 1 - ACIONAMENTO E EXECUÇÃO DOS PLANOS DE
EMERGÊNCIA
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SEGURANÇA

CÓDIGO

BOMBEIRO/

PROFISSIONAL IP
PATRIMONIAL/

DOCUMENTO

Início

COORDENADOR

BOMBEIRO

COMENTÁRIOS
BRIGADA DE EMERGENCIA

OPERACIONAL

BOMBEIRO

Identifica
emergência

Através do
ramal *61,
Canal 1 do
rádio ou
botoeiras
existentes
nas áreas

Comunica Emergência
EMERGÊNCIA

Direciona ao
bombeiro
local
Avalia
Ocorrência

NÃO

Aciona
recursos
materiais
e/ou
pessoas
conforme

Necessidade
de
acionamento
do plano?
SIM

NÃO

Necessidade
de evacuação
de área?
SIM

SIM
Determina a
evacuação da área
Abandona a área
pela rota de fuga
conforme
orientação da
brigada

POE

Alarme de
emergência
com sinal
intermitente
Realiza
evacuação e
isolamento de
área
Necessidade
de apoio
externo?

Comunica
Coord. PCE

SIM
Aciona apoio externo
conforme necessidade

NÃO

Via telefone
SUATRANS
(CECOE) e o
Corpo de
Bombeiro

Realiza
atendimento
Elabora Relatório

FIM

Convoca reunião
com envolvidos
Avalia eficácia do
plano
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ANEXO 2 - ACIONAMENTO NO TRANSPORTE DE PRODUTOS
PERIGOSOS

Empresa
Contratada

Motorista

Referência

IP

Comentários

Inicio

Identifica a
emergência
As ocorrências
podem ser
comunicadas por
outras pessoas ou
mesmo e/ou por
autoridades

É necessário
acionar o
Plano de s
Emergência
i
?

O acionamento da
empresa
contratada
acionamento é
feito conforme
mecanismos
descritos em
memorial
descritivo
acordado com
empresa
especializada

Não

Não
Sim

Comunica a
emergência
por telefone,
acionando a
empresa
contratada

Recebe a
comunicação
da
emergência

Aciona os
Coordenadores da IP
conforme
PO

Desloca
para o local
do acidente
para tratar
da
emergência

FIM

Recebe a
comunicação do
acidente e
verifica a
potencialidade
da emergência

Aciona a
transportadora

A situação de
emergência é
tratada conforme
referenciado em
memorial
descritivo
acordado com
empresa
especializada e
planos de
emergências
correlatos, que
incluem a
mitigação de
impactos
ambientais e
outros danos a
propriedade e ao
ser humano
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ANEXO 3 - TABELA DE SUPLÊNCIA
FUNÇÃO

TITULARIDADE

1º SUPLENTE

2º SUPLENTE

Gerente Geral

Gerente Geral

Gerentes das Células

Coordenador

Coordenador Geral de

Assistente de Segurança

Coordenador de Meio

Técnico de Segurança

Emergência

Industrial

Ambiente e Segurança

do Trabalho

do Trabalho
Gerentes das Células

Gerente das Células

Gerente de outra célula

Coordenador

onde está ocorrendo a
emergência
Coordenador de

Gerente de

Gerente da Célula de

Coordenador de Meio

Comunicação

Comunicação e

Gestão de Pessoas

Ambiente e Segurança

Marketing Institucional
Gerente de Manutenção

do Trabalho

Gerente da área de

Coordenador da área de

Especialista a área de

Manutenção

Manutenção

Manutenção

Coordenador Médico

Médico do Trabalho

Médicos Clínicos

Enfermeira do trabalho

Coordenador de

Coordenador de Meio

Supervisor de

Membro do Sir

Segurança Radiológica

Ambiente e Segurança

Radioproteção

do Trabalho

Substituto

Assistente Administrativo

Gerente de Recursos

Coordenador de Meio

Humanos

Ambiente e Segurança

Coordenador de
Transportes

do Trabalho

Consensadores:
Alfredo Moraes
Analistas Críticos: Cristina Rossetti
Homologadores: Cleber Pupo

Prazo:
Prazo:
Prazo:

27/11/2011
17/12/2011
17/12/2011

IP –Fábrica Luiz Antonio

Código

TABELA
(Plano de Emergência)

Versão

LA-RH_AMB-TB-0009

Área

Título:

COMBATE A VAZAMENTO DE ÓLEO E/OU PRODUTOS QUÍMICOS

Páginas

08
GG/SSMA
1/1
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IMPACTOS POTENCIAIS:

Alteração da característica da água; alteração química, física e
microbiológica do solo.

ESTADO FÍSICO:

Líquido/ Semi-sólido.

ESTADO DE PREPARAÇÃO
RECURSOS

- Kit para a contenção de óleo e/ou produto
químico contendo:
-Turfa ou (areia, pó de tubetes, biomassa e
outros)
- Cordão absorvente
-Manta absorvente
-Tambor laranja
-Vassoura
- Pá.

LOCALIZAÇÃO

Funcionários em geral:

- Viatura Bombeiro
- Oficina Manutenção (Acabamento)
- Oficina Manutenção (Instrumentação Papel)
- Oficina Manutenção (Central)
- Oficina Manutenção (Terceiros)
- Oficina Manutenção (Preparação Madeira)
- Oficina Manutenção (Celulose)
- Máquina de Papel I (Piso 6000)
- Máquina de Papel I (Porão)
- Máquina de Papel II (Piso 6000)
- Máquina de Papel II (Porão)
- Acabamento (Descensores de bobinas)
- Almoxarifado
- Desaguadora
- Piso das UH´s dos Lavadores de Celulose
- Sala dos Geradores
- Sala dos Compressores
- Sala dos Sopradores E.T.E
- Caldeira de Recuperação (Piso 7)
- Cozimento (Piso 4º Lavador)
- Planta Química
- Expedição
- Pátio de enlonamento de Caminhões
- Forno de Cal
- Pátio de Compostagem
- Descarregamento de óleo combustível
- Laboratório Central
- Pátio de Resíduos Perigosos

EPI(S) RECOMENDADO(S)
Ó Óculos de Segurança e luva de proteção térmica e química.

Elaborador:
Alfredo Jorge de Moraes

AÇÕES GENÉRICAS DE COMBATE

CONTENÇÃO DE POÇAS DE ÓLEO
- Cercar as poças com o cordão absorvente ou turfa;
- Espalhar a turfa sobre o óleo e ou produto químico derramado (1 kg de turfa absorve cerca de 5L de óleo);
- Após a absorção de todo o óleo pela turfa, recolhe-la utilizando a pá e vassoura e depositá-la no tambor laranja.
CONTENÇÃO DE GOTEJAMENTO DE ÓLEO
- Colocar a manta sobre o óleo e ou produto químico
- Após absorção do óleo e ou produto químico, torcer a manta no tambor de lubrificantes usados para retirar o
excesso de óleo e ou produto químico e acondicioná-la novamente no Kit;
- Quando a manta não estiver mais em condições de uso, depositá-la no tambor laranja.
Bombeiro Industrial e Brigada de Emergência:
NOTA 1: Em caso de grandes vazamentos, onde o Kit não for suficiente para a contenção, deverá seguir
LA-RH_AMB-PO-0025.
NOTA 2 : Pode ser utilizado tambores de óleo vazios e vasilhames plásticos na coleta de óleo em caso de
vazamentos (o óleo coletado será reprocessado)
MITIGAÇÃO AMBIENTAL
- Acompanhar os resíduos gerados pelos vazamentos, para serem descartados conforme LA-RH_AMB-PO-0011

DESCARTE DO(S) RESÍDUO(S) GERADO(S)
- Quando o tambor laranja estiver cheio solicitar a sua retirada junto ao Almoxarifado.

Sigilo:
Uso Interno ao Negócio

Aprovador:
Cleber Pupo
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1. OBJETIVO
Estabelecer requisitos para a contratação de provedores de serviços não permanentes da
International Paper LA Industrial, seguir as recomendações do Manual de Qualificação em
Saúde e Segurança do Trabalho e Meio Ambiente.
2. ESCOPO DO SERVIÇO
2.1 -DEFINIÇÕES
PROVEDORES NÃO PERMANENTES: Provedores que permanecem por menos de três
meses contínuos na empresa
SESMT: Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho
SSMA: Saúde, Segurança e Meio Ambiente
SGA: Sistema de Gestão Ambiental
3. RESPONSABILIDADES
3.1 - RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
a) CONTRATADA e eventuais SUBCONTRATADOS devem cumprir as exigências e
os procedimentos relativos ao Sistema de Gestão SGA e SST da CONTRATANTE
aplicáveis às suas atividades por meio de informações via Integração .
b) Receber orientações sobre os documentos obrigatórios do Sistema de Gestão
SGA:
- Procedimento operacional de emergência
- Comunicação com Partes interessadas
- Gerenciamento de Resíduos Sólidos
- Outros, se for necessário para suas atividades.
c) Responder auditoria externa, caso seja auditado.
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d) Responder por todas as obrigações da Legislação Trabalhista, Previdenciária,
Acidentes do trabalho, Civil e Penal, no que diz respeito aos seus empregados,
prepostos e ou representantes necessários à execução dos serviços, isentando a
Contratante, quaisquer responsabilidade no tocante a estas obrigações legais, tanto
em relação a Contratada e/ou Subcontratada(s), bem como, em relação aos seus
empregados, prepostos e/ou representantes e terceiros prejudicados.
e) Seguir rigorosamente as normas regulamentadoras da Portaria 3214 do Ministério
do Trabalho e de Meio Ambiente e outras complementares, de acordo com os
critérios estabelecidos nas legislações vigentes, respondendo pelos atos praticados
por seus profissionais ou de subcontratados, decorrentes da inobservância das
referidas normas.
f) Quanto ao dimensionamento do SESMT, a Contratada deverá atender no mínimo
o descrito no quadro abaixo:
NR 4 - SESMT - Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do
Trabalho e; NR 31 – SESTR - Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e
Trabalho Rural.
O(s) Prestador(es) de Serviço(s) deverá(ão) possuir em seu quadro de empregados
profissionais especializados em Segurança e Medicina do Trabalho, em atendimento a NR
4 para as unidades industriais ou NR 31 para Prestadores de Serviço da unidade Florestal.
Para o dimensionamento do seu quadro de pessoal especializados em Segurança e
Medicina do Trabalho, considerar no mínimo o “GRAU DE RISCO” da International Paper
(risco 3).
O SESMT, conforme estabelecido deverá adotar o seguinte procedimento:
O dimensionamento do SESMT deverá ser feito conforme a tabela abaixo respeitando-se o
grau de risco da empresa e o número de empregados:
Grau de Risco Grupo de Empregados (*)

Deve ser apresentado e implementado o PCMAT – Programa de Condições e Meio
Ambiente na Indústria da construção, em conformidade com as obrigações prevista na NR
18 da Portaria do MTB nº 3.214, de 08 de junho de 1978, para os contratos de atividades
da indústria de Construção.
NOTA 1: A International Paper está enquadrada como grau de risco 3, conforme disposto
no quadro II da NR4. Portanto, toda empresa com grau de risco 1 ou 2 que vier prestar
serviço no interior da International Paper também será considerada como grau de risco 3,
no mínimo. Se o Prestador de Serviço já for enquadrado como grau de risco 4, prevalece o
maior risco.
NOTA2: De acordo com a necessidade, a Contratante poderá autorizar/exigir da
Contratada um número de profissionais do SESMT diferenciado do quadro.
g) Planejar e executar suas atividades de modo a prevenir acidentes de trabalho,
impactos ambientais, preservando a saúde e a integridade física de seus
profissionais.
h) Apresentar à contratante cópia do ASO nos seguintes prazos:
- Na Admissão de funcionários;
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- Nos exames periódicos;
- Nos demais casos previstos na NR - 07
i) A Contratada deverá apresentar à Contratante cópia autenticada dos certificados
de treinamento/qualificação para os profissionais com os seguintes cargos:


Eletricista (Primeiros Socorros e Combate a Incêndio);



Operador de talha elétrica/ponte rolante;



Operador de guincho, munck e guindaste;



Operador de Empilhadeira;



Operador de paleteira elétrica:

NOTA 3: A Contratante poderá solicitar a Contratada a apresentação de outros
documentos legais que julgar necessário.
3.2. RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE
a) Fornecer documentação necessária;
b) Fornecer treinamento de Integração antes do início das atividades.

4. ANEXOS
Não aplicável.

Consensadores:
Alfredo Moraes
Analistas Críticos: Cristina Rossetti
Homologadores: Cleber Pupo

Prazo: 6/1/2012
Prazo: 26/1/2012
Prazo: 26/1/2012
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1. OBJETIVO
Estabelecer requisitos para a contratação de Provedores de transporte de cargas da
International Paper LA Industrial.
2. ESCOPO DO SERVIÇO
2.1 - DEFINIÇÕES
2.1.1 - SST
Segurança e Saúde no Trabalho
2.1.2 - SGA
Sistema de Gestão Ambiental
3. RESPONSABILIDADES
3.1 - RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA
3.1.1 - Para os transportes rodoviários em geral (exceto cargas perigosas a granel) a
CONTRATADA deve atender somente os itens 3.1.7 e 3.1.8.
3.1.2 - Para o transporte rodoviário de produtos perigosos, todos os veículos da frota da
CONTRATADA devem:
3.1.2.1 - Apresentar rótulos de riscos e painéis de segurança específicos, de acordo com
as normas NBR 7500.
3.1.2.2 - Portar um conjunto de equipamentos para situações de emergência.
3.1.2.3 - Possuir Certificado de Capacitação para Transporte de Produtos perigosos
expedido pelo INMETRO ou outra entidade autorizada, dentro do prazo de validade e de
acordo com o produto químico transportado.
3.1.2.4 - Ser equipado com tacógrafo.
3.1.2.5 - Portar envelope e ficha de emergência da carga específica que está sendo
transportada.
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3.1.2.5 - Possuir Certificado de Despacho e embarque de Produtos Perigosos.
3.1.2.6 - Possuir kits de emergência e de primeiros socorros.
3.1.2.7 - Ser conduzido por motoristas que possuam Treinamento para Condução de
Veículos Rodoviários Transportadores de Produtos Perigosos.
3.1.2.8 - Apresentar, em geral, bom estado de conservação e segurança.
3.1.3 - A CONTRATADA deve possuir infra-estrutura própria ou terceirizada para atender
emergências envolvendo sua frota.
3.1.4 - Para acidentes envolvendo transporte rodoviário, a CONTRATADA deverá:
3.1.4.1 - Comunicar o ocorrido à CONTRATANTE num prazo máximo de 6 horas.
3.1.4.2 - Enviar um relatório detalhado à CONTRATANTE no prazo máximo de 10 dias
contendo:
a) Descrição da ocorrência;
b) Ações tomadas;
c) Danos ao meio ambiente (se houverem);
d) Destino dado aos resíduos contaminados gerados (no caso de geração);
e) Registro fotográfico;
f) Cópia dos autos de inspeção / infração emitidos pelos órgãos competentes (se
houverem);
3.1.5 - Caso sejam detectadas não conformidades quanto aos itens deste contrato ou de
requisitos aplicáveis nas inspeções por parte da CONTRATANTE na prestação dos
serviços, será encaminhada cópia do Registro da Inspeção à CONTRATADA, que deverá
encaminhar à CONTRATANTE um Plano de Ação para correção das não conformidades
identificadas num prazo máximo de 30 dias após o recebimento da cópia do registro da
inspeção.
3.1.6 - A CONTRATANTE poderá recusar o recebimento da carga transportada ou não
autorizar o descarregamento do veículo, caso os veículos da frota não apresentam
condições mínimas de segurança para o descarregamento.
3.1.7 - A CONTRATADA deve fornecer anualmente à CONTRATANTE, evidências da
realização do Plano de Manutenção Preventiva da frota movida a diesel e o Monitoramento
da Emissão de Fumaça Preta.
3.1.8 - A CONTRATANTE poderá auditar a CONTRATADA para verificar o atendimento
dos itens deste contrato.
3.1.9 - Os produtos químicos que serão descarregados sob a responsabilidade da
Contratada estão indicados na LA-RH_STB-ES-0003.
3.1.10 - Para os casos em que a CONTRATADA seja responsável pelo descarregamento,
os motoristas deverão apresentar comprovante do treinamento recebido para ter acesso a
planta.
3.1.11 - Contratada deve colaborar nas inspeções realizadas pela contratante, fornecendo
as informações que lhe forem solicitadas, via LA-RH-STB-RG-0070.
3.2 - RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE
3.2.1 - Caberá a CONTRATANTE treinar os motoristas que irão fazer o descarregamento
conforme procedimentos listados no LA-RH-STB-RG-0049, se aplicável.
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Comentários da
Revisão:

1. OBJETIVO
Estabelecer requisitos para a contratação de Plantas terceirizadas e/ou cessão
de áreas em regime de comodato da International Paper Luiz Antônio Industrial.
2. ESCOPO DO SERVIÇO
Definições
SST:Segurança e Saúde no Trabalho
SGA:Sistema de Gestão Ambiental
3. RESPONSABILIDADES
3.1-RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA
A CONTRATADA e eventuais SUBCONTRATADOS devem cumprir as
exigências e os procedimentos relativos ao Sistema de Gestão Ambiental –
SGA e de Segurança e Saúde no Trabalho – SST da CONTRATANTE aplicáveis
às suas atividades, definidos no documento LA-RH_STB-RG-0013 ( Normas
Ambientais e de Segurança e Saúde- Documentação Obrigatória para
Provedores de Serviços).
a) Definir um Monitor de Meio Ambiente e de Segurança do Trabalho que,
independente de suas atividades, tenha responsabilidade e autoridade para
garantir que as atividades da CONTRATADA sejam desenvolvidas de acordo
com SGA e SST da CONTRATANTE.
b) Seguir as orientações transmitidas no Treinamento de Integração.
c)O Monitor de Meio Ambiente e de Segurança e Saúde no Trabalho da
CONTRATADA deve receber treinamento dos procedimentos aplicáveis para a
sua atividade/contrato, e multiplicar os conhecimentos adquiridos no(s)
treinamento(s) para todo o restante da equipe, capacitando-os através de
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treinamento até 30 dias após o início das atividades. Os registros de treinamento
devem ser mantidos pela CONTRATADA.
d) Repassar à equipe de Meio Ambiente e de Segurança do Trabalho da
CONTRATANTE todos os comunicados ou informações recebidas ou enviadas
que tenham alguma interação com o SGA e de SST da CONTRATANTE.
e) Atender as exigências constantes das licenças ambientais emitidas
CETESB, bem como as normas de Segurança e Saúde do Trabalho.

pela

f) Colaborar com as avaliações de desempenho por parte da CONTRATANTE e
auditorias internas e externas do SGA e de SST, fornecendo as informações que
lhe forem solicitadas em tempo hábil.
g) A CONTRATADA deve fornecer cópia das licenças ambientais, autos de
inspeção ou infração ou outros documentos emitidos por órgãos
governamentais.
h) A CONTRATADA deverá atender os requisitos mínimos de proteção contra
incêndio, na forma da Legislação em vigor.
i) Os equipamentos de prevenção e combate a incêndios, bem como escadas,
saídas e portas de emergência, deverão permanecer sempre desobstruídos.
k)É terminantemente proibido o uso de hidrantes localizados em áreas da
contratante para outros fins ao qual se destinam, desde que aprovado por escrito
pela Área de Segurança do trabalho.
l) Será de responsabilidade da contratada a instalação, inspeção dentro de prazo
legal e a manutenção de todos os equipamentos de prevenção e combate a
emergência, bem como manter a disposição da contratante e/ou fiscalização de
orgãos legais os registros comprovatórios das inspeções realizadas.
m) Colaborar com as auditorias internas e externas do SGA, fornecendo as
informações que lhe forem solicitadas em tempo hábil, bem como eventuais
ações corretivas.
n) Seguir rigorosamente as normas regulamentadoras da Portaria 3214 do
Ministério do Trabalho e de Meio Ambiente e outras complementares, de acordo
com os critérios estabelecidos nas legislações vigentes, respondendo pelos atos
praticados por seus profissionais ou de sub contratados, decorrentes da
inobservância das normas.
o) Planejar e executar suas atividades de modo a prevenir acidentes de trabalho,
impactos ambientais, preservando a saúde e a integridade física de seus
profissionais.
p) Apresentar mensalmente à Contratante as estatísticas de acidentes.
q) A Contratada deverá permitir que os documentos legais ou outros requisitos
aplicáveis sejam analisados pela equipe especialista da Célula de Apoio
Técnico.
r) Cumprir os documentos legais, conforme quadro abaixo.
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Documentos Legais (*)

Descritivo

NR 13 de 08/06/78 - Caldeiras e
vasos de pressão

Integra

Combustíveis e Inflamáveis Resolução ANP 30 26/10/2006
inflamáveis

Integra

Combustíveis
e
Inflamáveis
NBR 17505 de 01/07/2006 –
Armazenagem mento de líquidos
inflamáveis e combustíveis

Integra

Cadastro - Instrução normativa
IBAMA 31 de 03/12/2009 –
Cadastro Técnico Federal da
atividade
potencialmente
poluidora

A empresa deve ter o cadastro técnico
federal de atividade potencialmente
poluidora (artigo 2) e apresentar o
relatório anual de suas atividades até o
dia 31 de março de cada ano. O cadastro
será evidenciado através do certificado
regularidade que terá validade de 3
meses.

Cadastro – Lei 10165 de
27/12/00 – Obrigatoriedade das
pessoas jurídicas se registrarem
no Cadastro técnico federal de
instrumentos
de
defesa
ambiental e no cadastro técnico
federal
de
atividades
potencialmente poluidoras ou
utilizadoras
de
recursos
ambientais

A empresa potencialmente poluidora deve
pagar a taxa de controle de fiscalização
ambiental (TCFA) no final de cada
trimestre (artigo 17G).

Resíduos PCB - Lei 12888 de
22/02/2006 – Dispõe sobre
eliminação controlada dos PCBs
e dos seus resíduos, a
descontaminação
e
da
eliminação de transformadores,
capacitores
e
demais
equipamentos
elétricos
que
contenham PCBs

Toda empresa que utiliza ou tem sob sua
guarda equipamentos elétricos que
contenham PCBs ou seus resíduos deve
dar a destinação final (NBR 13862) de
acordo com os prazos estabelecidos nos
artigos 4, 5, 6 e entregar no prazo máximo
de 180 dias um inventário juntamente com
um cronograma de eliminação ao órgão
ambiental e a cada três anos o mesmo
deve ser atualizado.

Licenciamento
–
Resolução
CONAMA 237 de 19/dez/97 –
Licenciamento
ambiental,
distribuição de competências
entre
União,
Estados
e
municípios,
listagem
das
atividades
sujeitas
ao
licenciamento
ambiental
,

A empresa deve estar devidamente
licenciada ambientalmente( ampliações,
novos equipamentos).
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EIA/RIMA
ArmazenamentoResolução
ANP 5 de 26/02/2008 – Critérios
de segurança das áreas de
armazenamento de recipientes
transportáveis de gás liquefeito
de petróleo (GLP), destinados ou
não à comercialização.

A empresa que possui recipientes
transportáveis de GLP deve adotar até
22/08/06 a NBR 15514:2007 para o
armazenamento de GLP, as empresas
que possuem certificado do corpo de
bombeiros, baseados na Portaria DNC n
27 de 16 de setembro de 1996, tem até o
prazo de sua validade.

Armazenamento – NBR 15514
de 06/09/2007 – Área de
armazenamento de recipientes
transportáveis de gás liquefeito
de petróleo (GLP), destinados ou
não
a
comercialização.
Estabelece requisitos mínimos
de segurança das áreas de
armazenamento

A empresa deve adotar as diretrizes da
NBR ABNT 12542007 até o dia 22/11/08
ou até o vencimento do certificado do
corpo de bombeiros.

Transporte produtos perigosos Portaria 347 de 03/10/2008.
Determina que as embalagens
reutilizáveis, com massa líquida
de até 400kg ou volume de 450l
serão submetidas a certificação
compulsória
quando
novas,
refabricadas ou recondicionadas.

As embalagens reutilizáveis empregadas
no transporte terrestre de produtos
perigosos, cuja massa líquida não exceda
a 400 quilogramas ou cujo volume não
exceda a 450 litros, serão submetidas à
certificação compulsória quando novas
refabricadas ou quando recondicionadas.

Bombeiros - Decreto 56819 de
10/038/2011
–
Institui
o
regulamento
de
segurança
contra incêndio das edificações e
áreas de risco (definidas como o
ambiente externo à edificação
que contém armazenamento de
produtos
inflamáveis
ou
combustíveis,
instalações
elétricas ou de gás e similares)

Apresentar auto de vistoria do Corpo de
Bombeiro

Pára-raios -NBR 5419 de
29/07/2005 – Proteção de
estruturas contra descargas
atmosféricas

Integra
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Documentos Legais SST

Prazo

ASO

Na admissão de funcionários, nos
exames periódicos e demais
casos previstos na NR-07.

ASO

Na admissão de funcionários, nos
exames periódicos e demais
casos previstos na NR-07.

PPRA

3 meses após o início dos
serviços e posteriormente nos
prazos anuais de vencimento

PCMSO

3 meses após o início dos
serviços e posteriormente no
início de cada ano.

LTCAT

3 meses após o início dos
serviços e posteriormente uma
vez ao ano.

Atas da eleição, instalação e
posse da CIPA, se aplicável

Nos prazos determinados pela
NR -05

(*) Esses documentos ou outros que venham a substituí-los.
NOTA1: A Contratante poderá solicitar a Contratada a apresentação de outros
documentos legais que julgar necessário.
3.2 - RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE
a)Fornecer normas, padrões e procedimentos operacionais.
b) Fornecer treinamento de Integração antes do início das atividades.
c) Fornecer treinamento ao Monitor de Meio Ambiente e SST da CONTRATADA
quanto às práticas do SGA e SST que a CONTRATANTE deverá cumprir.
4. ANEXOS
Não aplicável.
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1. OBJETIVO
Estabelecer requisitos para a contratação de provedores de transporte de pessoas da
International Paper Fábrica LA Industrial.
2. ESCOPO DO SERVIÇO
2.1 - DEFINIÇÕES
SESMT:Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho
SST: Segurança e Saúde no Trabalho
SGA:Sistema de Gestão Ambiental
3. RESPONSABILIDADES
3.1 - RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA:
a) A CONTRATADA deve fornecer anualmente à CONTRATANTE evidência da realização
do Plano de Manutenção Preventiva da frota movida a diesel e monitoramento da Emissão
de Fumaça Preta e opacidade
NOTA 1: A empresa deverá realizar, quinzenalmente, um Checklist de todos os veículos
conforme anexo 1 e apresentá-lo à área administrativa para confrontar com o Checklist
operacional.
b) A Contratada deverá manter um Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e
Medicina do Trabalho conforme NR-4, ou assessoria especializada, no caso de não
enquadramento legal, devendo anexar copia das fichas de registro dos empregados
componentes do SESMT ou do contrato de assessoria.
c) A CIPA deverá estar regularmente constituída e atuando conforme NR-5, ou em caso de
não enquadramento, manter funcionário treinado e formalmente designado para o
cumprimento de suas atribuições, devendo anexar cópia de documentos comprobatórios.
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d) A Contratada deverá possuir uma Política de Segurança escrita e que seja de
conhecimento de todos seus funcionários.
Incluir: Dever atender os requisitos dispostos no manual de segurança para terceiros.
e)Deverá apresentar um Programa de Treinamento em Segurança e Saúde no Trabalho
para os Motoristas e funcionários em geral, devendo anexar cópia de documentos
comprobatórios.
f) Monitorar a velocidade dos veículos e o desempenho de seus motoristas, durante a
realização dos serviços.
g) Seguir rigorosamente as normas regulamentadoras da Portaria 3214 do Ministério do
Trabalho e de Meio Ambiente e outras complementares, de acordo com os critérios
estabelecidos nas legislações vigentes, respondendo pelos atos praticados por seus
profissionais ou de sub contratados, decorrentes da inobservância das normas.
h) Planejar e executar suas atividades de modo a prevenir acidentes de trabalho, impactos
ambientais, preservando a saúde e a integridade física de seus profissionais.
i) Comunicar mensalmente à Contratante as ocorrências de acidentes com lesão.
j) Estar de acordo com o LA-RH_STB-PO-0059.
k) Fornecer à contratante os seguintes documentos legais:

DOCUMENTOS

PRAZO

ASO

ADMISSÃO DOS FUNCIONÁRIOS
E NOS EXAMES PERIÓDICOS

PPRA na unidade

Anual

PCMSO na unidade

Anual

l) Os motoristas devem ser habilitados e treinados em Direção Defensiva e outros que
favorecem a segurança na condução do veículo e passageiros de acordo com a legislação
vigente.
m) Caso sejam detectadas não conformidades quanto aos itens deste contrato ou de
requisitos aplicáveis nas inspeções por parte da CONTRATANTE na prestação dos
serviços, será encaminhada cópia do Registro da Inspeção à CONTRATADA, que deverá
encaminhar à CONTRATANTE um plano de Ação para correção das não conformidades
identificadas num prazo máximo de 30 dias após o recebimento da cópia do registro da
inspeção.
3.2 - RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE
a)- Fornecer documentação necessária;
b) Fornecer treinamento de Integração antes do início das atividade;.
c) Fornecer treinamento ao Monitor de Meio Ambiente e SST da CONTRATADA quanto às
práticas do SGA que a CONTRATANTE deverá cumprir.

4. ANEXOS
Anexo 1 - Lista de verificação de Segurança – Veículos transporte de Pessoas
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Anexo 1 - Lista de verificação de Segurança – Veículos transporte de Pessoas
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1. OBJETIVO
Estabelecer requisitos para a contratação e abastecimento de vasos de pressão e/ou
reservatórios em regime de comodato na International Paper LA Industrial.
2. ESCOPO DO SERVIÇO
2.1 – DEFINIÇÕES
SST: Segurança e Saúde no Trabalho
SGA: Sistema de Gestão Ambiental
SPDA: Sistema De Proteção Contra Descargas Atmosféricas
3. RESPONSABILIDADES
3.1- RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA
a) Repassar à equipe de Meio Ambiente e Segurança do Trabalho da CONTRATANTE
todos os comunicados ou informações recebidas ou enviadas que tenham alguma
interação com o SGA e SST da CONTRATANTE;
b) Caso seja de responsabilidade da Contratada a instalação, inspeção e manutenção
de vasos de pressão e/ou reservatórios Terceirizados e/ou em Comodato, a mesma
deverá enviar a CONTRATANTE (dentro do prazo legal) os documentos e/ou laudos
pertinentes ao atendimento dos requisitos da NR 13 e/ou NR 20 relativos aos
equipamentos instalados no site IP;
c) Para atendimento a NR –13 deverá ser apresentado à CONTRATANTE;
- Laudos de inspeção interna, externa e teste hidrostáticos conforme classificação de
categoria de acordo com os requisitos da NR-13;
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- Relatório das inspeções e testes realizados;
- Certificado de calibração dos dispositivos de indicação de pressão do vaso;
- Certificado de manutenção e calibração dos dispositvos de segurança do vaso;
- Projetos de instalação, alterações e reparos (se houver);
- Manutenção de itens gerais (respiradouros, válvulas e tubulações e acessórios);
-Placas de identificação do vaso de pressão;
- Anotação de Responsabilidade Técnica do executante das inspeções nos vasos de
pressão.
d) Para atendimento a NBR-5419 - Sistema de Proteção Contra Descargas
Atmosféricas, deverá ser apresentado a CONTRATANTE:
- Registro da inspeção do SPDA;
- Registros das evidências de execução das recomendações apontadas no relatório do
SPDA, caso exista;
NOTA 1: Essa documentação deverá ser arquivada no Arquivo Técnico CAT.
e) Ao abastecer os reservatórios e/ou vasos de pressão da IP, a CONTRATADA
deverá encaminhar a CONTRATANTE a nota fiscal do produto entregue.
f) Caberá a CONTRATANTE treinar os motoristas que irão fazer o descarregamento
conforme procedimentos listados no LA-RH_STB-RG-0013, se aplicável.
g) Seguir rigorosamente as normas regulamentadoras da Portaria 3214 do Ministério
do Trabalho e de Meio Ambiente e outras complementares, de acordo com os critérios
estabelecidos nas legislações vigentes, respondendo pelos atos praticados por seus
profissionais ou de sub contratados, decorrentes da inobservância das normas.
h) Planejar e executar suas atividades de modo a prevenir acidentes de trabalho,
impactos ambientais, preservando a saúde e a integridade física de seus profissionais.
3.2 - RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE
a) Fornecer documentação necessária;
b) Fornecer treinamento de Integração antes do início das atividades;
c) Fornecer treinamento quanto às práticas do SGA/SST que a CONTRATANTE
deverá cumprir.

4. ANEXOS
Não aplicável.

Consensadores:
Alfredo Moraes
Analistas Críticos: Cristina Rossetti
Homologadores: Cleber Pupo

Prazo: 6/1/2012
Prazo: 26/1/2012
Prazo: 26/1/2012
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1. OBJETIVO
Estabelecer requisitos para a contratação de provedores de serviços administrativos
diversos da International Paper fábrica LA Industrial.
2. ESCOPO DO SERVIÇO
2.1 - DEFINIÇÕES
SST:Segurança e Saúde no Trabalho.
SGA:Sistema de Gestão Ambiental.
Provedores Permanentes: Provedores que estejam vinculados a um único contrato ou
vários contratos sucessivos que, somados, resultam em um tempo de prestação de
serviços maior que 03 (três) meses.
Provedores não Permanentes: Provedores que permanecem por menos de três meses
contínuos na empresa.

3. RESPONSABILIDADES
3.1 - RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
a) A CONTRATADA e eventuais SUBCONTRATADOS devem cumprir as exigências e
os procedimentos relativos ao Sistema de Gestão de SGA e SST da CONTRATANTE
aplicáveis às suas atividades, definido no documento LA-RH_STB-RG-0013..
b) Definir um Monitor de SGA e de SST que, independente de suas atividades, tenha
responsabilidade e autoridade para garantir que as atividades da CONTRATADA
sejam desenvolvidas de acordo com SGA e SST da CONTRATANTE.
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c) Seguir as orientações transmitidas no Treinamento de Integração.
d) O Monitor de SGA e SST da CONTRATADA deve tomar conhecimento dos
procedimentos indicados no LA-RH_STB-RG-0013 e multiplicá-los para todo o
restante da equipe, capacitando-os através de treinamento até 60 dias após o início
das atividades. Os registros de treinamento devem ser mantidos pela CONTRATADA.
e) Repassar à equipe de SGA e de SST da CONTRATANTE todos os comunicados
ou informações recebidas ou enviados que tenham alguma interação com o SGA e de
SST da CONTRATANTE.
f) Preencher criteriosamente os registros do SGA e de SST relacionados às suas
atividades, cuidando de sua guarda pelo tempo determinado e da sua disposição final.
g) Colaborar com as auditorias internas e externas do SGA e SST, fornecendo as
informações que lhe forem solicitadas em tempo hábil, incluindo ações corretivas.
h)- Responder por todas obrigações da Legislação Trabalhista, Previdenciária,
Acidentes do trabalho, Civil e Penal, no que diz respeito aos seus empregados,
prepostos e ou representantes necessários à execução dos serviços, isentando a
Contratante, quaisquer responsabilidade no tocante a estas obrigações legais, tanto
em relação a Contratada e/ou Subcontratada(s), bem como, em relação aos seus
empregados, prepostos e/ou representantes e terceiros prejudicados.
i) Seguir rigorosamente as normas regulamentadoras da Portaria 3214 do Ministério
do Trabalho e de Meio Ambiente e outras complementares, de acordo com os critérios
estabelecidos nas legislações vigentes, respondendo pelos atos praticados por seus
profissionais ou de sub contratados, decorrentes da inobservância das referidas
normas.
j)Planejar e executar suas atividades de modo a prevenir acidentes de trabalho,
impactos ambientais, preservando a saúde e a integridade física de seus profissionais.
k)- Apresentar à contratante os
descriminados no quadro abaixo.

seguintes

documentos

legais,

nos

prazos

DOCUMENTOS LEGAIS

PRAZO

ASO

NA ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIOS, NOS
EXAMES PERIÓDICOS E DEMAIS CASOS
PREVISTOS NA NR-07.

PPRA

ANUAL

PCMSO

ANUAL

NOTA 1: A Contratante poderá solicitar a Contratada a apresentação de outros
documentos legais que julgar necessário.
3.2 - RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE
a)- Fornecer documentação necessária;
b) Fornecer treinamento de Integração antes do início das atividades.
c) Fornecer treinamento Ao Monitor de Meio Ambiente e SST da CONTRATADA
quanto às práticas do SGA e SST que a CONTRATANTE deverá cumprir.
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4. ANEXOS
Não aplicável.
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1. OBJETIVO

Estabelecer requisitos para a contratação de provedores de serviços permanentes da
International Paper LA Industrial.
2. ESCOPO DO SERVIÇO
DEFINIÇÕES
SESMT:Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho
SST:Segurança e Saúde no Trabalho
SGA:Sistema de Gestão Ambiental
3. RESPONSABILIDADES
RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
A CONTRATADA e eventuais SUBCONTRATADOS devem cumprir as exigências e
os procedimentos relativos ao Sistema de Gestão de SGA e SST da CONTRATANTE
aplicáveis às suas atividades, definido no documento LA-RH_STB-RG-0013.
Definir um Monitor de SGA e de SST que, independente de suas atividades, tenha
responsabilidade e autoridade para garantir que as atividades da CONTRATADA
sejam desenvolvidas de acordo com SGA e SST da CONTRATANTE.
Seguir as orientações transmitidas no Treinamento de Integração.
O Monitor de SGA e SST da CONTRATADA deve tomar conhecimento dos
procedimentos indicados no LA-RH_STB-RG-0013 e multiplicá-los para todo o
restante da equipe, capacitando-os através de treinamento até 60 dias após o início
das atividades. Os registros de treinamento devem ser mantidos pela CONTRATADA.
Repassar à equipe de SGA e de SST da CONTRATANTE todos os comunicados ou
informações recebidas ou enviados que tenham alguma interação com o SGA e de
SST da CONTRATANTE
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Preencher criteriosamente os registros do SGA e de SST relacionados às suas
atividades, cuidando de sua guarda pelo tempo determinado e da sua disposição final.
Colaborar com as auditorias internas e externas do SGA e SST, fornecendo as
informações que lhe forem solicitadas em tempo hábil, incluindo ações corretivas,
conforme LA-RH_STB-RG-0019 para SST e LA-RH_STB-RG-0018 para SGA.
Responder por todas obrigações da Legislação Trabalhista, Previdenciária, Acidentes
do trabalho, Civil e Penal, no que diz respeito aos seus empregados, prepostos e ou
representantes necessários à execução dos serviços, isentando a Contratante,
quaisquer responsabilidade no tocante a estas obrigações legais, tanto em relação a
Contratada e/ou Subcontratada(s), bem como, em relação aos seus empregados,
prepostos e/ou representantes e terceiros prejudicados.
Seguir rigorosamente as normas regulamentadoras da Portaria 3214 do Ministério do
Trabalho e de Meio Ambiente e outras complementares, de acordo com os critérios
estabelecidos nas legislações vigentes, respondendo pelos atos praticados por seus
profissionais ou de sub contratados, decorrentes da inobservância das referidas
normas.
Quanto ao dimensionamento do SESMT, a Contratada deverá atender no mínimo o
descrito no quadro abaixo:
NÚMERO DE
ENGENHEIR TÉCNICO DE
FUNCIONÁRIOS
O
SEGURANÇA
SEGURANÇA
40 - 99

MÉDICO DO
TRABALHO

AUXILIAR DE
ENFERMAGE
M

01

100 - 199

01*

02

01*

200 - 499

01

03

01*

01

500 - 999

01

04

01

01

1000 - 2000

01

05

01

01

(*) Tempo parcial (mínimo de três horas)
NOTA1: De acordo com a necessidade, a Contratante poderá autorizar e/ou exigir que
a Contratada dimensione o seu SESMT de forma diferenciada do número mínimo
estabelecido no quadro anterior.
Planejar e executar suas atividades de modo a prevenir acidentes de trabalho,
impactos ambientais, preservando a saúde e a integridade física de seus profissionais.
Apresentar mensalmente à Contratante as estatísticas de acidentes..
Apresentar à contratante os seguintes documentos legais, nos prazos descriminados
no quadro abaixo.
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DOCUMENTOS LEGAIS

PRAZO

ASO

NA ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIOS, NOS
EXAMES PERIÓDICOS E DEMAIS CASOS
PREVISTOS NA NR-07.

PPRA

3 MESES APÓS O INÍCIO DOS SERVIÇOS E
POSTERIORMENTE NOS PRAZOS ANUAIS
DE VENCIMENTO

PCMSO

3 MESES APÓS O INÍCIO DOS SERVIÇOS E
POSTERIORMENTE NO INÍCIO DE CADA
ANO

LTCAT

3 MESES APÓS O INÍCIO DOS SERVIÇOS E
POSTERIORMENTE UMA VEZ AO ANO

ATAS DA ELEIÇÃO, INSTALAÇÃO E
POSSE DA CIPA, SE APLICÁVEL

NOS PRAZOS DETERMINADOS PELA NR-05

NOTA 2: A Contratante poderá solicitar a Contratada a apresentação de outros
documentos legais que julgar necessário.
NOTA 3: A Contratada deverá apresentar à Contratante cópia autenticada dos
certificados de treinamento/qualificação para os profissionais com os seguintes cargos:


Eletricista (Primeiros Socorros e Combate a Incêndio);



Operador de talha elétrica/ponte rolante;



Operador de guincho, munck e guindaste;



Operador de Empilhadeira;



Operador de paleteira elétrica:

RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE
Fornecer normas, padrões e procedimentos operacionais.
Fornecer treinamento de Integração antes do início das atividades.
Fornecer treinamento Ao Monitor de Meio Ambiente e SST da CONTRATADA quanto
às práticas do SGA e SST que a CONTRATANTE deverá cumprir.
4. ANEXOS
Não aplicável.

Consensadores:
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Homologadores: Cleber Pupo
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1. OBJETIVO
Assegurar o máximo grau de proteção e que todas as precauções sejam tomadas quando
se fizer necessário bloquear parcial ou totalmente a alimentação de água de incêndio o
sistema integrado de alarme de emergência e/ou as Bombas de Incêndio

2. DEFINIÇÕES
Os Procedimentos para inspeção, manutenção dos equipamentos de Combate a Incêndio
destinam-se a: Orientar sobre as providências que devem ser tomadas a fim de que os
equipamentos de Combate a Incêndios estejam sempre em perfeitas condições de
utilização.

3. SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

Não Aplicável

4. CONDIÇÕES E MATERIAIS NECESSÁRIOS

Não aplicável.
5. RESPONSABILIDADE/AUTORIDADE
As responsabilidades e autoridades estão descritas no corpo do documento.

6. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
6.1 MONITORAMENTO (AMOSTRAGEM / INSPEÇÃO / VERIFICAÇÃO)
Não Aplicável
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6.2 EXECUÇÃO

a) Qualquer bloqueio nas Bombas de Incêndio na rede de incêndio ou no
sistema de alarme de emergência deverá ser comunicado previamente a FM
Global (Seguradora) efetuando conforme este procedimento e com a aprovação
do Departamento de Segurança.
b) As gerências responsáveis pelas áreas afetadas pelo bloqueio da rede de
incêndio
ou alarmes deverão ser previamente comunicadas para que efetuem
um planejamento a fim de corrigir os eventuais fatores de riscos antes da parada.
c) A Gerencia Geral da Fábrica o Departamento de Segurança, a FM Global com
sede em SP, bem como a Corretora de Seguros deverão ser previamente
comunicados ou imediatamente após alguma emergência.
d) A Brigada de Emergência deverá ficar em alerta de forma a manter uma
proteção temporária com linhas de mangueiras de outros pontos e extintores
adicionais, quando necessário.
e) Todos os trabalhos a quente deverão ser suspensos, a não ser que sejam
necessários para reparo no próprio sistema, mesmo assim somente após medidas
alternativas de proteção ter sido tomada.
f) Sempre deverá ser deixado o acesso livre para veículos de emergência aos
locais onde o suprimento de água for cortado.
g) Processos de alto risco que normalmente requeiram proteção contra incêndio
devem ser suspensos pelo período que o sistema estiver inoperante, a não ser
que meios alternativos de proteção sejam providenciados.
h) Sempre que possível o trabalho na rede de incêndio deve ser planejado de
maneira que o sistema fique inoperante pelo menor tempo possível. Todo trabalho
que puder ser feito com antecedência (soldas conexões) deverá estar pronto
antes da parada do sistema. Não mais do que um sistema de cada vez deve ser
parado num mesmo período.
i) Funcionários ou Empreiteiras contratadas para reparar o sistema devem ser
constantemente observados de maneira que sigam rigorosamente os
procedimentos acordados quando se decidiu bloquear o sistema.
j) Bombeiros devem monitorar todas as áreas que ficaram sem a proteção por
todo o período que o sistema ficar fora de operação. Um meio eficiente de
comunicação deverá ser mantido entre Bombeiros e Brigadistas e executantes do
trabalho, de maneira a alertar a ocorrência de qualquer incêndio.
k) Uma vez que as condições e situações de uma emergência poderão variar,
todos os passos relacionados neste procedimento deverão ser seguidos de
maneira a maximizar a proteção durante o período em que o sistema ficar fora de
operação.
l) Uma vez que o sistema de proteção contra incêndio foi recolocado em
operação, o Bombeiro e o Supervisor de Manutenção o Líder da Brigada deverá
se assegurar que todas as válvulas previamente fechadas sejam reabertas.
m) Uma vez que o sistema tenha sido reparado, o Departamento de Segurança e
de manutenção deverá testá-lo adequadamente para ter certeza de sua
operacionabilidade. As gerências setoriais envolvidas, a Seguradora de Seguros
devem ser notificadas quando o sistema retornar em operação.
n) Todo e qualquer reparo ou modificação no sistema de proteção contra incêndio
somente será efetuado mediante emissão de Liberação de Trabalho (LT) pelo
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Departamento de Segurança que providenciará, entre outras medidas, o
desbloqueio/bloqueio, lacre e etiquetagem de válvulas e dos sistemas.

7. RESULTADO ESPERADO
Funcionamento adequado do Sistema de Emergência da Fábrica LAN.

8. AÇÕES EM CASO DE ANOMALIA
Com base nas informações recebidas, se necessário, devem ser iniciadas ações corretivas
e/ou preventivas conforme BR-TEC_GMP-PO.0002.

9. ANEXOS
Não Aplicável

Consensadores:
Alfredo Moraes
Analistas Críticos: Cristina Rossetti
Homologadores: Cleber Pupo
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1. OBJETIVO
Estabelecer sistemática para utilização de Equipamentos de Guindar para provedores e
profissionais da International Paper fábrica Luiz Antônio.
2. DEFINIÇÕES
2.1 – PONTE ROLANTE
Equipamento aéreo sobre trilhos, utilizado no transporte e movimentação de cargas e
materiais.
2.2 – TRAMA
Conjunto de fios de aço entrelaçados entre si, formando um cabo de aço.
3. SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE
Não Aplicável
4. CONDIÇÕES E MATERIAIS NECESSÁRIOS
Não aplicável
5. RESPONSABILIDADE/AUTORIDADE
Profissionais IP e Provedores autorizados
6. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
6.1 MONITORAMENTO (AMOSTRAGEM / INSPEÇÃO / VERIFICAÇÃO)
Não aplicável.
6.2 EXECUÇÃO
6.2.1 – Os poços de elevadores e monta-cargas devem ser cercados solidamente
em toda a sua altura, exceto as portas ou cancelas necessárias nos pavimentos.
6.2.2 – Inspecionar os cabos de aço, correntes, roldanas e ganchos antes de colocálos em uso conforme LA-RH_STB_PO-007.
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6.2.3 – Todos os equipamentos devem dispor, em local visível, de placas indicativas
de capacidade de carga.
6.2.4 – Os equipamentos de guindar podem ser operados somente por pessoas
treinadas, habilitadas e com identificação no crachá.
6.2.5 – É terminantemente proibida a permanência de pessoas embaixo de cargas
suspensas.
6.2.6 – Todo o trabalho de movimentação de cargas deve ser realizado em área
devidamente demarcada e sinalizada ou isolada.
6.2.7 – Descartar/substituir, os cabos de aço utilizados nos trabalhos de
movimentação de cargas, sempre que apresentarem desgastes ou defeitos como
estrangulamento, deformação ou uma das tramas de aço quebrada conforme
inspeção realizadas de acordo com o LA-RH_STB_PO-007.
6.2.8 – Os suportes do eixo de roldanas devem ser mantidos permanentemente bem
lubrificados.
6.2.9 - Toda máquina transportadora deverá possuir sinalização de advertência
durante a sua movimentação. Esta sinalização pode ser áudio (sirenes/alarmes)
e/ou visual ( lâmpadas com acionamento alternado ).
6.2.10 - Todo operador deverá ter seu campo de visão livre durante a operação, se caso
não for possível, a operação deve ser realizada com um auxílio de um sinaleiro com
treinamento específico para sinais de operação.
6.2.11 – PONTES ROLANTES
a) As pontes rolantes podem ser operadas somente por pessoas treinadas, habilitadas e
com identificação no crachá.
b) Antes de utilizar este equipamento, o operador deve realizar uma verificação visual nos
cabos e correntes, partes elétricas, polias, ganchos, moitão, freios, sirene, vazamentos e
outros aspectos gerais que achar necessário conforme LA-RH_STB_PO-007.
c) É vedado emendar ou prolongar correntes, utilizando parafusos ou outras formas
rudimentares de conexão.
d) Antes de elevar qualquer carga, verificar sempre os cabos ou correntes se não estão
cruzados.
e) Não forçar correntes e/ou cabos presos ou dobrados.
f) Não permitir pessoas na área em que estiver sendo movimentada a carga.
g) Use sempre calços quadrados para apoiar a carga no piso.
h) Nunca suspenda ou desça pessoas com este equipamento.
i) Nunca estique repentinamente cabos ou correntes.
j) Não ultrapassar a capacidade máxima de carga estabelecida no equipamento.
k) Manter distância mínima de 2 metros entre as cargas suspensas por pontes rolantes
que trabalhem no mesmo trilho.
l) Evitar o esmagamento de correntes / cabos ao abaixar a carga.
m) Usar protetores para os cabos quando estes se apoiarem em cantos vivos da carga.
n) Ter o conhecimento do peso e do centro de gravidade da carga a ser suspensa.
o) Não utilize a ponte rolante para o transporte de tambores e recipientes pressurizados.
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7. RESULTADO ESPERADO
Cumprimento adequado da sistemática para utilização de equipamentos de guindar.

8. AÇÕES EM CASO DE ANOMALIAS
Não aplicável.
9. ANEXOS
Não aplicável.

Consensadores:
Wanderley Fonseca
Analistas Críticos: Cristina Rossetti
Homologadores: Cleber Pupo
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1.OBJETIVO
Estabelecer conduta para primeiros socorros em caso de picadas de animais peçonhentos.
Este procedimento é restrito ao ambulatório médico da International Paper – Fábrica Luiz
Antônio.

2.DEFINIÇÕES
2.1 – PROFISSIONAL DE SAÚDE
Técnico ou auxiliar de enfermagem.
2.2 – ANIMAL VENENOSO
Animal que produz substância toxica para o ser humano.
2.2 – ANIMAL PEÇONHENDO
São animais que além de venenosos, possuem um mecanismo especializado de
inoculação, a peçanha, que é utilizada como arma de caça ou de defesa. Exemplos:
serpentes (jararaca, cascavel, surucucu, coral, etc), escorpião, alguns tipos de aranhas,
etc.
3.SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE
Não aplicável
4.CONDIÇÕES E MATERIAIS NECESSÁRIOS
Não aplicável.
5.RESPONSABILIDADE/AUTORIDADE
Equipe médica
6.DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
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6.1 MONITORAMENTO (AMOSTRAGEM / INSPEÇÃO / VERIFICAÇÃO)
Não aplicável

6.2 -EXECUÇÃO
Ao chegar ao ambulatório o profissional de saúde presente deve avaliar as condições do
paciente e prestar os primeiros socorros caso seja necessário.
Em caso de médico presente no ambulatório: O médico irá avaliar o paciente e em caso
de necessidade, deverá encaminhar o paciente para o Hospital das Clínicas de Ribeirão
Preto após conseguir autorização com a Central de Regulação de Vagas.
Em caso de ausência de médico no ambulatório: O profissional de saúde deverá verificar
as condições do paciente e em caso de necessidade, encaminhar o paciente para o
Pronto Socorro Central de Ribeirão Preto.
Em caso de dúvida, o profissional de saúde deve entrar em contato telefônico com o
médico do trabalho e seguir suas recomendações.
7. RESULTADO ESPERADO
Atendimento adequado em caso de picadas de animais peçonhentos.
8.AÇÕES EM CASO DE ANOMALIAS
COMUNICAÇÃO
Telefone da Central de Regulação de Vagas: (16) 3607-4255 / (16) 3607-4256.
9. ANEXOS
Não Aplicável
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1. OBJETIVO

Estabelecer sistemática para montagem e desmontagem de andaimes para
provedores e profissionais da International Paper fábrica Luiz Antonio.
2. DEFINIÇÕES

2.1 – ANDAIMES
Estrutura metálica provisória que proporcione estabilidade e segurança total para
acesso e trabalho aos usuários.
2.2 – GUARDA CORPO
Estrutura montada para dar segurança contra quedas aos usuários nas plataformas
de trabalho.
2.3 – PLATAFORMAS / PISO DE TRABALHO
Estrutura de madeira ou alumínio deve ter forração completa, sempre nivelada e
bem fixada
2.4 – RODAPÉ
Sistema de proteção montada junto as plataformas de trabalho tendo como
finalidade evitar a queda de ferramentas e materiais.
2.5 – ESCADA
Estrutura auxiliar para facilitar acesso as plataformas de trabalho.
2.6 – GUARDA CORPO NAS ESCADAS
Dispositivo de proteção instalado junto a escada para que para proteção dos
usuários contar queda.
NOTA 01: A instalação do guarda-corpo nas escadas de acesso ao andaime não
desobriga os usuários da utilização do sistema trava-quedas ou a prática do uso do

International Paper do Brasil Ltda
– ESTE DOCUMENTO IMPRESSO NÃO É VÁLIDO –
talabarte “Y” de forma intercalada nos degrau da escada para o acesso à
plataforma.
2.7 – CABO PARA TRAVA QUEDAS
Equipamento utilizado em conjunto com trava quedas interligado ao cinto de
segurança para evitar quedas ao acessar as plataformas de trabalho em alturas
superiores a 6 metros. Composto de cabo de aço ou corda específica.deverá estar
instalado sempre junto a escada de acesso deslocada no máximo em 0,50m do
andaime.
2.8 – RODIZIOS
Equipamento utilizado para movimentação do andaime com altura inferior a
6metros, somente em pisos pavimentados e planos.
3. SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE
Não Aplicável
4. CONDIÇÕES E MATERIAIS NECESSÁRIOS
Não Aplicável
5. RESPONSABILIDADE/AUTORIDADE
As responsabilidades e autoridades estão descritas no corpo do documento
6. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
6.1. MONITORAMENTO (AMOSTRAGEM / INSPEÇÃO / VERIFICAÇÃO)

Não Aplicável
6.2. EXECUÇÃO

a) – Os andaimes devem ser dimensionados e construidos de modo a suportar,
com segurança, as cargas de trabalho que estão sujeitos.
b) – As pranchas de madeira utilizadas na forração das plataformas devem ser
de boa qualidade, seca, sem apresentar nós ou rachaduras que comprometam a
sua resistência. Com espessura mínima de 3 cm.
c) – A altura limite para utilização de rodizios é de 6,00 metros, e para sua
movimentação as plataformas devem estar vazias e limpas. Para acesso ao
andaimes os rodizios devem ser travados com calços ou dispositivo proprio junto
as rodas.
NOTA 02: É proibido a permanência do
momento da movimentação.

usuário sobre as plataformas no

d) - Para deslocamento de andaimes móveis, utilizar 04 pessoas uma em cada
extremidade da base.
e)- Antes de iniciar o trabalho em locais de circulação de pessoas e veículos,
isolar o local com o raio mínimo de 2 metros em torno do andaime.
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f) - Verificar se os Montantes dos andaimes estão apoiados em calços ou
sapatas, compatíveis com a resistência do solo, e capazes de resistir à esforços
e cargas, nivelar a estrutura com base ajustáveis quando o piso não for plano.
g) - Para montagem de andaimes proxímos a celula de clorato na planta
quimica, fica expressamente proibido a utilização de pranchas de madeira,
utilizar somente pisos de aluminio.
H) – As equipes de montagem de andaimes devem ter no mínimo dois
profissionais registrados como montador de andaimes.
i) - Ao iniciar a montagem dos andaimes a area deve ser isolada, sendo só
permitida a permanência dentro desta area dos profissionáis envolvidos na
atividade.
J) – Na montagem de andaimes acima de 6,00m deverão ser instaladas duas
escadas de formas intercaladas com guarda corpo e plataformas de descanso.
k) – Todo andaime após sua montagem deve ser liberado pelo lider da equipe,
através de etiqueta de liberação específica.
NOTA 03: Em tempos chuvosos, os trabalhos de montagem e desmontagem não
deverão ser realizados sem uma avaliação prévia e aprovação da supervisão da
área e dos técnicos de segurança do trabalho.
l) – Fica proibido a utilização de andaimes modulares tipo quadro.
m) – Antes da realização de qualquer trabalho, verificar se foi elaboradam a
Liberação de trabalho, o qual devará ficar disponível no local do trabalho.
n) - Na realização do trabalho é primordial o uso dos EPI’s, óculos de segurança
incolor contra impácto, capecete com jugular ajustável, luvas de vaqueta, cinto
tipo paraquedista com duplo estirante talabarte, mosquetões mínimo de 60 mm
de abertura e botina de segurança com biqueira de aço, e outros conforme
necessidade descrita em APR ou LA.RH_STB.RG.0053 – Liberação de trabalho.
o) – Utilizar um porta ferramentas com sistema contra quedas de ferramentas.
p) – Inspecionar os equipamentos periodicamente, conforme LA-RH_STB_PO0078 -Inspeção de Pré-Uso de Máquinas, Equipamentos e Ferramentas.
q) – Os executantes desta atividade devem ser treinados e capacitados para a
realização dos trabalhos.
r) - O cinto de segurança tipo pára-quedista e o dispositivo Trava Quedas
deverá ser inspecionado antes da sua utilização. Verificar se o cabo de aço e ou
corda específica do dispositivo Trava Quedas está em condições normais, caso
apresentar alguma anormalidade não utilizar o equipamento e informar ao líder
de imediato para providenciar a manutenção / substituição.
s) - O cinto de segurança tipo pára-quedista é um E.P.I., devendo ser guardado
em local seguro não deixando exposto em locais com sujeira e no tempo.
t) - A guarda e conservação do cinto de segurança tipo Pára Quedista é de
responsabilidade do usuário.
u)- O Trava-Quedas deverá ser usado para a finalidade que se destina, não
devendo ser usado para brincadeiras ou mal uso;
v) - A não observância deste procedimento acarretará a aplicação de medidas
disciplinares aos infratores.
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7. RESULTADO ESPERADO
Garantia do padrão de segurança durante a montagem e desmontagem dos
andaimes.

8. AÇÕES EM CASO DE ANOMALIAS

Se durante o desenvolvimento do trabalho surgir alguma situação imprevista que
represente riscos, proceder conforme Liberação de Trabalho - LT.
9. ANEXOS

Não aplicável.

Consensadores:
J Rubens Lima
Analistas Críticos: Cristina Rossetti
Homologadores: Cleber Pupo

Prazo:
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1. OBJETIVO
Descrever a sistemática de padronização dos Comitês de Segurança – COMSEG da International Paper, fábrica Luiz Antonio.

2. DEFINIÇÕES
a ) - COMSEG - Histórico
b) Antes de 1995 a empresa já contava com Comissões de Segurança do Trabalho
que se reuniam mensalmente nas áreas de trabalho para discutir propostas de
melhoria, sugestões etc. Nesta época não existiam ferramentas para levantamento
de condições ou comportamento inseguros. Essas comissões também faziam
inspeções nas áreas e os resultados destas inspeções eram também tratados nas
reuniões.
c) Em 1997 foi criada a estrutura de Comitês de Segurança, estrutura esta que foi
aperfeiçoada em 2000 através da implantação, não concluída, do sistema de Gestão
de Segurança e Controle de Perdas da DNV – Det Norske Veritas. Neste período as
reuniões continuaram mensais, com a priorização de 10 elementos: Liderança e
Administração, Treinamento da Liderança, Manutenção e Inspeções Planejadas,
Investigação de Acidentes/ Incidentes, Preparação para Emergências, Treinamento
de Conhecimentos e Habilidades, Equipamentos de Proteção Individual, engenharia
e Administração de Mudanças, Promoção Geral e Administração de Materiais e
Serviços.
d) O sistema implantado não teve continuidade, a ponto de alguns Comitês
perderem o foco de ação nas áreas e passarem a priorizar a discussão das
ocorrências registradas no mês, além da cobrança de número de CAIs (Comunicado
de Acidentes e Incidentes) e ORTs (Observações de Risco de Trabalho) abertos.
e ) - Em 2009, a Célula de Celulose, Recuperação e Utilidades, modificou o
programa realizando reuniões em grupos menores, obtendo melhorias no sistema de
gestão. A partir desta mudança, a necessidade de uniformizar esse programa com
as demais áreas da empresa tornou-se imperativo..
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f) – TIR (Total Incident Rate)
Taxa de Freqüência Total de Acidentes com e sem Afastamento em relação a
200.000 Horas Homens Trabalhadas.
g) – LWIR (Lost Workday Incident Rate)
Taxa de Frequência de Acidentes com Afastamento em relação a 200.000 Horas
Homens Trabalhadas.
h) – EPC
Equipamento de Proteção Coletiva.
i) – Positive
Ferramenta para relatar condições e práticas inseguras, além de danos materiais,
danos ambientais.
j) - IDSSMA
Índice de Desempenho de Saúde, Segurança e Meio Ambiente.
3. SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE
Não Aplicável
4. CONDIÇÕES E MATERIAIS NECESSÁRIOS
Não Aplicável
5 -RESPONSABILIDADES\AUTORIDADES
MATRIZ DE RESPONSABILIDADES

ATIVIDADES

FUNÇÃO

Inicia a reunião

Líder/supervisor de turno/coordenador/ 1º
Assistente ou designado pelo presidente da
COMSEG

Apresentação das Estatísticas de Segurança

Líder/supervisor de turno/coordenador/ 1º
Assistente ou designado pelo presidente da
COMSEG

Reciclagem / Treinamento dos PO’s
Segurança

Líder/supervisor de turno/coordenador/ 1º
Assistente ou designado pelo presidente da
COMSEG

Apresentação das ações pendentes

Líder/supervisor de turno/coordenador/ 1º
Assistente ou designado pelo presidente da
COMSEG

Encerramento da reunião

Líder/supervisor de turno/coordenador/ 1º
Assistente ou designado pelo presidente da
COMSEG
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6.DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
6.1. MONITORAMENTO (AMOSTRAGEM / INSPEÇÃO / VERIFICAÇÃO)
Não Aplicável
6.2. EXECUÇÃO
A fábrica conta com o seguinte número de COMSEGs:
CÉLULA

TIMES

LETRAS

NÚMERO
COMSEGs

CCRU

Celulose, Rec. e
Utilidades

AaE

5

CCRU

Laboratório

AaE

5

CCRU

Manutenção

ADM

1

CAT

Todas as áreas

AaE

5

CPP

Laboratório

AaE

5

CPP

Máquina 1

AaE

5

CPP

Máquina 2

AaE

5

CPP

Acabamento

AaE

5

CPP

Manutenção

ADM

1

LOG

Logística

AaE

5

TEC

Tecnologia e Engenharia

ADM

1

Diversas

RH, Financeiro, Sistema
de Gestão e Gerência
Geral

ADM

1

6.2.1 -ESTRUTURA
As COMSEGs contam com as seguintes estruturas:
1) Coordenador: Coordenador do Time envolvido deve apoiar, fornecer recursos e
contribuir para o adequado funcionamento da COMSEG.
2)Técnico de Segurança do Trabalho: Se estiver presente, em caso de necessidade,
responde a questões técnicas pertinentes ou encaminha as mesmas ao Engenheiro
de Segurança da Fábrica.
3) Secretário: Profissional escolhido pelo Coordenador para secretariar o Comitê
para capturar as ações que ficaram pendentes durante a reunião, preparar material
adicional sobre o andamento das ações quando necessário, convocar os
participantes, divulgar o cronograma de reuniões.
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4) Demais participantes: Devem participar ativamente da reunião, contribuindo para
que eventuais desvios de comportamento ou de condições sejam sanados.
6.2.2 - SISTEMÁTICA DA REUNIÃO
a) O Coordenador inicia a reunião com uma mensagem de Segurança, além de
enfatizar que a Segurança é um valor para a IP e que, portanto, está acima de qualquer
prioridade. O tempo previsto é de 05 minutos.
b) O Técnico de Segurança / Coordenador apresenta as estatísticas de Segurança,
incluindo os indicadores TIR / LWIR / IDSSMA, o número de CAI’s abertos/ concluidos,
comentar sobre as ocorrências de acidentes da IP. O tempo previsto é de 05 minutos.
c) O Coordenador recicla / treina os participantes em PO’s obrigatórios de acordo com a
necessidade do Comitê. Tempo previsto 20 minutos.
Exemplos:
LA-RH_STB-PO-0085 – Regras Gerais de Segurança e Saúde no Trabalho
LA-RH_AMB-PO-0025 – Procedimento Operacional de Emergência
LA-RH_STB-PO-0026 – Equipamento de Proteção Individual
LA-RH_STB-PO-0055 – Comunicação de Acidentes
LA-RH_STB-PO-0063 – Tratamento e Investigação de Incidentes e Acidentes
LA-RH_STB-PO-0036 – Uso do Cartão de Segurança Vermelho
LA-RH_STB-PO-0085 – Liberação de Trabalho
LA-RH_STB-PO-0069– Trabalhos a Quente
LA-RH_STB-PO-0068 – Trabalhos em Espaços Confinados
LA-RH_STB-PO-0042 – Trabalho em Altura
LA-RH_STB-PO-0078– Inspeção de Pré-Uso de Máquinas e Equipamentos
LA-RH_STB-PO-0074– Procedimento para Inspeção e Teste no Sistema de Emergência
d) Com foco na responsabilidade de cada um em segurança do trabalho os demais
participantes devem: (Tempo previsto 30 minutos)
d1) Levantar situações vividas no desempenho das suas atividades, como por exemplo:
levantar as necessidades de treinamento, sugerir a revisão de normas e procedimentos.
d2) Discutir sobre as condições de trabalho e planejamento de atividades.
d3) Discutir sobre seu comportamento em relação a sua segurança e de seus colegas
de trabalho.
d4) Adequar/ validar/ avaliar o uso de ferramentas manuais (corte, prensagem fixação
etc.), dos EPI’s (Equipamentos de Proteção Individual) e EPC’s (Equipamento de
Proteção Coletiva).
e) O Secretário apresenta o andamento das ações que ficaram pendentes na última
reunião, como por exemplo, a anecessidade de treinamento, necessidade da mudança
de procedimentos, dúvidas não sanadas. Tempo previsto 10 minutos.
f) Aberta a palavra a todos os presentes na reunião. Tempo previsto 10 minutos.
g) O Coordenador encerra a reunião, agradecendo a presença de todos e divulgando a
data da reunião do mês seguinte. Tempo previsto 05 minutos.
6.2.3) – PARTICIPAÇÃO DOS COLABORADORES
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a) Os terceiros fixos devem estabelecer e manter em funcionamento os seus
COMSEGs. A IP deve adicionar essa necessidade aos contratos estabelecidos com
estas empresas.
b) Os profissionais da Chamflora que trabalham nas instalações da fábrica Luiz Antonio,
devem participar dos programas de Segurança estabelecidos pela Chamflora.
c) As reuniões das áreas são realizadas conforme as letras do turno, porém os
profissionais que trabalham no horário administrativo devem participar pelo menos de
uma reunião mensal.
d) No caso de reuniões que possuem áreas com mais de um Coordenador, deve-se
eleger em votação com os participantes quem vai responder pela Coordenação do
grupo.

7. RESULTADO ESPERADO
Realização das reniões da COMSEG, de maneira a discutir os assuntos de segurança
com foco em prevenção e busca pelo zero acidente.
8.AÇÕES EM CASO DE ANOMALIAS
Ressalta-se que as reuniões das COMSEGs têm caráter obrigatório, para todos os
turnos de trabalho, e devem realizar-se mensalmente.
Caso não acontecerem as reuniões mensais de COMSEG os participantes estarão
sujeitos a sanções disciplinares.

9. ANEXOS
Não aplicável
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J Rubens Lima
Analistas Críticos: Cristina Rossetti
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1. OBJETIVO

Estabelecer sistemática para utilização, manutenção, higienização e guarda de
Equipamentos de Proteção Respiratória – EPR’s para provedores e profissionais da
International Paper fábrica Luiz Antonio.
2. DEFINIÇÕES
2.1 – EPR – Equipamento de Proteção Respiratória.
2.1.1 – Respirador Semifacial
EPR que cobre a boca e o nariz dos usuários, podendo ser usado com filtro químico,
mecânico ou combinado, dependendo do tipo de contaminante. Deve ser utilizado
como respirador de fuga em situações de emergência por vazamento de gases em
trabalhos realizados em atmosfera que contenha mais de 18% de oxigênio em volume,
com baixa concentração de contaminantes, até 0,1% em volume.
2.1.2 – Peças Faciais Filtrantes (PFF)
São respiradores semifaciais que devem ser utilizados na Empresa sempre em
atmosfera que contenha mais de 18% de oxigênio em volume.
2.1.3 – Máscaras Faciais
São EPR’s que envolvem completamente o rosto do usuário, podendo ser usado com
filtro químico, mecânico ou combinado, dependendo do tipo de contaminante, sempre
em atmosfera com mais de 18% de oxigênio em volume. As máscaras faciais com
sistema de ar comprimido respirável podem ser utilizadas em fontes de alimentação
que são as próprias redes de ar comprimido da Empresa.
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Podem ser utilizados em trabalhos de inspeção ou manutenção em locais ou
equipamentos, onde possa haver deficiência de oxigênio ou a presença de
contaminantes em concentrações elevadas, juntamente com um cilindro de escape.
Para o uso destes equipamentos, é necessária a certificação de que o ar fornecido
através das mangueiras esteja isento de contaminantes.
2.1.4 – Máscaras Autônomas
São EPR’s acoplados a cilindros de ar respirável, que proporcionam uma autonomia
de aproximadamente 30 minutos, quando cheias.
Devem ser utilizadas em trabalhos de salvamento e emergências, em ambientes que
contenham altas concentrações de contaminantes ou em atmosferas que apresentam
insuficiência de oxigênio.
2.1.5 – Conjunto Arcofil
São EPR’s constituídos por um conjunto de filtros, mangueiras especiais e máscaras
faciais, utilizados em locais onde possa haver deficiência de oxigênio ou a presença
de contaminantes em concentrações elevadas.
2.1.6 – Máscara de Fuga
É um EPR acondicionado em pote plástico hermeticamente fechado. Possui um bocal
e uma pinça para prender ao nariz do usuário e a sua característica principal é que só
pode ser usada nas situações de abandono de áreas eventualmente contaminadas por
gases tóxicos e nunca para a realização de trabalhos que envolvam exposição de
contaminante, em concentrações de até 1% em volume.
2.2 – FILTROS
São dispositivos acoplados em EPR’s, com a finalidade de reterem os poluentes do ar
respirado.
Como não fornecem oxigênio, só podem ser usados em atmosfera que contenham no
mínimo 18% de oxigênio em volume.
Apresentam diversas formas construtivas e são classificados e identificados por cores
e códigos, de acordo com a proteção oferecida contra gases, partículas ou gases e
partículas quando combinados.
3. SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

Não aplicável
4. CONDIÇÕES E MATERIAIS NECESSÁRIOS

Não aplicável
5. RESPONSABILIDADE/AUTORIDADE

Profissional que utilizará o EPR
6. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
6.1 MONITORAMENTO (AMOSTRAGEM / INSPEÇÃO / VERIFICAÇÃO)

6.2 EXECUÇÃO
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6.2 – DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
3.2.1 – Escolher sempre o EPR mais adequado para as atividades que irá
executar, lembrando que nas áreas sinalizadas sujeitas a vazamento de gases, é
obrigatório o porte de respirador semi-facial ou máscara de fuga.
6.2.2 – Certifique-se, antes de utilizá-lo, de que o equipamento se encontra em
perfeita condição para o uso e se os filtros são adequados aos riscos e não se
encontram saturados, danificados ou com prazo de validade vencido.
6.2.3 – Ajustar adequadamente o EPR ao rosto, devendo o usuário estar isento
de barbas e pêlos faciais que comprometam uma perfeita vedação entre a pele e
o corpo da máscara.
6.2.4 – Os EPR’s devem ser mantidos permanentemente limpos e higienizados,
exceto os descartáveis.
6.2.5 – A higienização deve ser feita com água e sabão neutro, não podendo
utilizar solventes, pois estes prejudicam os componentes de borracha.
6.2.6 – Os EPR’s devem ser guardados em locais protegidos contra ação de
agentes físicos e químicos e nunca em caixas de ferramentas, sobre bancadas e
etc.
6.2.7 – Os equipamentos destinados ao atendimento de emergências devem
permanecer em abrigos apropriados, de modo que a sua identificação seja
imediata, sendo inspecionados periodicamente conforme LA-RH_AMB-PO-0025.
6.2.8 – Os EPR’s descritos nos itens 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.6 e 2.2, são
entregues ou substituidos.
6.2.9 – A especificação e desenvolvimento dos EPR’s estão descritos conforme
LA-RH_AMB-PO-0026.

7. RESULTADO ESPERADO

Cumprimento correto da sistemática para utilização, manutenção, higienização e
guarda de Equipamentos de Proteção Respiratória – EPR’s .
8. AÇÕES EM CASO DE ANOMALIAS

Qualquer irregularidade detectada no EPR, o mesmo deverá ser encaminhado a
área de SSMA para a devida manutenção.

9. ANEXOS

Não aplicável
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Analistas Críticos: Cristina Rossetti
Homologadores: Cleber Pupo
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1. OBJETIVO

Estabelecer sistemática para trabalhos em computador para provedores e
profissionais na International Paper fábrica Luiz Antônio.
2. DEFINIÇÕES

Não aplicável.
3. SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

Não aplicável.
4. CONDIÇÕES E MATERIAIS NECESSÁRIOS

Não aplicável.
5. RESPONSABILIDADE/AUTORIDADE
Usuários que utilizam computador como ferramenta de trabalho.
6. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
6.1-MONITORAMENTO (AMOSTRAGEM / INSPEÇÃO / VERIFICAÇÃO)
Não aplicável
6.2 EXECUÇÃO

a) – Antes da realização da atividade, o executante deve se posicionar de forma
ergonomicamente correta, conforme descrito no LA-RH_STB-PO-0025.
b) – Posicionar os documentos de forma a manter uma visualização adequada,
evitando movimentações frequentes do pescoço e a fadiga visual.

International Paper do Brasil Ltda
– ESTE DOCUMENTO IMPRESSO NÃO É VÁLIDO –
c) – Posicionar a tela do equipamento à iluminação do ambiente, protegendo-a
contra reflexos e de modo a proporcionar corretos ângulos de visibilidade.
d) – Posicionar o teclado e o mouse de forma a manter uma postura adequada,
juntamente com o descanso de punho, se for o caso.
e) – Ajustar a tela, teclado e documentos para leitura, de maneira que as
distâncias olho-tela, olho-teclado e olho-documento, sejam aproximadamente
iguais.
f) – Recomenda-se efetuar pequenas pausas durante o longos trabalhos em
computador.

7.RESULTADO ESPERADO
Utilização dos computadores de forma ergonômica pelos usuários.
8. AÇÕES EM CASO DE ANOMALIAS
Não aplicável
9. ANEXOS
Não aplicável
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1. OBJETIVO
Estabelecer sistemática para liberação de trabalhos e permanência de pessoas nas
áreas, visando garantir que as atividades sejam executadas com segurança.
2. DEFINIÇÕES
LT – Liberação de Trabalho
SSMA – Saúde, Segurança e Meio Ambiente
APR - Análise Preliminar de Riscos
CCM – Central de Comando de Motores
EPs – Salas das estações de processo.
Subestação – Estação de diminuição do nível de tensão

2.1 – LIBERAÇÕES DE TRABALHO
A LT é uma ferramenta que autoriza a execução de trabalhos que, pelos riscos que
apresentam, somente serão realizados após autorização por escrito. O preenchimento
da LT consiste em um conjunto de recomendações destinadas a garantir que as
atividades programadas ou não, envolvendo modificações, manutenções, reparos,
limpeza ou outro trabalho semelhante, não venham a comprometer a segurança das
pessoas, causarem danos à propriedade, materiais ou meio ambiente.
Este procedimento permite que todos os envolvidos estejam cientes dos riscos reais e
potenciais, e que sejam tomadas as precauções necessárias para um trabalho seguro.
Este documento autoriza a permanência nos locais de prestação de serviços.
NOTA 1: Este PO não se aplica para as atividades rotineiras do dia a dia e em Paradas
Geral setorial.
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NOTA 2: Para trabalhos em espaços confinados, trabalhos a quente, com fontes
radioativas, devem ser seguidos procedimentos específicos.
NOTA 3 – Para atividades de manutenção em salas elétricas, subestações, CCMs e
EPs, só serão liberados os trabalhos mediante o acompanhamento dos profissionais
da área de elétrica da IP os quais deverão elaborar o formulário LA-RH_STB-RG0048-00 - APR - Análise Preliminar de Riscos, devidamente consolidado, aprovado e
assinado conforme determina a NR- 10, sendo o profissional

2.2 – RECUSA AO TRABALHO
Se o profissional, no exercício de suas funções, entender que a sua saúde ou
integridade física, bem como a de qualquer outra pessoa, o patrimônio e o Meio
Ambiente encontra-se em situações de risco devido á falta de medidas adequadas de
proteções nos locais de trabalho, o mesmo deve suspender imediatamente os serviços
e anotar no campo 12 do LA-RH_STB-RG-0053 motivo da recusa ao trabalho.
Após a regularização e eliminação dos riscos, nova LT deverá ser providenciada para
que os serviços possam ser iniciados.
3. SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE
Não aplicável.
4. CONDIÇÕES E MATERIAIS NECESSÁRIOS
Não aplicável.
5. RESPONSABILIDADE/AUTORIDADE

ATIVIDADE

RESPONSÁVEL ( FUNÇÃO )

Preenchimento do LA-RH_STB-RG0053
Campos: 1, 2, 3, 4, 7 e 13
Preenchimento do LA-RH_STB-RG-0053
Campos: 5 e 6
Preenchimento do LA-RH_STB-RG-0053
Preenchimento do LA-RH_STB-RG-0053
Campos: 9 e 12

Assistente de produção e processo, líder de turno,
supervisor de manutenção, operadores de área e 1º
assistente, eletricista e instrumentista
Responsável da área operacional e pela execução da
atividade.
Responsável da área operacional, pela execução e
pela contratação da atividade
Executores dos Serviços

NOTA 4 – Para o preenchimento dos campos 8 e 9 do LA-RH_STB-RG-0053, os
responsáveis mencionados nos itens 3.1.2, 3.1.3 e 3.1.4, deverão obrigatoriamente
estar presentes no local da atividade a ser executada para consenso dos aspectos de
segurança.
5.1 RESPONSÁVEL
REALIZADOS

PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

A SEREM
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É o responsável direto pela condução dos serviços que serão realizados. Em caso de
equipes de trabalho, considera-se o responsável o assistente de produção e
processo, líder/supervisor de turno de produção e manutenção, operadores de área e
1º assistente, eletricista, instrumentista e condutores de máquinas de papel.
Em casos onde o serviço será realizado apenas por uma pessoa, esta será a
responsável pela execução dos serviços.
5.2 - RESPONSÁVEL DA ÁREA OPERACIONAL ONDE SERÃO REALIZADOS OS
SERVIÇOS
a) Profissional nomeado pela IP para responder pela área operacional, onde serão
realizados os serviços.
b) O responsável da área onde será executada a atividade deverá preencher a LT
em 02 vias, sendo que a 1ª via ficará em poder do executante dos serviços, e a 2ª
via ficará em poder do responsável da área onde serão realizados os serviços.
c) Constatada qualquer irregularidade para a realização dos serviços, o
responsável da área não deverá liberá-lo, devendo ser providenciada a imediata
regularização.
d) A critério do responsável da área ou do contratante da atividade, a Segurança do
Trabalho poderá ser solicitada para maiores esclarecimentos e dirimir as dúvidas
existentes.
5.3 - RESPONSÁVEL PELA CONTRATAÇÃO DA ATIVIDADE
É o próprio responsável pela contratação dos serviços ou pessoa por ele designada
podendo ser inclusive o líder do terceiro com contrato fixo.
NOTA 5 – O solicitante do trabalho deve ser sempre um profissional IP que sob
qualquer hipótese assume total responsabilidade pelos trabalhos.
6. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
6.1 MONITORAMENTO (AMOSTRAGEM / INSPEÇÃO / VERIFICAÇÃO)
Não Aplicável.
6.2 EXECUÇÃO
6.2.1 – VALIDADE DA LIBERAÇÃO PARA O TRABALHO
Esta liberação tem a sua validade encerrada no final do prazo estipulado na LT ou
quando a atividade for concluída. Se, entretanto, durante a execução das atividades
surgirem outras situações de perigo não observadas antes do início, o responsável
pela execução da atividade deverá comunicar o responsável da área para reavaliar a
situação e identificar as necessidades de outros cuidados. Neste caso, uma nova
liberação deve ser emitida.
6.2.2 – CONCLUSÃO DAS ATIVIDADES
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Após a conclusão das atividades e assinaturas na LT, o responsável pela área deverá
recolher a 1ª via do executante da atividade e fixar à 2ª via que esta em seu poder e
encaminhá-la ao SSMA
6.2.3 – RETENÇÃO DO DOCUMENTO
A área de segurança deve reter este documento no mínimo por 3 meses, para
possíveis auditorias quanto ao cumprimento deste procedimento.
6.2.4 - CARTÃO DE SEGURANÇA
A utilização da LT não desobriga a utilização dos cartões de segurança vermelho,
conforme LA-RH_STB_PO-0036.
6.2.5 - ANUÊNCIA DOS ENVOLVIDOS NA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS
Todos os executantes deverão dar ciência dos perigos e riscos da atividade e sua
forma de prevenção e assinar a LT.
6.2.6 - AÇÕES DICIPLINARES
A não observância deste procedimento caracteriza ato
insubordinação, passível de aplicação de penas disciplinares.

de

indisciplina

ou

Para funcionários da International Paper a área de recursos humanos analisará as
ocorrências e aplicará as sanções conforme legislação vigente.
Cabe aos prestadores de serviço a observância desse procedimento para seus
empregados e subcontratados.
7. RESULTADO ESPERADO
Sistemática correta para liberação de trabalhos e permanência de pessoas nas áreas.

8. AÇÕES EM CASO DE ANOMALIAS
Consultar o departamento de SSMA.

9. ANEXOS
Não aplicável
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1. OBJETIVO
Transmitir os conceitos básicos de ergonomia aplicada ao trabalho, de forma a permitir aos
profissionais da empresa o reconhecimento prévio das possíveis situações de risco e a
tomada das medidas adequadas de controle na International Paper fábrica Luiz Antônio.
2. DEFINIÇÕES
2.1 – ERGONOMIA
É um conjunto de ciências e tecnologias que procura a adaptação confortável, produtiva e
segura entre o ser humano e seu trabalho, basicamente procurando adaptar as condições
de trabalho às característica do ser humano.
2.2 – LOMBALGIA
É a dor que ocorre nas regiões lombares inferiores, lombossacrais ou sacroilíacas da
coluna lombar. Ela pode ser acompanhada de dor que se irradia para uma ou ambas as
nádegas ou para as pernas na distribuição do nervo ciático (dor ciática).
3. SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE
Não aplicável.
4. CONDIÇÕES E MATERIAIS NECESSÁRIOS
Não aplicável.
5. RESPONSABILIDADE/AUTORIDADE
A responsabilidade e autoridade esta descrita no corpo do documento.
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6. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
6.1 MONITORAMENTO (AMOSTRAGEM / INSPEÇÃO / VERIFICAÇÃO)
Não aplicável.
6.2 EXECUÇÃO
6.2.1 – PROCESSO DE EVOLUÇÃO DE ERGONOMIA
O processo de evolução de ergonomia aplicada ao trablho se divide em 5 estágios, sendo
eles:
a) 1º Estágio
Adequar os postos de trabalho que causam dor ou dificuldade aos profissionais, no
exercício de suas atividades.
b) 2º Estágio
Adequar as condições relacionadas ao ambiente de trabalho, tais como conforto térmico e
acústico e iluminação adequada.
c) 3º Estágio
Adequar os métodos de trabalho através de mecanismo e ferramenta que facilitem o
desenvolvimento das atividades com mais conforto e produtividade.
d) 4º Estágio
Racionalizar a organização dos sistemas de trabalho, de forma a não sobrecarregar os
profissionais no desenvolvimento das atividades, prevenindo distúrbios ou lesões
musculuesqueléticas.
e) 5º Estágio
Reconhecer e adequar préviamente as situações de risco ergonomico no desenvolvimento
de projetos ou modificações nos processos ou postos de trabalho.
6.2.2 – SITUAÇÃO DE USO INADEQUADO DO CORPO
a) Fazer força excessiva
a.1 - Evite pegar cargas maiores que 18 kg;
a.2 – Não use a mão como morsa;
a.3 – Evite esforços onde os dedos tenham que fazer força em pinça.
b) Trabalhar fora do eixo natural do seu corpo
Evite trabalho com o tronco encurvado.
c) Trabalhar parado em pé
c.1 – Procure alternar o trabalho em pé;
c.2 – Use sapatos confortáveis para trabalhar.
d) Trabalhar sentado com os braços acima do nível do ombro
d.1 – Procure colocar plataforma para melhorar acesso ao trabalho;
d.2 – Verifique a possibilidade de abaixar o posto de trabalho.
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e) Trabalhar sentado em postura estática
e.1 – Evite utilizar o mouse com antebraço sem apoio;
e.2 – Utilize apoio para os pés ( se você medir até 1,70 m);
e.3 – Evite inclinar a cadeira para trás ao usar o computador.
f) Fazer esforço estático de pequena intensidade, porém por tempo prolongado.
f.1 – Após 2hs de trabalho com computador, faça ginástica de alongamento e
destensionamento;
f.2 – Mantenha a altura correta do monitor ( ao nível e em frente aos olhos).
g) Fazer levantamento, manuseio e carregamento de cargas pesadas.
Procure soluções mecânicas quando houver e esforço de levantamento de cargas
pesadas.
h) Fazer levantamento e manuseio de cargas distantes do corpo
h.1 – Aproxime a carga do seu corpo ou o corpo da carga;
h.2 – Nunca carregue cargas sobre a cabeça;
h.3 – Faça o levantamento com o tronco simétrico.
NOTA 1 - Ao manusear cargas procure seguir o Princípio “PEPLOSP”
Perto do corpo;
Elevadas (mas não tão elevadas);
Pequena distância vertical entre a origem e o destino da carga;
Leves;
Ocasionalmente;
Simétrico;
Pega boa.
i) Manusear cargas fazendo flexão e torção do tronco ao mesmo tempo
Não se esqueça de que a coluna vertebral não foi feita para curvar e rodar ao mesmo
tempo.
j) Fazer movimentos repetitivos com alta freqüência.
j.1 – Faça rodízios em tarefas repetitivas;
j.2 – Garanta que ao realizar rodízio, os movimentos executados sejam diferentes.
k) Fazer desvios importantes do eixo do punho
Procure trabalhar sempre com o punho reto.
l) Manter os braços abduzidos ( em “asa aberta” )
Trabalhe de forma a manter os seus braços o mais próximo possível do seu corpo.
6.2.3 – PRINCÍPIOS BÁSICOS PARA A PREVENÇÃO DE LOMBALGIAS
a) Ao trabalhar em pé, mantenha o corpo na posição vertical.
a.1 - Adequar a altura das bancadas de trabalho da seguinte forma:
a.1.1 – Trabalhos pesados: bancada no nível do púbis;
a.1.2 – Trabalhos moderados: bancada no nível dos cotovelos;
a.1.3 – Trabalhos leves, com empenho visual para perto: bancada no nível dos mamilos;
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a.1.4 – Trabalhos de escrita: bancada ou mesa na altura do apêndice xifóide ( boca do
estômago);
a.2 – No caso de atividades muito pesadas pode ser indicado colocar o plano de trabalho
um pouco abaixo do nível do púbis para aproveitar o peso do próprio trabalhador.
a.3 – Quando a trabalho envolver mais de um tipo de tarefa, calcular a altura da bancada
pela tarefa que ocorrer durante mais tempo.
a.4 – Na dúvida entre instalar um equipamento mais elevado ou mais baixo, instalá-lo mais
alto, pois, naturalmente, é mais fácil colocar um estrado de madeira no piso para que as
pessoas mais baixas subam.
a.5 – Quando se for planejar um posto de trabalho, considerar os dados antropométricos
da população trabalhadora.
b) Mantenha boa situação em relação à mesa, à cadeira e ao computador.
b.1 – Linha dos olhos na altura da borda superior do monitor;
b.2 – Monitor em frente ao usuário;
b.3 – Tronco apoiado;
b.4 – Cadeira com assento horizontalizado, borda anterior arredondada e giratória;
b.5 – Mobiliários que possibilitem formas de ajustes;
b.6 – Apoio para os pés;
b.7 – Evitar sentar-se em postura forçadas;
b.8 – Objetos dentro da área de alcance dos braços e mãos.
c) Evite levantamento manual de cargas pesadas.
c.1 – Diminua o peso dos objetos;
c.2 – Use talhas;
c.3 – Use carrinhos de elevação, empilhadeira, guindastes ou pontes rolantes.
d) Procure fazer esforços dinâmicos, evitando os esforços estáticos.
d.1 – Evite trabalhos com tronco encurvado, de sustentação de cargas pesadas ou de
apertar pedais estando em pé;
d.2 – Estude situações para eliminar pequenos esforços estáticos por muito tempo;
d.3 – Institua flexibilidade postural.
e) Evite torcer e fletir o tronco ao mesmo tempo.
e.1 – Eliminar obstáculos ás cargas que tenham que ser manuseadas;
e.2 – Reposicionar locais de armazenamento, de forma a evitar que peças pesadas
estejam nas prateleiras baixas ou muito no alto;
e.3 – Adotar: peças pesadas devem ser colocadas sobre caixas rasas, e estas sobre
bancadas ou cavaletes.
NOTA 2 - A coluna vertebral é constituída por vértebras que estão empilhadas de maneira
a favorecer a flexão na sua parte lombar e a rotação na parte torácica.
f) Mantenha os instrumentos dentro das áreas de alcance.
Os instrumentos que você utiliza ao desempenhar as suas atividades devem estar dentro
das áreas de alcance.
g) Procure melhorar a alavanca do movimento.

International Paper do Brasil Ltda
– ESTE DOCUMENTO IMPRESSO NÃO É VÁLIDO –
Procure uma forma de diminuir o esforço que você faz no trabalho (por exemplo, um cabo
maior)
NOTA 3 – Lembre-se EMPURRAR é melhor do que PUXAR
PUXAR é melhor do que LEVANTAR.
6 – CUIDADOS FUNDAMENTAIS NO LEVANTAMENTO DE CARGAS
a) Manuseio de cargas
a.1 – Não há qualquer problema de levantar cargas do chão na posição agachada ou
fletida, desde que sejam observados os limites de peso e os cuidados posturais;
a.2 – Para cargas volumosas, utilizar a posição semifletida (dobras-se as penas um certo
tanto e encurva-se o tronco um certo tanto;
a.3 – Para peças que possam ser pegas com apenas uma das mãos no interior de caixas
ou caçambas, apoiar um dos braços na borda da caçamba e levantar com a outra, isto
alivia a força de compressão nos discos da coluna.
b) Limites de peso a serem levantados
b.1 – Na posição agachada, a carga a ser pega do chão não pode ser superior a 15 Kg;
b.2 – Na posição fletida, a carga a ser pega do chão não pode ser superior a 18Kg;
b.3 – Nas melhores condições a carga a ser pega não pode ser superior a 23Kg ( carga
elevada, próxima do corpo, com boa pega, sem rotação lateral do tronco, pequena
distância vertical entre a origem e o destino, menos que uma vez a cada 5 minutos);
NOTA 4 – Fora das condições acima, calcular o limite de poeso
o critério do NIOSH.

recomendado utilizando

c) Cuidados posturais mais importante
c.1 – Pegar a carga simetricamente, evitando ao máximo qualquer torção da coluna lombar
e qualquer rotação lateral do tronco.
c.2 – Aproximar a carga do corpo e elevá-la o mais próximo possível do corpo;
c.3 – Evitar movimentos bruscos.
d) Cuidados posturais complementares
d.1 – Avaliar a real capacidade para levantar peso;
d.2 – Antes de pegar um peso, enrijecer a coluna, de forma a colocar os músculos em
condições prévias de boa capacidade para realizar o esforço a que se propõe;
d.3 – Preferir pegar um peso de cada lado do corpo, do que o peso de um só lado;
d.4 – Somente utilizar a técnica agachada quando a carga for compacta, e que caiba entre
os joelhos.
NOTA 5 - A manobra de passar uma carga pesada e volumosa na frente dos joelhos, na
posição agachada, é extremamente perigosa para a coluna e para os joelhos.
d.5 – Desobstruir o acesso à carga s ser levantada, de forma a evitar flexões e torções da
coluna;
d.6 – Ao pegar uma carga mais pesada, respirar fundo e prender a respiração ( este
aumento adicional de pressão no tórax diminui a pressão nos discos da coluna);
d.7 – Certificar-se das condições do piso, a fim de evitar tropeções e escorregões
enquanto transportar a carga.
e) Cuidados no transporte de carga
e.1 – Nunca carregar cargas na cabeça;
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e.2 – Ao carregar uma carga, procurar dividi-la em duas partes equivalentes, carregando
com alça uma de cada lado do corpo;
e.3 – Na medida do possível, deve-se carregar a carga com os membros superiores
estendidos para baixo, junto do corpo, evitando fletir o antebraço sobre o braço;
6 - RECOMENDAÇÕES
TREMPERATURAS

EM ATIVIDADES FISICAMENTE PESADAS E EM ALTAS

a) Organizar o sistema de trabalho;
b) Pausas – Vide Quadro 1- Anexo nº3 da Portaria 3214 de 08/06/78. O sistema de
trabalho e pausas deve favorecer as pausas curtíssimas e curtas, devendo-se usar pausas
curtas e curtíssimas. No caso de ambientes de altas temperaturas, usar o limite de
tolerância baseado na medida do IBUTG (Índice de Bulbo Úmido-Termomêtro de Globo).
Em ambientes com alta temperatura de calor radiante, é indicado que o repouso seja feito
em salas com ar condicionado, cuja temperatura efetiva esteja regulada para 20ºC
aproximadamente;
c) – Afastamento do homem da fonte de calor radiante – Pode se feito através do aumento
da distância entre o trabalhador e a fonte de calor radiante ou através da redução do
tempo em que o trabalhador fica exposto ás fontes de calor radiante;
d) – Interposição de barreira de metal polido entre a fonte de calor radiante e o
trabalhador;
e) – Mecanização auxiliar – Deve-se criar condições mecânicas no ambiente de trabalho
de forma que as tarefas de levantamento e manuseio de cargas sejam feitas
mecanicamente, reduzindo assim o dispêndio energético;
f) – Programação do horário de trabalho, para o período da manhã;
g) – Redução da umidade do ar;
h) – Ventilação ambiente;
i) – Refrigeração do ar;
j) – Aclimatação ao calor;
k) – Reposição hídrica e eletrolítica;
l) – Roupas adequadas e óculos com filtro infravermelho;
m) – Ginástica de aquecimento.
6.2.4 - RECOMENDAÇÕES BÁSICAS EM ATIVIDADES DE VIBRAÇÕES LOCALIZADAS
(MÃO-BRAÇO)
a) Utilizar ferramentas característica antivibratórias;
b) Utilizar luvas antivibração;
c) Utilizar práticas adequadas de trabalho que permitam manter aquecidos as mãos e o
corpo do trabalhador, bem como minimizar o acoplamento mecânico entre o trabalhador e
a ferramenta vibratória;
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d) Manter programa de supervisão médica conscienciosamente aplicada.
e) Manter pausas para descanso.
7. RESULTADO ESPERADO
Cumprimento dos conceitos básicos de ergonomia aplicada ao trabalho na empresa.

8. AÇÕES EM CASO DE ANOMALIAS
Não aplicável.
9. ANEXOS
Não aplicável.
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1. OBJETIVO
Estabelecer sistemática para utilização, distribuição e guarda de equipamento de
proteção individual – EPI para profissionais e provedores IP, para proteção de riscos
suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho.
2. DEFINIÇÕES
2.1 – EPI: Equipamento de Proteção Individual é todo dispositivo ou produto, de uso
individual utilizado pelo trabalhador, destinado à proteção de riscos suscetíveis de
ameaçar a segurança e a saúde no trabalho; o qual este contemplado na legislação
pelas normas legais e administrativas em vigor:
- NR 06 da portaria 3214/78,
- NR 09, item 9.3.5.5 da portaria 3214/78,
- Artigo 158 da CLT.
2.2 – APR: Análise Preliminar de Risco.
2.3 – SESMT: Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do
Trabalho.
2.4 – SSMA:

Saúde e Segurança e Meio Ambiente.

3. SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE
a) Todos os equipamentos de proteção individual devem ser inspecionados antes do
uso e mantidos limpos para uma boa operação e segurança dos usuários.
NOTA 1: Quanto aos EPI´s dos provedores de Empresas contratadas os mesmos
são inspecionados pela área de SSMA antes do inicio dos trabalhos;
b) Os equipamentos de proteção individual e seus acessórios devem estar limpos e
em bom estado de conservação, para assegurar a proteção dos funcionários no
desenvolvimento de suas atividades.
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c) Todos os equipamentos de proteção individuais, acessórios e embalagens devem
ser descartados no sistema de coleta seletiva da própria unidade ou nos recipientes
adequados de acordo com a especificação de cada resíduo.
4. CONDIÇÕES E MATERIAIS NECESSÁRIOS
Seguir recomendação conforme estabelece as tabelas de Padronização dos
Equipamentos de Proteção Individual por Função / Setor.
5. RESPONSABILIDADE/AUTORIDADE
5.1 – FUNCIONÁRIOS OU PROVEDORES
a) O uso dos EPI’s é obrigatório, de acordo com as orientações do SESMT,
sinalizações existentes nas áreas da fábrica e diversos documentos específicos da
atividade. Os EPI’s utilizados por função estão descritos nas tabelas Padronização
dos Equipamentos de Proteção Individual por Função/Setor.
b) Os funcionários das áreas administrativas, quando necessitarem acessar a área
de produção, deverão contatar previamente os profissionais da área de SSMA
para receber as orientações quanto os EPI’s necessários e/ou nas placas setoriais
que destacam os EPI’S necessários.
c) Dependendo da atividade a ser realizado, utilizar EPI’s específicos para tal
trabalho, conforme descrito nas APR’s (Análise Preliminar de Riscos) e LT’s
(Liberação de Trabalho).
d) O treinamento, quanto á utilização, guarda e conservação dos EPI’s, é divulgado,
em treinamentos específicos e na integração, a todos os provedores e funcionários
da IP.
5.2 – VISITANTES
a) Os visitantes que necessitarem se direcionar a área fabril deverão retirar o kit de
EPI’s junto à portaria I, que contém:
a.1 - 01 capacete de segurança com toca descartável,
a.2 - 01 protetor auditivo (tipo espuma - descartável),
a.3 - 01 óculos de segurança contra impacto,
a.4 - 01 máscara de fuga
NOTA 02: No caso de visitantes, o uso de botinas não é necessário, desde que os
mesmos estejam adequadamente calçados com sapatos fechados, caso o visitante
tenha que acessar as áreas fabris o uso de calçado de segurança é obrigatório.
5.3 – ENTREGA E SUBSTITUIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS
a) A primeira entrega do EPI bem como a sua substituição será realizada na loja
Fitassul mediante compra através do sistema SRM, devidamente aprovada pelo seu
Supervisor. No caso do protetor auditivo, a seleção do modelo e tamanho
adequados e a primeira entrega são feitas pela fonoaudióloga;
b) Os EPI’s substituídos deverão ser registrados no LA-RH_STB- RG-0025, o qual
deverá ser assinado pelo profissional.
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c) A substituição dos EPI’s deve ocorrer sempre que suas características físicas
estiverem alteradas ou quando os mesmos apresentarem defeito ou desgaste
natural da utilização
5.4 – ESPECIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
a) Os profissionais da área de SSMA são responsáveis pelo desenvolvimento e
especificação dos EPI’s, conforme registro no LA-RH-STB-RG-0068.
b) As características originais dos EPI’s devem se mantidas por seus usuários.
c) Após a conclusão do desenvolvimento, caso o EPI for aprovado o mesmo deverá
ser cadastrado e inserido na planilha do Fornecedor de EPI´s.
6. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
6.1 MONITORAMENTO (AMOSTRAGEM / INSPEÇÃO / VERIFICAÇÃO)
Não aplicável
6.2 EXECUÇÃO
a) Os funcionários são responsáveis pelo zelo, guarda e conservação dos EPI’s,
respondendo pela eventual perda e/ou danos causados por descuido ou mau uso,
devendo utilizá-lo apenas para a finalidade a que se destina;
b) Quando da rescisão do contrato, os funcionários deverão devolver na área de
SSMA, os EPI’s lançados em sua ficha de controle. Caso houver pendências, os
custos serão levantados e encaminhados ao setor responsável.
c) A higienização dos EPI´s para visitante será realizada após a sua devolução a
portaria, ficando novamente disponível para o próximo visitante. Esta higienização
será realizada somente nos capacetes com a troca da touca e nos óculos de
segurança através de higienização química. E logo depois de embalado
hermeticamente.
d) comunicar ao empregador qualquer alteração que o torne impróprio para uso
7. RESULTADO ESPERADO
Na eventual necessidade de um funcionário de provedor precisar adquirir ou trocar um EPI
e este não estiver disponível junto ao seu empregador, a Empresa poderá comprá-lo na
loja da Fitassul.
8. AÇÕES EM CASO DE ANOMALIAS
Consultar o departamento de SSMA.
9. ANEXOS
Não aplicável
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1 .OBJETIVO
Estabelecer sistemática para utilização de creme protetor para a pele para provedores e
profissionais da International Paper fábrica Luiz Antonio.

2. DEFINIÇÕES
Creme protetor: Creme para prevenção de dermatite ocupacional causada por agentes
agressivos.
3.SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE
Não aplicável
4.CONDIÇÕES E MATERIAIS NECESSÁRIOS
Requisição de Material para retirada do produto
5. RESPONSABILIDADE/AUTORIDADE
Profissional com necessidade de uso do creme protetor

6.DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
6.1 -MONITORAMENTO (AMOSTRAGEM / INSPEÇÃO / VERIFICAÇÃO
Não aplicável
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6.2 EXECUÇÃO
a) Deve ser utilizado por todos que manuseiam óleos, graxas, tintas e solúveis.
b) Antes da aplicação, limpar e secar as mãos.
c) Aplicar uma camada uniforme, de forma que atinja todas as partes das mãos, inclusive
as pontas dos dedos, unhas e sobre as cutículas. Aplicar também no antebraço, caso
necessário.
d) Se, durante o trabalho tiver contato com água, efetuar nova aplicação.
e) Após a jornada de trabalho, lavar as mãos em água removendo antes o excesso de
impurezas com uma estopa ou toalha de papel.
6.2.1 - ENTREGA E SUBSTITUIÇÃO
a) É realizada no almoxarifado, mediante requisição de material, devidamente autorizada
pela sua chefia e Técnicos de Segurança do trabalho.
O produto entregue ou substituído deverá ser registrado no LA-RH-STB-RG-0060, o qual é
assinado pelo funcionário.
c) A substituição do produto deve ocorrer sempre que o mesmo apresentar prazo de
validade vencido.
6.2.2 –GUARDA E CONSERVAÇÃO
Os funcionários são responsáveis pelo zelo, guarda e conservação do produto,
respondendo pela eventual perda e/ou danos causados por descuido ou mal uso.
7. RESULTADO ESPERADO
Correta utilização de creme protetor para a pele.
8 . AÇÕES EM CASO DE ANOMALIAS
Não aplicável
9. ANEXO
Não aplicável
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1.OBJETIVO
Estabelecer sistemática para utilização,guarda e substituição de Protetores Auditivos para
provedores e profissionais da International Paper - Fábrica Luiz Antonio.

2.DEFINIÇÕES
PA – Protetores Auditivos
Tipo Plugue
-Moldável: PA de inserção, descartável, confeccionados em espuma,tamanho único (3M
1110, CA 5674).
-Pré-moldado: PA de inserção, reutilizável:
a)Confeccionados em silicone, tamanhos: único (Pomp Plus, CA 5745, utilizado
como tamanho médio); pequeno e grande (Pomp Millenium, CA 11882);
b) Confeccionados em elastômero, tamanho único, indicado para usuários que
necessitam tamanho extra-grande (3M 1271, CA 9584);
Tipo Concha
a) Haste completa (convencional): são os modelos que possuem duas conchas que
cobrem toda a área do pavilhão auricular, com hastes ajustáveis que se adaptam
ao tamanho da cabeça de cada usuário (3M 1440, CA 7441);
b) Meia haste: são os modelos que possuem duas conchas que cobrem toda a área
do pavilhão auricular, com hastes que são acopladas ao capacete (Kit de proteção
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auditiva Mark V - MSA).
3.SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE
Não Aplicável
4. CONDIÇÕES E MATERIAIS NECESSÁRIOS
Não aplicável
5. RESPONSABILIDADE/AUTORIDADE
Conforme descrito no 6.2.
6. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
6.1 MONITORAMENTO (AMOSTRAGEM / INSPEÇÃO / VERIFICAÇÃO)
Não aplicável
6.2 - EXECUÇÃO
FUNCIONÁRIOS OU PROVEDORES
a) O uso do PA é obrigatório, de acordo com as orientações e sinalizações existentes
nas áreas da fábrica (vide LA-RH_STB-PO-0026 – Equipamento de Proteção
Individual).
b) Os funcionários das áreas administrativas, quando necessitarem acessar a área de
produção, deverão contatar previamente os profissionais do departamento de SSMA
para receberem as orientações, conforme LA-RH_STB-PO-0026 .
c) Certifique-se, após a colocação do PA, de que a vedação é satisfatória.
Para o tipo concha, atentar para a interferência de objetos como elástico de respiradores
ou armação de óculos, de modo a obter melhor desempenho do equipamento.
VISITANTES
Os visitantes que necessitarem se direcionar a área da fábrica deverão requisitar o PA
junto a portaria I, conforme descrito no LA-RH_STB-PO-0026 .
ENTREGA E SUBSTITUIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS
a) A primeira entrega é realizada no ambulatório pela fonoaudióloga que faz a seleção do
modelo e tamanho adequados às necessidades anatômicas e ocupacionais do usuário.
Após a seleção do protetor auditivo o funcionário recebe treinamento quanto ao uso,
guarda, higienização, conservação, manutenção e reposição do protetor auditivo e assina
a ficha de seleção do protetor auditivo;
b) A susbtituição é realizada no almoxarifado, mediante requisição de material
devidamente autorizada pela sua chefia, conforme LA-RH_STB-PO-0026
c) Os PA’s entregues ou substituidos,deverão ser registrados no LA-RH-STB-RG-0060, o
qual deverá ser assinado pelo funcionário.
d) A eventual substituição do tipo de PA poderá ser efetuada, somente após avaliação e
autorização do médico ou fonoaudióloga.
e) A reposição do PA deve ocorrer conforme periodicidade de cada tipo:
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e.1 - Plugue moldável: Deve ser realizada sempre que suas condições de higiene exigirem
ou com no máximo 3 dias de uso.
e.2 - Plugue pré-moldado: Deve ser realizada sempre que suas características físicas
(rigidez, ressecamento, rachaduras) estiverem alteradas ou com no máximo 6 meses de
uso para os protetores de silicone e 3 meses para os protetores confeccionados em
elastômero.
e.3 - Tipo Concha: A reposição das peças ou mesmo do protetor deve ser realizada
sempre que suas características físicas estiverem alteradas (arco afrouxado, rigidez,
ressecamento e rachaduras nas borrachas de vedação).
GUARDA E CONSERVAÇÃO
a) Utilizar o PA durante todo o período em que estiver nas áreas em que o uso do protetor
é obrigatório (áreas sinalizadas). Após o uso, guardar o PA na embalagem para sua
melhor conservação.
b) Não manusear o PA com as mãos sujas.
c) Para a higienização dos PA:
c.1 - Tipo plugue de espuma: não devem ser lavados; caso não apresentem condições de
uso devem ser descartados.
c.2 - Tipo plugue de inserção reutilizáveis: lavar diariamente com água e sabão neutro.
d) Para os PA tipo concha: a higienização deve ser feita com pano úmido e sabão neutro,
pelo menos uma vez por semana.

8.AÇÕES EM CASO DE ANOMALIAS
Na eventual necessidade de um provedor precisar adquirir ou trocar um PA e este não
estiver disponível junto ao seu empregador, a IP poderá fornecê-lo em caráter excepcional
com autorização do departamento de SSMA. Neste caso, também deve-se gerar os
respectivos registros descritos.
7.RESULTADO ESPERADO
Correta utilização, guarda e substituição de protetores auditivos.
8.AÇÕES EM CASO DE ANOMALIAS
Na eventual necessidade de um provedor precisar adquirir ou trocar um PA e este não
estiver disponível junto ao seu empregador, a IP poderá fornecê-lo em caráter excepcional
com autorização do departamento de SSMA. Neste caso, também deve-se gerar os
respectivos registros descritos nos itens .
9. ANEXOS
Não aplicável
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1.OBJETIVO
Estabelecer sistemática para Trabalhos em Laboratório para provedores e profissionais da
International Paper fábrica Luiz Antonio.
2.DEFINIÇÕES
SGI – Sistema de Gestão Integrado
3.SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE
Conforme item 6.2.

4.CONDIÇÕES E MATERIAIS NECESSÁRIOS
Conforme item 6.2.
5.RESPONSABILIDADE/AUTORIDADE
Profissionais IP e Provedores Qualificados/Habilitados
6.DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
6.1 -MONITORAMENTO (AMOSTRAGEM / INSPEÇÃO / VERIFICAÇÃO)
Não aplicável.
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6.2 EXECUÇÃO
6.2.1 -Tomar conhecimento dos riscos e das características dos produtos químicos que irá
trabalhar, consultando as fichas de segurança de cada produto,inseridas no SGI.
6.2.2 -EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL:
a) Óculos segurança ampla visão (manuseio de produtos e coleta de amostras).
b) Óculos segurança contra impacto (Realização de Análises, Coleta de amostras,
manuseio/armazenamento de reagentes químicos e Rotinas analíticas).
c) Óculos de segurança com lente verde Tonalidade 3 (Rotina analítica no
Espectrofotômetro e Manuseio de materiais na Mufla ).
d) Protetor facial (Preparação de solução e Digestão)
e) Luva de Kevlar ( Manuseio de materiais na Mufla e substâncias em aquecimento ).
f) Luva de PVC (Coleta de amostras).
g) Luva nitrílica (Rotinas analíticas e Coleta de amostras).
h) Jaleco (Rotinas analíticas).
i) Botina de segurança (Rotinas analíticas e Coleta de amostras).
j) Conjunto anti-ácido ( Coleta de amostras de produtos agressivos ).
6.2.3 -Nunca pipetar nenhum tipo de produto químico com a boca.
6.2.4 -Ao trabalhar com produtos químicos, não levá-los às mãos, à boca ou aos olhos.
6.2.5 -Manter sempre fechadas as gavetas e as portas das bancadas e armários.
6.2.6 -Manter as bancadas sempre limpas e livres de materiais estranhos ao trabalho.
6.2.7-Rotular sempre os reagentes ou soluções preparadas no laboratório.
6.2.8- Utilizar sempre a capela ao trabalhar com produtos cujas reações liberam gases,
vapores ou fumos irritantes.
6.2.9 - Ao diluir ácidos, sempre adicioná-los à água e nunca a água aos ácidos.
6.2.10 - Manter consciência da localização dos chuveiros de emergência, extintores e
lavadores de olhos.
6.2.11-Para atividades com produtos inflamáveis, manter-se afastado das chamas ou
fontes geradoras de calor.
6.2.12 - A ingestão de alimentos ou seu armazenamento é proibido dentro do laboratório.
6.2.13 - Nas atividades que necessitam do uso da mufla, utilizar impreterivelmente os
EPI’s descritos nos itens 6.2.1 (c ) a (e).
6.2.14 - UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E APARELHAGEM EM GERAL
a) Verificar se existem irregularidades nas instalações, tubulações e aparelhos,
providenciando de imediato a sua correção ou manutenção.
b) Certificar se os materiais de vidro estão em boas condições, descartando ou
substituindo os que apresentarem trincas.
c) Para manuseio de materiais de vidro, utilizar, de preferência, os locais das bancadas e
pias forradas com lâminas de borracha.
d) Utilizar luvas ou pinças apropriadas, para manusear peças ou materiais aquecidos.
e) Usar telas termo-isolantes, para efetuar o aquecimento com chamas.
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f) Colocar os materiais de vidro quebrados ou inservíveis em recipientes apropriados.
g) Ao usar muflas, não abri-las de modo brusco quando estiverem aquecidas.
h) Ao remover ou introduzir cadinhos, utilizar pinças adequadas e os EPI’s citados no item
6.2.12
i) Nunca deixar o bico de bunsen aceso, quando o mesmo não estiver sendo utilizado.
j) Nos trabalhos em capela, certificar se o sistema de exaustão está operando
corretamente, manter as janelas abertas o mínimo possível e jamais introduza o rosto
dentro da mesma.

7. RESULTADO ESPERADO
Atividades realizadas com segurança.
8. AÇÕES EM CASO DE ANOMALIAS
Não aplicável.

9. ANEXOS
Não aplicável.
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1. OBJETIVO
Estabelece a sistemática de elaboração e implementação da Análise Preliminar de Riscos
na IP - Fábrica Luiz Antonio.
2. DEFINIÇÕES
2.1 – ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCO
Documento que tem por objetivo o conhecimento antecipado dos riscos de acidentes /
incidentes, quando da realização dos trabalhos a serem desenvolvidos.
Este documento permite que todos os envolvidos estejam cientes dos riscos de acidentes
reais e potenciais e que sejam tomadas as precauções necessárias para a realização do
trabalho com total segurança.
A emissão de uma APR obriga os envolvidos a percorrerem os locais de trabalho onde
serão realizadas as atividades, para conhecerem os riscos de acidentes/incidentes
2.2 – PROVEDORES PERMANENTES
Provedores que permanecem por mais de três meses contínuos na empresa, quer estejam
vinculados a um único contrato ou vários contratos sucessivos que, somados, resultam em
um tempo de prestação de serviços maior que 03 (três) meses.
NOTA 1: Contratos inferiores a três meses que sejam aditados e prorrogados por um
período máximo de 30 (trinta) dias, serão considerados como provedores não permanentes.
2.3 – Provedores NÃO PERMANENTES
Provedores que permanecem por menos de três meses contínuos na IP.
2.4 – CONTRATANTE
É o responsável direto pela contratação dos serviços que serão realizados.
2.5 – EXECUTANTE

International Paper do Brasil Ltda
– ESTE DOCUMENTO IMPRESSO NÃO É VÁLIDO –
É o responsável do provedor que irá realmente executar o trabalho. Caso a execução dos
serviços seja feita pelos funcionários da IP, o encarregado do trabalho será o responsável
pela execução dos trabalhos.
2.6 – RESPONSÁVEL PELA ÁREA DE TRABALHO
É o responsável da IP onde serão executados os trabalhos. Será sempre o Coordenador
responsável pela área. Na ausência do Coordenador, o Especialista do Time ou Gerente da
Célula poderá preencher e assinar pelo responsável pela área de trabalho
2.7 – SEGURANÇA DO TRABALHO
Profissionais do SESMT da IP ou Terceiros, que analisarão a APR sob a ótica da Segurança
do Trabalho, verificando os procedimentos de segurança recomendados.
3. SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE
Não Aplicável
4. CONDIÇÕES E MATERIAIS NECESSÁRIOS
Materiais para sinalização de segurança.
5. RESPONSABILIDADE/AUTORIDADE
Matriz de Responsabilidades

ATIVIDADE
Preenchimento do LA-RH_STB-RG0008

RESPONSÁVEL ( FUNÇÃO )
Contratante dos serviços

6. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
6.1 MONITORAMENTO (AMOSTRAGEM / INSPEÇÃO / VERIFICAÇÃO)
Não Aplicável
6.2 EXECUÇÃO
A APR deverá ser utilizada e preenchida na execução de serviços planejados não
rotineiros de construção e/ou manutenção, por funcionários próprios ou provedores,
realizados nas instalações industrial e administrativa.
Semanalmente, cada processo fabril ou administrativo realiza-se uma reunião da qual
participam, o SESMT, o responsável pela área que irá receber serviços de manutenção, no
caso do mesmo ser realizado pela IP, o responsável pelo contrato de prestação de
serviços externos, se for o caso, e outros representantes, se necessário. Nesta reunião de
programação é definida junto ao SESMT a necessidade da abertura da APR. Em seguida
a contratante dos serviços ou o responsável para a manutenção, no caso do mesmo ser
realizado pela IP, em consenso com a área de trabalho e o SESMT, dar-se o início ao
detalhamento do preenchimento e registro da APR no LA-RH_STB-RG-0008.
6.2.1 -EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL/COLETIVOS NECESSÁRIOS
Após avaliação dos itens 6.2.2 a 6.2.4, deverão ser listados os EPI/EPC necessários para a
realização das atividades.
6.2.2. – SEQUENCIA DAS ETAPAS DE TRABALHO
Nesta fase deverá ser examinada cada etapa necessária para a realização do trabalho.
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6.2.3 – POTENCIAL DE ACIDENTES, PERDAS E OUTROS RISCOS.
Nesta etapa serão identificados os riscos potenciais de acidentes ou perdas. Caso, na
elaboração da APR, sejam identificados outros perigos que não constam na identificação
dos perigos e avaliação e controle dos riscos, deve-se atualizar este levantamento
conforme LA-RH_STB-PO-0016. Antes da realização desta atividade, os devidos cuidados
devem ser providenciados para estes novos perigos. Este novo perigo deve ser registrado
no LA-RH_STB-RG-0008.
6.2.4 – PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA RECOMENDADOS.
Nesta etapa serão dotados os procedimentos inerentes as atividades realizadas, que
permitirão eliminar ou minimizar os riscos de acidentes ou perdas.
Após as assinaturas da contratante, área de trabalho e SESMT, a APR deve ser
encaminhado ao provedor/executante para o consenso geral do documento, orientação e
assinatura dos executantes.
Em função do resultado da APR, eventuais ações corretivas ou preventivas podem ser
iniciadas conforme procedimento corporativo BR-TEC_GMP- PO-0002 (Ação corretiva e
preventiva).
Quando do início das atividades, o responsável pela execução deverá portar uma via da
APR e informar ao responsável pela área de trabalho, que deverá verificar a APR e liberar
as atividades.
7. RESULTADO ESPERADO
Cumprimento da elaboração e implementação da Análise Preliminar de Riscos.
8. AÇÕES EM CASO DE ANOMALIAS
Não Aplicável
9. ANEXOS
Não Aplicável
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1. OBJETIVO
Descrever a sistemática de trabalho para abertura de tubulações, flanges, conexões
e bocas de visitas que possa conter produto químico e /ou produto com alta
temperatura, tais como condensados, vapores filtrados, gases, etc. A fim de eliminar
ou minimizar os perigos e riscos de acidente com pessoas e os impactos ambientais.
2. DEFINIÇÕES
OPA – Conceito de segurança no qual os profissionais antes da execução de uma
atividade adotam a seguinte sistemática: Observar, Planejar e Agir.

Entende-se que no termo produto químico enquadram-se: condensado de processo,
água quente, produtos químicos em geral (ex.: soda cáustica, ácido sulfúrico, clorato
de sódio, alvejante óptico, etc), produtos químicos resultantes do processo (licor
branco, licor verde, licor preto, filtrados, lama de cal, massa de celulose em
suspensão, amido cozido, etc.), vapor, gases GNC e GDI, gases de combustão de
caldeiras e fornos de cal, GLP, etc., quentes ou a temperatura ambiente. Também se
inclui nesta definição ar comprimido de fábrica e Instrumentos, produtos combustíveis,
inflamáveis e/ou explosivos bem como aqueles que apresentam perigos para a saúde
e meio ambiente.

3. SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE
Planejar a atividade, inspecionar todo ferramental a ser utilizado e verificar se o local
está adequado e se todos os equipamentos foram liberados respeitando o
procedimento de controle de energias – Lockout, antes da atividade.
Verificar os locais onde estão locados todos os equipamentos de segurança, rota de
fuga e meio ambiente em caso de anomalias, antes do início da Atividade.
Utilizar o conceito OPA para avaliação dos riscos da atividade.
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Em caso de uma emergência proceder conforme LA-RH_AMB-PO-0025 (PO de
Emergência).

4. CONDIÇÕES E MATERIAIS NECESSÁRIOS
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E/OU COLETIVO DE USO
OBRIGATÓRIO:
4.1

ATIVIDADES COM PRESENÇA
TEMPERATURA AMBIENTE.

DE

PRODUTO

QUÍMICO

COM

a – Conjunto Impermeável com capuz TYVEK;
b – Luvas de PVC forrada (o cano da luva deverá estar por fora da manga do blusão
para atividades acima do ombro do executante; por dentro da manga do blusão
para atividades abaixo do ombro do executante);
c – Bota de PVC (a calça deverá estar por fora da bota);
d – Óculos Ampla Visão;
e – Proteção Respiratória (máscara semi-facial);
f – Utilizar mascara panorâmica, abaixo do capuz do blusão para atividades que
contenham gases tóxicos (neste caso não utilizar capacete com protetor facial)
g – Capacete de segurança conjugado com protetor facial e jugular;
4.2 ATIVIDADES COM PRESENÇA DE PRODUTO NÃO QUÍMICO COM ALTA
TEMPERATURA.
a – Conjunto impermeável com capuz para alta temperatura (conjunto preto);
b – Luvas de PVC forrada (o cano da luva deverá estar por fora da manga do blusão
para atividades acima do ombro do executante; por dentro da manga do blusão
para atividades abaixo do ombro do executante);
c – Bota de borracha forrada (a calça deverá estar por fora da bota);
d – Óculos Ampla Visão;
e – Capacete de segurança conjugado com protetor facial e jugular;

4.3 ATIVIDADES COM PRESENÇA DE PRODUTO QUÍMICO COM ALTA
TEMPERATURA.
a – Conjunto impermeável com capuz para alta temperatura (conjunto azul tipo
Thermex-T);
b – Luva PVC forrada (o cano da luva deverá estar por fora da manga do blusão
para atividades acima do ombro do executante; por dentro da manga do blusão
para atividades abaixo do ombro do executante);
c – Bota de borracha forrada (a calça deverá estar por fora da bota);
d – Óculos Ampla Visão;
e – Capacete de segurança conjugado com protetor facial e jugular;
f – Proteção Respiratória (máscara semi-facial).
g– Utilizar mascara panorâmica, abaixo do capuz do blusão para atividades que
contenham gases tóxicos (neste caso não utilizar capacete com protetor facial)
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5. RESPONSABILIDADE/AUTORIDADE
Matriz de Responsabilidades
ATIVIDADE
Despressurização
tubulação

e

drenagem

RESPONSÁVEL (FUNÇÃO)
de

Responsável da área - Operação

Desativação/Isolamento de tubulação e
área

Responsável Operação

Definição EPI’s

Conforme Procedimento Operacional

Lockout - Bloqueio/Etiquetagem

Responsável Operação e Manutenção

Abertura de tubulações, flanges,
conexões e bocas de visita.

Responsável Manutenção e Operação
(em casos de aberturas de BV sem uso
de ferramentas)

6. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
6.1 MONITORAMENTO (AMOSTRAGEM / INSPEÇÃO / VERIFICAÇÃO)
Não aplicável
6.2 EXECUÇÃO
6.2.1 – PREPARAÇÃO DO TRABALHO
NOTA 1: Antes da abertura, certificar que a válvula de dreno da tubulação esteja
totalmente aberta, devendo sempre considerar possíveis entupimentos.
NOTA 2: Evitar o máximo possível atividades de abertura de tubulações acima do
nível dos ombros do executante, pois a posição abaixo da tubulação não atende a
prevenção dos riscos com a drenagem de residual de produtos em tubulações.
a) A tubulação deve ser despressurizada e drenada antes da sua abertura.
b) Dependendo da natureza do produto (GCO, GDI, cloro, dióxido de cloro, ozônio,
hidrogênio, GLP, e outros gases explosivos/tóxicos), as tubulações devem ser
lavadas com solventes, purgadas com nitrogênio, ar comprimido e/ou vapor. Se a
atividade for trabalho a quente, deve-se solicitar a presença do bombeiro para
avaliação do nível de explosividade.
c) A drenagem de líquidos deve ser feita num local abaixo do local de abertura da
tubulação.
6.2.2 – BLOQUEIO E ETIQUETAGEM DE EQUIPAMENTOS ENVOLVIDOS
Os equipamentos envolvidos devem ser bloqueados/travados e etiquetados antes
do início de qualquer serviço conforme procedimentos de controle de energias Lockout.
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6.2.3 – EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVO
Os EPIs/EPCs descritos no item 4 devem obrigatoriamente ser utilizados para
abertura de tubulações, flanges, conexões e bocas de visitas. Sempre assumir que
a linha não foi drenada ou descontaminada. Portanto o equipamento de proteção
individual e/ou coletivo deve ser capaz de proteger o trabalhador contra respingos
ou descarga dos produtos.
6.2.4 – TÉCNICA DE ABERTURA DE TUBULAÇÕES, FLANGES, CONEXÕES E
BOCAS DE VISITA.
a) POSIÇÃO:
Ao trabalhar na abertura de tubulação é imprescindível que os envolvidos se
posicionem de forma preventiva contra projeção do produto:
NOTA 3: Definição de posicionamento preventivo: em primeiro lugar dispor
obrigatoriamente de todos os EPI´s/EPC´s definidos para a atividade, sempre que
iniciar a atividade se colocar ao lado da flange (não de frente) quando se tratar de
aberturas de linhas e iniciar a atividade de abertura pelo lado oposto da tubulação.
b) MOVIMENTAÇÃO DA TUBULAÇÃO:
Antes da abertura da tubulação e/ou boca de visita, avaliar se a mesma deve ser
travada para evitar movimentos como balanço, deslize, elevação ou queda quando
um flange,conexão ou parafuso for removido.
c) ABERTURA DE FLANGES, CONEXÕES E BOCAS DE VISITA:
c.1 - Antes da abertura, certificar que a válvula de dreno da tubulação esteja
totalmente aberta, devendo sempre considerar possíveis entupimentos;
c.2 – Afrouxar os parafusos e porcas do lado oposto na posição mais inferior
possível;
c.3 – Afrouxar os parafusos e porcas adjacentes o suficiente para verificar se existe
produto residual na tubulação. Manter sempre um posicionamento preventivo de
forma a não ser atingido por projeção do produto;
c.4 – Remover um parafuso e porca e colocar a cunha ou alavanca para drenagem
do residual existente na linha;
c.5 – Remover os outros parafusos e porcas restantes conforme necessidade.

6.2.5 – ABERTURA DE TUBULAÇÕES ROSQUEADAS.
A abertura de uma tubulação rosqueada deve ser feita lentamente e tendo-se o
cuidado com o posicionamento preventivo contra jatos ou respingos na direção mais
provável de ocorrer.
7. RESULTADO ESPERADO
Segurança nas atividades de abertura de tubulações, flanges, conexões e bocas de
visita.
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8. AÇÕES EM CASO DE ANOMALIAS
A não observância deste procedimento caracteriza ato de indisciplina ou insubordinação,
passível de aplicação de penas disciplinares. Para os profissionais da International Paper
a área de Recursos Humanos juntamente com a Gerência da área envolvida analisará as
ocorrências e aplicará as sanções conforme legislação vigente ou norma EHS-01.

Para os empregados das subcontratadas, os profissionais de liderança da empresa
prestadora de serviço analisarão as ocorrências e aplicarão as sanções conforme
legislação em vigor ou outra norma pertinente ao assunto.

9. ANEXOS
Não aplicável
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1. OBJETIVO
Estabelecer sistemática para trabalhos em altura para provedores e profissionais da
International Paper da fábrica Luiz Antonio.
2. DEFINIÇÕES
2.1 – TRABALHO EM ALTURA
Trabalhos realizados em locais com altura superior a 2,0 metros do piso mais próximo.
2.2 – EPI
Equipamento de Proteção Individual.
2.3 – CINTO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA
Equipamento ajustável ao corpo do trabalhador de forma a distribuir as forças de
sustentação e de parada sobre as coxas, cintura, peito e ombros, e que permite a
fixação do talabarte à argola das costas, do peito, ombros ou cintura.
2.4 – PORTA-FERRAMENTAS
Acessório preso ao cinto, para colocação de ferramentas.
2.5 – TALABARTE
Assessório de conexão do cinto de segurança, para sustentar, posicionar e limitar a
movimentação do trabalhador.
2.6 – TRAVA-QUEDAS
Dispositivo automático de travamento destinado à ligação do cinto de segurança ao
cabo de segurança.
2.7 – TRAVA QUEDAS RETRÁTIL
Equipamento utilizado para evitar quedas em altura composto de um invólucro
contendo no seu interior, sistema de mola e trava interligado a um cabo de aço com
mosquetão.
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3. SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE
Não aplicável.
4. CONDIÇÕES E MATERIAIS NECESSÁRIOS
Equipamentos disponíveis e em boas condições de uso..
5. RESPONSABILIDADE/AUTORIDADE
De acordo com o item 6.2
6. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
6.1 MONITORAMENTO (AMOSTRAGEM / INSPEÇÃO / VERIFICAÇÃO)
Não aplicável.
6.2 EXECUÇÃO
6.2.1 – USO
O cinto de segurança tipo paraquedista deve ser utilizado em atividades a mais de 2,00m
(dois metros) de altura do piso, nas quais haja risco de queda do trabalhador.
O uso do cinto de segurança está está limitado aos profissionais com peso de até
100 kg conforme norma NBR 11370 – Especificação e método de ensaio do cinto e
talabarte de segurança.
Antes da realização de qualquer trabalho, verificar se o mesmo foi liberado
conforme registro Liberação de Trabalho, fixado no local do trabalho.
NOTA 01: Para os trabalhos em andaimes ou qualquer outro tipo de atividade que
caracterize como trabalho em altura superior a 3 metros, os profissionais deverão
passar no Ambulatório Médico da Unidade ou postos de trabalho instalados
provisóriamente nas áreas durante as Paradas Gerais para avaliação da pressão
arterial – PA. Caso os profissionais de saúde identifiquem valores fora do critério
abaixo, o avaliado será encaminhado para uma consulta no ambulatório onde após
conduta médica, será a liberado ou restrito para o trabalho.
NOTA 02: A avaliação da PA será feita antes do início da atividade.

MEDIDAS DA PRESSÃO ARTERIAL
Pressão Arterial

Pressão Máxima

Pressão
Mínima

Ótima

Menor que 120

Menor que 80

Normal

120 - 130

80 - 85

No limite

130 - 139

85 - 89

Hipertenssão estágio 1

140 - 159

90 - 99

Parecer da área
de saúde

Liberado sem
avaliação médica
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Hipertenssão estágio 2

160 - 179

10 - 109

Hipertenssão estágio 3

Maior que 180

Maior que 110

Hipertenssão
isolada

Maior que 140

Menor que 90

Menor que 130

Menor que 80

Máxima

Pacientes Diabéticos

Liberado somente
após avaliação
médica

Na realização do trabalho em altura, é primordial o uso dos EPI’s, capecete com
jugular ajustável, luvas de vaqueta, botina de segurança, cinto tipo paraquedista
com duplo estirante talabarte e mosquetões de 60 mm de abertura, ou conforme
necessidade descrita na APR.
Utilizar um porta ferramentas com sistema contra quedas de objetos.
Inspecionar os equipamentos periodicamente, conforme LA-RH_STB-PO-0078 Inspeção de Pré-uso de Máquinas e Equipamentos e Ferramentas.
Os executantes desta atividade devem ser treinados e capacitados para a
realização dos trabalhos.
Nunca realizar este tipo de atividade sozinho, sempre com duas ou mais pessoas.
6.2.2 - TRABALHO EM TELHADOS OU ESTRUTURAS
a) Verificar, antes da execução dos trabalhos , as condições do tempo e local
úmido.
b) Adequar, o modo como deve ser feito o acesso com as condições do local.
c) Posicionar, antes da locomoção no trabalho, pontos de apoio para se
movimentar de modo seguro no local.
d) Para fixação e apoio dos talabartes de cintos de segurança, estirar cabos de aço
ou corda específica, para qualquer trabalho em altura.
6.2.3 - TRABALHOS EM ANDAIMES
a) Antes de iniciar o trabalho em locais de circulação de pessoas e veículos, deve
ser isolado e sinalizado o local.
b) Antes da realização desta atividade, verificar se o andaime foi dimensionado e
construído para suportar o tipo de trabalho a ser realizado e somente montado por
pessoal treinado.
c) O andaime com mais de 1,5 m de altura, deve provir de escadas, onde o
executante do trabalho terá acesso.
d) O acesso ao andaime será feito fixando-se os mosquetões do talabarte de
forma alternada diretamente nos degraus da escada ou utilizar dispositivo travaquedas no cinto de segurança ligado a cabo de segurança independente da
estrutura do andaime.
e) Dentro da plataforma de trabalho, a fixação do talabarte do cintos de segurança
deve ser feita em locais que ofereçam resistência contra possíveis impactos.
f) O andaime deve dispor de guarda corpo de 0,90 m à 1,20 m e rodapé de 20 cm
de altura mínima, inclusive nas cabeceiras.g) Os montantes dos andaimes devem
estar apoiados em calços ou sapatas, compatíveis com a resistência do solo, e
capazes de resistir à esforços e cargas.
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h) Precauções especiais devem ser tomadas quando o trabalho for realizado
próximo às redes elétricas, verificando se a mesma esta desenergizada e o
sistema bloqueado.
i) Para deslocamento de andaimes móveis, realizar somente com ausência de
pessoas e peças no mesmo, sincronizando 04 pessoas uma em cada extremidade
da base. Quando em uso, travar as rodas e calçá-las.
j) As torres de andaimes móveis não podem exceder em altura quatro vezes a
menor dimensão da base, quando não estaiadas.
k) As pranchas utilizadas nos andaimes não devem ter nós ou rachaduras, e
espaços entre elas, devem ser amarradas ou travadas.
l) Não sobrecarregar as plataformas de ferramentas e materiais.
NOTA 03: Em tempos chuvosos, os trabalhos em andaimes ou qualquer outro tipo
de atividade que caracterize como trabalho em altura, não deverão ser realizados
sem uma avaliação prévia e aprovação da supervisão da área e dos técnicos de
segurança do trabalho.
6.2.4 – ACESSO À ESCADAS MARINHEIRO
A escada fixa ou móvel, tipo marinheiro, com 6,00m (seis metros) ou mais de
altura, deve ser provida de gaiola protetora a partir de 2,00m (dois metros) acima
da base e até 1,00m (um metro) acima da última superfície de trabalho conforme
estatelece a NR 18.
6.2.5 – USO DO TRAVA QUEDAS RETRÁTIL
a) Todo trabalho sobre carga em caminhões/ carretas é obrigatório o uso do cinto
de segurança tipo paraquedista conectado no dispositivo Trava Quedas;
b) O uso do Dispositivo Trava Quedas somente poderá ser utilizado por pessoas
devidamente treinada pela Segurança do Trabalho e autorizada pela supervisão;
c) O cinto de segurança tipo pára-quedista é o dispositivo Trava Quedas deverá
ser inspecionado antes da sua utilização. Verificar se o cabo de aço do dispositivo
trava-quedas está em condições normais, caso apresentar alguma anormalidade
não utilizar o equipamento e informar ao líder de imediato para providenciar a
manutenção;
d) O cinto de segurança tipo pára-quedista é um E.P.I., devendo ser guardado em
local seguro não deixando exposto em locais com sujeira e no tempo;
e) A fixação do mosquetão do dispositivo Trava-Quedas na argola do Cinto de
Segurança Tipo paraquedista deverá ocorrer antes do acesso a carroceria do
caminhão/ carreta, devendo a corda que mantém retraído o cabo de aço do
dispositivo trava-quedas ser amarrada na estrutura do local;
f) Em nenhum momento o mosquetão do dispositivo Trava Quedas poderá ser
conectado na estrutura/ carroceria do caminhão/ carreta, após o uso manter o cabo
de aço do Dispositivo Trava Quedas totalmente retraído com uma corda amarrada
no mosquetão e conectada na estrutura do sistema;
g) O Dispositivo Trava-Quedas, utilizados atualmente, trabalha com sistema de
mola retrátil e o cabo de aço possui 10 metros de comprimento, com ângulo
máximo de trabalho de 30°e resistência superior a 15 KN ( aproximadamente 1500
Kg ). Não devendo ser ultrapassado estes limites;
h) A descida do caminhão deve ser com o corpo direcionado para a carga, nunca
de frente para o piso, evitando pular de cima do caminhão para não ter impacto
desnecessário;
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i) É expressamente proibido ficar sobre a carga do caminhão em movimento,
mesmo em pequenas manobras;
j) A guarda e conservação do cinto de segurança tipo paraquedista é de
responsabilidade do usuário.
k) O Trava-Quedas deverá ser usado para a finalidade que se destina, não
devendo ser usado para brincadeiras ou mal uso;
l) A não observância deste procedimento acarretará a aplicação de medidas
disciplinares aos infratores.
6.2.6 – ACESSO À TANQUE DE CAMINHÃO
a) O acesso a tanques de caminhões será feito fixando-se os mosquetões do
talabarte de forma alternada diretamente nos degraus da escada ou utilizar
dispositivo trava-quedas no cinto de segurança ligado a cabo de segurança
independente da estrutura do caminhão.
b) Dentro da plataforma de trabalho, a fixação do talabarte do cintos de segurança
deve ser feita em locais que ofereçam resistência contra possíveis impactos.
7. RESULTADO ESPERADO
Correta utilização do uso de equipamentos em trabalhos em altura, de forma a previnir
os riscos de acidentes.
8. AÇÕES EM CASO DE ANOMALIAS
Se durante o desenvolvimento do trabalho surgir alguma situação imprevista que
represente riscos, deve-se recusar o trabalho e replanejar a atividade.
9. ANEXOS
Não aplicável.
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1. OBJETIVO

Definir sistemática de atendimento médico local e encaminhamento médico externo, e
garantia da eficiência na comunicação em caso de acidentes do trabalho e doenças
agudas ocorridas dentro do ambiente da fábrica.
2. DEFINIÇÕES
2.1 – ACIDENTE DO TRABALHO
É o que ocorre pelo exercício do trabalho à serviço da empresa, provocando lesão corporal
ou perturbação funcional que cause a morte, a perda ou redução da capacidade no
trabalho, permanente ou temporária. Equipara-se ao acidente do trabalho a doença
profissional ou do trabalho, a que se refere o art. 20 da Lei n.º 8.213, de 24 de julho de
1991.
2.2 – DOENÇAS AGUDAS
São aquelas decorrentes de um desequilíbrio abrupto do organismo, que requeiram um
rápido atendimento.
2.3 – EMERGÊNCIA MÉDICA
É toda condição que exige um atendimento médico ou para-médico, de imediato, para
salvaguardar a vida, decorrente de acidentes, acidentes do trabalho, doenças agudas e
outras.
2.4 – URGÊNCIA MÉDICA
É uma condição que necessita de atendimento em breve, podendo esperar um certo
período.
2.5 – ÓBITO
É a parada total e irreversível das funções encefálicas.
2.5.1 – ÓBITO CLÍNICO
Equivale a parada cardiorrespiratória, pela ausência do pulso e da respiração sendo
reversível com manobras de ressuscitarão.
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2.5.2 – ÓBITO BIOLÓGICO
Equivale a morte encefálica sendo irreversível
2.5.3 – ÓBITO ÓBVIO
Diversos estados que indiretamente define uma morte encefálica (decapitação,
esmagamento e carbonização)
2.6 – VEÍCULOS NÃO ESPECIALIZADOS
São veículos comuns de uso da empresa, cujas características não são adaptadas para
transporte de acidentados ou doentes. (carros locados que estiverem a disposição na
empresa).
2.7 – AMBULÂNCIA
Veículo especializado e equipado para realizar o transporte
acidentadas/doentes para local especializado (Hospital/Pronto Socorro).

de

pessoas

2.8 – GESTORES
São todos os ocupantes de cargos que exercem lideranças sobre pessoas, (Gerente Geral,
Coordenadores, Facilitadores e Supervisores).
3. SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE
Não Aplicável
4. CONDIÇÕES E MATERIAIS NECESSÁRIOS
Não Aplicável
5. RESPONSABILIDADE/AUTORIDADE
Conforme descrito no item 6.2
6. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
6.1 MONITORAMENTO (AMOSTRAGEM / INSPEÇÃO / VERIFICAÇÃO)

Não Aplicável
6.2 EXECUÇÃO

Todo acidente ou doença aguda, ocorridos no local de trabalho, deverão ser comunicados
ao Ambulatório Médico pelo ramal *60 ou via rádio faixa 1.
Em caso de Emergência, o Técnico de Enfermagem do Trabalho, Auxiliar de Enfermagem
do Trabalho do turno e ou a Enfermeira Padrão aciona através do rádio, o Bombeiro para
dirigir com ambulância até o local da ocorrência.
Baseado nas informações recebidas referente a ocorrência, o Médico do Trabalho, o
Técnico de Enfermagem do Trabalho, Auxiliar de Enfermagem do Trabalho, e ou a
Enfermeira Padrão definem os procedimentos iniciais à(s) pessoa(s) acidentada/doente e
realiza com a ambulância sua remoção até o Ambulatório Médico.
Após o horário administrativo, ou na ausência do médico do trabalho o Técnico de
Enfermagem do Trabalho ou Auxiliar de Enfermagem do Trabalho de plantão deverão
entrar em contato via telefone com um dos Médicos da fábrica para orientação e conduta,
com o Gestor da Área a que pertence o acidentado/doente e com o Coordenador da
Sáude, Segurança e Meio Ambiente.
Havendo necessidade de encaminhamento para atendimento médico externo, a definição
pela necessidade ou não de transporte pela Ambulância, será dada pelo Médico do
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Trabalho ou o Técnico de Enfermagem do Trabalho ou Auxiliar de Enfermagem do
Trabalho, e ou a Enfermeira Padrão, após atendimento Ambulatorial. Na dúvida deverão
ligar para o Médico do Trabalho.
NOTA 1: Condições para transporte na Ambulância
- Se estiver com soro na veia;
- Se não puder se mexer (prancha);
- Sangramentos;
- Inconsciente ou em mal estado geral.
Se houver a constatação de óbito óbvio o bombeiro deverá isolar a área até a chegada de
pessoal técnico especializado. Caso contrário, o Médico do Trabalho ou o Técnico de
Enfermagem do Trabalho, Auxiliar de Enfermagem do Trabalho e ou a Enfermeira Padrão
deverão realizar manobras de ressuscitação até a chegada ao ambulatório médico onde
será definida a necessidade de remoção para Hospitais/Pronto Socorro.
Caso haja necessidade de realizar o transporte para uma unidade hospitalar com a
Ambulância, a Segurança Patrimonial será acionada via rádio para realizar o transporte do
socorrido com suporte da enfermagem. Neste caso, o bombeiro permanecerá no
Ambulatório Médico até o retorno da Enfermagem.
Caso ocorra uma segunda ocorrência que necessite de atendimento ambulatorial, o
bombeiro fará os primeiros socorros e transportará até uma Unidade Hospitalar, o
bombeiro acionará o brigadista definido para substituí-lo que permanecerá no Ambulatório
Médico até o retorno da Enfermagem ou Bombeiro.
Caso ocorra sucessivamente outra ocorrência que necessite de atendimento ambulatorial,
o brigadista fará os primeiros socorros e se evidenciada a necessidade de levar o paciente
até uma Unidade Hospitalar, será acionado outro brigadista que permanecerá no
Ambulatório Médico até o retorno da Enfermagem ou Bombeiro.
NOTA 2: Em momento algum o ambulatório ficará ausente de atendente. No caso da saída
do profissional da saúde haverá a substituição imediata pelo Bombeiro e posteriormente
por Brigadistas previamente definidos, caso necessário.
Caso a definição seja que o socorrido possa ser transportado em veículo não
especializado de suporte médico, o mesmo deverá ser providenciado pelo Médico do
Trabalho ou o Técnico de Enfermagem do Trabalho ou Auxiliar de Enfermagem do
Trabalho, e ou a Enfermeira Padrão, via cooperativa de transporte instalado dentro da
unidade fabril.
As Emergências médicas ocorridas dentro do ambiente da fabrica serão comunicadas
conforme descrito no LA-RH_STB-PO-0047.
A eficácia do atendimento de emergência será registrada no LA-RH_AMB-RG-0036.
7. RESULTADO ESPERADO

Cumprimento adequado da sistemática de atendimento e encaminhamento a órgãos
externos referente aos acidentes do trabalho e doenças agudos ocorridos dentro do
ambiente da fábrica.
8. AÇÕES EM CASO DE ANOMALIAS
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Não Aplicável
9. ANEXOS

Não Aplicável
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1. OBJETIVO

Estabelecer sistemática para utilização de Cintas para elevar, transportar e
movimentar cargas e equipamentos, para provedores e profissionais da
International Paper fábrica Luiz Antônio.
2. DEFINIÇÕES
2.1 – CINTAS:Fitas planas manufaturadas com fios sintéticos de alta tenacidade
formada por multifilamentos;
2.2 - OPA :Observar, Planejar, Agir;
2.3 – NBR: Norma Brasileira
4. CONDIÇÕES E MATERIAIS NECESSÁRIOS

Cintas e transporte de cargas
Padrão Internacional de Cores
5. RESPONSABILIDADE/AUTORIDADE

As responsabilidades e autoridades estão descritas no item 6.2.
6 .DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
6.1 MONITORAMENTO (AMOSTRAGEM/INSPEÇÃO/VERIFICAÇÃO)
Não aplicável
6.2 EXECUÇÃO
a) Colocar em prática as regras do OPA;
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b) Planeje cuidadosamente a elevação antes de inicia- lá ;
c) Verifique sempre se o comprimento e a carga de trabalho indicados na
etiqueta da cinta são adequados;
d) Examine a cinta a procura de danos e defeitos antes do uso, Nunca utilize
uma cinta danificada ou defeituosa;
e) Nunca utilize a cinta com cargas acima da qual ela é especificada;
f) Certifique-se de que a carga seja içada verticalmente e centralizada acima do
ponto de gravidade;
g) Utilize cintas idênticas em caso de elevação com pernas múltiplas e leve em
conta os ângulos ao escolher o equipamento;
h) Não dê nó nas cintas para encurtá-las ou alongá-las;
i) Nunca utilize cintas torcidas ou entrelaçadas;
j) Proteja a cinta contra cantos afiados utilizando proteção nos olhais e luvas
protetoras de couro ou poliuretano;
k) Evite carga de choque e elevação forçada;
l) Não arraste a carga sobre a cinta e não arraste as cintas no chão
m) Mantenha as cintas de poliéster afastadas de álcalis (por exemplo amônia e
soda cáustica). Se houver dúvida sobre a exposição a produtos químicos,
verifique com seu fornecedor;
n) Não utilize cintas de poliéster em temperaturas acima de 100ºC;O
o) Examine as cintas após o uso e retire de serviço se verificar algum dano
visível;
6.2.1 CUIDADOS NECESSÁRIOS
a) a)Conhecer o peso e o centro da gravidade da carga;
b) Verificar condições de embalagem ou de amarração da carga;
c) Se necessário, preparar proteções para cantos vivos;
d) Preparar local de destino;
e) Colocar o gancho de elevação perpendicularmente sobre o centro de gravidade da
carga;
f) Não exceder as especificações técnicas;
g) Não sobrecarregar o sistema ou equipamento de elevação;
h) Posicionar a cinta corretamente na vaga;
i) Verificar se a carga está livre para movimentação;
j) Verificar o balanceamento da carga;
k) Em longos percursos de movimentação ou para cargas assimétricas, utilizar guia
não metálica na condução;
l) Se a carga pender, baixá-la imediatamente;
m) Evitar a colocação de mais um par de cintas no mesmo gancho;
n) Operar a movimentação com suavidade, evitando movimentos bruscos;
o) Nunca utilize cintas avariadas (ver inspeções);
p) Sinalize o local de movimentação;
q) Avise a todos os envolvidos e todos que estiverem na área de risco;
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rr) Saia da área de risco;
s) A sinalização ao operador deve ser feita por uma única pessoa
t) As cintas deverão possuir cores específicas para o reconhecimento da
capacidade máxima de elevação; Fator de Segurança 7:1.
6.2.2 – INSPEÇÕES
A inspeção preventiva é de fundamental importância para a manutenção dos níveis
de segurança e economia. As cintas devem ser examinadas em intervalos regulares,
dependendo da freqüência de uso, internamente a Demag faz inspeções nas áreas,
com pessoal qualificado para tal.
Exemplo de Cintas para Descarte:

1

2

3

5

6

7

9

10

11

4

8

12

a) Colocar a cinta em uma superfície plana;
b) Examinar com atenção ambos os lados;
c) Examinar cuidadosamente os olhais;
d) Examinar cuidadosamente as proteções e os acessórios se houver;
e) Todo o pessoal envolvido com o uso e as inspeções deve ser treinado.
f) As cintas de movimentação devem ser supervisionadas por técnico especializado
pelo menos uma vez por mês ou conforme rota específica da empresa contratada.
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g) As cintas de movimentação devem ser guardadas em locais secos em
temperaturas não muito altas e protegidas de raios solares e danificações
mecânicas. Elas não podem secar ou ficar perto do fogo e qualquer outra fonte de
calor.
h) Se as Cintas de Movimentação entrarem em contato com ácidos ou soluções
alcalinas, as mesmas devem se lavadas com água ou neutralizadas de outra forma
antes do armazenamento.
i) Consertos em cintas de movimentação somente devem ser efetuados pelo
fabricante

j) As cintas de movimentação devem ser manuseadas e operacionalizadas
somente por pessoas treinadas, habilitadas e com identificação no crachá.
k) É terminantemente proibida a permanência de pessoas embaixo de cargas
suspensas.
l) Todo o trabalho de movimentação de cargas deve ser realizado em área
devidamente demarcada e sinalizada ou isolada.
m) Descartar/substituir, cintas de movimentação utilizados nos trabalhos de
movimentação de cargas, sempre que apresentarem desgastes ou defeitos
como estrangulamento, deformação ou uma das tramas de nylon quebrada
conforme inspeção realizadas de acordo com este procedimento
n) Toda máquina transportadora deverá possuir sinalização de advertência
durante a sua movimentação. Esta sinalização pode ser áudio (sirenes/alarmes)
e/ou visual ( lâmpadas com acionamento alternado ).
o) Todo operador deverá ter seu campo de visão livre durante a operação, se caso
não for possível, a operação deve ser realizada com um auxílio de um sinaleiro com
treinamento específico para sinais de operação.
p) O fabrIante deverá fornecer um certificado de qualidade da cinta comercializada.
q) Rastreabilidade (Etiqueta Azul) As cintas deverão possuir etiquetas de rotulagem de
identificação (rastreabilidade: nome do fabricante, código de identificação, carga de
trabalho, formas de uso etc.)
7. RESULTADO ESPERADO

Garantia da utilização correta das cintas de elevação e transporte de cargas
industriais, bem como evitar acidentes com danos pessoais e materiais.
8. AÇÕES EM CASO DE ANOMALIAS
Descartar cintas defeituosas evitando sua utilização
4. ANEXOS
Anexo1 - Padrão Internacional de Cores
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1. OBJETIVO

Estabelecer sistemática para utilização de touca de proteção capilar do tipo “redinha”,
por todos os profissionais visitantes, provedores e International Paper fábrica Luiz
Antônio que adentre as áreas de produção e que possuem cabelo comprido.
A touca de touca de proteção capilar do tipo “redinha” diminui o risco de acidente de
trabalho, e por conseqüência o afastamento do usuário, pois impede que o cabelo
entre em contato com máquinas ou equipamentos.
2. DEFINIÇÕES
2.1 – TOUCA
Material confeccionado em polipropileno do tipo “redinha” com elástico na extremidade
para melhor ajuste na cabeça com a finalidade de prender o cabelo.
2.2 – CABELO COMPRIDO
Entende-se como cabelo comprido aquele que está abaixo no nível das orelhas com
potencial de ser sugado, puxado ou enroscado por máquinas ou equipamentos no
desenvolvimento das atividades dos profissionais.
3. SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE
Não aplicável
4. CONDIÇÕES E MATERIAIS NECESSÁRIOS

Touca de proteção capilar
5. RESPONSABILIDADE/AUTORIDADE

Profissionais que possuem cabelos compridos e acessem ou atuam nas áreas
produtivas.
6. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
6.1 MONITORAMENTO (AMOSTRAGEM / INSPEÇÃO / VERIFICAÇÃO)

International Paper do Brasil Ltda
– ESTE DOCUMENTO IMPRESSO NÃO É VÁLIDO –
a) Utilizar a touca de proteção capilar do tipo “redinha” nas áreas de produção.
b) Verificar sempre antes do uso as condições da touca de proteção capilar se a
mesma não se encontra com algum furo/avariada ou com o elástico da borda
deformado.
c) Faça um coque e prenda com o elastico o cabelo.
d) Coloque a touca de proteção capilar do tipo “redinha” na cabeça de forma a
cobrir todo o cabelo.
e) As orelhas tambèm devem ser cobertas, para que não fique nenhum fio de
cabelo sem proteção.
f) É proibido a utilização grampos para fixação das toucas.
g) A touca de proteção capilar do tipo “redinha” é de uso individual mas poderá
ser higienizada, devendo ser descartada sempre que apresentar
avarias/aberturas e perda da elasticidade.
h) A utilização da touca de proteção capilar do tipo “redinha” não retira à
obrigatoriedade do uso da touca descartável e do capacete de segurança
com jugular nas áreas sinalizadas.
6.2 EXECUÇÃO
A touca de proteção capilar do tipo “redinha” para uso de profissinais da
International Paper será retirada na loja da fitassul mediante requisição no
sistema SRM, para os profissionais visitantes será retirado na portaria I. Quanto
aos provedores, os responsáveis por eles deverão garantir a aquisição e o
fornecimento regularmente.
7. RESULTADO ESPERADO

Garantir a correta utilização da touca proteção capilar do tipo “redinha” visando evitar o
contato do cabelo com máquinas que possam colocar em perigo e, eventualmente,
sugar, puxar ou enroscar no cabelo vindo a provocar acidentes.
8. AÇÕES EM CASO DE ANOMALIAS
Descartar a touca de proteção capilar do tipo “redinha” quando apresentarem
avarias e após sua utilização sem realização da higienização.
9. ANEXOS
Anexo 1 – Touca de proteção capilar do tipo “redinha”
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1. OBJETIVO
Estabelecer sistemática para utilização de ferramentas manuais para provedores e
profissionais da International Paper fábrica Luiz Antonio.
2. DEFINIÇÕES
2.1 – ALAVANCA
São simples peças rígidas, tais como, barras, hastes, travessões (retos ou curvos),
capazes de girar ao redor de um ponto ou eixo, denominado fulcro ou ponto de apoio.

2.2 – FERRAMENTAS DE GOLPES/IMPACTOS
Ferramentas utilizadas para gerar impacto através de golpes sobre determinado
material para ajuste ou retirada.
- Martelo de bola: Utilizados para golpear formões e talhadeiras para rebitar, deformar ou
endireitar metais não endurecidos.

- Martelo de pena: Utilizados para golpear punções e pinos, e para rebitar, deformar ou
endireitar metais não endurecidos.
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- Martelos em Bordas Plásticas: Utilizados para golpear materiais que não podem ser
danificados, como engrenagens, rolamentos, chavetas, polias, etc. Posicionar peças e
componentes em máquinas.

- Marretas: Indicada para execução de trabalhos pesados. Em geral, é usada para quebrar
pedras e concretos, também para golpear formões e talhadeiras e para colocar estacas ou
cunhas.

- Saca Pino: utilizado em operações de remoção de pinos ou rebites, permitindo
a expulsão total da peça.

- Punção de centro: Ferramenta mecânica utilizada para fazer marcações em metais,
como por exemplo, marcar furos para guiar as brocas.

- Talhadeira: Utilizada para remover rebarbas e cortar arames e chapas finas. Pode
também, abrir sulcos em chapas metálicas planas em locais de difícil acesso.

Empunhadura: Peça confeccionada em borracha para proteger as mãos do usuário
durante o uso da talhadeira. Além disso, proporciona melhor agarre e conforto.

2.3 – CHAVES DE APERTO
Chaves utilizadas para afrouxar e apertar parafusos e porcas.
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2.4 – CHAVES FIXAS DE BATER
Chaves para afrouxar e apertar parafusos e porcas sextavadas com o golpeamento na
saliência da extremidade do cabo.

2.4 – SOQUETES E TORQUÍMETROS
Ferramenta utilizada para afrouxar ou apertar parafusos e porca em trabalhos em planos
inclinados onde seria difícil utilizar uma chave comum. Acessório utilizado com o cabo
articulado para possibilitar a aplicação de maior torque no parafuso. É utilizado também
para aumentar o alcance dos soquetes em lugares profundos e de difícil acesso.

2.5 – ALICATES
Ferramenta utilizada para puxar, prender, enrolar, deformar e cortar arames, chapas finas,
cabos, colocar e retirar anéis de equipamentos, para atividades de precisão e com
eletricidade.

2.6 – CHAVES DE FENDA
Ferramenta utilizada para afrouxar e apertar parafusos de fenda simples ou cruzada e em
locais de difícil acesso.
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2.7 – CHAVES HEXAGONAIS (Allen)
Ferramenta utilizada para apertar ou afrouxar parafusos com sextavado interno. Possui
dois braços de comprimentos diferentes, ambos podem ser utilizados, dependendo da
profundidade que será realizado o trabalho.

3. SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE
EPI’s obrigatórios:
Protetor facial (risco de projeção de partículas).
Óculos de Proteção Contra Impacto.
Luva de raspa/vaqueta.
Luva de anti-corte (atividades com ferramentas cortantes).
Protetor auditivo.
Mangote de kevlar (risco de projeção de partículas).
4. CONDIÇÕES E MATERIAIS NECESSÁRIOS
As condições, recursos e materiais necessários estão referenciados neste documento.
5. RESPONSABILIDADE/AUTORIDADE
Conforme descrito no item 6.2

6. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
6.1 MONITORAMENTO (AMOSTRAGEM / INSPEÇÃO / VERIFICAÇÃO)
Não Aplicável
6.2 EXECUÇÃO
6.2.1– GUARDA DE FERRAMENTAS
a) Armazenar e transportar as ferramentas em armários, caixas, gavetas ou painéis,
nunca espalhadas ou sobre bancadas.
b) Não apoiar em paredes ou colocar em suportes pequenos as ferramentas muito
compridas, de modo que parte delas fiquem expostas ou desprotegidas e tenham o
risco de cair.
c) Guardar as ferramentas de corte em posição que seus cantos vivos fiquem
protegidos, acondicionados em gavetas ou caixas; e nos casos de facas guardá-las
nas suas respectivas bainhas.
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6.2.2

– MANUSEIO DE FERRAMENTAS

1. Sempre utilizar óculos de segurança para proteger os olhos.
2. Utilizar luvas para proteger as mãos.
3. As ferramentas devem ser adequadas para os tipos de serviços que serão executados
e utilizadas de acordo com as suas finalidades.
4. Descartar as ferramentas desgastadas, com defeito e má conservação ou enviá-las
para manutenção. Deve se avaliar as condições das ferramentas antes de seu uso com
o intuito de identificar defeitos, desgastes e avarias que comprometerão a segurança
das atividades.
5. Nunca alterar as características originais da ferramenta.
6. Não golpear as chaves, a não ser que sejam projetadas para este fim.
7. Respeitar o torque estabelecido por norma para cada tamanho de chave.
8. Não alterar a forma original das chaves.
9. As ferramentas deverão ter cabos apropriados, com encaixes justos e livres de lascas.
Utilizar o sistema de cunhagem para prender os cabos das mesmas.
10. As talhadeiras deverão ter os fios cortantes, rentes ao plano de corte e as coroas
(locais que recebem os golpes) nunca devem estar em forma de “cogumelo”. Deve se
utilizar punhos/empunhadura de proteção de borracha. Nos serviços pesados, devese usar como apoio uma tenaz (segurada por uma 2ª pessoa ) para fixá-las.
11. Não utilizar talhadeira/punções em superfícies ou componentes de dureza superior as
suas arestas de corte e ou pontas.
12. Descartar qualquer talhadeira ou punção que apresente rachaduras, rebarbas, sinais
de uso excessivo ou que tenham a face de impacto deformada.
13. Os punções não devem ser utilizados para sacar pinos.
Nota: Para atividade com uso de ferramentas que sofrerão impactos/golpes é
obrigatório o uso de protetor facial e óculos de segurança contra impactos. As
mesmas devem ser adequadas para cada tipo de atividade, não sendo permitido
improvisações com outros tipos de materiais/ferramentas. Deve-se observar a
compatibilidade dos metais das ferramentas, considerando a sua dureza a fim de
previnir estilhaços em razão dos golpes.
14. Não usar tubos ou outras barras extensoras para obter mais torque. Ao
aumentar a distância da aplicação da força aumenta-se o torque que pode ser
fornecido ao parafuso, mas também se corre o risco de quebrar a
chave/ferramenta.
15. Manter as ferramentas sempre limpas de óleo e graxa .
16. Nunca jogar ferramentas no chão ou atirá-las para outras pessoas.
17. As ferramentas manuais de eletricistas, como alicates e chaves de fenda,
devem ter os cabos isolados sem lascas ou rachaduras e estarem de acordo
com o LA-RH_STB-PO-0062-02;
18. Utilizar sempre a ferramenta correta para o serviço que irá executar, e nunca
improvisar ferramentas. Sempre utilizar uma chave de bitola correta para cada
parafuso ou porca para que não haja folga, pois isso danifica a chave e o
parafuso também.
19. Ao utilizar alavancas, verificar se as suas hastes estão no formato original, sem
rebarbas, arredondadas ou tortas.
20. Utilizar a alavanca, somente para levantar e movimentar objetos pesados,
atentando se para o encaixe adequado ao objeto antes da aplicação das forças
de potência e resistência.
21. Nunca utilizar o alicate como martelo. Este pode trincar ou até mesmo quebrar.
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22. A empunhadura em alguns alicates é fornecida para conforto somente. Os
alicates que podem ser utilizados em redes elétricas são identificados nas
empunhaduras com a marcação 1000v. Ainda para alicates isolados, deve-se
sempre inspecionar a integridade da isolação elétrica. Se aparecerem trincas na
isolação, suspender o uso imediatamente.
23. Nunca aumentar o comprimento dos cabos dos alicates. Isto amplifica a força
exercida sobre a cabeça do alicate, podendo quebrá-lo.
24. Utilizar chaves com ponta adequada para cada tipo defenda, para conseguir
realizar a tarefa mais rápido e de forma segura.
25. Não usar as chaves de fenda como formão, alavanca ou saca pino.
26. Não alterar as dimensões originais da ponta das chaves para obter outro perfil.
27. Nunca golpear um martelo contra o outro.
28. Nunca golpear com as laterais do martelo. Não golpear martelos e marretas de
aço contra superfícies de dureza superior. Tal procedimento pode ocasionar
estilhaçamentos ou lascas, comprometendo a segurança do usuário.
29. Sempre golpear o martelo perpendicularmente à superfície ou ferramenta de
trabalho. Isto evita o desgaste prematuro da face de impacto, bem como seu
lasqueamento.
30. Nunca utilizar martelos com cabo solto ou danificado, ou que apresentem
rebarbas, trincas ou desgaste excessivo da cabeça. Sempre observar as
aplicações de cada tipo de martelo.
31. Nunca utilizar martelos de bordas macias ou de madeira para pregar ou
assentar pinos metálicos.
6.2.3 – TRANSPORTE DE FERRAMENTAS
As ferramentas manuais deverão ser transportadas em caixas ou porta ferramentas,
tipo bolsa ou cinturões e nunca nos bolsos, seguindo orientação descritas no LARH_STB-PO-0025.
7. RESULTADO ESPERADO
Que os profissionais observem as condições de mínimas de segurança das ferramentas
manual e utilizem os EPI’s de acordo com os riscos/atividades.
8. AÇÕES EM CASO DE ANOMALIAS
Caso sejam desenvolvidas e confeccionadas novos tipos de ferramentas, deve-se
avaliar os perigos e riscos envolvidos conforme LA-RH_STB-PO-0016, bem como
atualizar este documento, se necessário.
9. ANEXOS
Não Aplicável
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1. OBJETIVO
Estabelecer sistemática para utilização, distribuição, guarda de roupas, uniformes e
objetos de adorno para provedores e profissionais da International Paper fábrica Luiz
Antonio.
2. DEFINIÇÕES
2.1 – HSMT
Higiene, Segurança e Medicina do Trabalho.
2.2 – SESMT
Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho.
3. SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE
Não aplicável
4. CONDIÇÕES E MATERIAIS NECESSÁRIOS
Não aplicável

5. RESPONSABILIDADE/AUTORIDADE
Profissionais IP e Provedores

6. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
6.1 MONITORAMENTO (AMOSTRAGEM / INSPEÇÃO / VERIFICAÇÃO)
Não aplicável

6.2 EXECUÇÃO
6.2.1 – PROFISSIONAIS IP OU PROVEDORES
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a) Não utilizar roupas soltas, longas e frouxas nas atividades operacionais das áreas
de produção e oficinas em geral.
b) É proibido guarda de objetos (celulares, relógios, canetas, crachá, etc.) nos
bolsos das camisas durante a realização de atividades relacionadas a produção.
c) É terminantemente proibido trabalhar sem camisa no recinto da Empresa.
d) Os uniformes fornecidos pela Empresa e pelos provedores, devem ser mantidos
sempre limpos, isentos de produtos químicos, inflamáveis e oléo, de forma a evitar
riscos de incêncio e danos à saúde.
e) Anéis, alianças, relógios, braceletes e outros objetos de adorno não devem ser
usados nas atividades operacionais das áreas de produção e oficina em geral.
6.2.2 – ENTREGA E SUBSTITUIÇÃO
a) A entrega e substituição será realizada na loja de entrega de EPI’s “in compay”,
mediante requisição através do sistema SRM, devidamente autorizada pela sua
chefia.
NOTA 1: Caso não seja possível estar com a requisição devidamente aprovada e o
EPI será fornecido e a situação regularizada posteriormente com a supervisão.
NOTA 2: Em situações de necessidade emergêncial, fora do horário administrativo,
deverá solicitar ao Bombeiro de plantão para atendimento da solicitação sendo
necessário a regularização no próximo dia junto a loja forncedora.
b) A substituição dos uniformes deve ocorrer sempre que os mesmos apresentarem
defeitos ou desgaste natural da utilização, para troca, os funcionários deverão
devolver os uniformes usados.
6.2.3 – GUARDA E CONSERVAÇÃO
a) Os funcionários são responsáveis pelo zelo, guarda e conservação dos uniformes,
respondendo pela eventual perda e/ou danos causados por descuido ou mal uso.
b) As roupas de trabalho devem ser guardadas em separado das roupas de passeio
para evitar contaminação por produtos químicos, sujidades provinientes de suas
respectivas ativiades nos processos.
c) Quando da rescisão do contrato, os funcionários deverão devolver na loja da
Fitassul, os uniformes que estejam em seu poder.
6.2.4 – ESPECIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
a) Os SESMT é responsável pelo desenvolvimento e especificação dos uniformes.
b) As características originais dos uniformes devem ser mantidas por seus usuários.
NOTA 3 – Os uniformes não são de uso obrigatório, mas segue uma padronização
desenvolvida pela empresa.
7. RESULTADO ESPERADO
Cumprimento correto de utilização, distribuição e guarda de roupas e uniformes.

8. AÇÕES EM CASO DE ANOMALIAS
Não aplicável
9. ANEXOS
Não aplicável.

International Paper do Brasil Ltda
– ESTE DOCUMENTO IMPRESSO NÃO É VÁLIDO –

Consensadores:
Flavio Junior
Analistas Críticos: Cristina Rossetti
Homologadores: Cleber Pupo

Prazo:
Prazo:
Prazo:

8/3/2013
31/3/2013
31/3/2013

International Paper do Brasil Ltda
– ESTE DOCUMENTO IMPRESSO NÃO É VÁLIDO –

PROCEDIMENTO
Título:

TRABALHOS EM ESPAÇOS CONFINADOS

Cód.Doc:

LA-RH_STB-PO-0001-02

Tipo do Documento:

Sistema de Gestão:

OHSAS 18001 – Saúde e
Segurança

Procedimento - Operacional

Áreas/Setores de Aplicação:

IND_LAN - LAN - Fábrica Luiz Antonio

Áreas/Setores de Interface:

[Áreas de Interface (Texto)]

Pastas:

[Pastas de Documentos (Texto)]

Status:

Rascunho

Data do Status:

Autor:

Jose Rubens de Lima

Editores:

Referências:

[Referências do Documento (Texto)]

Anexos:

[Anexos do Documento (Texto)]

29/08/2012 10:44:00
Alexandre Pereira

Comentários da
Revisão:

1. OBJETIVO
Esta norma tem como objetivo estabelecer os requisitos mínimos para identificação de
espaços confinados e o reconhecimento, avaliação, monitoramento e controle dos riscos
existentes, de forma a garantir permanentemente a segurança e saúde dos trabalhadores
que interagem direta ou indiretamente nestes espaços.
2. DEFINIÇÕES
2.1 – TRABALHOS EM ESPAÇOS CONFINADOS.
Espaço Confinado é qualquer área ou ambiente:
a) Não projetado para ocupação humana contínua;
b) Possui meios limitados de entrada e saída;
c) A ventilação existente é insuficiente para remover contaminantes;
d) Onde existe ou possa existir a deficiência ou o enriquecimento de oxigênio.
NOTA1: Embora a NR 33 só reconheça um Espaço Confinado pelas condições acima
especificadas, outras legislações estabelecem critérios complementares para tal
reconhecimento. Compete ao Departamento de SSMA a respectiva definição conforme
análise técnica. Segue abaixo outras definições:
ABNT 14787:
Qualquer área não projetada para ocupação humana contínua, a qual tem meios limitados
de entrada e saída e na qual a ventilação existente é insuficiente para remover
contaminantes perigosos e/ou deficiência/enriquecimento de oxigênio que possam existir
ou se desenvolver.
Ministério do Trabalho Norte Americano (OSHA) estabelece:
Espaço confinado aquele cuja entrada ou saída é limitada ou restrita, permitindo que um
trabalhador entre ou execute uma determinada atividade, não sendo projetado para
ocupação humana contínua.
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NIOSH
Espaço confinado é aquele que, em função do projeto, possui aberturas limitadas para
entradas e saídas; a ventilação natural é desfavorável, o ar existente pode conter ou
produzir contaminantes perigosos e o local não se destina a ocupação contínua do
trabalhador.
2.2 - Bloqueio: dispositivo que impede a liberação de energias perigosas tais como: gases
comprimidos, vapor, fluidos, combustíveis, água e outros visando à contenção de energias
perigosas para trabalho seguro em espaços confinados.
2.3 - Deficiência de Oxigênio: atmosfera contendo menos de 20,9% de oxigênio em
volume na pressão atmosférica normal.
2.4 - Intrinsecamente Seguro: situação em que o equipamento não pode liberar energia
elétrica ou térmica suficientes para, em condições normais ou anormais, causar a ignição
de uma dada atmosfera explosiva, conforme expresso no certificado de conformidade do
equipamento.
2.5 - Leitura direta: dispositivo ou equipamento que permite realizar leituras de
contaminantes e oxigênio em tempo real.
2.6 - Permissão de Entrada e Trabalho (PET): documento escrito contendo o conjunto de
medidas de controle visando à entrada e desenvolvimento de trabalho seguro, além de
medidas de emergência e resgate em espaços confinados.
2.7 - Purga: método de limpeza que torna a atmosfera interior do espaço confinado isenta
de gases, vapores e outras impurezas indesejáveis através de ventilação ou lavagem com
água ou vapor.
2.8 - Responsável Técnico: profissional habilitado para identificar os espaços confinados
existentes na empresa e elaborar as medidas técnicas de prevenção, administrativas,
pessoais e de emergência e resgate.
2.9 - Risco Grave e Iminente: Qualquer condição que possa causar acidente de trabalho
ou doença profissional com lesão grave à integridade física do trabalhador.
2.10 - Riscos psicossociais: influência na saúde mental dos trabalhadores, provocada
pelas tensões da vida diária, pressão do trabalho e outros fatores adversos.
2.11 - Salvamento: procedimento operacional padronizado, realizado por equipe com
conhecimento técnico especializado, para resgatar e prestar os primeiros socorros a
trabalhadores em caso de emergência.
2.12 - Supervisor de Entrada: pessoa capacitada para operar a permissão de entrada com
responsabilidade para preencher e assinar a Permissão de Entrada e Trabalho (PET) para
o desenvolvimento de entrada e trabalho seguro no interior de espaços confinados.
2.13- Trabalhador autorizado: trabalhador capacitado para entrar no espaço confinado,
ciente dos seus direitos e deveres e com conhecimento dos riscos e das medidas de
controle existentes.
2.14 - Vigia: trabalhador designado para permanecer fora do espaço confinado e que é
responsável pelo acompanhamento, comunicação, resgate e ordem de abandono para os
trabalhadores.
2.15 – Dispositivo de detecção de corrente de corrente diferencial residual (DR):
Dispositivo de seccionamento eletromecânico ou associação de dispositivos destinada a
provocar abertura de contatos quando a corrente diferencial-residual atinge um valor dado
em condições especificadas. Esta corrente é geralmente muito menor do que a requerida
para acionar a proteção de sobre-corrente (fusível ou disjuntor) do circuito de alimentação.
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3. SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE
a) Utilizar Equipamentos de Proteção individual e coletiva conforme especificidade de
cada espaço confinado.
b) Observar os cuidados no manuseio e descarte de materiais/ produtos.

4. CONDIÇÕES E MATERIAIS NECESSÁRIOS
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
a) Sistema de iluminação de extra baixa voltagem (menor ou igual 24 volts).
b) Aparelhos de medição de: Calor, cloro(Cl2), gás sulfídrico(H2S), dioxídio de
enxofre(SO2), monóxido de carbono(CO), oxigênio(O2), dioxido de cloro(CLO2), ozonio(O3)
e gases explosivos.
c) Detector de radiações ( medidor geiger).
d) Monopé e Tripé Resgatador
e) Insuflador de ar
f) Exaustores
g) Dispositivo de detecção de corrente de corrente diferencial residual (DR)
h) Ferramentas pneumáticas
5. RESPONSABILIDADE/AUTORIDADE
MATRIZ DE RESPONSABILIDADES
ATIVIDADE
Responsável técnico pelo cumprimento desta norma
Identificação dos riscos específicos de cada espaço
confinado
Implementação da gestão em segurança e saúde no
trabalho em espaços confinados

( CARGO )
 Coordenador SSMA
 Coordenador SSMA
 Técnicos Segurança Trabalho
 Gerente de Célula
 Coordenadores

Garantir a capacitação continuada dos trabalhadores sobre
os riscos, as medidas de controle, de emergência e
salvamento em espaços confinados

 Gerente de Recursos Humanos

Garantir que o acesso ao espaço confinado somente ocorra
após a emissão, por escrito, da Permissão de Entrada e
Trabalho

 Responsável da Área
 Responsável da execução do
trabalho

Fornecer às empresas contratadas informações sobre os
riscos nas áreas onde desenvolverão suas atividades e
exigir a capacitação de seus trabalhadores

 Técnicos Segurança Trabalho
 Responsável da Área / e da
execução do trabalho
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Acompanhar a implementação das medidas de segurança e
saúde dos trabalhadores das empresas contratadas
provendo os meios e condições para que eles possam atuar
em conformidade com este procedimento;

 Responsável da Área
 Responsável da execução do
trabalho

Interromper todo e qualquer tipo de trabalho em caso de
suspeição de condição de risco grave e iminente,
procedendo ao Imediato abandono do local

 Qualquer profissional próprios ou
Terceiros envolvidos com a
atividade

Garantir informações atualizadas sobre os riscos e medidas
de controle antes de cada acesso aos espaços confinados.






Colaborar para o cumprimento deste procedimento.
Utilizar adequadamente os
fornecidos pela contratante.

meios

e

equipamentos

Técnicos Segurança Trabalho
Coordenador SSMA
Supervisor de entrada
Todos os profissionais Próprios e
Terceiros envolvidos com a
atividade
 Todos os profissionais Próprios e
Terceiros envolvidos com a
atividade

Comunicar ao Vigia e ao Supervisor de Entrada as situações
de risco para sua segurança e saúde ou de terceiros, que
sejam do seu conhecimento

 Todos os profissionais Próprios e
Terceiros envolvidos com a
atividade

Cumprir os procedimentos e orientações recebidos nos
treinamentos com relação aos espaços confinados.

 Todos os profissionais Próprios e
Terceiros envolvidos com a
atividade

Isolar o equipamento da linha de operação e esvazia-lo
pelas vias normais, efetuar a limpeza do equipamento e
todos os seus acessórios com água ou vapor, bloquear
todas as válvulas manuais dos sistemas de fluxo interligados
ao equipamento, utilizando o Cartão de Segurança
Vermelho para cada válvula bloqueada, solicitar ao
profissional do SSMA/Bombeiros avaliação e liberação para
início dos trabalhos.

 Operadores de Campo

Efetuar o bloqueio das energias das máquinas/
equipamentos/processos
conforme
documento
BRTEC_GMP-PO-0007 (Procedimento de Controle de
energias).

 Operadores de Campo,
Instrumentistas e Elétricistas

Providenciar o raqueteamento ou
tubulações que se fizerem necessárias.

 Técnico Manutenção Mecânica

desconexão

das

Efetuar a instalação de Insufladores/exaustores, DR ou
ferramentas pneumáticas para a execução dos trabalhos e
seu aterramento quando for o caso.

 Operadores de Campo

Providenciar meios de acesso e andaimes adequados para
o desenvolvimento do trabalho.

 Montadores de andaimes (CAT)

Realizar testes de amostragem da concentração de gases e
explosividade, Bloquear as fontes radioativas e fazer o
monitoramento do nível de radiação, se for o caso, Avaliar a
necessidade de indicar os EPI’s que deverão ser usados

 Técnicos Segurança Trabalho
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durante a realização do trabalho, Após checar todas as
condições, autorizar a entrada do(s) executantes(s) dos
serviços no interior do espaço confinado
Realizar testes de amostragem da concentração de gases e
explosividade, Adotar medidas de proteção contra incêndio,
se necessário, Avaliar a necessidade de indicar os EPI’s
que deverão ser usados durante a realização do trabalho,
Após checar todas as condições, autorizar a entrada do(s)
executantes(s) dos serviços no interior do espaço confinado
sempre com um observador externo, inspecionar e autorizar
o início do trabalho no interior do espaço confinado,
orientando os executantes quanto aos riscos e
procedimentos específicos que devem ser observados
durante os trabalhos.



Bombeiros



Supervisores de entrada



Vigia de entrada

Emitir a Permissão de Entrada e Trabalho antes do início
das atividades nos espaços confinados descritos na tabela
de liberação de espaços confinados
Executar os testes, conferir os equipamentos e os
procedimentos contidos na Permissão de Entrada e
Trabalho;
Assegurar que os serviços de emergência e salvamento
estejam disponíveis e que os meios para acioná-los estejam
operantes;
Cancelar os procedimentos de entrada e trabalho quando
necessário; e
Encerrar a Permissão de Entrada e Trabalho após o
término dos serviços.
Manter continuamente a contagem precisa do número de
trabalhadores autorizados no espaço confinado e assegurar
que todos saiam ao término da atividade;
Permanecer fora do espaço confinado, junto à entrada, em
contato permanente com os trabalhadores autorizados;
Adotar os procedimentos de emergência, acionando a
equipe de salvamento, pública ou privada, quando
necessário;
Portar rádio de comunicação com acesso à faixa 1;
Operar os movimentadores de pessoas; e
Ordenar o abandono do espaço confinado sempre que
reconhecer algum sinal de alarme, perigo, sintoma, queixa,
condição proibida, acidente, situação não prevista ou
quando não puder desempenhar efetivamente suas tarefas,
nem ser substituído por outro Vigia.
NOTA 02: O Vigia não poderá realizar outras tarefas que
possam comprometer o dever principal que é o de monitorar
e proteger os trabalhadores autorizados e nem deixar o
local de trabalho sem que outro assuma o seu posto.
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Seguir todas as recomendações de segurança aplicáveis à
atitividade, devendo recusar e replanejar a atividade caso
surja alguma situação imprevista que represente riscos.



Executores de Serviços

6. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
6.1 MONITORAMENTO (AMOSTRAGEM / INSPEÇÃO / VERIFICAÇÃO)
Não Aplicável
6.2 EXECUÇÃO
Na realização do trabalho é primordial o uso dos EPI’s, capecete, botas de segurança ou
de borracha (local) e luvas de proteção, cinto de segurança tipo paraquedista c/ duplo
estirante talabarte e EPC’s (caso necessário) tais como: máscara p/ gases c/ filtro
combinado, máscara de proteção autônoma, dentre outros que poderão ser solicitados
após avaliação do profissional de segurança do trabalho.
Antes da realização de qualquer trabalho que envolva terceiros em espaços confinados,
verificar se o mesmo foi liberado conforme registro no LA-RH_STB-RG-0053– Liberação
de trabalho e Análise Preliminar de Riscos – APR, os quais deverão estar disponíveis para
auditoria no local do trabalho.
NOTA 03: Para os trabalhos em espaço confinado, os profissionais deverão passar no
Ambulatório Médico da Unidade ou postos de trabalho instalados provisóriamente nas
áreas durante as Paradas Gerais para avaliação da pressão arterial – PA. Caso os
profissionais de saúde identifiquem valores fora do critério abaixo, o avaliado será
encaminhado para uma consulta no ambulatório onde após conduta médica, será a
liberado ou restrito para o trabalho.
NOTA 4: Em condições normais, conforme critério abaixo, a avaliação da PA será feita
antes do início da atividade, não sendo necessário a reavaliação durante o mês.
MEDIDAS DA PRESSÃO ARTERIAL

Pressão Arterial

Pressão Máxima

Pressão Mínima

Ótima

Menor que 120

Menor que 80

Normal

120 - 130

80 - 85

No limite

130 - 139

85 - 89

Hipertenssão estágio 1

140 - 159

90 - 99

Hipertenssão estágio 2

160 - 179

10 - 109

Hipertenssão estágio 3

Maior que 180

Maior que 110

Hipertenssão Máxima isolada

Maior que 140

Menor que 90

Pacientes Diabéticos

Maior que 130

Menor que 80

Parecer da área
de saúde

Liberado sem
avaliação médica

Liberado somente
após avaliação
médica
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É vedada a designação para trabalhos em espaços confinados sem Análise Preliminar de
Risco, bem como a capacitação dos trabalhadores conforme exigências da norma
regulamentadora NR 33 – Segurança e Saúde nos Trabalhos em Espaços confinados.
6.2.1 – GESTÃO DE SEGURANÇA E SAÚDE NOS TRABALHOS EM ESPAÇOS
CONFINADOS
A gestão de segurança e saúde deve ser planejada, programada, implementada e
avaliada, incluindo medidas técnicas de prevenção, medidas administrativas e medidas
pessoais e capacitação para trabalho em espaços confinados
6.2.2 - MEDIDAS TÉCNICAS DE PREVENÇÃO
São medidas que visam:
a) Identificar, isolar e sinalizar os espaços confinados para evitar a entrada de pessoas
não autorizadas;
b) Antecipar e reconhecer os riscos nos espaços confinados;
c) Proceder à avaliação e controle dos riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e
mecânicos;
d) Prever a implantação de travas, bloqueios, alívio, lacre e etiquetagem;
e) Implementar medidas necessárias para eliminação ou controle dos riscos atmosféricos
em espaços confinados;
f) Avaliar a atmosfera nos espaços confinados, antes da entrada de trabalhadores, para
verificar se o seu interior é seguro;
g) Manter condições atmosféricas aceitáveis na entrada e durante toda a realização dos
trabalhos, monitorando, ventilando, purgando, lavando ou inertizando o espaço confinado;
h) Monitorar continuamente a atmosfera nos espaços confinados nas áreas onde os
trabalhadores autorizados estiverem desempenhando as suas tarefas, para verificar se as
condições de acesso e permanência são seguras;
i) Proibir a ventilação com oxigênio puro;
j) Testar os equipamentos de medição antes de cada utilização; e
k) Utilizar equipamento de leitura direta, intrinsecamente seguro, provido de alarme,
calibrado e protegido contra emissões eletromagnéticas ou interferências de
radiofreqüência.
NOTA 05: Os equipamentos fixos e portáteis, inclusive os de comunicação e de
movimentação vertical e horizontal, devem ser adequados aos riscos dos espaços
confinados;
6.2.3 – AS AVALIAÇÕES ATMOSFÉRICAS
As avaliações atmosféricas iniciais devem ser realizadas de fora do espaço
devendo após este procedimento avaliar também o seu interior.

confinado,
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6.2.4 – TRABALHOS A QUENTE
A área onde o trabalho será executado deverá adotar medidas para eliminar ou controlar
os riscos de incêndio ou explosão em trabalhos a quente, tais como solda, aquecimento,
esmerilhamento, corte ou outros que liberem chama aberta, faíscas ou calor conforme LARH_STB-PO-0069 - Liberação de trabalho a quente.
6.2.5 – MEDIDAS DE CONTROLE DOS RISCOS
A área onde o trabalho será executado deverá adotar dotar medidas para eliminar ou
controlar os riscos de inundação, soterramento, engolfamento, incêndio, choques elétricos,
eletricidade estática, queimaduras, quedas, escorregamentos, Impactos, esmagamentos,
amputações e outros que possam afetar a segurança e saúde dos trabalhadores.
6.2.6 – DISPOSITIVO DETECÇÃO DE CORRENTE DIFERENCIAL RESIDUAL (DR)
Para os trabalhos em espaços confinados com ferramentas elétricas, deverá ser utilizado o
dispositivo DR para proteção adicional contra choques elétricos, além de se observar
outras medidas que evitam situações de choque, tais como o isolamento de todos os
cabos e plugues, e também um eficiente aterramento nessas ferramentas.
6.2.7 – REAVALIAÇÃO DA PERMISSÃO DE ENTRADA E TRABALHO
Os procedimentos de entrada em espaços confinados devem ser revistos quando da
ocorrência de qualquer uma das circunstâncias abaixo:
a) Entrada não autorizada num espaço confinado;
b) Identificação de riscos não descritos na Permissão de Entrada e Trabalho;
c) Acidente, incidente ou condição não prevista durante a entrada;d) Qualquer mudança na
atividade desenvolvida ou na configuração do espaço confinado;
e) Solicitação do SSMA ou da CIPA; e
f) Identificação de condição de trabalho mais segura.
6.2.8 - MEDIDAS PESSOAIS
a) Todo trabalhador designado para trabalhos em espaços confinados deve ser submetido
a exames médicos específicos para a função que irá desempenhar, conforme estabelecem
as NRs 07, incluindo os fatores de riscos psicossociais com a emissão do respectivo
Atestado de Saúde Ocupacional – ASO;
b) Todos os trabalhadores envolvidos, direta ou indiretamente com os espaços
confinados, devem ser orientados sobre seus direitos, deveres, riscos e medidas de
controle;
c) O número de trabalhadores envolvidos na execução dos trabalhos em espaços
confinados deve ser determinado na análise de risco;
d) É terminantemente proibido a realização de qualquer trabalho emespaços confinados
de forma individual ou isolada;
6.2.9 – ATMOSFERA IMEDIATAMENTE PERIGOSA À VIDA OU À SAÚDE - IPVS
Em caso de existência de Atmosfera Imediatamente Perigosa à Vida ou à Saúde Atmosfera IPVS -, o espaço confinado somente pode ser adentrado com a utilização de
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máscara autônoma de demanda com pressão positiva ou com respirador de linha de ar
comprimido (Arcofil) com cilindro auxiliar para escape.

6.2.10 - CAPACITAÇÃO PARA TRABALHOS EM ESPAÇOS CONFINADOS
É vedada a designação para trabalhos em espaços confinados sem a prévia capacitação
do trabalhador.
A área de recursos humanos deverá desenvolver e implantar programas de capacitação
sempre que ocorrer qualquer das seguintes situações:
a) Mudança nos procedimentos, condições ou operações detrabalho;
b) Algum evento que indique a necessidade de novo treinamento; e
c) Quando houver uma razão para acreditar que existam desvios na utilização ou nos
procedimentos de entrada nos espaços confinados ou que os conhecimentos não sejam
adequados.
NOTA 06: :Todos os trabalhadores autorizados e Vigias devem receber capacitação
periodicamente, a cada doze meses.
6.2.11 – EMERGÊNCIA E SALVAMENTO
A International Paper deve elaborar e implementar procedimentos de emergência e
resgate adequados aos espaços confinados Incluindo, no mínimo:
a) Descrição dos possíveis cenários de acidentes, obtidos a partir da Análise de Riscos;
b) Descrição das medidas de salvamento e primeiros socorros a serem executadas em
caso de emergência;
c) Seleção e técnicas de utilização dos equipamentos de comunicação, iluminação de
emergência, busca, resgate, primeiros socorros e transporte de vítimas;
d) Acionamento de equipe responsável, pela execução das medidas de resgate e
primeiros socorros para cada serviço a ser realizado; e
e) Exercício simulado anual de salvamento nos possíveis cenários de acidentes em
espaços confinados.
O pessoal responsável pela execução das medidas de salvamento deve possuir aptidão
física e mental compatível com a atividade a desempenhar.
A capacitação da equipe de salvamento deve contemplar todos os possíveis cenários de
acidentes identificados na análise de risco.
6.2.12 - DISPOSIÇÕES GERAIS
a) Os responsáveis pela área operacional, devem garantir que os trabalhadores possam
interromper suas atividades e abandonar o local de trabalho, sempre que suspeitarem da
existência de risco grave e iminente para sua segurança e saúde ou a de terceiros.
b) São solidariamente responsáveis pelo cumprimento desta NR os contratantes e
contratados.
c) É vedada a entrada e a realização de qualquer trabalho em espaços confinados sem a
emissão da Permissão de Entrada e Trabalho.
NOTA 07: A falta de monitoramento contínuo da atmosfera no interior do espaço
confinado, alarme, ordem do Vigia ou qualquer situação de risco à segurança dos
trabalhadores, implica no abandono imediato da área.
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A permissão de entrada deverá ficar exposta no local de trabalho até o seu término. Após
o trabalho, esta permissão deverá ser arquivada no Departamento de SSMA.

6.2.13 - DAS MEDIDAS DISCIPLINARES:
Considerando que o trabalho em espaço confinado representa a vida de uma pessoa, a
não observância desta norma caracteriza ato de indisciplina ou insubordinação, passível
de aplicação de penas disciplinares, conforme legislação vigente, cabendo ao Depto. de
Remuneração, Relações Trabalhistas e Sindicais, juntamente com a Gerência da área
envolvida, se for o caso, analisarem a ocorrência e dosarem a aplicação das sanções.

7. RESULTADO ESPERADO
Garantia da segurança dos profissionais na realização de trabalhos em espaços
confinados.
8. AÇÕES EM CASO DE ANOMALIAS
Não aplicável
9. ANEXOS
Não aplicável
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1. OBJETIVO
Esta instrução estabelece um sistema de autorização escrita para a realização de
trabalhos que apresentam riscos ou perigos especiais, com a finalidade de garantir a
segurança das pessoas, equipamentos e desenvolvimento da atividades em condições
seguras fornecendo informações para a execução de trabalho, dentro da IP - LAN de
acordo com a politica integrada de qualidade, saúde, segurança e meio ambiente da
empresa.
2. DEFINIÇÕES
2.1. TRABALHOS A QUENTE
Trabalhos que envolvem o uso de chamas ou operações que produzam calor ou
centelhamento que possam originar incêndios e/ou explosões.
2.2. APR - Análise Preliminar de Risco.
2.3. EPI – Equipamento de Proteção Individual.
2.4. SSMA – Saúde e Segurança e Meio Ambiente.
2.5. Vigia de Incêndio: Pessoa devidamente treinada (bombeiro/brigadista e
funcionários treinados elegidos para tal) que tem a responsabilidade de observar o local
onde o Trabalho a Quente está sendo realizado.
2.6. Funcionário autorizado para o preenchimento da Autorização de Trabalho a
Quente: Pessoa devidamente treinada e qualificada (responsável da área, bombeiro ou
técnico de segurança).
2.7. Área de Alto Risco: Locais onde produtos combustíveis ou inflamáveis possam
gerar condição de propagação de incêndio Ex: Locais com materiais inflamáveis
combustíveis no processo, estocagem de materiais combustível, montagem de grandes
estruturas, etc.
NOTA 1: O treinamento de reciclagem do LA-RH_STB-PO-0069-00 deverá ser
realizado trianual.
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3. SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE
Não aplicável
4. CONDIÇÕES E MATERIAIS NECESSÁRIOS
Não aplicável.
5. RESPONSABILIDADE/AUTORIDADE
5.1- DA ÄREA EMITENTE:
a) A pessoa autorizada à assinar e emitir permissão para trabalho a quente é o
responsável pela área na qual o trabalho será feito. Esta pessoa deve estar
devidamente treinada e ter o conhecimento necessário para executar esta função.
Solicitar ao profissional do SSMA/Bombeiros avaliação e liberação para início do
trabalho. É proibido iniciar o trabalho a quente sem essa avaliação e aprovação
b)Assegurar que nenhum trabalho seja iniciado em sua área antes que a permissão
para trabalho seja emitida.
c)Inspecionar pessoalmente a área onde será executado o trabalho de forma a
assegurar que as condições estejam seguras para a realização do mesmo.
d) Efetuar a confecção do Cartão Vermelho, conforme descrito no LA-RH_STB-PO-0036
checando pessoalmente para assegurar-se que o equipamento onde ocorrerá o
trabalho apresenta condições de segurança e que está devidamente travado e
etiquetado conforme requerido.
e) Orientar os executantes do serviço, quanto aos riscos pertinentes a área onde será
realizado o trabalho, conforme descrito na APR ou LA-RH_STB-RG-0053.
f) O responsável da área onde será executada a atividade deverá preencher totalmente a
Liberação de Trabalho LA-RH_STB-RG-0053 em 02 vias, sendo que a 1ª via deverá ficar
afixada no local de trabalho devidamente acondicionada, a 2ª via ficará em poder do
responsável da execução dos serviços.
g)Constatada qualquer irregularidade para a realização dos serviços, os responsáveis
da área deve paralizar as atividades imediatamente, devendo ser providenciada a
imediata regularização.
5.2- RESPONSABILIDADE DO SSMA/BOMBEIROS:
a) Avaliar e realizar testes de amostragem da concentração de gases e explosividade,
se necessário.
b) Verificar o cumprimento descrito na APR e LA-RH_STB-RG-0053 , quanto a
eliminação e controle dos riscos, da atividade a ser realizada.
c) Analisar os riscos, assegurando recursos e adotando as medidas de proteção que se
fizerem necessárias.
d) Orientar os executantes a respeito dos riscos, ações e medidas de proteção, que
deverão ser observadas durante a execução dos trabalhos.
NOTA 2: Trabalhos à quente no interior de ambientes confinados serão autorizados
através da permissão para trabalho em ambientes confinados em conjunto com a
permissão de trabalho à quente.
5.3-. RESPONSABILIDADE DA SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS
a)Assegurar que as pessoas designadas para o trabalho estejam devidamente
treinadas e qualificadas.
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b)Instruir os executantes sobre os aspectos de segurança relacionadas com o trabalho
em questão.
c)Solicitar ao responsável da área o acompanhamento na emissão de L.T., detalhando
o trabalho e anexando a O.S. (Ordem de Serviço) quando for o caso.
d)Participar pessoalmente da liberação quando o trabalho for de alto risco. Ex.: Locais
com materiais inflamável/combustíveis no processo, montagem de grandes estruturas,
etc.
e)Checar periodicamente a execução do trabalho de forma a assegura-se que as
instalações, procedimentos da área estão sendo obedecidos.
f)No termino do trabalho, dar baixa na permissão (registro) deixando a 1º via com
responsável da área, que semanalmente enviará para o SSMA, que deverá manter
arquivada por 90 dias.
NOTA 3: Nos trabalhos fora do horário administrativo, quando o supervisor do
executante está ausente (ex.: chamada de emergência). O Líder de turno da
manutenção assume as funções do supervisor do executante.
5.4. RESPONSABILIDADE DOS EXECUTANTES DOS TRABALHOS
a) Participar e opinar sobre a liberação da área e seguir todas as recomendações da
permissão para trabalhos.
b)Providenciar e avaliar os equipamentos recomendados, assegurando que estão em
perfeitas condições de uso.
c)Verificar a localização dos equipamentos de emergência mais próximos ao local onde
será desenvolvido o trabalho.
d)Parar o trabalho “imediatamente” se em algum momento surgir uma condição
insegura ou duvidosa, comunicando o Supervisor da área em que o trabalho esta sendo
executado, o seu Supervisor e a equipe de segurança da IP (bombeiros, técnicos ou
engenheiro de segurança).
6. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
6.1 MONITORAMENTO (AMOSTRAGEM / INSPEÇÃO / VERIFICAÇÃO)
6.2 EXECUÇÃO
6.2.1. PROCEDIMENTO PARA PERMISSÕES PARA TRABALHO À QUENTE
Uma permissão para trabalho à quente é necessária quando:
- A operação ou equipamentos possam produzir uma chama aberta, gerar uma centelha
ou criar uma superfície quente.
- Operação de motores à combustão interna.
NOTA 4: Exceto para calderaria e áreas de designadas para fazer solda
a) É requerido o estabelecimento de uma vigilância de incêndio bem treinada e
exclusiva durante todas as operações com trabalhos a quente executadas fora das
áreas designadas para solda. Requer-se que a vigilância de incêndio seja equipada
com extintores portáteis adequados ao tipo de incêndio que poderá ocorrer. Se não for
possível proteger totalmente todas as passagens em pisos, então, uma vigilância de
incêndio é requerida em todos os níveis afetados.
b)Se trabalhos a quente tiverem que ser feitos em áreas de alto risco, incluindo áreas
de armazenagem, construções combustíveis, etc., requer-se que linhas de mangueiras
de incêndio carregadas sejam colocadas em prontidão para uso imediato. Se hão
houver mangueiras disponíveis para uso, recomenda-se que outras precauções
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adicionais, de acordo com a situação, sejam tomadas. Essas áreas de alto risco são
diferentes em cada fábrica, dependendo das operações específicas de cada uma delas.
O Gerenciamento Global de Riscos (FM Global) pode ser contatado para ajudar na
definição dessas áreas e orientar sobre as precauções que deverão ser tomadas.
c)É requerido que todas as precauções tomadas sejam mantidas durante a execução
de operações com trabalhos a quente.
d)Se as condições mudarem e novas precauções forem necessárias, é requerido que
as operações com trabalhos a quente sejam interrompidas, que a área seja
inspecionada e uma nova autorização seja emitida.
e)Onde for possivel, o equipamento a ser trabalhado deverá ser removido para uma
área segura. Se o equipamento não puder ser removido, todos os riscos de incêndio
deverão ser retirados da área.
f)Antes da realização de qualquer trabalho, verificar se o mesmo foi liberado conforme
registro na APR quando aplicavél ou LA-RH_STB-RG-0053 fixado no local do trabalho.
g)Na realização do trabalho é obrigatório o uso dos EPI’s adequados, tais como
máscara de solda, proteção respiratória, luvas/avental/perneira de raspa, bota de
segurança com biqueira de aço, ou outros especiais conforme necessidade descrito na
APR ou LA-RH_STB-RG-0053 .
h)Barreiras na forma de materiais resistentes a fogo (feltros umedecidos) deverão ser
usadas para restringir o calor, faíscas e borras incandescentes.
i)Aberturas em paredes, buracos e pisos com grades deverão ser cobertos com
(feltros umedecidos) para prevenir a passagem de material quente/ incandescente de
uma área para outra.
j)Quando é feito soldagem e a borra incandescente cai no outro andar como
acontece em pisos de grelha, um vigia de incêndio será necessário para
proteger e controlar o nível onde a borra cairá
k)Todos os inflamáveis e materiais combustíveis dentro de 11 metros da área do
trabalho à quente, devem ser removidos (ou isolados, quando não for possível removelos), quando é feito soldagem ou corte de maçarico.
NOTA 5: Para trabalhos a quente onde borras incandendescentes ou centelhas não são
geradas, um mínimo de 7,5 metros é necessário.
l)Requer-se que a vigilância de incêndio permaneça no local durante 30 minutos após o
término do trabalho, para detectar incêndios latentes. É também requerido que as áreas
acima e abaixo do local do trabalho, ou as salas adjacentes, sejam verificadas durante
esse período, onde aplicável.
m)Em uma área de alto risco, a vigilância contra incêndio deve permanecer no local,
mesmo após o trabalho concluído, durante pelo menos 60 minutos após o termino do
trabalho, para detectar incêndios latentes. A área deve ser monitorada e
periodicamente verificada (recomenda-se a cada 30 minutos) durante as 3 horas
seguintes.
n)Vigias de incêndio que forem designados para controlar os trabalhos à quente, devem
ser treinados no uso de extintores de incêndio portáteis e suas
limitações.
o)Canaletas e bueiros dentro do raio de 11 metros, devem ser cobertos
com materiais resistentes a fogo (feltros umedecidos).
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p)O vigia de incêndio deve conhecer
emergência do local e a forma de utilizá-los.

os

recursos

e

procedimentos
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6.2.2- PROTEÇÃO DO PESSOAL
Conforme necessidade descrita no LA-RH_STB-PO-0026.
6.2.3- VALIDADE
A permissão para trabalhos é valida somente para aquelas pessoas que estão nela
identificadas, para aquele trabalho especificado na LT.
A permissão para trabalho é válida somente no turno para qual ela foi emitida. Se o
trabalho necessita continuar no turno seguinte, o responsável pelo novo turno tem a
responsabilidade de re-inspecionar a área e aprovar a continuação do trabalho. A
revalidação deve ser feita nas 2 vias, adicionando a sua assinatura junto com a data e
hora. Se o trabalho continuar no próximo turno, mas com uma equipe executante
diferente, uma nova permissão para trabalho precisa ser emitida e especificando os
nomes dos novos executantes do trabalho. Se o trabalho prosseguir no dia seguinte
uma nova permissão deverá ser emitida, independente da equipe que irá executá-lo.
6.2.4. CONCLUSÃO DOS TRABALHOS
Os executores dos serviços deverão informar a supervisão ou alguém definido por ele
quanto à conclusão dos trabalhos.
A Supervisão inspecionará visualmente a área para determinar se existe condição de
segurança para o retorno as operações normais.
Todos os equipamentos de trabalho à quente e os equipamentos de proteção contra
incêndio adicionais que forem utilizados no trabalho de cobertura, devem retornar aos
seus devidos lugares, exceto extintores quando forem utilizados. Estas condições
fazem parte de processo de conclusão do trabalho e portanto devem ocorrer antes do
re-início das atividades normais da área.
7. RESULTADO ESPERADO
Garantia da segurança das pessoas, equipamentos e desenvolvimento de atividades
que apresentam riscos ou perigos especiais.

8. AÇÕES EM CASO DE ANOMALIAS
Não aplicável.
9. ANEXOS

Não aplicável
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1. OBJETIVO
Medidas de como organizar uma Semana Integrada de Saúde, Segurança e Meio
Ambiente para orientar e conscientizar os profissionais sobre a importância da
prevenção de acidentes, doenças e responsabilidades com o meio ambiente.

2. DEFINIÇÕES
Não aplicável.
3. SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

Não aplicável.
4. CONDIÇÕES E MATERIAIS NECESSÁRIOS

Não aplicável.
5. RESPONSABILIDADE/AUTORIDADE
Profissionais da área de SSMA e envolvidos na execução da Semana Integrada.

6. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
6.1 MONITORAMENTO (AMOSTRAGEM / INSPEÇÃO / VERIFICAÇÃO)
6.2 EXECUÇÃO

6.2.1 - Data do evento
O evento deve ser programado em uma semana onde não haja paradas setoriais
ou qualquer outro evento que impeça os profissionais de participar, também
deverá envolver todos os profissionais da fábrica, inclusive os profissionais do
turno.
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6.2.2 – Tema
O tema deve abranger saúde, segurança e meio ambiente. Devem ser temas
atuais e que conscientizem os profissionais da importância de se levar a
segurança como valor no dia-a-dia e preocupar-se com a saúde e com o meio
ambiente.
6.2.3 - Programação
Deve ser elaborado um cronograma com as atividades que serão realizadas, os
dias e horários, para que os profissionais fiquem cientes de todas as atividades e
se programem para participar.
6.2.4 - Plano de comunicação
Neste item deve ser elaborado um plano de como será toda a logística do
evento, e como será divulgado.
6.2.5 - Brindes
Os brindes variam de acordo com o tema. Procure brindes que as pessoas
utilizem no dia-a-dia, e que deixem a elas recordações da importância dessa
semana.
6.2.6- EVENTOS (MÍNIMOS)
a) Teatros
Os teatros podem ter temas diversos, porém com foco em segurança, saúde e
meio ambiente.
b) Palestras
As palestras podem ser de vários temas: médicas, motivacionais,
segurança, meio ambiente, entre outros, mas procure temas que realmente
façam os profissionais refletirem e reverem o modo de viver e trabalhar.
c) Questionários
Elabore questionários simples e objetivos, procure fazer algo que chame a
atenção do profissional, para que ele realmente participe.
4) Campanhas
Realize campanhas referentes à saúde e meio ambiente, campanhas que
conscientize os profissionais da importância de se ter uma vida saudável e de e
respeitar o meio ambiente.
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7. RESULTADO ESPERADO
Realização da Semana Integrada conforme planejado.

8. AÇÕES EM CASO DE ANOMALIA

Não aplicável.
9. ANEXOS
Não aplicável.

Consensadores:
Alfredo Moraes
Analistas Críticos: Cristina Rossetti
Homologadores: Cleber Pupo
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1. OBJETIVO
Descrever diretrizes para utilização de capacete nas unidades Fabris da International
Paper do Brasil.
2. DEFINIÇÕES
2.1. EPI: Equipamento de Proteção Individual é todo dispositivo de uso individual utilizado
pelo trabalhador, destinado à proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a
saúde no trabalho, o qual está contemplado em legislação pelas normas legais e
administrativas em vigor;
2.2. Capacete: É um EPI utilizado para proteção da cabeça contra impactos. É composto
de uma parte rígida “Casco” que possui no seu interior uma suspensão conhecida como
“Carneira”.
2.3. Jugular: É uma alça flexível presa à carneira do capacete, a qual pode ser posicionada
para contornar o queixo de maneira que o capacete fique adequadamente preso à cabeça.
3. SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE
O capacete de segurança deve estar em bom estado de conservação para
assegurar a proteção dos funcionários no desenvolvimento de suas atividades;
4. CONDIÇÕES E MATERIAIS NECESSÁRIOS
Capacete de Segurança
5. RESPONSABILIDADE/AUTORIDADE
5.1 – MATRIZ DE RESPONSABILIDADE
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ATRIBUIÇÕES

RESPONSÁVEL

Cumprir as diretrizes deste Procedimento.

Todos (Sem exceção)

Instruir a operação e manutenção conforme
este Procedimento.

Supervisores e Líderes de
Operação e Manutenção

Garantir o cumprimento das diretrizes deste
Procedimento.

Gerentes, Coordenadores,
Supervisores e Líderes de
Operação e Manutenção

Aplicar sanções disciplinares caso as
diretrizes deste procedimento não sejam
cumpridas

Gerentes e Coordenadores
de Operação e Manutenção

6. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
6.1 MONITORAMENTO (AMOSTRAGEM / INSPEÇÃO / VERIFICAÇÃO)
Não Aplicável
6.2 EXECUÇÃO
6.2.1– DIRETRIZES POR ÁREAS, FUNÇÕES E ATIVIDADES
FUNÇÕES E ATIVIDADES

USO
OBRIGATÓRIO

ACABAMENTO
Profissional de Operação

NÃO

Profissional de Manutenção

SIM

Paradas Programadas (Todos)

SIM

Passagem de ponta pelos rolos guias após barras
desencanoadoras

NÃO

Atividades operacionais dentro de equipamentos Encaixotaderia - Troca de formato e retirada de embolamento de
caixas na seção de pilhas

SIM

Limpeza dentro de equipamentos

SIM

Retirada de fitas enroscadas na amarradeira de pallets - Sob a
plataforma de cintagem

SIM

Porão das Cortadeiras

SIM
MÁQUINAS DE PAPEL

Profissional de Operacão - Lado Comando e Transmissão
Profissional de Manutenção

*PARCIAL
SIM
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Paradas Programadas (Todos)

SIM

Área de Tancagem - Aditivos internos/externos

SIM

Térreo, Porão e Mezanino

SIM

Porão das Rebobinadeiras

SIM

CELULOSE, RECUPERAÇÃO E UTILIDADES (exceto Desaguadora LAN e Máquina
1 MG)
Profissional de Operação

SIM

Profissional de Manutenção

SIM

Paradas Programadas

SIM

DESAGUADORA LAN / MÁQUINA 1 MG
Profissional de Operacão - Lado Comando e Transmissão

NÃO

Profissional de Manutenção

SIM

Paradas Programadas (Todos)

SIM

Térreo

SIM

Áreas de Tancagem

SIM
LABORATÓRIOS

Coleta de amostras nas áreas operacionais

SIM

Atividades de Manutenção nos laboratórios

SIM

OFICINA CENTRAL
Atividades dentro da Oficina Central (Todos os profissionais)

NÃO

LOGÍSTICA E ALMOXARIFADOS
Operação de Empilhadeiras

NÃO

Almoxarifes

SIM

Atividades de Manutenção nos almoxarifados

SIM

PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS
Atividades de Manutenção nos prédios administrativos

SIM

VISITANTES
Acesso às áreas fabris

SIM
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* Parcial: Utilizar capacete somente nos locais sinalizados com placas.
NOTA 1: A jugular deve estar disponível para utilização nas atividades onde há risco de
queda do capacete.
NOTA 2: Na unidade Três Lagoas, área de Acabamento, atividade de passagem de ponta
pelos rolos guias após barras desencanoadoras é Obrigatória a Utilização de Capacetes
6.2.2 – VALIDADE
O capacete tem prazo de validade de 5 anos para o casco e 3 anos para a carneira.
Quando do vencimento da validade, os componentes deverão ser substituídos. A
data de validade fica marcada na aba frontal do capacete, conforme demonstrado
abaixo:

:
Na figura acima é possível ver a posição correta do Capacete para efetuar a leitura
da data de fabricação. Nesta figura o datador indica que o Capacete foi fabricado na
13º Semana do ano de 2003.
NOTA 3: Esta data de validade se aplica somente para capacetes marca e modelo
MSA. Para outras marcas, o usuário deve obedecer os critérios do fabricante do
capacete que está sendo utilizado.

7. RESULTADO ESPERADO
Cumprimento dos critérios estabelecidos para a o uso do capacete.

8. AÇÕES EM CASO DE ANOMALIAS
Caso as diretrizes deste procedimento não sejam cumpridas, sanções disciplinares
serão tomadas conforme política de recursos humanos da empresa.
9. ANEXOS
Não aplicável.

Consensadores:
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1. OBJETIVO
Orientar todos os colaboradores e visitantes que têm o hábito de fumar, quanto ao local
adequado e seguro para o uso do cigarro quando estiverem nas dependências da
International Paper LA Industrial e Florestal.
2. DEFINIÇÕES
2.1 - Decreto 2018 de 1996 : Restrições ao fumo, bebidas alcoólicas , medicamentos
e produtos agrícolas , regulamentação da lei federal nº 9294 de 15 de julho de
1996.2.2 – emergência.

2.2 - LEI Nº 13.541 - Artigo 2º - Fica proibido no território do Estado de São Paulo, em
ambientes de uso coletivo, públicos ou privados, o consumo de cigarros, cigarrilhas,
charutos ou de qualquer outro produto fumígeno, derivado ou não do tabaco nos
recintos de uso coletivo, total ou parcialmente fechados em qualquer dos seus lados
por parede, divisória, teto ou telhado, ainda que provisórios, onde haja permanência
ou circulação de pessoas.
3. SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE
Não Aplicável
4. CONDIÇÕES E MATERIAIS NECESSÁRIOS
Locais definidos e demarcados para fumar
5. RESPONSABILIDADE/AUTORIDADE
Profissionais IP e Provedores
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6. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
6.1 MONITORAMENTO (AMOSTRAGEM / INSPEÇÃO / VERIFICAÇÃO)
6.2 EXECUÇÃO
6.2.1- Para maior segurança de todos, é TERMINANTEMENTE PROIBIDO FUMAR no
interior da empresa, exceto nos locais apropriados (demarcados e sinalizados).
6.2.2 - Locais apropriados para que pessoas fumem são os que estiverem sinalizados
como "Aviso, Local para Fumantes".
6.2.3. Conforme LEI estadual, Nº 13.541, DE 7 DE MAIO DE 2009, é proibido fumar
em ambientes fechados, como salas, depósitos, banheiros, etc...
6.2.4 - É responsabilidade da Supervisão das áreas, manterem os locais para
fumantes identificados e organizados, e orientar a todos para o cumprimento na
íntegra, deste procedimento.
6.2.5 - É responsabilidade do Departamento de Segurança, durante o processo de
integração e do Departamento da Contratante, informar e orientar a todos os
representantes, empregados ou subcontratados dos Prestadores de Serviço quanto à
existência e necessidade do cumprimento na íntegra, deste procedimento.
6.2.6 - É responsabilidade do Departamento de Segurança, em consenso com as
áreas determinar e homologar o local apropriado para o fumo.
7. RESULTADO ESPERADO
Cumprimento na íntegra das regras estabelecidas para fumantes.
8 – AÇÕES EM CASO DE ANOMALIAS
A não observância deste procedimento caracteriza ato de indisciplina ou
insubordinação, passível de aplicação de penas disciplinares.
Para funcionários da International Paper a área de Recursos Humanos analisará as
ocorrências e aplicará as sanções conforme legislação vigente.
Para os empregados ou subcontratados, os Prestadores de Serviço analisarão as
ocorrências e aplicarão as sanções conforme legislação em vigor ou outra norma
pertinente ao assunto.

9 . ANEXOS
9.1 - Locais Demarcados e Sinalizados
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ANEXO 1 – MODELO PLACA DE AVISO E LOCAIS DEMARCADOS E
SINALIAZADOS

DESCRIÇÃO DO LOCAL
01

Entrada recebimento ao lado desagregação desaguadora;

02

Parede sala compressores ao lado da bomba efluente alcalino;

3

Próximo torre de resfriamento do prédio administrativo;

04

Final da passarela de estacionamento de ônibus;

05

Entrada principal máquina de papel LAN 1;

06

Frente do escritório das transportadoras;

07

Lado externo quiosque motoristas;

08

Alambrado ao lado escritório caldeiraria.
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1. OBJETIVO
Estabelecer sistemática para atividades com máquinas e equipamentos para
provedores e profissionais da International Paper na fábrica Luiz Antônio.
2. DEFINIÇÕES
Não aplicável
3. SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE
Não aplicável.
4. CONDIÇÕES E MATERIAIS NECESSÁRIOS
Não aplicável.
5. RESPONSABILIDADE/AUTORIDADE
Profissionais IP e Provedores
6. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
6.1 MONITORAMENTO (AMOSTRAGEM / INSPEÇÃO / VERIFICAÇÃO)
6.2 EXECUÇÃO
a)Antes de iniciar qualquer atividade, inspecionar a máquina ou equipamento que irá
utilizar, conforme descrito no LA-RH_STB-PO-0078 (Inspeção de Pré uso de máquina e
equipamentos) , e se o local de trabalho não oferece risco, conforme descrito no LARH_STB-PO-0034-01 (Análise Preliminar de Riscos).
b) Verificar a distância mínima que separa as máquinas e equipamentos atentando
as áreas reservadas para corredores e armazenamento de materiais.
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c)Serviços de reparos, limpeza e ajustes , somente podem ser executados em
máquinas paradas e/ou despressurizadas, devidamente bloqueadas e etiquetadas
através do cartão de segurança vermelho..
d)Nunca toque em equipamentos parados, sem ter certeza de que os mesmos se
encontram devidamente bloqueados, pois muitos deles, podem ser acionados a
distância.
f)Nunca retire a proteção existente nas máquinas e equipamentos. Nos serviços de
manutenção ou reparos, as proteções deverão ser recolocadas antes da entrega dos
equipamentos para a área.
g)É terminantemente proibido desativar, neutralizar ou deturpar os dispositivos de
segurança das máquinas e equipamentos, sob qualquer pretexto.
h)Os pisos existentes nos postos de trabalho e ao redor de máquinas e
equipamentos devem ser mantidos sempre limpos e isentos de graxas, óleos e
outras substâncias que os tornem escorregadios.
i)Nas áreas de trabalho com máquinas e equipamentos, devem permanecer apenas
o operador e as pessoas devidamente autorizadas.
j)Os operadores não podem se afastar das áreas de controle das máquinas sob sua
responsabilidade, quando as mesmas estiverem em funcionamento.
k) Os guarda corpos que protegem equipamentos rotativos devem estar bem fixos e
em boas condições de manutenção.

7. RESULTADO ESPERADO
Atividades realizadas dentro dos padrões de segurança.

8. AÇÕES EM CASO DE ANOMALIAS
Não aplicável.
9. ANEXOS
Não aplicável.
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1. OBJETIVO
Definir critérios e responsabilidades para a realização de inspeções em máquinas,
equipamentos e ferramentas que requerem verificações, antes da sua utilização.
2. DEFINIÇÕES
CSST - Comitê de Segurança e Saúde do Trabalho da Célula
SSMA – Saúde, Segurança e Meio Ambiente
2.2 - CONDIÇÃO ABAIXO DO PADRÃO
Condição física ou ambiental que pode colocar em risco a integridade física e/ou a
saúde dos funcionários, bem como o patrimônio da Empresa.
2.3 - RISCO
2.3.1 - PRINCIPAL
Causou ou poderia causar, morte ou incapacidade total permanente, perda de
propriedade ou dano de produto maior ou igual a US$ 500,000.
2.3.2 - SÉRIO
Causou ou poderia causar incapacidade temporária, (incapaz de executar todas as
funções regulares mais que 15 dias, ou com entrada em hospital, perda de
propriedade ou dano de produto maior ou igual a US$ 100,000 e menor que US$
500,000.
2.3.3 - SIGNIFICANTE
Causou ou poderia causar incapacidade temporária, (incapaz de executar todas as
funções regulares por 1 a 15 dias), perda de propriedade ou dano de produto maior
ou igual a US$ 10,000 e menor que US$ 100,000.
2.3.4 - INFERIOR
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Causou ou poderia causar ferimento ou incapacidade temporária, mas capaz de
executar todas as funções regulares, perda de propriedade ou dano de produto
menor que US$ 10,000.
2.4 – AÇÕES / MEDIDAS DE CONTROLE CONFORME O RISCO
2.4.1 - RISCO PRINCIPAL
Interditar imediatamente a máquina, equipamento ou ferramenta, objeto da inspeção
de pré-uso, devendo o usuário preencher e afixar a etiqueta de interdição.
2.4.2 – RISCO SÉRIO
a) Tomar medidas corretivas no prazo máximo de 07 dias.
b) Ações provisórias devem ser tomadas enquanto as ações definitivas não forem
concluídas.
2.4.3 - RISCO SIGNIFICANTE
a) Tomar medidas corretivas no prazo máximo de 15 dias.
b) Ações provisórias devem ser tomadas enquanto as ações definitivas não forem
concluídas.
2.4.4 - RISCO INFERIOR
a) Tomar medidas corretivas no prazo máximo de 30 dias.
b) Ações provisórias devem ser tomadas enquanto as ações definitivas não forem
concluídas.
NOTA 1 – No caso de ferramenta manual, a mesma deve ser retirada do uso
imediatamente.
3. SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE
Não aplicável
4. CONDIÇÕES E MATERIAIS NECESSÁRIOS
Para a realização das inspeções de pré-uso de máquinas, equipamentos e
ferramentas os usuários deverão fazer uma checagem visual minuciosa.
NOTA 2 - Caso seja identificado quaisquer irregularidades na máquina, equipamento ou
ferramenta, deve-se proceder da forma que se observa qualquer incidente, prática ou
condição abaixo dos padrões, ou seja, registrar através do formulário LA-RH_STB-RG0005 e encaminhar para as áreas responsáveis pelas medidas corretivas dessas
irregularidades.

5. RESPONSABILIDADE/AUTORIDADE
GERENTES DE CÉLULA
Planejar em conjunto com os Coordenadores, programas para o desenvolvimento
das Inspeções de pré-uso em todas as máquinas, equipamentos e ferramentas que
requerem verificações antes da sua utilização.
COORDENADORES
Implementar e monitorar programas para o desenvolvimento de Inspeções de préuso, nas máquinas, equipamentos e ferramentas de suas respectivas áreas,
mantendo em arquivo a documentação utilizada.
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6. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
6.1 MONITORAMENTO (AMOSTRAGEM / INSPEÇÃO / VERIFICAÇÃO)
Não Aplicável
6.2 EXECUÇÃO
6.2.1 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS
INSPECIONADOS ANTES DO USO:

E

FERRAMENTAS

MÁQUINA OU EQUIPAMENTO

QUE

SÃO

PERIODICIDADE

a – Empilhadeiras

Início de cada turno

b – Paleteiras

Início de cada turno

c – Guinchos

Antes do uso

d – Plataformas elevatórias

Antes do uso

e – Carregador florestal

Início de cada turno

f – Veículos em geral

Antes do uso

g – Equipamentos de elevação de
cargas

Antes do uso

h – Máquina de solda

Antes do uso

i – Conjunto oxi-acetilênico

Antes do uso

j - Esmeril

Antes do uso

l – Prensas de refugos/fardos

Início de cada turno

m – Ferramentas manuais

Antes do uso

n – Ferramentas elétricas manuais

Antes do uso

o – Tratores e afins

Início de cada turno

P – Bicicleta e afins

Antes do uso

Q – Outros

Antes do Uso

NOTA 3 - Para as máquinas, equipamentos e ferramentas não listados, no ítem
6.2.1, consultar o time de SSMA antes do início da atividade.
6.2.2 - INTERDIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
A constatação de condição abaixo do padrão, classificada como risco principal,
implica na interdição imediata da máquina, equipamento ou ferramenta objeto da
inspeção de pré-uso, devendo o operador/usuário, preencher e afixar a etiqueta de
interdição (anexo - 1).
NOTA 4 - A desinterdição da máquina ou equipamento somente poderá ser
realizada mediante a assinatura do Coordenador ou pessoa especialmente
designada, no campo “liberação” da etiqueta de interdição, a qual em seguida é
encaminhada ao CSST para conhecimento e arquivo pelo Coordenador da área,
após a correção da irregularidade.
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7. RESULTADO ESPERADO
Cumprimento da inspeção de pré uso em máquinas, equipamentos e ferramentas, a
fim de prevenir ocorrências de acidentes.
8. AÇÕES EM CASO DE ANOMALIAS
Entrar em contato com a área de SSMA.

9. ANEXOS
Anexo 1 - Etiqueta de Interdição de Máquinas e Equipamentos.
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ANEXO 1
ETIQUETA DE INDERDIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
(Frente)

INTERDITADO
MÁQUINA

VEÍCULO

EQUIPAMENTO

FERRAMENTA

ESPECIFICAR:
RESPONSÁVEL PELA INTERDIÇÃO
NOME
CÉLULA
MOTIVO

TIME

REGISTRO

VISTO

DATA

HORÁRIO

ÁREA
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ANEXO 1
ETIQUETA DE INTERDIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
(verso)

ESTE CARTÃO SOMENTE
PODERÁ SER
RETIRADO APÓS A
CORREÇÃO DAS
IRREGULARIDADES DE
SEGURANÇA
RESPONSÁVEL PELA LIBERAÇÃO:
NOME

REGISTRO

CÉLULA

TIME

DATA

COORDENADOR
VISTO

VISTO
HORÁRIO
CSST

DATA

VISTO

DATA

ARQUIVO FINAL DO COMITÊ DE SEGURANÇA DO TRABALHO
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1. OBJETIVO

Consiste em reunir e fixar as condições mínimas de segurança a serem
adotadas quando da execução de serviços de hidrojateamento utilizando
equipamentos de alta pressão com objetivo de eliminar riscos de acidentes com
operadores (jatistas).

2. DEFINIÇÕES
2.1 - APR – Análise Preliminar de Riscos

2.2 - LT – Liberação de Trabalho
2.3 - PSI – Pound Square Inch (Libras por polegadas quadradas)
2.4 - HIDROJATEAMENTO
Ação de utilizar água à alta pressão, com ou sem adição de outros líquidos ou
sólidos, em forma de lâmina ou neblina, para serviços de remoção de incrustações
em geral em máquinas, equipamentos, trocadores de calor, tubulações etc. e
também em corte de refratários e/ou concretos.
2.5 - JATISTA – OPERADOR DE JATO
Funcionário treinado, habilitado e com conhecimentos específicos para executar o
jateamento de água à alta pressão.
2.6 - BOMBAS – EQUIPAMENTO DE HIDROJATO
Equipamento destinado a aumentar a pressão da água a ser usada, podendo ser
acionada pôr motores elétricos ou motores a combustão interna a diesel.
2.7 – JATEAMENTO COM LANÇA
Aplicação onde uma combinação de lança e bico é inserida e retirada do interior de
um cano ou produto tubular.
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2.8 – BICO
Dispositivo com uma ou mais aberturas por onde os=corre a descarga do sistema.
O bico restringe a área de fluxo do fluído, acelerando a água para a velocidade
requerida, conforme a necessidade da aplicação. Combinações de furos para frente
e para trás são muito utilizadas para a obtenção de empuxo necessário.
2.9 – JATEAMENTO COM PISTOLA
Aplicação onde uma combinação de lança e bico pode ser manipulada virtualmente
em todos os planos de operação.
2.10 – LANÇA
Tubo rígido de metal, usado como extensão da mangueira até o bico.
2.11 – PISTOLA
Corresponde a uma combinação de válvula controlada pelo jatista, lança e bico,
assemelhada à uma pistola. A válvula de controle é operada manualmente,
geralmente pela ação de aperto do dedo do jatista, que deve sempre ter o controle
do dispositivo, que pode ser ou do tipo de corte (fluxo fechado) ou do tipo de
descarga (sistema aberto).
2.12 – FILTRO DE LINHA
Elemento filtrante que tem como objetivo evitar que partículas restrinjam os orifícios
no bico, desgaste das válvulas e sedes, assim como o entupimento dos
mecanismos da bomba, que podem causar a perda de controle.
2.13 – DISTRIBUIÇÃO DE LINHA
Equipamento utilizado para derivação de linha de trabalho (alimentação principal
que vem da bomba central e distribui uniformemente para 2 linhas de trabalho com
engates apropriados protegidos com malhas de aço e cabos de aço para
travamento).
3. SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

Todos os equipamentos que compõem o sistema de hidrojateamento devem ser
inspecionados, verificados e mantidos limpos para uma boa operação e
segurança dos operadores;
As roupas e equipamentos de proteção individual devem estar limpos e em bom
estado de conservação, para assegurar a proteção do operador no
desenvolvimento de suas atividades.
Todos os resíduos provenientes do hidrojateamento devem ser descartados no
sistema de coleta da própria área (canaletas) ou nos recipientes adequados de
acordo com a especificação de cada resíduo.
4. CONDIÇÕES E MATERIAIS NECESSÁRIOS

a) Bomba;
b) Filtro de linha;
c) Mangueiras de alta pressão;
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d) Bicos;
e) Pistolas e lanças;
f) Válvula de controle de pé;
g) Equipamentos elétricos;
h) Carretas;
i) Outros.
5. RESPONSABILIDADE/AUTORIDADE
De acordo com o item 6.2.

6. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
6.1 MONITORAMENTO (AMOSTRAGEM / INSPEÇÃO / VERIFICAÇÃO)
6.2 EXECUÇÃO

6.2.1 - Para a execução de todos os serviços de hidrojateamento deverá ser
previsto antecipadamente a elaboração e aprovação da APR por todos os
envolvidos, conforme procedimento de Segurança – LA-RH_STB-PO-0034 –
Análise Preliminar de Riscos.
Em caso emergencial, fora do horário administrativo ficará sob responsabilidade do
Supervisor de Turno a exigência ou não da elaboração da APR.
Independentemente da elaboração da APR, faz-se obrigatória à emissão e
aprovação da LT para cada serviço, conforme LA-RH_STB-PO-0086– Liberação de
Trabalho.
6.2.2 - A empresa contratada para execução dos serviços de hidrojateamento,
deverá e manter seus equipamentos e acessórios em perfeito estado de
conservação através das verificações inspeções realizadas.
6.2.3 – Antes de iniciar as atividades o Responsável Técnico da empresa de
hidrojatea-mento, juntamente com responsável IP pelo contrato ou a pessoa por ele
desig-nada deve inspecionar os equipamentos.
6.2.4 - A limitação da pressão máxima a ser utilizada é de 1800 Kg/cm2 ou 25602
PSI para decapagem de pinturas e remoção de concreto, sendo que para
equipamentos de processo essa pressão deverá ser limitada entre 700 Kgf/cm2 e
1400 Kgf/cm2 ou 9956 PSI e 19912 PSI. Para limpeza diversas a pressão máxima
será de 700 Kgf/cm2 ou 9956 PSI.
A pressurização do equipamento de alta pressão deverá ser feito de forma
gradativa e progressiva, sendo recomendado um limite operacional de no máximo
1.000 PSI ou 70,3 Kgf/cm2 a cada minuto para serviços de até 5.000 PSI ou 351,5
Kgf/cm2 e no máximo 2.000 PSI ou 140,6 Kgf/cm2 a cada minuto para serviços de
até 10.000 PSI ou 703 Kgf/cm2.
6.2.5 - Para fixar as mangueiras, primeiro fixe a malha de segurança e posteriormente
fixe o engate rápido nas mangueiras e para retirar as mangueiras, faça o inverso, ou
seja retire o engate rápido e posteriormente retire a malha de segurança.
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3.2.6 - Nunca execute manutenção ou reparo em mangueiras e acessórios com o
equipamento em funcionamento ou pressurizados, desligue-o primeiro e
despessurize-o.
6.2.7 - A empresa contratada deverá ter um encarregado ou líder para cada equipe
de trabalho, que responderá pela perfeita execução dos serviços e pelas condições
de segurança.
6.2.8 - A empresa contratada deverá observar às exigências das normas internas
da IP, as quais constam no contrato.
6.2.9 - Em hipótese alguma os equipamentos e acessórios de hidrojateamento
deverão ser operados pôr pessoas inexperientes e não autorizadas e/ou
habilitadas.
6.2.10 - A empresa contratada deverá comprovar previamente a qualificação de seu
pessoal para execução de serviços de hidrojato. A exigência mínima requerida para
a qualificação de Jatistas e/ou Líder é de 2 anos de experiência, comprovada em
registro na CTPS.
6.2.11 - A empresa contratada deverá estimar o número de pessoas envolvidas no
serviço, respeitando-se o limite de 08 horas de trabalho pôr equipe, sendo que em
hipótese alguma serão aceitas “dobras” dos funcionários da empresa de
hidrojateamento ( jatista, líder e outros).
6.2.12 - Deverá ser paralisado qualquer serviço de hidrojato, bem como proibido a
permanência de funcionários nas dependências da empresa quando não forem
observadas a conformidade das de ordem técnica e de segurança.
6.2.13 - A empresa contratada deverá submeter os equipamentos de Hidrojato á
inspeção prévia visual pelo técnico do CAT e HSMT antes do início das atividades,
onde serão checados:
Os tipos, a quantidade e a qualidade dos EPI’s (Equipamento de Proteção
Individual);
Condições gerais do equipamento e dos acessórios, bicos, engates/conexões de
mangueiras, mangueiras, pistola, etc.;
Condições gerais do veículo e dos equipamentos agregados ao mesmo.
NOTA 1 - Fora do horário administrativo essa inspeção será realizada pelo
Supervisor de Turno.
6.2.14 - Os veículos e/ou equipamentos de hidrojato deverão ficar dispostos na
fábrica de forma a não prejudicar e/ou impedir o fluxo e o acesso de pessoas e
veículos. Os locais deverão ser selecionados previamente em conjunto com a
operação, THSMT e coordenador dos serviços de hidrojato, sendo que a
contratada deverá providenciar os seguintes equipamentos
de sinalização para cada equipe de hidrojato:
Placas em PVC com os seguintes dizeres “PERIGO – MANGUEIRA DE ALTA
PRESSÃO”.
6..2.15 – A liberação do fornecimento de água para o sistema de hidrojateamento
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fica de responsabilidade da área onde esta sendo realizada as atividades.
6.2.16 - Quaisquer ligações elétricas necessárias somente serão liberadas pela
ação conjunta do setor de Elétrica e operação, analisando-se caso a caso.
6.2.17 - Serviços em ambientes confinados somente poderão ser realizados se
estiverem em conformidade com PO.19.03.010 Espaços Confinados.
6.2.18 - Quando da necessidade da realização de bloqueios mecânicos e elétricos
deverá ser utilizado o PO.19.03.007 Cartão Vermelho
6.2.19 - Os funcionários da empresa de hidrojato somente estão autorizados a
permanecerem nos locais ou áreas em que executarão os trabalhos, ficando
proibido o trânsito nas demais áreas da fábrica.
6.2.20 - O Jatista ou Operador de Jato, deverá ser revezado a cada 30 minutos de
serviço contínuo.
6.2.21 - Ao constatar o menor nível de vazamento, seja nas mangueiras ou nas
conexões, o trabalho deverá ser interrompido e eliminado o problema de imediato.
6.2.22 - Nas extremidades das mangueiras de alta pressão, unindo um segmento
ao outro, estas deverão ser seladas externamente através de cabos de aço e
abraçadeiras, com a finalidade de se prevenir acidentes por colapso de engates,
conforme figura abaixo:

6.2.23 - Em hipótese alguma o operador de jato poderá travar o gatilho da pistola
com calços ou amarração.
6.2.24 - O operador de jato deverá sempre estar apoiado adequadamente, para
desenvolver suas atividades.
6.2.25 - As portas de visita dos tanques/equipamentos ou bocais de tubulações,
deverão ser sinalizados e isolados pela empresa executante dos serviços de
hidrojato.
6 2.26 - Não devem ser apertados parafusos/porcas e manuseados engates, com
equipamento de alta pressão pressurizado em qualquer nível de pressão.
6.2.27 - O raio mínimo de curvatura das mangueiras de alta pressão deve ser
bastante amplo, para evitar a diminuição do fluxo de água e fadiga inútil das
mangueiras.
6.2.28 - As mangueiras para alta pressão deverão estar em perfeitas condições de
uso, não apresentando sinais de desgaste. Para a utilização de emendas deverá
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ser observado o item 6.2.22.

6.2.29 - As mangueiras e saídas da bomba de alta pressão deverão
obrigatoriamente ser revestidas com malhas de aço e cabos de aço para
travamento.

6.2.30 - O Caminhão auto bomba deverá estar em perfeitas condições de
segurança
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6.2.31 - Obrigatório a botoeira de comando de parada de emergência

6.2.32 - A fim de oferecer total segurança ao operador, as pistolas deverão portar
dispositivo duplo de segurança, a fim de que o jato d´agua possa ser interrompido
automaticamente ao se soltar de qualquer de uma das mãos.
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6.2.33 – A empresa contratada deve manter estoque de peças de reposição
consideradas essências para a segurança do operador.
6.2.34 - A empresa contratada deverá providenciar e fornecer aos seus funcionários
os EPI´s necessários á execução dos serviços, sendo:
6.2.35 - EPI
A empresa contratada deverá providenciar e fornecer aos seus funcionários os
EPI´s necessários a execução dos serviços.
Todos os EPI´s deverão estar em conformidade com a Norma Regulamentadora 06
da Portaria 3214/78 do MTB.
a) EPI´s obrigatórios para a atividade de Hidrojato
Bota de Borracha cano longo com bico de aço;
Capacete de Seguranca;
Conjunto em aramida ou outro material resistente a corte;
Conjunto em Trevira ou Tyvex com capuz para umidade;
Luvas em aramida ou outro material resistente a corte;
Perneira para proteção dos pés em aramida ou outro material resistente a corte;
Protetor Auricular;
Protetor Facial tipo Apolo para acoplamento ao capacete;
Cinto de Segurança tipo pára-quedistas para trabalhos acima de 2 metros de altura.

6.2.36 - OBSERVAÇÕES LEGAIS
Sob nenhum pretexto poderão ser iniciados os trabalhos de hidrojateamento
sem que todos os itens contidos na presente norma sejam inteiramente cumpridos;
A não observância dos itens acima ensejará rescisão do contrato celebrado
entre a IP e a empresa contratada para hidrojateamento.

International Paper do Brasil Ltda
– ESTE DOCUMENTO IMPRESSO NÃO É VÁLIDO –
6.2.37 – OBSERVAÇÕES IMPORTANTES
a) Antes de ligar o motor, garantir que o mesmo trabalhará em marcha lenta após a
partida (equipamento partirá em pressão zero “0”);
b) Conectar as mangueiras sem acessórios (pistola/bicos, dar partida no motor e
deixar ligado por uns minutos (para garantirmos de que não existem sujeiras que
possam prejudicar o bom funcionamento do sistema);
c) Observar a saída de um jato sólido e uniforme (caso contrário informar a
manutenção);
d) Conectar os acessórios e aumentar gradualmente a pressão;
e) Acompanhar/inspecionar o percurso entre a bomba e os acessórios para detectar
vazamentos.
NOTA 2 – Nunca realizar esta inspeção com o motor em funcionamento.
NOTA 3 – Para a manutenção de sistemas de hidrojateamento, devem-se usar
somente ferramentas adequadas nas medidas corretas, evitando assim danificar o
equipamento.

7. RESULTADO ESPERADO

Execução de serviços de hidrojateamento utilizando equipamentos de alta
pressão, realizado com segurança.

8. AÇÕES EM CASO DE ANOMALIAS
No caso de qualquer anomalia detectada durante o desenvolvimento das atividades,entrar
imediatamente em contato com o Engenheiro responsável da IP, que deve proceder
conforme BR-TEC_GMP- PO-0002 Ação corretiva e preventiva.
Caso a anomalia vier a ter impacto diretamente com a segurança e saúde do profissional,
paralisar as atividades até a liberação pelo responsável da IP.

9. ANEXOS

Não aplicável
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1. OBJETIVO
Estabelecer sistemática para aplicação de ar comprimido no processo industrial para
garantir o uso adequado.
2. DEFINIÇÕES
Não aplicável
3. SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE
A aplicação de ar comprimido restringe somente à aplicação industrial, ficando proibida a
sua utilização na limpeza de vestuários e partes do corpo humano

4. CONDIÇÕES E MATERIAIS NECESSÁRIOS
Não aplicável
5. RESPONSABILIDADE/AUTORIDADE
Profissionais aptos para a realização da tarefa.
6. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
6.1 MONITORAMENTO (AMOSTRAGEM / INSPEÇÃO / VERIFICAÇÃO)
Não aplicável
6.2 EXECUÇÃO
6.2.1 – PRECAUÇÕES NO USO DE AR COMPRIMIDO
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a) Utilizar o ar comprimido corretamente, de acordo com a finalidade a que se destina.
b) Verificar, ao utilizar mangueiras de ar comprimido, se o bico está devidamente fixado,
segurando firmemente, para evitarem chicotadas da mangueira.
c) Ao realizar abertura da válvula de ar comprimido, faça lentamente e nunca rapidamente.
d) Ao manusear mangueiras de ar comprimido, utilizar óculos de segurança ampla visão
ou óculos de proteção contra impacto com protetor facial sobreposto, protetor auricular e
respirador contra pó em atividades que gerem poeiras.
e) É proibida a utilização de mangueiras tipo cristal na utilização de ar comprimido.
f) É obrigatório o uso de dispositivo trava com cabo de aço nas emendas entre as
mangueiras para evitar o “chicoteamento” da mesma em caso de rompimento.
g) Deve ser checado as condições de aperto das abraçadeiras antes de sua utilização.
h) Nunca direcionar jatos de ar comprimido contra pessoas.
6.2.2 – APLICAÇÃO DO AR COMPRIMIDO NA ÁREA FABRIL
a) Abertura e fechamento de válvulas pneumáticas
b) Passagem de ponta nas máquinas de papel
c) Pinturas
d) Sistema de vácuo para drenagem
e) Sistema de ar mandado
f) Exaustão/Ensuflamento de ambiente confinado
g) Resfriamento de equipamentos
h) Jateamento
i) Equipamentos pneumáticos
j) Limpeza interna dos Precipitadores das Caldeiras
k) Limpeza interna do túnel de cavaco e biomassa
l) Limpeza de Bancas de Celulose
m) Grafita peças
n) Limpeza de equipamentos/área na Preparação de Madeira
o) Descarga da Carreta de Cloro
p) Aeração ETE
NOTA 1: A prática da aplicação de ar comprimido nos itens 6.2.2 ( l ) e ( n ) são realizadas
com restrições quanto aos cuidados e a utilização de EPI’s, as quais estão definidas nos
procedimentos específicos de cada atividade.
6.2.3 – Nunca usar o ar comprimido para a limpeza do corpo ou da roupa de trabalho.
7. RESULTADO ESPERADO
Garantia da correta utilização de ar comprimido no processo industrial.
8. AÇÕES EM CASO DE ANOMALIAS
Caso detectado algum problema quanto à aplicação do ar comprimido procurar o
supervisor da área responsável para as devidas providências.
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9. ANEXOS
Não aplicável.
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1. OBJETIVO
Descrever a sistemática de aprovação e liberação do uso da água de proteção
contra incêndio, para outros fins senão este.
2. DEFINIÇÕES
2.1 – ÁGUA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO.
Água reservada para o uso de combate a incêndio, neste conceito está incluído
todo o sistema de combate a incêndio, como hidrantes, mangotes, mangueiras,
sprinklers, etc.
2.2 – USO EMERGENCIAL
Qualquer uso da água de proteção contra incêndio para o seu fim, ou seja, para
combate a incêndio. Não é considerado emergencial, o uso da água para
acelerar a volta da fábrica após paradas não programadas por exemplo.
3. SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

Não aplicável.
4. CONDIÇÕES E MATERIAIS NECESSÁRIOS

Sistema de e-mails e telefones celulares/fixos.
5. RESPONSABILIDADE/AUTORIDADE
Conforme descrito no item 6.2
6. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
6.1 MONITORAMENTO (AMOSTRAGEM / INSPEÇÃO / VERIFICAÇÃO)
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Não aplicável.
6.2 EXECUÇÃO

6.2.1 – DA NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DA ÁGUA DE PROTEÇÃO
CONTRA INCÊNDIO.
O responsável pela área que necessita da utilização da água de proteção contra
incêndio deve identificar essa necessidade, obtendo toda a informação
necessária para solicitar a aprovação e a liberação do respectivo uso.
Ao concluir que necessita fazer o uso da água contra incêndio, o responsável
pela área deve tentar exaustivamente obter outras fontes de água antes de
usar o sistema de água de incêndio.
6.2.2 – SOLICITAÇÃO E APROVAÇÃO
O responsável pela área solicitante deve obter as seguintes informações:
Data, horário, nome do solicitante, motivo, tempo que será necessário, sistemas que
serão utilizados.
Após obter todos os dados necessários, o responsável pela área deverá solicitar
a aprovação da utilização da água de incêndio para as seguintes pessoas:
- Cleber Pupo – Fone 16- 9991- 6357 ou 11 7198-1000.
- Alfredo Jorge de Moraes – Fone 16-9770-1241 ou 16-3981-1537.
Após a solicitação, os profissionais acima listados, se estiverem de acordo
com o solicitado, deverão entrar em contato com o Gerente Geral da Fábrica,
ou em caso de não conseguirem, devem procurar os Gerentes que compõem o
Lead Team de LAN e obter a aprovação do uso, que deve ser por (e-mail). Uma
vez obtendo a decisão a ser tomada, os profissionais acima devem entrar em
contato com:
- Bombeiro de turno (o bombeiro deverá informar por telefone a FM-GLOBAL).
- Responsável pela área produtiva.
O responsável da área deverá preencher e assinar LA-RH_STB_RG-0004 e
enviar a área de SSMA até em 2 dias úteis após o termino do uso da água de
proteção contra incêndio para uso que não este.
Atenção, sem essa aprovação, o uso da água de proteção contra incêndio,
por qualquer profissional é proibida.
6.2.3 – OBRIGAÇÕES DA ÁREA SOLICITANTE APENAS SE APROVADA A
UTILIZAÇÃO DA ÁGUA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO PARA OUTROS
FINS.
Se forem usados hidrantes de incêndio, recomenda-se que a mangueira de
incêndio seja desconectada e que uma mangueira de utilidades seja usada para
fins não emergenciais. Uma vez concluído o uso, a mangueira de utilidades deve
ser removida e a mangueira de incêndio conectada novamente e posicionada de
maneira adequada.
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O volume total máximo de água de incêndio usada em situação nãoemergencial
deve ser limitado a 1.892 l/min / 113,56 m3/h, a cada vez.
Ao receber a informação que existe um incêndio ou emergência semelhante, o
responsável pela área ou o bombeiro, deve interromper o uso não emergencial
do sistema de água de incêndio imediatamente (ou seja, em até 1 minuto).
Todos os componentes do sistema de água de incêndio e equipamentos
associados devem ser recolocados em prontidão normal de serviço após
o término do uso não emergencial, cabendo a área operacional informar
o Bombeiro após o uso de água. Tais equipamentos incluem, entre
outros:
• bombas de incêndio em partida automática;
• reservatórios de água cheios;
• tampa e proteções de hidrantes nos devidos lugares;
• mangueira de incêndio reconectada ao hidrante de incêndio e posicionada
como necessário;
• alarmes em operação.
7. RESULTADO ESPERADO

Cumprimento da sistemática de aprovação e liberação do uso da água de
proteção contra incêndio.
8. AÇÕES EM CASO DE ANOMALIAS

O trabalho seguro é uma condição fundamental e não há tarefa tão importante
que não haja tempo e condições suficientes para fazê-la com total segurança.
Constitui ato faltoso do funcionário a recusa ao cumprimento das instruções
estabelecidas pela empresa nas Normas e Procedimentos sobre Saúde e
Segurança do Trabalho.
As penalidades disciplinares serão apreciadas pela área de Recursos
Humanos, podendo ser aplicadas de forma progressiva, como segue:
- Advertência Verbal;
- Advertência por Escrito;
- Suspensão;
- Demissão.
Nas circunstâncias em que o funcionário já tenha sido advertido anteriormente
ou coloque em risco outras pessoas ou a si mesmo pela violação de regra ou
procedimento estabelecido, a penalidade será proporcional ao risco provocado,
não se levando em consideração a aplicação de forma progressiva.

9. ANEXOS

Não aplicável.
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1. OBJETIVO
Estabelecer sistemática para liberação de trabalhos e permanência de pessoas nas
áreas, visando garantir que as atividades sejam executadas com segurança.
2. DEFINIÇÕES
LT – Liberação de Trabalho
SSMA – Saúde, Segurança e Meio Ambiente
APR - Análise Preliminar de Riscos
CCM – Central de Comando de Motores
EPs – Salas das estações de processo.
Subestação – Estação de diminuição do nível de tensão

2.1 – LIBERAÇÕES DE TRABALHO
A LT é uma ferramenta que autoriza a execução de trabalhos que, pelos riscos que
apresentam, somente serão realizados após autorização por escrito. O preenchimento
da LT consiste em um conjunto de recomendações destinadas a garantir que as
atividades programadas ou não, envolvendo modificações, manutenções, reparos,
limpeza ou outro trabalho semelhante, não venham a comprometer a segurança das
pessoas, causarem danos à propriedade, materiais ou meio ambiente.
Este procedimento permite que todos os envolvidos estejam cientes dos riscos reais e
potenciais, e que sejam tomadas as precauções necessárias para um trabalho seguro.
Este documento autoriza a permanência nos locais de prestação de serviços.
NOTA 1: Este PO não se aplica para as atividades rotineiras do dia a dia e em Paradas
Geral e Setorial.
NOTA 2: Para trabalhos em espaços confinados, trabalhos a quente, com fontes
radioativas, devem ser seguidos procedimentos específicos.
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NOTA 3 – Para atividades de manutenção em salas elétricas, subestações, CCMs e
EPs, só serão liberados os trabalhos mediante o acompanhamento dos profissionais
da área de elétrica da IP os quais deverão elaborar o formulário (LA-RH_STB-RG-0008)
APR - Análise Preliminar de Riscos, devidamente consolidado, aprovado e assinado
conforme determina a NR- 10, sendo o profissional

2.2 – RECUSA AO TRABALHO
Se o profissional, no exercício de suas funções, entender que a sua saúde ou
integridade física, bem como a de qualquer outra pessoa, o patrimônio e o Meio
Ambiente encontra-se em situações de risco devido á falta de medidas adequadas de
proteções nos locais de trabalho, o mesmo deve suspender imediatamente os serviços
e anotar no campo 12 do LA-RH_STB-RG-0008 o motivo da recusa ao trabalho. Após a
regularização e eliminação dos riscos, nova LT deverá ser providenciada para que os
serviços possam ser iniciados.

3. SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE
Não aplicável.

4. CONDIÇÕES E MATERIAIS NECESSÁRIOS
Não aplicável.
5. RESPONSABILIDADE/AUTORIDADE
Conforme requisito 6.2
6. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
6.1 MONITORAMENTO (AMOSTRAGEM / INSPEÇÃO / VERIFICAÇÃO)
Não aplicável.
6.2 EXECUÇÃO
6.2.1 – Matriz de Responsabilidades
ATIVIDADE
Preenchimento do LA-RH_STB-RG0008

RESPONSÁVEL ( FUNÇÃO )

Campos: 1, 2, 3, 4, 7 e 13

Assistente de produção e processo, líder de turno,
supervisor de manutenção, operadores de área e 1º
assistente, eletricista e instrumentista

Preenchimento do LA-RH_STB-RG0008

Responsável da área operacional e pela execução da
atividade.

Preenchimento do LA-RH_STB-RG-0008

Responsável da área operacional, pela execução e
pela contratação da atividade

Campos: 8 e 10
Preenchimento do LA-RH_STB-RG-0008
Campos: 9 e 12

Executores dos Serviços

NOTA 4 – Para o preenchimento dos campos 8 e 9 do LA-RH_STB-RG-0008, os
responsáveis mencionados nos itens 3.1.2, 3.1.3 e 3.1.4, deverão obrigatoriamente
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estar presentes no local da atividade a ser executada para consenso dos aspectos de
segurança.

6.2.2 - RESPONSÁVEL
REALIZADOS

PELA

EXECUÇÃO

DOS

SERVIÇOS

A

SEREM

É o responsável direto pela condução dos serviços que serão realizados. Em caso de
equipes de trabalho, considera-se o responsável o assistente de produção e
processo, líder/supervisor de turno de produção e manutenção, operadores de área e
1º assistente, eletricista, instrumentista e condutores de máquinas de papel.
Em casos onde o serviço será realizado apenas por uma pessoa, esta será a
responsável pela execução dos serviços.
6.2.3 - RESPONSÁVEL DA ÁREA OPERACIONAL ONDE SERÃO REALIZADOS
OS SERVIÇOS
a) Profissional nomeado pela IP para responder pela área operacional, onde serão
realizados os serviços.
b) O responsável da área onde será executada a atividade deverá preencher a LT
em 02 vias, sendo que a 1ª via ficará em poder do executante dos serviços, e a 2ª
via ficará em poder do responsável da área onde serão realizados os serviços.
c) Constatada qualquer irregularidade para a realização dos serviços, o
responsável da área não deverá liberá-lo, devendo ser providenciada a imediata
regularização.
d) A critério do responsável da área ou do contratante da atividade, a Segurança do
Trabalho poderá ser solicitada para maiores esclarecimentos e dirimir as dúvidas
existentes.
6.2.4 - RESPONSÁVEL PELA CONTRATAÇÃO DA ATIVIDADE
É o próprio responsável pela contratação dos serviços ou pessoa por ele designada
podendo ser inclusive o líder do terceiro com contrato fixo.
NOTA 5 – O solicitante do trabalho deve ser sempre um profissional IP que sob
qualquer hipótese assume total responsabilidade pelos trabalhos.
6.2.5 – VALIDADE DA LIBERAÇÃO PARA O TRABALHO
Esta liberação tem a sua validade encerrada no final do prazo estipulado na LT ou
quando a atividade for concluída. Se, entretanto, durante a execução das atividades
surgirem outras situações de perigo não observadas antes do início, o responsável
pela execução da atividade deverá comunicar o responsável da área para reavaliar a
situação e identificar as necessidades de outros cuidados. Neste caso, uma nova
liberação deve ser emitida.
6.2.6 – CONCLUSÃO DAS ATIVIDADES
Após a conclusão das atividades e assinaturas na LT, o responsável pela área deverá
recolher a 1ª via do executante da atividade e fixar à 2ª via que esta em seu poder e
encaminhá-la ao SSMA
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6.2.7 – RETENÇÃO DO DOCUMENTO
A área de segurança deve reter este documento no mínimo por 3 meses, para
possíveis auditorias quanto ao cumprimento deste procedimento.
6.2.8 - CARTÃO DE SEGURANÇA
A utilização da LT não desobriga a utilização dos cartões de segurança vermelho,
conforme LA-RH_AMB-PO-0036.
6.2.9 - ANUÊNCIA DOS ENVOLVIDOS NA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS
Todos os executantes deverão dar ciência dos perigos e riscos da atividade e sua
forma de prevenção e assinar a LT.
6.2.10 - AÇÕES DICIPLINARES
A não observância deste procedimento caracteriza ato
insubordinação, passível de aplicação de penas disciplinares.

de

indisciplina

ou

Para funcionários da International Paper a área de recursos humanos analisará as
ocorrências e aplicará as sanções conforme legislação vigente.
Cabe aos prestadores de serviço a observância desse procedimento para seus
empregados e subcontratados.

7. RESULTADO ESPERADO
Garantia de liberação de trabalhos e permanência de pessoas nas áreas, visando a
segurança das atividades.
8. AÇÕES EM CASO DE ANOMALIAS
Consultar o departamento de SSMA.

9. ANEXOS
Não Aplicável
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1. OBJETIVO
Estabelecer sistemática para utilização de escadas portáteis para provedores e
profissionais IP na unidade Luiz Antonio.
2. DEFINIÇÕES
Não aplicável
3. SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE
Conforme item 6.2
4. CONDIÇÕES E MATERIAIS NECESSÁRIOS
Escadas portáteis em boas condições de uso
5. RESPONSABILIDADE/AUTORIDADE
Profissionais IP e Provedores
6. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
6.1 MONITORAMENTO (AMOSTRAGEM / INSPEÇÃO / VERIFICAÇÃO)
Não aplicável
6.2 EXECUÇÃO
6.2.1 - CUIDADOS
a)- Certificar se o local onde será posicionada a base da escada esteja limpa,
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isento de óleo, graxa ou produtos que tornem o piso escorregadio.
b)- Providenciar sempre o isolamento e sinalização da área.
c)- Ao subir ou descer em uma escada manual, ficar de frente para ela, segurandose com as duas mãos.
d) -Usar uma corda para levantar ou abaixar ferramentas e outros materiais
utilizados no trabalho, se necessário.
e)- Escadas de abrir Simples ou Dupla
e.1)- Devem ter altura adequada ao serviço a ser executado.
e.2)- Devem ficar totalmente abertas, com o limitador de abertura, totalmente
estirado.
e.3)- Os quatro pés devem ficar bem assentados em superfície plana e sólida.
e.4)- Nunca usar escadas de abrir como se fossem escadas de encostar.
f) Escadas de Encosto
f.1)– Deve estar posicionada, de tal forma que a distância que separa a sua base do
eixo vertical do ponto de apoio superior, seja de ¼ do comprimento total da mesma,
com os pés firmes na superfície de apoio. O ponto superior de apoio deve ser
amarrado.
f.2)- Para amarrar a escada, o usuário deve subir com a corda presa ao cinturão ou
no ombro, enquanto outra pessoa a segura firmemente.
f.3)– Nunca apoiar as escadas em vidraças, nem posicioná-las em frente a portas
que não estejam trancadas ou em outros locais que não ofereçam segurança.
f.4) – Nunca separar as partes de uma escada extensível e nem usar a sua parte
superior como se fosse uma escada simples ou como passadiço ou andaime.
f.5)- Nunca emendar duas escadas para aumentar o comprimento.
f.6)– Usar cinturão de segurança ao executar qualquer trabalho em escada acima de
dois metros, conforme descreve o LA-RH_STB-PO-0042.
6.2.2 – ARMAZENAGEM
a) Inspecionar e limpar as escadas, antes de armazena-las, de todos os resíduos,
graxa, óleo, etc.
b)Devem ser armazenadas na posição horizontal contra uma parede ou outra
superfície similar, sustentadas por suportes apropriados
c) O local deve ser protegido das intempéries.
d)– Escadas que acusarem defeito durante o uso, não devem ser armazenadas,
deverão ser encaminhadas para os devidos reparos.
6.2.3 – INSPEÇÃO
a) O usuário deve inspecionar a escada antes de usá-la , em caso de qualquer
defeito, encaminhá-la para manutenção ou substituição.
b) Inspeção de Rotina – verificar:
b.1)- Montantes : Se há rachaduras, sinais de batida ou outros defeitos.
b.2) Degraus : Se estão soltos, trincados ou com outros defeitos.
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b.3)- Ferragens (Dobradiças, guias, roldanas, etc.) : Se estão soltas, quebradas,
oxidadas, fora de alinhamento, outros.
b.4)- Sapatas de Segurança : Se estão soltas, desgastadas ou com outros defeitos.
6.2.4 – TRANSPORTE
a)-Nunca transpor portas ou virar esquinas com escadas no ombro, onde a visão da
mesma pode ficar comprometida por equipamentos altos e pilhas de materiais.
b)- Escadas de até 04 metros podem ser transportadas por uma só pessoa, devendo
a parte da frente ficar a uma altura de 02 metros e a de trás, rente ao chão.
c)- Escadas com mais de 04 metros devem ser tranportadas por duas pessoas,
apoiada nos ombros, do mesmo lado.
d)- Quando transportadas em veículos, devem ser posicionadas e presas de modo a
não proporcionar qualquer perigo.
7. RESULTADO ESPERADO
Utilização de escadas portáteis dentro dos padrões de segurança.
8. AÇÕES EM CASO DE ANOMALIAS
Não aplicável

9. ANEXOS
Não aplicável
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1. OBJETIVO
Estabelecer sistemática para trabalho de escavações, dispondo de medidas técnicas de
segurança para proteção no desenvolvimento das atividades, visando a segurança e
saúde dos profissionais.
2.DEFINIÇÕES
2.1 – ESCAVAÇÕES
Todo corte, furo, valeta ou depressão provocados, por meios manuais ou mecânicos,
na superfície do solo, apartir de 15 cm de profundidade no interior das áreas
operacionais, incluindo pavimentos e suas calçadas, e a 50 cm de profundidade nas
áreas consideradas livres (gramados e jardins) e que gere remoção de terra.
2.2 – EPI
Equipamento de Proteção Individual.
2.3 – EPC
Equipamento de proteção coletiva
2.4 – TALUDE
Superfície inclinada do terreno natural de uma escavação ou de um aterro.
2.5 – ESCORAMENTO
Estrutura de metal ou madeira, utilizada para proteger as paredes laterais de uma
escavação contra desmoronamento.
2.6 – APR
Análise Preliminar de Risco.
2.7 – ENGENHARIA CIVIL
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Departamento responsável onde possuem profissional de especialização civil com
conhecimento das informações geológicas e de sondagens da unidade.
2.8 – SONDAGEM
Documento na qual apresenta as características do solo através de investigação inloco, peculiar de cada unidade.
3. SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE
a) A proteção coletiva deve ter prioridade sobre as proteções individuais, prevendo a
adoção de medidas que evitem a ocorrência de desmoronamento, deslizamento,
projeção de materiais e acidentes com máquinas e equipamentos.
b) Em todo o desenvolvimento da atividade os resíduos gerados devem ser
descartados em seus recipientes ou locais específicos.
4. CONDIÇÕES E MATERIAIS NECESSÁRIOS
NBR 9061 Segurança de escavações a céu aberto.

5. RESPONSABILIDADE/AUTORIDADE
Profissionais IP e Provedores capacitados para a atividade
6. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
6.1 MONITORAMENTO (AMOSTRAGEM / INSPEÇÃO / VERIFICAÇÃO)
Não aplicável.
6.2 EXECUÇÃO
6.2.1 – Antes do início da atividade de qualquer tipo de escavações deve ser apresentado
projetos/croquis detalhado e assinado por responsável técnico executante da contratada,
bem como o detalhamento das condições geológicas e parâmetros geotécnicos do terreno
onde será executada a escavação, tendo como base informações das sondagens de cada
unidade.
6.2.2 - Considerar tambem à atualização dos históricos de possíveis vazamentos e
umidificações dos locais a serem trabalhados devido as chuvas.
6.2 3 – Para serviços de escavações adotar os padrões estabelecidos na NBR 9061
Segurança de escavações a céu aberto.
6.2.4 – A proteção coletiva deve ter prioridade sobre as proteções individuais.
6.2.5 – Na realização da APR certificar-se da existência de possíveis interferências de
redes de águas, esgoto, tubulação de gás, cabos elétricos, combate a incêndio,
aterramento, telefone e outros, através da verificação dos projetos/ croquis junto a
Engenharia Civil e avaliação no próprio local onde serão executados os serviços.
6.2.6 – Utilizar os EPI’s necessarios a realização do trabalho, conforme descrito na APR.
6.2.7 – Na realização de qualquer trabalho, verificar se o mesmo foi liberado conforme
registro no LA-RH_STB-RG-0008 fixado no local do trabalho, ficando terminantemente
proibido a entrada de qualquer pessoa dentro de uma vala caso ainda não tenha sido
liberada para trabalho.
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NOTA 1 – Todos os projetos devem ser avaliados pela área de Engenharia Civil/
Segurança do Trabalho IP antes do início da obra, as quais deverão apresentar seu aval
de liberação.
NOTA 2 – Toda e qualquer obra de escavação deve ser acompanhada em tempo integral
por especialista civil por parte da contratada que desponham do necessário conhecimento
e experiência para garantir uma correta execução.
6.2.8 – ESCAVAÇÕES
a) Riscos (comuns) de ruptura ou desprendimento de solo e rochas devido a:
a.1 - Operação de máquinas;
a.2 - Sobrecargas nas bordas dos talubes;
a.3 - Execução de talude inadequado;
a.4 - Aumento da umidade do solo;
a.5 - Vibrações na obra e adjacências;
a.6 - Realização de trabalhos sob condições meteorológicas adversas;
a.7 - Interferência de cabos elétricos, cabos de telefone e de redes de águas, de sistema
de esgoto e outros.
a.8 - Falta de espaço suficiente para a operação e movimentação de máquinas.
b) Verificar, antes da execução dos trabalhos , as condições do tempo e umidade do solo.
c) Verificar zonas de instabilização global ou localizada, para prevenir a formação de
trincas ou surgimento de deformações nas edificações e instalações vizinhas.
d) Disponibilizar escadas de acesso em locais estratégicos para escavações com mais de
1,25 metros, que permitam a saída rápida e segura dos executantes do trabalho.
e) Os materiais retirados da escavação devem ser depositados a uma distância superior à
metade da profundidade, medida a partir da borda da vala escavada.
f) A estabilidade dos taludes deve ser garantida por meio de técnicas de estabilização, tais
como: retaludamento, escoramento, atirantamento, grampeamento e impermeabilização.
g) É obrigatória a utilização de sinalizações de advertência e barreiras de isolamento.
h) O escoramento é uma condição crítica de segurança, portanto as seguintes medidas
devem ser observadas:
h.1- Todos os materiais usados no escoramento tem que estar em boas condições;
h.2 - Escoras, braços de apoio, travas transversais, devem ser seguramente fixadas e
posicionadas;
h.3 – Preferencialmente, o escoramento deve ser efetuado de cima para baixo na medida
em que a vala for sendo aberta;
h.4 - Alternativamente, o escoramento deve ser montado e desmontado do lado de fora da
vala ou escavação, e colocado dentro da mesma com auxílio de equipamento de guindar
ou similar;
h.5 - Excepcionalmente, caso haja necessidade da entrada de profissional para escorar/
complementar o escoramento (valas acima de 1,25 mts), a autorização deverá ser dada
somente pelo engenheiro responsável pela execução, sendo obrigatória a sua presença ao
lado da vala durante todo o período que os profissionais permanecerem no interior da
mesma. Adicionalmente deverão ser tomadas medidas especiais de proteção e resgate
caso ocorra um emprevisto.
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i) Toda área que sofreu uma escavação deve ser restaurada à sua condição anterior. A
compactação é uma parte importante da restauração, devendo ser executada. Se possível
a retirada do escoarmento deve ser inversamente proporcional ao reaterro da vala.
j) Quando da escavação da vala for executada por sistema mecânico convencional,
utlizando-se retro-escavadeira, a mesma deverá ter profissional habilitado, não devendo
haver profissionais próximo a máquina ou a escavação. O equipamento deverá estar com
relatório de inspeção de manutenção em dia.
6.2.9 – FUNDAÇÕES ESCAVADAS
a) Riscos (comuns) nas escavações de poços e fundações a céu aberto:
a.1 - Queda de materiais;
a.2 - Queda de pessoas;
a.3 - Fechamento das paredes do poço;
a.4 - Interferência com redes hidráulicas, elétricas, telefônicas, abastecimento de gás e
outros;
a.5 - Inundação;
a.6 - Eletrocução;
a.7 - Asfixia.
b) No decorrer da atividade,
escoramento/encamisamento.

verificar

a

necessidade

da

realização

de

c) Na realização de trabalhos em que não possibilite perfeito contato visual da atividade e
em que exista trabalho individual, o mesmo deve estar preso a um cabo-guia que permita
a solicitação ao profissional de superficie, caso necessário for.
d) A partir de 1 metro de profundidade, o acesso a atividade, deverá ser efetuado por
meio de equipamento de descida e içamento do trabalhador com sistema de travamento (
tripé ou monopé ).
e) Caso for necessário a iluminação interior, adotar sistemas estanques à penetração de
água e umidade, nâo superior a 24 volts.
f) Evitar a utilização de equipamentos acionados por combustão ou explosão no interior da
fundação.
g) Garantir a comunicação do trabalhador no fundo com a equipe de superfície através de
sistema sonoro.
h) Garantir ao executante da atividade, a boa qualidade do ar no interior da fundação.
NOTA 3 – Antes da execução da atividade a Engenharia Civil deverá consultar a
sondagem para verificação do nível do lençol freático e garantir essas informações ao
executante.

7. RESULTADO ESPERADO
Garantia da segurança e saúde dos profissionais através de medidas técnicas de
segurança
8. AÇÕES EM CASO DE ANOMALIAS
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No caso de qualquer anomalia detectada durante o desenvolvimento das atividades
entrar imediatamente em contato com o Engenheiro responsável da IP, que deve
proceder conforme BR-TEC_GMP_PO-0002
Caso a anomalia vier a ter impacto diretamente com a segurança e saúde do
profissional, paralisar as atividades até a liberação pelo Engenheiro responsável IP.
9. ANEXOS
Não aplicável.
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1. OBJETIVO
Descrever a sistemática de abertura de um processo Ergonômico de acordo com sua
categoria para a International Paper, fábrica Luiz Antonio.
2. DEFINIÇÕES
2.1 – ERGONOMIA
É um conjunto de ciências e tecnologias que procura o ajuste produtivo, confortável
e seguro entre o ser humano e o seu trabalho, basicamente procurando adaptar o
trabalho às características psicofisiológicas do ser humano.
2.2 – PROCESSO ERGÔNOMICO
2.2.1 – PEQUENA MELHORIA ERGONOMICA – (CATEGORIA 1)
São problemas que podem ser resolvidos com pequenas melhorias, para as quais
certamente sempre há recursos disponíveis na área.
2.2.2 – SOLUÇÃO CONHECIDA – (CATEGORIA 2)
São problemas que dependem apenas de pequeno detalhamento ou de dotação
orçamentária.
2.2.3 – SOLUÇÃO COMPLEXA – (CATEGORIA 3)
São problemas que exigem uma análise mais profunda para encontrar a solução
adequada.
2.2.4 – SEM SOLUÇÃO – (CATEGORIA 4)
São problemas cujos riscos são geralmente controlados por rodízio ou pausas.
2.2.5 – AÇÕES RELACIONADAS À ORGANIZAÇÃO DE TRABALHO - (CATEGORIA 5)
São ações relacionadas ao planejamento dos meios para o alcance dos resultados
planejados. Estes meios envolvem a Tecnologia, Maquinário, Manutenção, Matéria Prima,
Material, Método, Meio ambiente e Mão de Obra.
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3. SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE
Não aplicável.

4. CONDIÇÕES E MATERIAIS NECESSÁRIOS
a) Máquina Fotográfica.
b) Filmadora.
c) Micro computador.

5. RESPONSABILIDADE/AUTORIDADE
Conforme item 6.2

6. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
6.1 MONITORAMENTO (AMOSTRAGEM / INSPEÇÃO / VERIFICAÇÃO)
Não aplicável.
6.2 EXECUÇÃO
6.2.1 – DETECTAÇÃO DO PROBLEMA ERGONOMICO
a) Pelos Trabalhadores/Operadores, quando, estes estão relacionados ao seu
ambiente, postura de trabalho ou com á máquina em que ele exerce sua função;
b) Pelas inspeções, geralmente realizada pelo pessoal do SESMT ou agentes da
fiscalização do Trabalho;
c) Por denúncia médica, geralmente ligada a queixas no ambulalatório médico ou
mesmo afastamento;
d) Por proativiade, geralmente por suspeita de algum problema antes de comprovalo, se por exigência dos mecanismos de certificação ou exigência da matriz.
6.2.3 – DESENVOLVIMENTO PROCESSO ERGONÔMICO
a) Após a identificação do problema Ergonômic realiza –se a caracterização do
problema Ergonômico em categorias (1, 2 , 3 ou 4).
b) Após a caracterização do problema, verifica-se a classificação do problema:
b.1 - Para “Pequenas Melhorias” (categoria 1), desenvolve-se a análise.
b.2 - Para “Processos Ergonômicos” (categorias 2, 3 e 4), também desenvolve-se a
análise
6.2.4 – Caso, no Processo Ergonômico, sejam identificados outros perigos que não
constam na identificação dos perigos e avaliação e controle dos riscos, deve-se
atualizar este levantamento. Neste caso, para a realização desta atividade, os
devidos cuidados devem ser tomados até a implantação de uma ação.
6.2.5 – Após o desenvolvimento da Análise Ergonômica, o Consultor de Ergonomia
e o Coordenador do Comitê coordenam o processo e validam as ações a serem
tomadas.
6.2.6 – Após a validação das ações, o membro do Comitê de Ergonomia da Célula
implementa as ações registradas.
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6.2.7 – Após a implemetação das ações,aplica-se a Avaliação da Solução
Ergonômica ao trabalhador ou operador com objetivo de verificar a eficácia da
mesma.
6.2.8 –
O trabalhador ou operador registra seu parecer, quanto a ação
implementada no posto de trabalho,
6.2.9– O Consultor de Ergonomia, comparece ao posto de trabalho onde foi
aplicado o Processo Ergonomico e entrevista o trabalhador ou operador da área em
questão quanto as melhorias implantadas.
6.2.10– Após a validação do Processo Ergomonico, o Membro Comitê de
Ergonomia da Célula realizam o fechamento do Processo Ergonômico, se
considerado satisfatório. Caso contrário, proceder conforme item 3.3.
NOTA - Todo desenvolvimento do Processo Ergonômico é acompanhado e
registrado em atas.
7. RESULTADO ESPERADO
Garantia da ergonomia de um novo processo.
8. AÇÕES EM CASO DE ANOMALIAS
Se o Processo Ergonômico for considerado insatisfatório, o membro do Comitê de
Ergonomia da Célula em questão deve reabri-lo para a implementação de novas
ações. Este problema também deve ser tratado conforme PO.01.01.009.

9. ANEXOS
Anexo 1 – Fluxo de desenvolvimento do Processo Ergonômico Categoria 1.
Anexo 2 – Fluxo de desenvolvimento do Processo Ergonômico Categorias 2, 3, 4 e
5.
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ANEXO 1
FLUXO DE DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO ERGONÔMICO
CATEGORIA 1
1

- Identifica a célula/time;

2

- Identifica o local,

3 - Identifica a atividade(tarefa);
4 - Levanta os riscos Ergonômicos referidos pelo
Trabalhador/Operador;
5 - Evidencia o antes;
6 - Identifica o responsável pela adequação;
7 - Defina a medidas recomendadas/realizada para a melhoria;
8 - Evidencia o depois;
9 - Registra o custo da implantação da melhoria;
10 - Registra o status do risco ergonômico (minimizado ou eliminado).

International Paper do Brasil Ltda
– ESTE DOCUMENTO IMPRESSO NÃO É VÁLIDO –
ANEXO 2
FLUXO DE DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO ERGONÔMICO
CATEGORIA 2 3, 4 e 5
1

– Dados gerais;

2

– Título do Trabalho;

3

– Descrição geral da atividade;

4

– Relaciona o principal aspecto de dificuldade referido pelo colaborador;

5

– Defina a seqüência de ações técnicas;
5.1 – Descreva a atividade realizada;
5.2 – Descreva as situações Ergonomicamente Inadequadas;
5.3 – Descreva a(s) parte(s) do corpo;
5.4 – Destaca o tipo da gravidade;
5.5 – Descreva a solução proposta.

6

- Defina os Fatores Complementares.
6.1 – Diferença de Metodo;
6.2 – Tempo de ciclo;
6.3 – Tempo de trabalho;
6.5 – Ambiente;
6.6 – Rítmo;
6.7 – Taxa de ocupação;

6.8 – Número de operações por turno/ número de movimentos
repetivos por turno;
6.9 – Postura para trabalhar.
7 – Informa as evidências.
8 – Informa o identificador.
9 – Informa os instrumentos de avaliação complementar;
10 – Descreva as observações quanto ao risco ergonômico
11 – Descreva a conclusão quanto ao risco ergonômico
12 – Defina o critério de prioridade.
13 – Realiza o plano de ação de acordo com o item 17 do FO.19.03.024
14 – Informa as medidas de melhoria ergonômica.
15 – Descreva as medidas do controle de risco ergonômico (na
impossibilidade de solução total imediata);
16 – Informe no caso da utilização de instrumentos de avaliação
complementar;
17 – Registra o responsavel pelo problema.
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1. OBJETIVO
Estabelecer diretrizes e requisitos para utilização/operação de empilhadeiras e
paleteiras, visando a integridade física dos profissionais.
2. DEFINIÇÕES
Não aplicável
3. SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE
Não aplicável
4. CONDIÇÕES E MATERIAIS NECESSÁRIOS
Os operadores de empilhadeiras devem estar portando os EPI´S de acordo com a
exigência de cada área, independente da área que ele esteja locado.
No caso da operação das empilhadeiras houver alguma geração de resíduos, os mesmos
deverão ser descartados em seus recipientes específicos
5. RESPONSABILIDADE/AUTORIDADE
Profissionais habilitados
6. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
6.1 MONITORAMENTO (AMOSTRAGEM / INSPEÇÃO / VERIFICAÇÃO)
6.2 EXECUÇÃO
6.2.1 – REGRAS GERAIS
a) Somente pessoal habilitado e autorizado, portando em seu crachá a credencial
com foto em local visível, poderão operar empilhadeiras ou paleteiras, observandose as seguintes exigências:
a.1 - Possuir Carteira Nacional de Habilitação;
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a.2 - Possuir certificado de participação no curso de operação de Empilhadeira ou
Paleteira.
a.3 - A credencial (tarja) deverá ser retirada na área de SSMA, mediante entrega da
cópia do certificado de participação no curso de Operação de Empilhadeira ou
Paleteira com validade por 01 (um) ano. A revalidação se dará após o funcionário
passar pro exame médico completo;
a.4 - A cópia desta documentação ou de outros documentos de requisitos legais e
específicos ficará de posse da área de SSMA, que o arquivará na ficha individual do
funcionário próprio ou na pasta do referido Provedor
b) Antes de iniciar a jornada de trabalho, o operador de empilhadeira deve sempre
verificar o estado geral da empilhadeira, quanto aos níveis de óleo, água,
combustível e outros, vide Item 6.2.4;
c) Respeitar sempre as regras de sinalizações de trânsito nas áreas internas e
externas e dar preferência de passagem aos pedestres;
d) Ao detectar qualquer problema com o equipamento, parar o mesmo e comunicar
ao setor de manutenção para solução da anomalia;
e) Não passar sobre mangueiras de ar ou fios elétricos;
f) Não operar os equipamentos com as mãos e/ou sapatos com solado impregnados
de óleo ou graxa;
g) Nunca transportar pessoas nos equipamentos;
h) Nunca utilizar palets com defeito ou danificados;
i) Ao soar o alarme de comunicação de emergência, estacione o equipamento em
local seguro, deixando livres as vias de circulação e os equipamentos de
emergência;
j) Ao estacionar o equipamento, não o faça em rampa, não obstrua o acesso aos
quadros elétricos e aos equipamentos de emergência;
k) Não transportar cargas que tenham peso superior à capacidade do equipamento.
Consultar a placa de identificação de carga máxima;
l) Não transportar cargas com peso superior a capacidade nominal da máquina;
m) Utilizar os EPI’s de acordo com a exigência de cada área.
NOTA 1 – O uso de cinto de segurança é obrigatório na operação de empilhadeiras,
tanto nas áreas internas quanto nas externas.

6.2.2 - EMPILHADEIRAS
a) Não utilizar a empilhadeira para puxar ou empurrar qualquer veículo ou
equipamento;
b) Mantenha os braços e pernas dentro dos limites da empilhadeira;
c) Evite passar em buracos, sobre manchas de óleo ou sobre irregularidades do piso
que desequilibram a empilhadeira;
d) Não é permitido elevar pessoas com o garfo ou dar carona;
e) Estar atento para o espaço disponível, especialmente quanto ao garfo, quadro de
elevação e parte traseira da máquina;
f) Evitar arrancadas ou freadas bruscas;
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g) Ao descer rampas, fazê-lo em marcha-ré;
h) Não fazer curvas em rampas;
i) Movimentar a máquina com o garfo a cerca de 15 cm a 20 cm do piso, só elevando
o quadro quando estiver próximo ao local onde haverá movimentação da carga;
j) Acionar a buzina próximo aos cruzamentos, dando um toque curto;
k) Para o transporte de tubo de oxigênio ou acetileno, utilizar dispositivo apropriado
para tal;
l) Estacionar a empilhadeira em local plano, certificando-se que o freio estacionário
esteja acionado e os garfos rente ao chão;
NOTA 2 – Ao afastar-se da empilhadeira, mesmo que por um breve período, o
operador deve deixá-la freada, desligada e com o garfo encostado ao piso;
m) Quando a máquina não estiver operando, é obrigatório o fechamento da válvula
do cilindro das empilhadeiras a gás;
n) Para descarregamento, transporte, manuseio e armazenamento de produtos,
proceder conforme descrito nos procedimentos das áreas.
o) A remoção dos cilindros de gás das empilhadeiras deve ser feita somente em
locais ventilados, com a máquina desligada;
p) Após a troca dos cilindros, abrir a válvula, testar a conexão quanto a vazamento,
utilizando espuma de sabão ou outra substancia apropriada e observar todo o
sistema. Com a ausência de vazamentos, a máquina está liberada para ser operada;
q) Ao perceber algum sinal de vazamento de GLP, conduza a máquina para um local
ventilado, desligue o motor, feche a válvula do cilindro e procure o auxílio da
manutenção;
r) Ao movimentar a carga, faça-o com o quadro levemente inclinado para trás.
Somente incliná-lo para a frente quando a carga estiver sobre o local onde será
colocada;
s) Nunca suspenda ou abaixe a carga quando a empilhadeira estiver em movimento;
t) Quando trafegar com carga sobre declive ou sua visão for obstruída pela carga,
deve-se operar sempre em marcha á ré;
v) Não transitar e não permitir que ninguém transite sob o garfo elevado, com ou
sem carga;
NOTA 3– A velocidade máxima permitida para as empilhadeiras
unidade fabril é 15Km/h.

no interior da

6.2.3 – PALETEIRAS
a) O operador deverá certificar-se da segurança de operação, evitando a
aproximação demasiada de pessoas
b) Quando o equipamento estiver fora de uso, o responsável deverá deixar os garfos
abaixados e retirar a chave do contato;
c) Não utilizar a paleteira quando a carga da bateria estiver baixa;
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d) Evite soltar o timão para que a paleteira pare sozinha;
e) Nunca mudar o sentido da paleteira sem que ela esteja totalmente parada.
6.2.4 – INSPEÇÃO
A Inspeção deve ser realizada conforme descrito no LA-RH_STB-PO-0078
.
NOTA 4 - Em caso de não conformidade em algum item do check-list que possa ser
considerado inseguro para iniciar as atividades, encaminhar o equipamento
imediatamente para manutenção.
7. RESULTADO ESPERADO
Correta utilização de empilhadeiras e paleteiras,
8. AÇÕES EM CASO DE ANOMALIAS
Não aplicável
9. ANEXOS
Não aplicável
.

Consensadores:
Analistas Críticos:
Homologadores:

Alfredo Moraes
Cristina Rossetti
Cleber Pupo

Prazo:
Prazo:
Prazo:

20/09/2012
23/09/2012
25/09/2012

International Paper do Brasil Ltda
– ESTE DOCUMENTO IMPRESSO NÃO É VÁLIDO –

PROCEDIMENTO
Título:

REABASTECIMENTO DE ÁGUA EM GALÕES

Cód.Doc:

LA-RH_STB-PO-0091-01

Tipo do Documento:

Sistema de Gestão:

OHSAS 18001 – Saúde e
Segurança

Procedimento - Operacional

Áreas/Setores de Aplicação:

IND_LAN - LAN - Fábrica Luiz Antonio

Áreas/Setores de Interface:

[Áreas de Interface (Texto)]

Pastas:

[Pastas de Documentos (Texto)]

Status:

Aprovado

Data do Status:

Autor:

Cristina Rossetti

Editores:

Referências:

[Referências do Documento (Texto)]

Anexos:

[Anexos do Documento (Texto)]

27/1/2012 16:33:00
Cristina Rossetti

Comentários da
Revisão:

1. OBJETIVO
Estabelecer um padrão de movimentação e higienização dos galões de água
utilizados nos bebedouros nas áreas.
2. DEFINIÇÕES

Não Aplicável
3. SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

Descarte os itens utilizados na limpeza do galão no recipiente adequado
4. CONDIÇÕES E MATERIAIS NECESSÁRIOS

Álcool iodado
Álcool gel
Carrinho de transporte
Abridor
Pano
Papel toalha
5. RESPONSABILIDADE/AUTORIDADE
Profissionais que utilizam galões de água nas suas respectivas áreas.
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6. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
6.1 MONITORAMENTO (AMOSTRAGEM / INSPEÇÃO / VERIFICAÇÃO)
Não Aplicável
6.2 EXECUÇÃO

A descrição da atividade está detalhada no passo a passo a ser seguido, conforme
abaixo. O álcool iodado deverá ser retirado no Laboratório Central e manuseado de
forma adequada pelos usuários.
6.2.1 TRANSPORTE DO GALÃO
O transporte do galão para translado no setor deve ser feito com o auxilio de um
carinho, fixando (amarrando) o galão para fazer o transporte ou sobre pallet com
empilhadeira ou paleteira.
No manuseio do galão o profissional deverá adotar postura ergonômica correta
flexionando os joelhos e manter a coluna alinhada ( reta).

6.2.2 – HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS
Antes de manusear o galão, lavar as mãos com água e sabão neutro, secar com
papel toalha e passar álcool gel para assepsia.
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6.2.3 – LIMPEZA DO GALÃO
Umedecer com água o papel toalha, e fazer a limpeza preliminar no bocal/pescoço
e base do assento do galão.

6.2.4 –UTILIZAÇÃO DO ABRIDOR
De posse do abridor apropriado, utilizar-se da ponta do mesmo
retirada do lacre.

para fazer a

International Paper do Brasil Ltda
– ESTE DOCUMENTO IMPRESSO NÃO É VÁLIDO –
6.2.5 POSICIONAMENTO DAS MÃOS PARA USO DO ABRIDOR
Posição correta do abridor para remoção da tampa

6.2.6 – HIGIENIZAÇÃO DO BOCAL DO GALÃO
Pegar o frasco de álcool iodado, umedecer um pano ou papel toalha, e efetuar a
impeza no bocal/pescoço e base do assento do galão.

6.2.7 – INSPEÇÃO NOS BEBEDEDOUROS
Independente do modelo do bebedouro o profissional deverá inspecionar se
não tem nenhum resíduo/sujeira na água, e posteriormente efetuar a
limpeza da base com o pano ou papel toalha umedecido com álcool iodado.
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6.2.8 - COLOCAÇÃO DO GALÃO NO BEBEDOURO
Após os cuidados mencionados quanto a higienização das mãos ,galão e
bebedouro o reabastecimento deve ser efetuado.

7. RESULTADO ESPERADO
Cumprimento do padrão de movimentação e higienização dos galões de água.
8. AÇÕES EM CASO DE ANOMALIAS
Não Aplicável
9. ANEXOS
Não Aplicável
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1. OBJETIVO
Os procedimentos para inspeção, manutenção dos equipamentos de Combate a Incêndio,
vazamento de óleo destinam- se a orientar sobre as providências que devem ser tomadas
a fim de garantir que os mesmos estejam sempre em perfeitas condições de utilização.
2. DEFINIÇÕES
Conforme item 6.2
3. SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE
Não aplicável
4. CONDIÇÕES E MATERIAIS NECESSÁRIOS
Não aplicável
5. RESPONSABILIDADE/AUTORIDADE
Profissionais SSMA/ Bombeiros/Monitor Ambiental
6. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
6.1 MONITORAMENTO (AMOSTRAGEM / INSPEÇÃO / VERIFICAÇÃO)
6.1.a) INSPEÇÃO DE HIDRANTES
OBJETIVO
Verificar se os equipamentos lotados nos abrigos estão em perfeita ordem.
Constatar quaisquer irregularidades diretamente ligadas aos hidrantes a abrigos
de mangueiras.
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DEFINIÇÕES
Hidrante: Dispositivo de tomada d’água, destinado a alimentar as mangueiras.
Abrigo de Mangueira: Dispositivo destinado à guarda das mangueiras, chaves e
esguichos.
Mangueira:Conduto flexível e canalizar um agente extintor.
União: Peça metálica destinada a unir lances de mangueiras.
Chave de União: Ferramenta destinada a facilitar a ligação de mangueira e esguichos.
Esguicho: Peça destinada a formar e orientar o jato do agente extintor.
PROCEDIMENTOS PARA INSPEÇÃO
-Abrir a porta do abrigo de mangueiras;
-Retirar as Mangueiras, Esguichos e Chaves;
-Inspecionar a porta do abrigo de mangueiras, quanto ao estado do trinco, dobradiças,
vidro e pintura internas/externa;
-Inspecionar as mangueiras, verificando se estão secas e limpas;
-Inspecionar os esguichos amassamentos, obstrução, etc;
-Limpar, interna e externamente, o abrigo de mangueira;
-Recolocar as mangueiras no abrigo de mangueiras, dobrando-as na forma de
aduchamento;
-Colocar os esguichos e as chaves de união no abrigo de mangueiras;
-Assinar a ficha de controle de hidrante no mês correspondente;
-Fechar a porta do abrigo de mangueiras;
-Inspecionar as válvulas do hidrante quanto a vazamentos, amassamento e trincas.
PERIODICIDADE
Os hidrantes e abrigo de mangueiras deverão ser drenados e inspecionados
mensalmente.
NUMERAÇÃO E MARCAÇÃO
Os abrigos de mangueiras e os hidrantes deverão ser numerados conforme padrão
definido.
PROCEDIMENTOS PARA MANUTENÇÃO
-Efetuar o bloqueio da válvula selecionadora
-Abrir a válvula a ser reparada
-Drenar a água da tubulação
-Substituir a válvula danificada.

6.1.b) INSPEÇÃO DE EXTINTOR DO TIPO DE CO2 (DIÓXIDO DE CARBONO)
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OBJETIVO
Verificar se os extintores estão em condições de ser usados prontamente numa situação
de emergência.
Constatar qualquer irregularidade que impeçam o bom funcionamento dos extintores.
DEFINIÇÕES
Extintor: Equipamento portátil ou sobre rodas destinado a combater princípios de incêndio.
Recepiente: Corpo principal do aparelho destinado a conter o agente extintor.
Agente extintor:Produto com a qual os extintores são carregados.
Difusor :Dispositivo cônico que vai ligado na extremidade da mangueira e destinado a
facilitar a aplicação do gás.
Trava de Segurança:Dispositivo que impede o acionamento acidental do extintor.
Válvula de Segurança: Dispositivo destinado a dar segurança ao recipiente, corpo principal
do aparelho extintor.
PROCEDIMENTO PARA INSPEÇÃO
-Inspecionar os extintores das seguintes forma:
-Desmontar os acessórios retirando a mangueira, difusor;
-Inspecionar os componentes acima;
-Pesar o extintor e conferir o resultado com a marcação gravada na válvula;
-Se o resultado for 10% mais baixo do que o peso total indicado na válvula, substituir o
extintor por outros;
-Montar a mangueira com difusor;
-Limpar o extintor;
-Verificar se estão desobstruídos;
-Verificar amassamentos ou outros danos;
-Verificar o estado da pintura dos locais de permanência.
PERIODICIDADE
- Inspeção visual semanalmente verificando condições do extintor.
- Inspeção mensal verificando, peso do extintor e controle de marcação de etiqueta.
- Inspeção anual substituindo etiqueta de controle.
6.1.c) INSPEÇÃO DE EXTINTORES DO TIPO DE PÓ PRESSURIZADO
OBJETIVO
Verificar se os extintores estão em condições de ser usados prontamente numa situação
de emergência.
Constatar quaisquer irregularidade que impeçam o bom funcionamento dos extintores.
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DEFINIÇÕES
Extintores: Equipamento portátil ou sobre rodas destinado a combater princípios de
incêndio.
Recipiente: Corpo principal do aparelho destinado a conter o agente extintor.
Agente extintor :Produto o qual os extintores são carregados.
PROCEDIMENTO PARA INSPEÇÃO
Inspecionar os extintores observando:
Se estão desobstruídos;
-Limpeza, marcação e etiquetagem;
-Amassamento ou outros danos em seu componentes;
-Pressão indicada no manômetro;
-O estado da pintura dos locais de permanência;
NOTA 1: Extintores amassados, furados ou danificados, não devem ser recuperados e
sim substituídos por aparelhos em bom estado.

PERIODICIDADE
-Inspeção visual semanalmente verificando condições do extintor.
-Inspeção mensal verificando, manômetro e controle de marcação da etiqueta.
-Inspeção anual troca do agente extintor e recarga.

6.2.d) INSPEÇÃO DE EXTINTORES DE ÁGUA PRESSURIZADA
OBJETIVO
Verificar se os extintores estão em condições de ser usados prontamente numa situação
de emergência.
Constatar quaisquer irregularidades que impeçam o bom funcionamento dos extintores.
DEFINIÇÕES
Extintores: Equipamento portátil ou sobre rodas, destinados a combater princípios de
incêndio.
Recepiente:Corpo principal do aparelho destinado a conter o agente do extintor.
Agente extintor:Produto com o qual os extintores são carregados.
PROCEDIMENTO PARA INSPEÇÃO
Inspecionar os extintores observando:
Se estão desobstruídos;
-Limpeza, marcação e etiquetagem;
-Amassamento ou outros danos em seus componentes;
-Pressão indica no manômetro;
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-O estado da pintura dos locais de permanência;
NOTA 2: Extintores amassados, furados ou danificados, não devem ser recuperados
sim substituídos por aparelhos em bom estado.
PERIODICIDADE
-Inspeção visual semanalmente verificando condições do extintor.
-Inspeção mensal verificando, manômetro e controle de marcação da etiqueta.
-Inspeção anual troca do agente extintor e recarga.
6.1.e) INSPEÇÃO DE EXTINTORES TIPO CARRETA DE PÓ QUÍMICO E H2O COM
CILINDRO DE GÁS
OBJETIVO
Verificar se os extintores estão em condições de ser prontamente numa situação de
emergência.
Constatar quaisquer irregularidade que impeçam o bom funcionamento dos extintores.
DEFINIÇÃO
Extintor: Equipamento portátil ou sobre rodas destinadas a combater princípios de
incêndio.
Recipiente: Corpo principal do aparelho destinado a conter o agente extintor.
Agente extintor:Produto com o qual os extintores são carregados.
Cilindro de gás: Cilindro de aço que contém o gás (CO2/CN2) propulsor do pó ou d’ água.

PROCEDIMENTO PARA INPEÇÃO
Inspecionar os extintores observando:
Se estão desobstruídos
Se a mangueira esta ressecada ou com trinca;
Limpeza, marcação e etiquetagem;
Amassamentos ou outros danos;
O estado da pintura dos locais de permanência;
Retirar o cilindro de gás, para conferência do seu peso, caso esteja com 10% abaixo do
seu peso total indicando na válvula do cilindro, substituir o cilindro por outro.

PERIODICIDADE
Inspeção visual semanalmente verificando condições de extintor.
Inspeção mensal verificando, peso do cilindro de gás e controle de marcação de etiqueta.
Inspeção anual substituindo a etiqueta de entrada.
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6.1.f) INSPEÇÃO DE KIT DE CONTENÇÃO DE VAZAMENTOS DE ÓLEO
OBJETIVO
Garantir que o kit está apto à atender uma emergência.
DEFINIÇÕES
KIT: Dispositivo utilizado para contenções de pequenos vazamentos de óleo/produtos
químicos.

Conteúdo do Kit:
Até 5kg – Turfa
Até 2 pçs – Cordão absorvente
Até 5 pçs – Manta absorvente
1 pç – Vassoura
1 pç – Pá
PROCEDIMENTO DE INSPEÇÃO:
Verificar se o kit contém os itens citados acima.
O monitor ambiental é o responsável pela inspeção dos Kits de suas áreas, devendo
providenciar a reposição na ausência de um ou demais itens mencionados acima.
6.2 EXECUÇÃO
Ver item 6.1.
7. RESULTADO ESPERADO
Garantia que os equipamentos estejam sempre em perfeitas condições de utilização.
8. AÇÕES EM CASO DE ANOMALIAS
Caso ocorra algum problema no cumprimento do procedimento, entrar em contato com a
Coordenação SGA.
9. ANEXOS
Não Aplicável
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E 15 Luva de raspa, obrigatório nas tarefas de manutenção civil
E 16 Luva de PVC, obrigatório em atividades com manuseio de produtos químicos
E 17 Luva de vaqueta, obrigatório em tarefas diversas na área
E 30 Creme protetor pele, obrigatório em atividades com manuseio de óleo e/ou graxa
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1 - GERENTE GERAL
Subsidiar o Coordenador Geral de Emergência e demais Coordenadores para que exerçam suas
atividades de forma efetiva, apoiar e auxiliar na tomadas de decisões.
Assegurar condições adequadas a nível de recursos humanos e materiais para o atendimento de
emergência.
Subsidiar o Coordenador de Comunicação nas informações a Órgãos Públicos, e membros da
Diretoria atuando como porta voz perante a mídia caso necessário.
Comunicar e manter informado a Diretoria, as ações e medidas adotadas para o controle da
emergência.
2 - COORDENADOR GERAL DA EMERGÊNCIA
Se necessário, ao ser informado da ocorrência, deslocar-se imediatamente ao local da ocorrência;
Assumir a direção geral das ações necessárias para o controle da emergência e a mitigação de
impactos ambientais e a redução das perdas decorrentes da emergência;
De acordo com o cenário apresentado, avaliar internamente e externamente a situação e os
riscos existentes;
Avaliar a necessidade de acionamento de órgãos de apoio externo;
Comunicar e manter informado o Gerente-Geral da Fábrica, as ações e medidas adotadas;
Decidir, com a equipe de apoio, a estratégia, procedimentos e recursos a serem desencadeados
para o controle e mitigação da emergência;
Declarar o término, inspecionar o local sinistrado e registrar a ocorrência, para posterior
investigação e conseqüente eliminação das causas básicas e imediatas que resultaram na
emergência;
Fora de horário administrativo, domingos e feriados, definir a necessidade de recursos externos
ou de funcionários.
EMERGÊNCIA EXTERNA ENVOLVENDO PRODUTOS QUÍMICOS
Acionar o Plano de Emergência no Transporte de Produtos Químicos.
Comunicar, à empresa especializada contratada para esta situação, informações sobre o produto
envolvido no acidente e outros dados, conforme a necessidade.
Comunicar o acidente à transportadora, e no caso de bombeamento para outro tanque, solicitar um
outro caminhão tanque.
Avaliar e zelar pela segurança do pessoal da Internacional Paper envolvido na Emergência;
Atender as autoridades competentes;
Auxiliar a empresa especializada contratada para esta situação no desenvolvimento das ações
de combate, quando pertinente.
Divulgar a imprensa somente informações passadas pelo coordenador de comunicação;
Manter as autoridades públicas informadas, dependendo da gravidade do acidente;
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Os coordenadores da IP FÁBRICA INDUSTRIAL LUIZ ANTÔNIO possuem autonomia para tomar
decisões, inclusive aquelas de ordem econômica, que envolvam a contratação de guinchos e
aquisição de equipamentos e acessórios.
3 - COORDENADORES DAS CÉLULAS
Orientar e subsidiar o Coordenador Geral de Emergência e outros para que exerçam suas funções
da forma mais efetiva possível;
Apoiar e auxiliar na tomada de decisões;
Manter outras pessoas, no âmbito interno, informadas a respeito da emergência e ações tomadas
para a redução das perdas;
Orientar funcionários da área envolvida sobre procedimentos e ações a serem adotadas.
4 - COORDENADOR DE COMUNICAÇÃO
Tomar ciência das ações desencadeadas pelo Plano e em conjunto com o Coordenador Geral de
Emergência, Gerente-Geral e/ou Gerente da Célula de Gestão de Pessoas divulgar notas oficiais
internas e externas sobre a emergência.
5 - COORDENADOR DE MANUTENÇÃO
Preparar, solicitar e disponibilizar materiais e recursos necessários ao reparo de equipamentos
avariados, visando a minimizar eventuais impactos causados pela emergência;
Providenciar o corte ou o fornecimento de água e/ou energia elétrica, e/ou outros recursos, se
necessários;
Controlar e informar ao Coordenador Geral de Emergência o tempo gasto para os reparos
necessários.
6 - COORDENADOR MÉDICO
Assegurar condições adequadas de recursos humanos e materiais para o pronto atendimento de
emergências;
Realizar o pronto atendimento no ambulatório médico da fábrica, conforme descrito na LARH_STB-PO-0045 e, se necessário, providenciar o encaminhamento de vítimas para os hospitais
ou clínicas da região,
Comunicar e manter informado o Gerente-Geral da Fábrica, as ações e medidas adotadas.
7 - COORDENADOR DO SGA
Apoiar e auxiliar na tomada de decisões;
Manter outras pessoas, no âmbito interno, informado a respeito da emergência, seu controle e
suas conseqüências;
Orientar funcionários da área envolvida sobre procedimentos e ações a serem adotadas;
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Comunicar a ocorrência ao Gerente-Geral da Fábrica e mantê-lo informado sobre os prováveis
impactos ambientais;
Decidir, com o apoio da equipe, a estratégia e procedimentos a serem desencadeados para o
controle da emergência e mitigação dos impactos ambientais.
Comunicar, se necessário, órgãos municipais, estaduais e federais.
Acionar a empresa especializada no atendimento a emergência química
8 – COORDENADOR DE SEGURANÇA RADIOLÓGICA
Orientar e subsidiar o Coordenador Geral de Emergência no controle da emergência radioativa;
Auxiliar nas decisões de caráter estratégico;
Avaliar em conjunto com o Coordenador de Emergência a necessidade de acionamento e
convocação de órgãos de apoio externo;
Realizar o isolamento e monitoração ambiental do local atingido pela ocorrência radioativa.
9 - COORDENADOR DE TRANSPORTES
Organizar os veículos no interior da Fábrica;
Providenciar transporte necessário para a retirada dos profissionais da Fábrica;
Orientar os motoristas quanto aos procedimentos a serem adotados;
Certificar-se da presença de visitantes nas portarias;
Providenciar outros recursos tais como água, lanches, etc. quando solicitado pelo Coordenador
Geral de Emergência.
10 - BOMBEIROS INDUSTRIAIS
Verificar o local exato e o tipo de emergência, avaliando a sua extensão;
Organizar, controlar e distribuir atividades aos membros da Brigada de Emergência;
Atuar nas ações de resposta, liderando e mobilizando os recursos necessários;
Analisar a possibilidade de propagação da emergência, atuando na redução de eventuais
conseqüências;
Mobilizar os recursos disponíveis para os primeiros socorros e permanecer de prontidão para
eventual intervenção, caso necessário;
Caso haja vítimas, prestar os primeiros atendimentos até a chegada da equipe médica.
11 - BRIGADA DE EMERGÊNCIA
a) ATRIBUIÇÕES
Verificar o local exato e o tipo de emergência, avaliando a sua extensão;
Atuar nas ações de resposta, mobilizando os recursos necessários;
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Analisar a possibilidade de propagação da emergência, atuando na redução de eventuais
conseqüências;
Mobilizar os recursos disponíveis para os primeiros socorros e permanecer de prontidão para
eventual intervenção, caso necessário;
Caso haja vítimas, prestar os primeiros atendimentos até a chegada de equipes médicas.
b) RESPONSABILIDADES
b.1 LÍDER DA BRIGADA
Membro da Brigada de Emergência que coordena as ações mitigadoras e o combate diante da
ocorrência de emergências. O Líder das Ações de Combate é representado pelo Supervisor de
turno, será o Brigadista específico da área onde esta ocorrendo a emergência.
b.2) EQUIPE DE COMBATE A EMERGÊNCIAS
Membros participantes da Brigada de Emergência que tem como responsabilidade executar as
ações mitigadoras diante da ocorrência de emergências. Esta equipe é definida pelo Líder da
Brigada e/ou Bombeiro Industrial quando da ocorrência de emergências.
c) EQUIPE DE EVACUAÇÃO E ISOLAMENTO DE ÁREA
Membros participantes da Brigada de Emergência que tem como responsabilidade a desocupação
da área de risco ou de toda a fábrica se necessária, bem como realizar o isolamento dos locais.
Esta equipe é definida pelo Líder da Brigada e/ou Bombeiro Industrial quando da ocorrência de
emergências.
d) EQUIPE DE PRIMEIROS SOCORROS
Membros participantes da Brigada de Emergência que tem como responsabilidade o pronto
atendimento de urgência aos eventais acidentados e realizar o encaminhamento externo se
necessário. Esta equipe conta com Médicos, Enfermeiros e Auxiliares de Enfermagem em horário
administrativo. Fora do horário administrativo a empresa conta com auxiliares de enfermagem e
membros treinados em primeiros socorros da Brigada de Emergência.
e) OPERADOR DA BOMBA DE INCÊNDIO
Brigadista da área de Utilidades designado para operacionalizar as bombas de incêndio em
qualquer condição de partida ou em situações de testes de funcionamento e situações de
emergência, conforme Tabela de EPI por área.
f) OPERADOR DA VÁLVULA DE SPRINKLERS
Brigadista da área do Acabamento designado a supervisionar a válvula de governo de Sprinklers
que controla os sprinklers na área de origem do incêndio. Em caso de incêndio esta pessoa deve
dirigir-se a válvula e certificar-se de que ela esteja aberta, ainda deve permanecer junto à válvula
até que seu fechamento seja autorizado pelo coordenador do POE.
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12 - DEMAIS FUNCIONÁRIOS
Ao se depararem com situações emergenciais efetuar o primeiro combate e controle, se treinado
para tal, ou comunicá-las por meio do ramal *61 ou canal 1 do rádio ou acionar a botoeira de
emergência existente nas áreas.
Desligar todos os aparelhos eletrônicos, luzes, condicionadores de ar, equipamentos e bloquear
todas as válvulas;
Aguardar, com calma, ordem de evacuação, seguindo as orientações dos brigadistas e
bombeiros
Não utilizar telefone, deixando as linhas livres para as comunicações de emergência;
Orientar e conduzir visitantes calmamente para a saída de emergência, liberando-o de imediato
(se isto puder ser realizado com segurança).

Elaborador:
Alfredo Jorge de Moraes

Sigilo:
Uso Interno ao Negócio

Aprovador:
Cleber Pupo

IP –Fábrica Luiz Antonio

Código

LA-RH_STB-TB0023

Tabelas

Versão

00

Área

Título:

SSMA

PONTOS DE ENCONTRO EM CASO DE EMERGÊNCIA
Páginas

SGQ

NÚMERO

SETOR

01

PORTARIA 1 AO LADO DO EDIFÍCIO ADMINISTRATIVO

02

PORTARIA 2 AO LADO DO ESCRITÓRIO DAS TRANSPORTADORAS

03

PORTARIA 3 AO LADO DA TORRE DE TRANSMISSÃO

04

R| PÁTIO LADO LESTE ATRÁS DA MÁQUINA LAN 2

– ESTE DOCUMENTO IMPRESSO NÃO É VÁLIDO –
Elaborador:
Alfredo Jorge de Moraes

Sigilo:
Uso Interno ao Negócio

Aprovador:
Cleber Pupo

1/1

SGA

SST

IP – Fábrica Luiz Antonio

Código

LA-RH-STB-TB-0025

TABELA
(Plano de Emergência)

Versão

02

Área

Título:

COMBATE A INCÊNDIO OU EXPLOSÃO
IMPACTOS AMBIENTAIS POTENCIAIS :
CONSEQÜENCIAS PROVÁVEIS SST:

Contaminação do solo
Intoxicações

ESTADO FÍSICO:

Contaminação da água

Lesões/ Ferimentos graves
GÁS

RECURSOS

Páginas

Contaminação do ar

Comunidade

Danos em Estruturas/ equipamentos

LÍQUIDO

1/1

Outros

Outros

SÓLIDO

ESTADO DE PREPARAÇÃO

SSMA

NÃO APLICÁVEL

AÇÕES GENÉRICAS DE COMBATE
LOCALIZAÇÃO
Funcionários em geral

Bombeiro Industrial

Segurança do Trabalho

Brigada de Emergência

Áreas Operacionais

Extintores Portáteis

Áreas Operacionais

Hidrantes

Áreas Operacionais

Sprinklers

Estocagem de Papeis/Pilha de Biomassa/Túneis - Coordenar o atendimento emergencial;
de Cavacos/Biomassa/Silo 1 e 2 Caldeiras - Solicitar auxílio interno, se necessário;
Auxiliares.
- Avaliar a ocorrência e as condições de segurança do local, verificar a existência de vítimas e aplicar os 1ºs
Segurança do Trabalho
socorros, se envolver produtos químicos consultar a ficha de informações de segurança de produtos químicos se
necessário, remover materiais combustíveis e/ou inflamáveis não atingidos para evitar propagação do incêndio.
Segurança do Trabalho
- Solicitar bloqueios de energia (elétrica, instrumentos, radioativa, etc.).

Caminhão de Incêndio ABT
Viaturas e Ambulância
Canhão Fixo
Canhão Móvel

- Comunicar a ocorrência via alarme ou via rádio;
- Efetuar o primeiro Combate, aguardar e seguir orientações do Bombeiro/Brigada
Bombeiro Industrial/Brigada de Emergência

Pátio de Cavacos/Biomassa e Estocagem de - Combater o incêndio observando as classes do fogo.
- Ao final da ocorrência realizar o rescaldo da área.
Combustíveis.
- Registrar a ocorrência.
Segurança do Trabalho
- Comunicar o Coordenador Geral da Emergência.
Mitigação Ambiental

Conjunto Autônomo

Áreas Operacionais, Segurança do Trabalho, -Acompanhar as emissões de resíduos gerados pelo combate ao incêndio, para serem descartados conforme
LA-RH_AMB-PO-0011
Caminhão de Incêndio ABT.

Isolamento de área

Viaturas e Segurança do Trabalho

EPI(S) RECOMENDADO(S)

Mitigações Ambientais

Capacete de Segurança, Calçado de Segurança, Conjunto de Aproximação, Bota de Segurança
Protetor Facial, Luvas, Conjunto Autônomos, Máscara Panorama Facial com Filtro Químico e
Mangotes.

- Acompanhar a emissão de resíduos gerados no combate ao incêndio, buscando minimizar seus efeitos através
de desvios, barreiras ou outros dispositivos para contenção de efluentes;
- Os eventuais resíduos gerados deverão ser descartados conforme LA-RH_AMB-PO-0011
-Avaliar a necessidade de contactar a comunidade vizinha, vide LA-RH_AMB-PO-0001, de modo a prevenir ou
mitigar impactos ambientais. Ex. Vazamento de óleo ou soda que possa vir contaminar o rio Mogi
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Eletricista lII

Técnico
Instrumentação

DU
R

TIME: OFICINAS

Assistente
Manutenção
JR e SR

DU
R

CÉLULA: CAT

DU
R

PADRONIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL POR FUNÇÃO - SETOR INSTRUMENTAÇÃO /
ELÉTRICA

Instrumentista lll

E1
P
P
P
Protetor auricular
E2
E2
E2
Respirador descartável p/ poeiras e névoas
Respirador facial (panorama)
E4
P
P
P
Respirador semifacial com filtro p/ fuga
P
P
P
Máscara de solda, tipo Elmo
E7
E7
E7
Protetor Facial
E9
P
P
P
Óculos de segurança lente incolor
E 10
E 10
E 10
Óculos de segurança lente verde
E 11
E 11
E 11
Óculos de segurança, modelo ampla visão
E 13
E 13
E 13
Luva de algodão pigmentada
Luva de tricotada com fio de aço
E 15
E 15
E 15
Luva de raspa
E 16
E 16
E 16
Luva de PVC
E 17
E 17
E 17
Luva de vaqueta com cobertura luva 15000 volts.
Luva de grafatex - kevlar
E 19
E 19
E 19
Luva alta tensão 15000 volts
E 20
E 20
E 20
Luva de vaqueta
E 23
E 23
E 23
Luva baixa tensão 500 volts
E 24
E 24
E 24
Luva segurança indura p/ cobertura luva 500 volts.
E 27
E 27
E 27
Macacão de tyvek
Conjunto de PVC - trevira
E 30
E 30
E 30
Creme protetor pele
E31
P
P
P
Capacete de segurança
E 33
E 33
E 33
Cinto de segurança
E 34
E 34
E 34
Bota de borracha
Calçado de segurança, com biqueira de aço
P
P
P
P
Calçado de segurança, sem biqueira de aço
E 37
E 37
E 37
Capuz de segurança, tipo Balaclava
P
P
P
Camisa segurança em indura
P
P
P
Calça segurança em indura
E 43
E 43
E 43
Óculos de segurança lente verde( Arc-Block)
E 50
E 50
E 50
Jaleco 7/8, com proteção contra arco elétrico
Dur = Durabilidade / dias
E = Utilização Eventual
P = Utilização Permanente
E 1 Protetor auricular, obrigatório nas áreas indicadas no processo produtivo
E 2 Respirador descartável p/ poeiras e névoas, obrigatório em atividades no túnel de cavaco e quando manusear máquinas operatrizes (ex. lixadeiras, furadeiras etc)
E 4 Respirador semifacial com filtro, obrigatório nas áreas indicadas no processo produtivo
E 5 Respirador facial, obrigatório em atividades onde há exposição de gases (ex. ácido sulfúrico, peróxido de hidrogênio, hipoclorito etc)
E 6 Máscara de solda, tipo Elmo, obrigatório nas tarefas com solda elétrica
E 7 Protetor facial, obrigatório nas tarefas onde há dispersão de partículas (ex. furadeiras, lixadeiras etc)
E 9 Óculos de segurança lente incolor, obrigatório nas áreas indicadas no processo produtivo
E 10 Óculos de segurança lente verde, obrigatório nas atividades com maçarico e no acompanhamento de solda elétrica
E 11 Óculos de segurança, modelo ampla visão, obrigatório durante as atividades em áreas e equipamentos com produtos químicos
E 13 Luva de algodão pigmentada, obrigatório em atividades leves na área
E 14 Luva tricotada com fio de aço, obrigatório no manuseio contra facas no Desmut

/P
E

DU
R

/P
E

DU
R

/P
E

DU
R

/P
E

DU
R

/P
E

DU
R

/P
E

DU
R

/P
E

DU
R

/P
E

/P
E

EPI

E

Código

/P

ÁREA: INSTRUMENTAÇÃO / ELÉTRICA

Dur = Durabilidade / dias
E = Utilização Eventual
P = Utilização Permanente
E 15 Luva de raspa, obrigatório nas tarefas com solda elétrica ou maçarico
E 16 Luva de PVC, obrigatório em atividades com manuseio de produtos químicos
E 18 Luva de grafatex - kevlar, obrigatório em atividades onde há aquecimento de peças ou equipamentos
E 20 Luva de Vaqueta, Manuseio de cabos de aços peças e materiais sem rebarbas ou arestas cortantes.
E 17 Luva de vaqueta p/ cobertura luva 15000 volts, obrigatório para cobertura da luva de 15000 volts.
E 19 Luva alta tensão 15000 volts, obrigatório nas atividades (manobras, inspeção,..) com equipamentos energizados de classe de tensão 15 Kv.
E 23 Luva baixa tensão 500 volts obrigatório nas atividades (manobras, inspeção,medição..) com equipamentos energizados de classe de tensão até 500 Volts.
E 24 Luva segurança indura p/ cobertura luva 500 volts. Obrigatório para cobertura da luva de baixa tensão 500 volts.
E 27 Macacão de tyvek, obrigatório em atividades com manuseio de produtos químicos
E 28 Conjunto de PVC - trevira, obrigatório em atividades com manuseio de ácidos (ex. ácido sulfúrico, peróxido de hidrogênio, hipoclorito etc)
E 30 Creme protetor pele, obrigatório em atividades com manuseio de óleo e/ou graxa
E 31 Capacete de segurança, obrigatório nas áreas indicadas no processo produtivo
E 33 Cinto de segurança, obrigatório nas tarefas acima de 2 metros de altura
E 34 Bota de borracha, obrigatório em atividades em locais alagados nas áreas e com produtos químicos
E 36 Calçado de segurança, com biqueira de aço, obrigatório nas áreas indicadas no processo produtivo
E 37 Capuz de segurança, tipo Balaclava, obrigatório nas tarefas de bloqueio e desbloqueio de equipamentos, trabalhos em alta e baixa tensão e na realização da termovisão
E 38 Camisa segurança indura, obrigatório em todas as atividades onde há risco de arco eletrico.
E 42 Calça segurança indura, obrigatório em todas as atividades onde há risco de arco eletrico.
E 43 Óculos de segurança lente verde( Arc-Block), obrigatório em todas as atividades onde há risco de arco eletrico.
E 50 Jaleco 7/8, com proteção contra arco elétrico, obrigatório nas atividades (manobras, inspeção,..) com equipamentos energizados de classe de tensão 15 Kv.
LA-RH_STB-TB-0031-00
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PADRONIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL POR FUNÇÃO / SETOR
CÉLULA: LOG
COORD
LOGISTICA

TIME: LOGÍSTICA

SUPERV
LOGISTICA

SUPERV
PLANEJ
MATERIAIS

ASSIST
ANAL
LOGISTICA ESTOQUE JR
JR
e PL

PROGR
COMPRADO
PRODUCAO JR
R SR

Protetor auricular

E1

E1

E1

E1

E1

E1

E1

Respirador semifacial com filtro

E4

Óculos de segurança lente incolor

E9

Creme protetor pele
Calçado de segurança, com biqueira de aço
Capacete de segurança

E 31

Calçado de segurança, sem biqueira de aço
Colete Refletivo

P

P

P

P

P

P

P

E 43

E 43

E 43

E 43

E 43

E 43

E 43

Luva de raspa

E 15

Luva de PVC
Luva de vaqueta
Dur = Durabilidade / dias

E 17

E = Utilização Eventual

P = Utilização Permanente

E1

Protetor auricular tipo plug, obrigatório nas áreas do processo produtivo

E4

Respirador semifacial com filtro, obrigatório nas áreas indicadas no processo produtivo e na utilização de tintas e solventes

E9

Óculos de segurança lente incolor, obrigatório nas áreas do processo produtivo

E 15 Luva de raspa, obrigatório nas tarefas de manutenção civil
E 16 Luva de PVC, obrigatório em atividades com manuseio de produtos químicos
E 17 Luva de vaqueta, obrigatório em tarefas diversas na área
E 30 Creme protetor pele, obrigatório em atividades com manuseio de óleo e/ou graxa
E 31 Capacete de segurança, obrigatório nas áreas indicadas no processo produtivo
E 43 Colete Refletivo, obrigatório nas áreas movimentaçaõ de empilhadeiras e caminhões
LA-RH_STB-TB0032
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/P
E
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R
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E
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R

/P
E

DU
R

/P
E

DU
R

/P
E

DU
R

/P
E

DU
R

/P
E

DU
R

/P
E

DU
R

/P
E

DU
R

/P
E

EPI

Código

DU
R

ÁREA:

PADRONIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL POR FUNÇÃO / SETOR
CÉLULA: CPP

Protetor auricular
Respirador descartável p/ poeiras e névoas
Óculos de segurança lente incolor
Óculos de segurança, modelo ampla visão
Luva de algodão pigmentada
Luva nitrílica
Luva tricotada com fio de aço
Luva de vaqueta.
Mangote de lona
Macacão tivek
Capacete de segurança
Calçado de segurança, com biqueira de aço
Cinto de segurança,
Capuz de segurança, tipo Balaclava
Dur = Durabilidade / dias
E1
E2
E9
E 11

E

/P

Bobinador
Máq. Papel

DU
R

/P
E

DU
R

/P
E

DU
R

/P
E

DU
R

E

/P

Preparador de
Auxiliar
Condutor
Op. Painel
MassaPrepara
Máquina Papel Máquina Papel Máquina Papel
ção Massa

DU
R

E

/P

Ajudante
Produção

DU
R

E

/P

2º Assist.
Máquina de
Papel

DU
R

E

/P

1º Assist.
Rebob.

DU
R

/P

EPI

Código

E

TIME: MÁQUINA LAN 2

DU
R

1º Assist.
Máquina de
Papel

P

P

P

P

P

P

E1

P

P

E2

E2

E2

E2

E2

E2

E2

E2

E2

E9

E9

E9

E9

E9

E9

E9

E9

E9

E 11

E 11

E 11

E 11

E 11

E 11

E 11

E 11

E 11

E 13

E1 3

E 13

E 13

E 13

E 13

E 13

E 13

E 13

E 12

E 12

E 12

E 12

E 12

E 12

E 12

E 12

E 12

E 14

E 14

E 14

E 14

E 14

E 14

E 14

E 14

E 14

E 20

E 20

E 20

E 20

E 20

E 20

E 20

E 20

E 20

E 23

E 23

E 23

E 23

E 23

E 23

E 23

E 23

E 23

E 27

E 27

E 27

E 27

E 27

E 27

E 27

E 27

E 27

E 31

E 31

E 31

E 31

E 31

E 31

E 31

E 31

E 31

P

P

P

P

P

P

P

P

P

E 33

E 33

E 33

E 33

E 33

E 33

E 33

E 33

E 33

E 37

E 37

E 37

E 37

E 37

E 37

E 37

E 37

E 37

E = Utilização Eventual

P = Utilização Permanente

Protetor auricular, obrigatório nas áreas indicadas no processo produtivo
Respirador descartável p/ poeiras e névoas, obrigatório durante as tarefas especificas de limpeza, sistema insuflamento/exaustão e rebobinadeira
Óculos de segurança lente incolor, obrigatório durante as paradas de máquina de manutenção, limpeza com ar comprimido e passagem de ponta

E 12

Óculos de segurança, modelo ampla visão, obrigatório nas tarefas de coleta de amostras, Boil Out e limpeza do Labio, durante as paradas da máquina
Luva nitrílica, obrigatório nas tarefas de preparo de aditivos, na inversão dos filtros, limpeza nas peneiras.

E 13
E 14
E 20
E 23
E27
E 31
E 33
E 36

Luva de algodão pigmentada, obrigatório durante as paradas da máquina (troca de telas e feltros) e limpeza na coifa
Luva tricotada com fio de aço, obrigatório nas tarefas de troca de raspas na máquina, no manuseio facas da rebobinadeira e ferramentas com fio de corte estiletes/canivete
Luva de vaqueta. obrigatório no manuseio válvulas manuais
Mangote de lona - obrigatório em atividades onde há aquecimento de peças ou equipamentos
Macacão tivek - obrigatório durante as paradas nos trabalhos de limpeza em tanques, duoforme, prensa e speed sizer
Capacete de segurança, obrigatório durante as paradas da máquina
Cinto de segurança, obrigatório nas tarefas acima de 2 metros de altura e nas trocas de telas e feltros por profissionais com menos de 100 kg.
Calçado segurança com biqueira de aço, obrigatório nas áreas do processo produtivo das máquinas de papel

E 37

Capuz de segurança Indura tipo Balaclava, obrigatório em atividades onde há aquecimento de peças ou equipamentos, durante a limpeza na lateral das máquinas, lado de acionamento nas
coifas e realização de pick-up de amido e reparo em telas secadoras

LA-RH_STB-TB0034-00
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PADRONIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL POR FUNÇÃO / SETOR

Protetor auricular
Respirador descartável p/poeira e névoas
Óculos ampla visão
Luva de algodão pigmentada
Luva tricotada com fio de aço
Luva de vaqueta
Capacete de segurança
Calçado de segurança, sem biqueira de aço
Dur = Durabilidade / dias
E1
E2
E 11
E 13
E 14
E 20
E 31

E1
E2
E 11
E 13
E 14
E 20
E 31
P

P
E2
E11
E 13
E 14
E 20
E 31
P

/P

Assistente
Produção e
Processo PL

E

E

/P

Supervisor
Turno

DU
R

/P

EPI

Código

E

TIME: ACABAMENTO

DU
R

Coordenador
Acabamento

DU
R

CÉLULA: CPP

E1
E2
E 11
E13
E 14
E 20
E 31
P

E = Utilização Eventual

P = Utilização Permanente

Protetor auricular, obrigatório nas áreas indicadas no processo produtivo
Respirador descartável p/poeira e névoas. Obrigatório durante as tarefas de limpeza com ar comprimido
Óculos ampla visão. Obrigatório na utilização de ar comprimido.
Luva de algodão pigmentada, obrigatório em todas as tarefas do setor quando não necessário for necessário utilizar luvas especificas para temperatura, anti cote e riscos
químicos
Luva tricotada com fio de aço, Óbrigatório nas tarefas de troca de facas e manuseio de canivetes e estiletes
Luva de vaqueta. obrigatório nas tarefas com manuseio de pallets e carrinhos utilizado no setor.
Capacete de segurança, Óbrigatório nas áreas indicadas no processo produtivo, paradas das máquina de papel e locais com risco de despreendimento de materiais durante
intervenções de manutenção.

E 44 Calçado de segurança, com biqueira de aço, Óbrigatório nas áreas indicadas no processo produtivo
LA-RH_STB-TB-0035
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PADRONIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL POR FUNÇÃO / SETOR
Cortadeiras
CÉLULA: CPP

2º Assist.
Cort.
Jagemberg

TIME: ACABAMENTO

2º Assist.
Empacot.

Ajudante
Produção

Auxiliar
Controle
Produção

Operador
Cortadeira
Jagemberg

/P
E

DU
R

/P
E

DU
R

/P
E
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R

/P
E
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R

/P
E

DU
R

/P
E
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/P
E
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/P
E
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/P
E

DU
R

/P
E

EPI

Código

DU
R

ÁREA: CORTADEIRAS JAGENBERG

P
P
P
P
P
Protetor auricular
E2
E2
E2
E2
E2
Respirador descartável p/ poeiras e névoas
E 11
E 11
E 11
E 11
E 11
Óculos ampla visão,
E 13
E 13
E 13
E 13
E 13
Luva de algodão pigmentada
E 12
E 12
E 12
E 12
E 12
Luva nitrílica
E 14
E 14
E 14
E 14
E 14
Luva tricotada com fio de aço
E 20
E 20
E 20
E 20
E 20
Luva de vaqueta.
E 31
E 31
E 31
E 31
E 31
Capacete de segurança
E 33
E 33
E 33
E 33
E 33
Cinto de segurança
P
P
P
P
P
Calçado de segurança, com biqueira de aço
Dur = Durabilidade / dias
E = Utilização Eventual
P = Utilização Permanente
E 2 Respirador descartável p/ poeiras e névoas, obrigatório durante as tarefas de limpeza com ar comprimido
E 7 Protetor facial, obrigatório nas tarefas de intervenção nos coleiros/cola e inkjet
E 11 Óculos ampla visão, obrigatório nas tarefas de troca de facas, na utilização de ar comprimido, no desentupimento do refilo, na limpeza das máquinas, utilizando água e sabão,
desengraxante e limpeza dos coleiros das máquinas
E 12 Luva nitrílica, obrigatório nas tarefas de limpeza das máquinas, utilizando água, sabão e desengraxante.

E 13 Luva de algodão pigmentada, obrigatório em todas as tarefas do setor quando não necessário for necessário utilizar luvas especificas para temperatura, anti cote e riscos químicos
E 14 Luva tricotada com fio de aço, obrigatório nas tarefas de troca de facas e manuseio de canivetes e estiletes
E 20 Luva de vaqueta. obrigatório nas tarefas com manuseio de pallets e carrinhos utilizado no setor.
E 31 Capacete de segurança, obrigatório nas áreas indicadas no processo produtivo locais com risco de despreendimento de materiais durante intervenções de manutenção.
E 33 Cinto de segurança, obrigatório nas tarefas acima de 2 metros de altura e no desentupimento da linha do refilo, por profissionais com menos de 100 kg.
LA-RH_STB-TB-0037-00
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PADRONIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL POR FUNÇÃO / SETOR
Embaladeiras
CÉLULA: CPP
2º Assist.
Empacotad.

TIME: ACABAMENTO

2º Assist.
Linha
Embalagem

Ajudante
Produção

Auxiliar
Controle
Produção

Operador
Embalagem
Resma

/P
E

DU
R

/P
E

DU
R

/P
E

DU
R

/P
E

DU
R

/P
E

DU
R

/P
E

DU
R

/P
E

DU
R

/P
E

DU
R

/P
E

DU
R

/P

EPI

E

Código

DU
R

ÁREA: EMBALADEIRA FOLIO SIZE

P
P
P
P
P
Protetor auricular
E2
E2
E2
E2
E2
Respirador descartável p/ poeiras e névoas
E7
E7
E7
E7
E7
Protetor facial
E 11
E 11
E 11
E 11
E 11
Óculos ampla visão
E 12
E 12
E 12
E 12
E 12
Luva nitrílica
E 13
E 13
E 13
E 13
E 13
Luva de algodão pigmentada
E 14
E 14
E 14
E 14
E 14
Luva tricotada com fio de aço
E 18
E 18
E 18
E 18
E 18
Luva de grafatex - kevlar
E 20
E 20
E 20
E 20
E 20
Luva de vaqueta
E 31
E 31
E 31
E 31
E 31
Capacete de segurança
E 33
E 33
E 33
E 33
E 33
Cinto de segurança
P
P
P
P
P
Calçado de segurança, com biqueira de aço
Dur = Durabilidade / dias
E = Utilização Eventual
P = Utilização Permanente
E 2 Respirador descartável p/ poeiras e névoas, obrigatório durante as tarefas de limpeza com ar comprimido
E 7 Protetor facial, obrigatório nas tarefas de intervenção nos coleiros/cola e inkjet
Óculos ampla visão, obrigatório nas tarefas de troca de facas, na utilização de ar comprimido, no desentupimento do refilo, na limpeza das máquinas, utilizando água e sabão ,
E 11
desengraxante e limpeza dos coleiros das máquinas.
E 12 Luva nitrílica, obrigatório nas tarefas de limpeza das máquinas, utilizando água, sabão e desengraxante.

E 13 Luva de algodão pigmentada, obrigatório em todas as tarefas do setor quando não necessário for necessário utilizar luvas especificas para temperatura, anti cote e riscos químicos
E 14 Luva tricotada com fio de aço, obrigatório nas tarefas de troca de facas e manuseio de facas e estiletes
E 18 Luva de segurança (Grafatex - Kevlar), obrigatório nos trabalhos de intervenções nos coleiros/cola com temperatura
E 20 Luva de vaqueta, obrigatório nas tarefas com manuseio de pallets e carrinhos utilizado no setor.
E 31 Capacete de segurança, obrigatório nas áreas indicadas no processo produtivo e locais com risco de despreendimento de materiais durante intervenções de manutenção.
E 33 Cinto de segurança, obrigatório nas tarefas acima de 2 metros de altura e no desentupimento da linha do refilo, por profissionais com menos de 100 kg
LA-RH_STB-TB-0038
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PADRONIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL POR FUNÇÃO / SETOR
Embalagem Bobinas
CÉLULA: CPP
Ajudante
Produção

TIME: ACABAMENTO

Auxiliar
Controle
Produção

Operador
Embaladora
Bobinas

/P
E

DU
R

/P
E

DU
R

/P
E

DU
R

/P
E

DU
R

/P
E

DU
R

/P
E

DU
R

/P
E

DU
R

/P
E

DU
R

/P
E

DU
R

/P
E

EPI

Código

DU
R

ÁREA: EMBALAGENS DE BOBINAS

P
P
P
Protetor auricular
E2
E2
E2
Respirador descartável p/ poeiras e névoas
E2
E2
E7
Protetor facial
E 11
E 11
E 11
Óculos ampla visão
E 12
E 12
E 12
Luva nitrílica
E 13
E13
E 13
Luva de algodão pigmentada
E 14
E 14
E 14
Luva tricotada com fio de aço
E 18
E 18
E 18
Luva de grafatex - kevlar
E 20
E 20
E 20
Luva de Vaqueta
E 31
E 31
E 31
Capacete de segurança
E 33
E 33
E 33
Cinto de segurança
P
P
P
Calçado de segurança, com biqueira de aço
Dur = Durabilidade / dias
E = Utilização Eventual
P = Utilização Permanente
E 2 Respirador descartável p/ poeiras e névoas, obrigatório durante as tarefas de limpeza com ar comprimido
E 7 Protetor facial, obrigatório nas tarefas de desentupimento dos bicos dos coleiros
Óculos ampla visão, obrigatório nas tarefas de troca de facas, na utilização de ar comprimido, no desentupimento do refilo, na limpeza das máquinas, utilizando água e sabão,
E 11
desengraxante e limpeza dos coleiros das máquinas
E 12 Luva nitrílica, obrigatório nas tarefas de limpeza das máquinas, utilizando água, sabão e desengraxante.

E 13

Luva de algodão pigmentada, obrigatório em todas as tarefas do setor quando não necessário for necessário utilizar luvas especificas para temperatura, anti cote e riscos químicos

E 14 Luva de tricotada com fio de aço, obrigatório nas tarefas de troca de facas e manuseio de facas e estiletes
E 18 Luva de grafatex - kevlar, obrigatório nos trabalhos de intervenções nos coleiros/cola com temperatura
E 20 Luva de vaqueta, obrigatório nas tarefas com manuseio de pallets e carrinhos utilizado no setor.
E 31

Capacete de segurança, obrigatório nas áreas indicadas no processo produtivo, limpeza porão da embaladora de bobina e locais com risco de despreendimento de materiais durante
intervenções de manutenção.

E 33 Cinto de segurança, obrigatório nas tarefas acima de 2 metros de altura e no desentupimento da linha do refilo, por profissionais com menos de 100 kg.
LA-RH_STB-TB-0039-00
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Elaborador:

Sigilo:

Aprovador:

Wanderley Antonio Fonseca

Uso interno ao negócio

Cleber Pupo

PADRONIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL POR FUNÇÃO / SETOR
Rebobinadeira
CÉLULA: CPP
Operador
Rebobinadeira

TIME: ACABAMENTO

/P

EPI

E

Código

DU
R

ÁREA: REBOBINADEIRA DO ACABAMENTO

P
Protetor auricular
E2
Respirador descartável p/ poeiras e névoas
E 11
Óculos ampla visão
E 12
Luva nitrílica
E 13
Luva de algodão pigmentada
E 14
Luva tricotada com fio de aço
E 18
Luva de grafatex - kevlar
E 20
Luva de Vaqueta
E 31
Capacete de segurança
E 33
Cinto de segurança
P
Calçado de segurança, com biqueira de aço
Dur = Durabilidade / dias
E = Utilização Eventual
P = Utilização Permanente
E 2 Respirador descartável p/ poeiras e névoas, obrigatório durante as tarefas de limpeza com ar comprimido
Óculos ampla visão, obrigatório nas tarefas de troca de facas, na utilização de ar comprimido, no desentupimento do refilo, na limpeza das máquinas, utilizando água e sabão,
E 11
desengraxante e limpeza dos coleiros das máquinas
.
E 12 Luva nitrílica, obrigatório nas tarefas de limpeza das máquinas, utilizando água, sabão ou desengraxante.

E 13 Luva de algodão pigmentada,obrigatório em todas as tarefas do setor quando não necessário for necessário utilizar luvas especificas para temperatura, anti cote e riscos químicos
E 14 Luva tricotada com fio de aço, obrigatório nas tarefas de troca de facas e manuseio de canivetes e estiletes
E 18 Luva de grafatex - kevlar, obrigatório nas tarefas de limpeza e desentupimento dos coleiros (encaixotadeiras e embaladeiras)
E 20 Luva de vaqueta, obrigatório nas tarefas com manuseio de pallets e carrinhos utilizado no setor.
E 31 Capacete de segurança, obrigatório nas áreas indicadas no processo produtivo e locais com risco de despreendimento de materiais durante intervenções de manutenção.
E 33 Cinto de segurança, obrigatório nas tarefas acima de 2 metros de altura e no desentupimento da linha do refilo por profissionais com menos de 100 kg.
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PADRONIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL POR FUNÇÃO / SETOR
Sistema Cut´s SIZE WIL I, II E III

E

/P

Retificador de
Facas

DU
R

E

/P

Operador
Linha de
Cortados

DU
R

E

/P

Operador
encaixotadeira

DU
R

E

/P

Operador
Linha
Embalagem
Pemco
DU
R

/P
E

DU
R

/P
E

EPI

Código

DU
R

ÁREA: SISTEMAS CUT'S SIZE WIL I, II E III

2º Assist.
Linha
Embalagem
Pemco
/P

TIME: ACABAMENTO

2º Assist.
Empacotad.

E

2º Assist.
Cortadeira
Will

DU
R

CÉLULA: CPP

P
P
P
P
P
P
P
Protetor auricular
E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2
Respirador descartável p/ poeiras e névoas
E7
E7
E7
E7
E7
E7
E7
Protetor facial
E9
E9
E9
E9
E9
E9
E9
Óculos segurança incolor
E 11
E 11
E 11
E 11
E 11
E 11
P
Óculos ampla visão
E 12
E 12
E 12
E 12
E 12
E 12
E 12
Luva nitrílica
E 13
E 13
E 13
E 13
E 13
E 13
E 13
Luva de algodão pigmentada
E 14
E 14
E 14
E 14
E 14
E 14
E 14
Luva tricotada com fio de aço
E 18
E 18
E 18
E 18
E 18
E 18
Luva de grafatex - kevlar
E 20
E 20
E 20
E 20
E 20
E 20
E 20
Luva de vaqueta E 30
E 30
E 30
E 30
E 30
E 30
E 30
Creme Protetor pele
E 31
E 31
E 31
E 31
E 31
E 31
E 31
Capacete de segurança
E 33
E 33
E 33
E 33
E 33
E 33
E 33
Cinto de segurança
P
P
P
P
P
P
P
Calçado de segurança, com biqueira de aço
Dur = Durabilidade / dias
E = Utilização Eventual
P = Utilização Permanente
E 2 Respirador descartável p/ poeiras e névoas, obrigatório durante as tarefas de limpeza com ar comprimido e limpeza no porão da cortadeira will.
E 7 Protetor facial, obrigatório nas tarefas de intervenção nos coleiros/cola e inkjet
E 9 Óculos segurança incolor , obrigatório durante o corte de fita de embalagens.
Óculos ampla visão, obrigatório nas tarefas de troca de facas, na utilização de ar comprimido, no desentupimento do refilo, na limpeza das máquinas, utilizando água e sabão,
E 11
desengraxante e limpeza dos coleiros das máquinas
E 12 Luva nitrílica, obrigatório nas tarefas de limpeza das máquinas, utilizando água, sabão ou desengraxante.
Luva de algodão pigmentada, obrigatório em todas as tarefas do setor quando não necessário for necessário utilizar luvas especificas para temperatura, anti cote e riscos
E 13
químicos
Luva tricotada com fio de aço, obrigatório nas tarefas com manuseio de facas e contra facas, na troca de facas nos equipamentos na área, na limpeza das facas utilizando óleo e
E 14
lixa, na rebarbação de acabamento das faca e manuseio de canivetes e estiletes.
E 18 Luva de grafatex - kevlar, obrigatório nos trabalhos de intervenções nos coleiros.(encaixotadeiras e embaladeiras)
E 20 Luva de vaqueta - obrigatório nas tarefas com manuseio de pallet´s e carrinhos utilizado no setor.
E 30 Creme Protetor pele. Obrigatório nas atividades no interior da retifica de facas e aplicação de rotulos nos paletizadores
E 31 Capacete de segurança, obrigatório no interior do porão da will e locais com risco de despreendimento de materiais durante intervenções de manutenção.
E 33 Cinto de segurança, obrigatório nas tarefas acima de 2 metros de altura e no desentupimento da linha do refilo por profissionais com menos de 100 kg.
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Elaborador:

Sigilo

Aprovador:

Wanderley Antonio Fonseca

Uso interno ao negócio

Cleber Pupo

Protetor auricular
P
P
P
P
P
Respirador descartável p/ poeiras e névoas
E2
E2
E2
E2
E2
Respirador semifacial com filtro
E4
E4
E4
E4
E4
Protetor facial
E7
E7
E7
E7
E7
Óculos de segurança lente incolor
E9
E9
E9
E9
E9
Luva nitrílica
E 12
E 12
E 12
E 12
E 12
Luva de algodão pigmentada
E 13
E 13
E 13
E 13
E 13
Luva tricotada com fio de aço
E 14
E 14
E 14
E 14
E 14
Luva de raspa
E 15
E 15
E 15
E 15
E 15
Luva de vaqueta com cobertura luva 15000 volts.
E 17
E 17
E 17
E 17
E 17
Luva alta tensão 15000 volts
E 19
E 19
E 19
E 19
E 19
Luva de vaqueta
E 20
E 20
E 20
E 20
E 20
Luva baixa tensão 500 volts
E 23
E 23
E 23
E 23
E 23
Luva segurança indura p/ cobertura luva 500 volts.
E 24
E 24
E 24
E 24
E 24
Creme protetor pele
E 30
E 30
E 30
E 30
E 30
Capuz de segurança, tipo Balaclava
E 37
E 37
E 37
E 37
E 37
Camisa segurança em indura
P
P
P
P
P
Capacete de segurança
E 31
E 31
E 31
E 31
E 31
Cinto de segurança
E 33
E 33
E 33
E 33
E 33
Calça segurança em indura
E 42
E 42
P
P
P
Calçado de segurança, sem biqueira de aço
P
P
P
P
P
Óculos de segurança lente verde( Arc-Block)
E 43
E 43
E 43
E 43
E 43
Jaleco 7/8 contra arco elétrico
E 50
E 50
E 50
Dur = Durabilidade / dias
E = Utilização Eventual
P = Utilização Permanente
Protetor auricular, obrigatório nas áreas indicadas no processo produtivo
E1
Respirador descartável p/ poeiras e névoas, obrigatório durante as tarefas de limpeza de máquinas e equipamentos com ar comprimido e na limpeza de painéis.
E2
Respirador semifacial com filtro, obrigatório nas tarefas de manutenção em impressoras e Hot Melt, atividades em espaços confinados e nas áreas indicadas no processo produtivo
E4

P
E2
E4
E7
E9
E 12
E 13
E 14
E 15

E

/P

Técnico
Programação
Manutenção I
DU
R

E

/P

Instrumentista II

DU
R

E

/P

Instrumentista III

DU
R

E

/P

Eletricista I

DU
R

E

/P

Eletricista II

DU
R

E

/P

Elétricista III

DU
R

/P
E

EPI

DU
R

Código

Técnico
Manutenção e
Automação PL

/P

TIME: MANUTENÇÃO ELETRICA/INSTRUMENTAÇÃO PAPEL

Técnico
Manutenção e
Automação JR

E

CÉLULA: CPP

DU
R

PADRONIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL POR FUNÇÃO - SETOR

P
E2
E4
E7
E9
E 12
E 13
E 14

E1
E2
E4
E7
E9
E 12
E 13
E 14

E 20

E 20

E 19
E 20

E 30
E 37
P
E 31
E 33
P
P
E 43

E 30
E 37
P
E 31
E 33
P
P
E 43

E 30
E 38
E 31
E 33
E
P
E 43

E7

Protetor facial, obrigatório nas tarefas onde há dispersão de partículas (ex. furadeira, esmeril etc)

E9

Óculos de segurança lente incolor, obrigatório nas tarefas de manutenção em bancadas (impressoras e no Hot Melt), na limpeza do circuito interno pneumático e painéis, na troca de válvulas do circuito pneumático,nas troca de
componentes das máquinas/ equipamentos e paradas de máquinas para manutenção.

E 12

Luva nitrílica, obrigatório nas tarefas de limpeza dos circuitos pneumáticos e hidráulicos, durante a manutenção em impressoras, na troca de equipamentos e componentes das máquinas e durante o manuseio das placas de selagens da
embaladeira de resma

E 13

Luva de algodão pigmentada, obrigatório nas tarefas com utilização de ferramentas manuais (ex. limas, lixas, arco de serra etc), na manutenção do carro de movimentação pneumático e na troca de cilindros do circuito hidráulico

E 14

Luva tricotada com fio de aço, obrigatório no manuseio de canivetes , estiletes e outors equipamentos /materiais com fio de corte

E 15
E 17
E 19

Luva de raspa, obrigatório nas tarefas de troca do coleiro
Luva de vaqueta p/ cobertura luva 15000 volts, obrigatório para cobertura da luva de 15000 volts.
Luva alta tensão 15000 volts, obrigatório nas atividades (manobras, inspeção,..) com equipamentos energizados de classe de tensão 15 Kv.

E 20

Luva de vaqueta. Manuseio de cabos de aços peças e materiais sem rebarbas ou arestas cortantes.

E 23

Luva baixa tensão 500 volts, obrigatório nas atividades (manobras, inspeção,medição..) com equipamentos energizados de classe de tensão até 500 Volts.

E 24

Luva segurança indura p/ cobertura luva 500 volts. Obrigatório para cobertura da luva de baixa tensão 500 volts.

E 30

Creme protetor pele, obrigatório nas tarefas de limpeza do circuito hidráulico

E 31

Capacete de segurança, obrigatório nas tarefas de limpeza no circuito hidráulico da unidade hidráulica da cortadeira jagemberg, nas áreas indicadas no processo produtivo e parada de máquina.

E 33

Cinto de segurança, obrigatório em tarefas acima de 2 metros de altura, por profissionais com menos de 100 kg.

E 37

Capuz de segurança Indura tipo Balaclava, obrigatório nas atividades (manobras, inspeção,..) com equipamentos energizados de baixa e alta tensão.

E 38

Camisa segurança indura, obrigatório em todas as atividades onde há risco de arco eletrico.

E 42

Calça segurança indura, obrigatório em todas as atividades onde há risco de arco eletrico.

E 43

Óculos de segurança lente verde( Arc-Block), obrigatório em todas as atividades onde há risco de arco eletrico.

E 50

Jaleco 7/8, com proteção contra arco elétrico, obrigatório nas atividades (manobras, inspeção,..) com equipamentos energizados de classe de tensão 15 Kv.

LA-RH_STB-TB-0042
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Protetor auricular
E 01
E 01
E 01
Respirador descartável p/ poeiras e névoas
E 02
E 02
E 02
Luva cirúrgica
E 08
E 08
E 08
Óculos de segurança lente incolor
E 09
E 09
P
Óculos de segurança, modelo ampla visão
E 11
E 11
E 11
Luva nitrílica
E 12
E 12
E 12
Luva tricotada com fio de aço
E 14
E 14
E 14
Luva de PVC
E 16
E 16
E 16
Luva de vaqueta
E 17
E17
E 17
Luva de grafatex - kevlar
E 18
E18
E 18
Creme protetor pele
E 30
E 30
E 30
Capa de chuva
E 26
E 26
E 26
Capacete de segurança
E 31
E 31
E 31
Cinto de segurança
E 33
E 33
E 33
Calçado de segurança, sem biqueira de aço
P
P
E 44
Calçado de segurança, com biqueira de aço
E 36
E 36
P
Máscara de fuga
E 45
E 45
E 45
Dur = Durabilidade / dias
E = Utilização Eventual
P = Utilização Permanente
E 01 Protetor auricular, obrigatório nas áreas indicadas no processo produtivo
E 02 Respirador descartável p/ poeiras e névoas, obrigatório em atividades de limpeza com ar comprimido.
E 08 Luva cirúrgica, Obrigatório na coleta e manuseio de depósito
E 09 Óculos de segurança lente incolor, obrigatório nas áreas indicadas no processo produtivo, interior laboratório químico e laboratório físico.
E 11 Óculos de segurança, modelo ampla visão, obrigatório nas tarefas de coleta de amostras da região do speed sizer
E 12 Luva nitrílica, obrigatório nas tarefas de análises de produtos químicos e coleta de amostras sem temperatura
E 14 Luva tricotada com fio de aço, obrigatório nas atividades onde há necessidade do uso de estilete e canivetes.
E 16 Luva de PVC, obrigatório em atividades com manuseio de produtos químicos (ex. ácidos) e na coleta de amostras de produtos aquecidos
E 17 Luva de vaqueta, obrigatório na remoção de prateleiras e materiais sem rebarbas e arestas.
E 18 Luva de grafatex - kevlar, obrigatório nas atividades onde há aquecimento de peças, equipamentos ou materiais
E 26 Capa de chuva, obrigatório durante atividades externas em dias de chuvas
E 30 Creme protetor pele, Conforme necessidade na coleta de amostra de papel para analise física e química
E 31 Capacete de segurança, obrigatório nas áreas indicadas no processo produtivo e parada de máquina.
E 33 Cinto de segurança, obrigatório em tarefas acima de 2 metros de altura, por profissionais com menos de 100 kg.
E 36 Calçado de segurança, com biqueira de aço, obrigatório nas áreas indicadas no processo produtivo
E 44 Calçado segurança sem biqueira. obrigatório na área industrial.
E 45 Máscara de fuga.obrigatório o porte nas áreas indicadas no processo produtivo devido ao risco de vazamento de gases.
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E 01
E 02
E 08
E 09
E 11
E 12
E 14
E 16
E 17
E 18
E 30
E 26
E 31
E 33
E 44
P
E 45

E

/P

Testador Qualidade
Oficial
DU
R

E

/P

Técnico Processo III
DU
R

E

/P

Técnico Laboratório PL
DU
R

E

/P

Coordenador Suporte
Operacional
DU
R

EPI

/P

Código

Assistente Produção e
Processos

E

TIME: SUPORTE OPERACIONAL

DU
R

CÉLULA: CPP

E 01
E 02
E 08
P
E 11
E 12
E 14
E 16
E17
E 18
E 30
E 26
E 31
E 33
E 44
P
E 45

PADRONIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL POR FUNÇÃO / SETOR

Protetor auricular
E1
E1
E1
E1
Respirador semifacial com filtro
E4
E4
E4
E4
Óculos de segurança lente incolor
E9
E9
E9
Luva de algodão pigmentada
E 13
Luva de vaqueta
E 20
Capacete de segurança
E 31
E 31
E 31
E 31
Cinto de segurança
E 33
Calçado de segurança, sem biqueira de aço
P
E 44
E 44
E 44
Dur = Durabilidade / dias
E = Utilização Eventual
P = Utilização Permanente
E 01 Protetor auricular, obrigatório nas áreas indicadas no processo produtivo
E 04 Respirador semifacial com filtro, obrigatório nas áreas indicadas no processo produtivo
E 09 Óculos de segurança lente incolor, obrigatório nas áreas indicadas no processo produtivo e paradas de máquinas para manutenção.
E 13 Luva de algodão pigmentada, obrigatório para acesso em danaimes
E 15 Luva de raspa, obrigatório nas tarefas de troca do coleiro
E 20 Luva de vqueta. Manuseio de cabos de aços peças e materiais sem rebarbas ou arestas cortantes.
E 31 Capacete de segurança, obrigatório nas áreas indicadas no processo produtivo e parada de máquina.
E 33 Cinto de segurança, obrigatório para acesso a andaimes e plataformas s acima de 2 metros de altura, profissionais com menos de 100 kilos
E 44 Calçado segurança sem biqueira de aço, obrigatório nas áreas indicadas no processo produtivo.
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Elaborador:

Sigilo:

Aprovador;

Wanderely Antonio Fonseca

Uso interno ao negócio

Cleber Pupo

/P
E

R

Tec Segurança
Trabalho SR

DU

/P
E

R

Assist
Administrativo JR

DU

/P
E

R

Assist
Administrativo PL

DU

E

/P

Assist
Administrativo SR
R

/P

EPI

E

Código

DU

TIME: Coordenação Papel

R

GTE Proc Prod Papel
Acabamento

DU

CÉLULA: CPP

E1
E4
E9
E 13
E 20
E 31
E 33
P

Protetor auricular
Respirador descartável p/ poeiras e névoas
Óculos de segurança lente incolor
Luva nitrílica
Luva de algodão pigmentada
Luva tricotada com fio de aço
Luva de Vaqueta
Mangote de lona
Capacete de segurança
Calçado de segurança, com biqueira de aço
Cinto de segurança,
Capuz de segurança, tipo Balaclava
Calçado de segurança, sem biqueira de aço
Dur = Durabilidade / dias

DU
R

E

/P

Supervisor
Turno

/P

EPI

Código

Assistente
Produção
Processo
SR

E

DU
R

TIME: Coordenação Máquina de Papel

Assistente
Produção
Processo
PL
/P

Coordenador
Máquina de
Papel

E

CÉLULA: CPP

DU
R

PADRONIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL POR FUNÇÃO / SETOR

E1

E1

E1

P

E2

E2

E2

E2

E9

E9

E9

E9

E 12

E 12

E 12

E 12

E 13

E 13

E 13

E 13

E 14

E 14

E 14

E 14

E 20

E 20

E 20

E20

E23

E 23

E 23

E 23

E 31

E 31

E 31

E 31

E 33

E 33

E 33

E 33

E 37

E 37

E 37

P

P

P

P

E = Utilização Eventual

P = Utilização Permanente

E1

Protetor auricular, obrigatório nas áreas indicadas no processo produtivo

E2

Respirador descartável p/ poeiras e névoas, obrigatório durante as tarefas de limpeza com ar comprimido

E9

Óculos de segurança lente incolor, obrigatório durante as paradas de máquina de manutenção, limpeza com ar comprimido e passagem de ponta

E 12

Luva nitrílica, obrigatório nas tarefas de preparo de corantes, bicarbonatos e sal, na limpeza química do lábio e Boil Out, na inversão dos filtros, limpeza nas peneiras de amido.

E 13

Luva de algodão pigmentada, obrigatório durante as paradas da máquina (troca de telas e feltros) e limpeza na coifa

E 14

Luva tricotada com fio de aço, obrigatório nas tarefas de troca de raspas na máquina, e no manuseio facas da rebobinadeira.

E 20
E 23

Luva de vaqueta. obrigatório nas tarefas com manuseio de estiletes e canivetes.
Mangote de lona - obrigatório em atividades onde há aquecimento de peças ou equipamentos

E 31

Capacete de segurança, obrigatório durante as paradas da máquina

E 33

Cinto de segurança, obrigatório nas tarefas acima de 2 metros de altura e nas trocas de telas e feltros por profissionais com menos de 100 kg.

E 36

Calçado de seg, com biq de aço. obrigatório nas áreas indicadas no processo produtivo

E 37

Capuz de segurança Indura tipo Balaclava, obrigatório em atividades onde há aquecimento de peças ou equipamentos, durante a limpeza na lateral das máquinas, lado de
acionamento nas coifas e realização de pick-up de amido e reparo em telas secadoras

Calçado segurança sem biqueira de aço, obrigatório nas áreas indicadas no processo produtivo.
E 44
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Cleber Pupo

E1
E4
E9
E 13
E 14
E 20
E 31
E 33

P
E 44
E = Utilização Eventual

E 44

E1
E4
E9
E 13
E 14
E 20
E 31
E 33
E 36
P = Utilização Permanente

E1

Protetor auricular, obrigatório nas áreas indicadas no processo produtivo

E4

Respirador semifacial com filtro, obrigatório nas áreas indicadas no processo produtivo

E9

Óculos de segurança lente incolor, obrigatório nas áreas indicadas no processo produtivo e paradas de máquinas para manutenção.

E 13

Luva de algodão pigmentada, obrigatório para acesso em adaimes.

E 14

Luva tricotada com fio de aço, obrigatório nas tarefas com manuseio de facas e contra facas, e manuseio de canivetes e estiletes.

E 20

Luva de vaqueta. Manuseio de cabos de aços peças e materiais sem rebarbas ou arestas cortantes.

E 31

Capacete de segurança, obrigatório nas áreas indicadas no processo produtivo e parada de máquina.

E 33

Cinto de segurança, obrigatório para acesso a andaimes e plataformas acima de 2 metros de altura, profissionais com menos de 100 Kg.

E 36

Calçado de segurança, com biqueira de aço, obrigatório nas áreas indicadas no processo produtivo

E 44

Calçado segurança sem biqueira de aço, obrigatório nas áreas indicadas no processo produtivo.
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Elaborador:
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Aprovador:

Wanderley Antonio Fonseca

Uso interno ao negócio

Cleber Pupo

/P
E

DU
R

/P
E

DU
R

/P
E

DU
R

/P
E

DU
R

E

E

E1
E4
E9
E 13
E 14
E 20
E 31
E 33

/P

DU
R

E1
E4
E9
E 13
E 14
E 20
E 31
E 33

/P

DU
R

Protetor auricular
Respirador semifacial com filtro
Óculos de segurança lente incolor
Luva de algodão pigmentada
Luva tricotada com fio de aço
Luva de vaqueta
Capacete de segurança
Cinto de segurança
Calçado de segurança, com biqueira de aço
Calçado de segurança, sem biqueira de aço
Dur = Durabilidade / dias

/P

Supervisor
Manutenção

E

EPI

Assistente
Manutenção
PL

DU
R

Código

Assistente
Manutenção
JR

/P

TIME: Coordenação Manutenção Papel

Coordenador
Manutenção

E

CÉLULA: CPP

DU
R

PADRONIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL POR FUNÇÃO / SETOR

PADRONIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL POR FUNÇÃO / SETOR
CÉLULA: CCRU

Prim.
Assistente
Operador
Operador
Assistente Prod. e Proc.
Campo
Painel
Desaguadora
PL
Desaguadora Desaguadora

TIME: EXTRAÇÃO

/P
E

DU
R

/P
E

DU
R

/P
E

DU
R

/P
E

DU
R

/P
E

DU
R

/P
E

DU
R

/P
E

DU
R

/P

EPI

E

Código

DU
R

ÁREA: MÁQUINA DESAGUADORA

P
E1
P
P
Protetor auricular
E2
E2
E2
Respirador descartável p/ poeiras e névoas
E5
E5
E5
Respirador facial
E4
E4
E4
Respirador semifacial com filtro
P
E9
P
P
Óculos de segurança lente incolor
E 13
E 13
E 13
Luva de algodão pigmentada
E 12
E 12
E 12
Luva nitrílica
E 14
E 14
E 14
Luva tricotada com fio de aço
E 15
E 15
E 15
Luva de raspa
E 18
E 18
E 18
Luva de grafatex - kevlar
E 22
E 22
E 22
Mangote tricotado com fio aço
E 40
E 40
E 40
Perneira de couro
E 41
E 41
E 41
Avental de grafatex - kevlar
P
E 31
P
E 31
Capacete de segurança
E 32
E 32
E 32
Conjulgado tipo capacete e protetor facial
E 33
E 33
E 33
Cinto de segurança
E51
E51
E51
E51
Vestimenta de Alta Visibilidade
P
E 36
P
P
Calçado de segurança, com biqueira de aço
Dur = Durabilidade / dias
E = Utilização Eventual
P = Utilização Permanente
E 1 Protetor auricular, obrigatório nas áreas indicadas no processo produtivo
E 2 Respirador descartável p/ poeiras e névoas, obrigatório nas tarefas de passagem de ponta de manta nas mesas
E 4 Respirador semifacial com filtro, obrigatório durante as manobras em válvulas na área da linha de fibras
E 5 Respirador facial, obrigatório em atividades onde haja alta concentração de cloro na massa
E 9 Óculos de segurança lente incolor, obrigatório nas áreas indicadas no processo produtivo
E 12 Luva nitrílica, obrigatório durante a passagem de ponta de manta nas mesas e na limpeza de equipamentos utilizando desengraxante
E 13 Luva de algodão pigmentada, obrigatório durante a socagem de fardos nas bancas
E 14 Luva tricotada com fio de aço, obrigatório durante a troca de facas
E 15 Luva de raspa, obrigatório no manuseio de pallet´s na esteira
E 18 Luva de grafatex - kevlar, obrigatório nas tarefas de passagem de ponta de manta nas mesas
E 22 Mangote tricotado com fio de aço, obrigatório durante a troca de facas
E 32 Conjulgado tipo capacete e protetor facial, obrigatório durante a retirada de arame dos fardos de celulose
E 31 Capacete de segurança, obrigatório durante a inspeção visual dos equipamentos, nas manobras em válvulas na área da linha de fibras e na parada manual com carga suspensa
Cinto de segurança, obrigatório em tarefas acima de 2 metros de altura, durante inspeção visual de equipamentos e tanques e na abertura e fechamento manual de válvulas (manobras) na
E 33
área da desaguadora
E 40 Perneira de couro, obrigatório durante a troca de facas
E 41 Avental de grafatex - kevla, obrigatório durante a troca de facas
E51 Vestimenta de Alta Visibilidade, obrigatório nas áreas indicadas no processo produtivo
E 36 Calçado de segurança, com biqueira de aço, obrigatório nas áreas indicadas no processo produtivo
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Elaborador:
Flávio Moreira Júnior

Sigilo:
Uso interno ao negócio

Aprovador:
Cleber Pupo

PADRONIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL POR FUNÇÃO / SETOR
CÉLULA: CCRU

Protetor auricular
Respirador descartável p/ poeiras e névoas
Respirador facial (panorama)
Respirador semifacial com filtro p/ fuga Parat 2
Máscara de solda, tipo Elmo
Protetor Facial
Óculos de segurança lente incolor
Óculos de segurança lente verde
Óculos de segurança, modelo ampla visão
Luva de algodão pigmentada
Luva de tricotada com fio de aço
Luva de raspa
Luva de PVC
Luva de vaqueta com cobertura luva 15000 volts.
Luva de grafatex - kevlar
Luva alta tensão 15000 volts
Luva de vaqueta
Luva baixa tensão 500 volts
Luva segurança indura p/ cobertura luva 500 volts.
Macacão de tyvek
Conjunto de PVC - trevira
Creme protetor pele
Capacete de segurança
Cinto de segurança
Bota de borracha
Calçado de segurança, com biqueira de aço
Calçado de segurança, sem biqueira de aço
Capuz de segurança, tipo Balaclava NR-10
Camisa segurança em indura NR-10
Calça segurança em indura NR-10
Óculos de segurança lente verde( Arc-Block)
Capuz com proteção contra arco elétrico

Capuz para Alta Temperatura
Luva Aluminizada para Alta Temperatura
Luva Anti-Corte
Blusão 7/8 Aluminizado para Alta Temperatura

E1

E4

E9

P
E2
E5
P

E1

P
E 10

E9

E4

E 11
E 13
E 15

E 15

P
E2
E5
P
E6
E7
P
E 10
E 11
E 13
E 14
E 15
E 16

P
E2

P
E2

P
E6
E7
P
E 10
E 11
E 13

P
E6
E7
P
E 10
E 11
E 13

E 15
E 16
E 17

E 15
E 16
E 17

E 19
E 20
E 23
E 24
E 27

E 19
E 20
E 23
E 24
E 27

E 30
P
E 33
E 34

E 30
P
E 33
E 34

P
E 37
P
P
E 43
E 52

P
E 37
P
P
E 43
E 52

E 55

E 55

E18
E20

P

E31

P
E 33
E 34

E31

P

P

P

E 27
E 28
E 30
P
E 33
E 34
P

E53
E54

E 55
E51

E 50
E 50
Jaleco 7/8, com proteção contra arco elétrico
Dur = Durabilidade / dias
E = Utilização Eventual
P = Utilização Permanente
Protetor auricular, obrigatório nas áreas indicadas no processo produtivo
E2
Respirador descartável p/ poeiras e névoas, obrigatório em atividades no túnel de cavaco e quando manusear máquinas operatrizes (ex. lixadeiras, furadeiras etc)
E4
Respirador semifacial com filtro, obrigatório nas áreas indicadas no processo produtivo
E5
Respirador facial, obrigatório em atividades onde há exposição de gases (ex. ácido sulfúrico, peróxido de hidrogênio, hipoclorito etc)
E6
Máscara de solda, tipo Elmo, obrigatório nas tarefas com solda elétrica
E7
Protetor facial, obrigatório nas tarefas onde há dispersão de partículas (ex. furadeiras, lixadeiras etc)

/P
E

R
DU

/P
E

R
DU

/P
E

R
DU

/P
E

R
DU

/P
E

R
DU

/P
E

R
DU

/P
E

R
DU

/P
E

R

Técnico
Mecânico JR, Eletricista I, ll e Instrumentist
Programação l
PL e SR
lll
a ll e lll

DU

/P
E

R

Supervisor
Manutenção

DU

/P

EPI

E

Código

Coordenador
Manutenção

R

ÁREA:

MANUTENÇÃO CELULOSE, RECUPERAÇÃO E
UTILIDADES
MECÂNICA

DU

TIME:

E9
E 10
E 11
E 13
E 14
E 15
E 16
E 18
E 20
E 17
E 19
E 23
E 24
E 27
E 28
E 30
E 31
E 33
E 34
E 36
E 37
E 38
E 42
E 43
E 50
E 51
E 54
E 55
E 53
E 52

Óculos de segurança lente incolor, obrigatório nas áreas indicadas no processo produtivo
Óculos de segurança lente verde, obrigatório nas atividades com maçarico e no acompanhamento de solda elétrica
Óculos de segurança, modelo ampla visão, obrigatório durante as atividades em áreas e equipamentos com produtos químicos
Luva de algodão pigmentada, obrigatório em atividades leves na área, onde não há geração de calor ou peças quente.
Luva tricotada com fio de aço, obrigatório no manuseio contra facas no Desmut
Luva de raspa, obrigatório nas tarefas com solda elétrica ou maçarico
Luva de PVC, obrigatório em atividades com manuseio de produtos químicos
Luva de grafatex - kevlar, obrigatório em atividades onde há aquecimento de peças ou equipamentos
Luva de Vaqueta, Manuseio de cabos de aços peças e materiais sem rebarbas ou arestas cortantes.
Luva de vaqueta p/ cobertura luva 15000 volts, obrigatório para cobertura da luva de 15000 volts.
Luva alta tensão 15000 volts, obrigatório nas atividades (manobras, inspeção,..) com equipamentos energizados de classe de tensão 15 Kv.
Luva baixa tensão 500 volts obrigatório nas atividades (manobras, inspeção,medição..) com equipamentos energizados de classe de tensão até 500 Volts.
Luva segurança indura p/ cobertura luva 500 volts. Obrigatório para cobertura da luva de baixa tensão 500 volts.
Macacão de tyvek, obrigatório em atividades com manuseio de produtos químicos
Conjunto de PVC - trevira, obrigatório em atividades com manuseio de ácidos (ex. ácido sulfúrico, peróxido de hidrogênio, hipoclorito etc)
Creme protetor pele, obrigatório em atividades com manuseio de óleo e/ou graxa
Capacete de segurança, obrigatório nas áreas indicadas no processo produtivo
Cinto de segurança, obrigatório nas tarefas acima de 2 metros de altura
Bota de borracha, obrigatório em atividades em locais alagados nas áreas e com produtos químicos
Calçado de segurança, com biqueira de aço, obrigatório nas áreas indicadas no processo produtivo
Capuz de segurança, tipo Balaclava, obrigatório nas tarefas de bloqueio e desbloqueio de equipamentos, trabalhos em alta e baixa tensão e na realização da termovisão
Camisa segurança indura, obrigatório em todas as atividades onde há risco de arco eletrico.
Calça segurança indura, obrigatório em todas as atividades onde há risco de arco eletrico.
Óculos de segurança lente verde( Arc-Block), obrigatório em todas as atividades onde há risco de arco eletrico.
Jaleco 7/8, com proteção contra arco elétrico, obrigatório nas atividades (manobras, inspeção,..) com equipamentos energizados de classe de tensão 15 Kv.
Blusão 7/8 Aluminizado para Alta Temperatura, obrigatório nas atividades com exposição a altas temperaturas
Luva Aluminizada para Alta Temperatura, obrigatório nas atividades com exposição a altas temperaturas
Luva Anti-Corte, obrigatório nas atividades de corte, como juntas, gaxetas, decapagem de cabos, corte de tubos, raspagem de resíduos, etc)
Capuz para Alta Temperatura, obrigatório nas atividades com exposição a altas temperaturas
Capuz com proteção contra arco elétrico, obrigatório nas atividades (manobras, inspeção,..) com equipamentos energizados de classe de tensão 15 Kv.
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Consensador:

Sigilo:

Homologador:

Flávio Moreira Júnior

Uso interno ao negócio

Cleber Pupo

LA-RH_STB-TB-0051-03

PADRONIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL POR FUNÇÃO / SETOR

Protetor auricular
Respirador facial
Respirador semifacial com filtro
Óculos de segurança lente incolor
Óculos de segurança lente verde
Óculos de segurança, modelo ampla visão
Luva de nitrílica
Luva de raspa) (cano longo)
Luva de PVC
Luva de vaqueta
Conjunto de PVC - trevira
Capa de chuva
Capacete de segurança
Cinto de segurança
Bota de borracha
Calçado de segurança, com biqueira de aço
Calçado de segurança, sem biqueira de aço

P
E5
P
P
E 10
E 11
E 12
E 15
E16
E 17
E28
E 26
P
E 33
E 34

E1

E1

E4
E9

E4
E9

E 31

E 31

P

P

P

P
E5
P
P

E 16
E 17
E 28
E 26
P
E 33
E 34

P

P

/P
E

R

Op. Painel
Utilidades

DU

E

R

P
E5
P
P
E 10
E 11
E 12
E 15
E16
E 17
E28
E 26
P
E 33
E 34

Dur = Durabilidade / dias
E = Utilização Eventual
E 1 Protetor auricular, obrigatório durante a verificação visual dos padrões operacionais
E 4 Respirador semifacial com filtro, obrigatório durante a verificação visual dos padrões operacionais
E5

/P

Operador
ETA/ETE

DU

E

R

/P

Op. Campo
Utilidades

DU

R

/P
E

E

Coordenador
Recuparação
e Utilidades

DU

/P

Assistente
Prod. e
Proc. JR e
PL
R

/P
E

EPI

Código

DU

TIME: UTILIDADES

R

Prim.
Assistente
Utilidades

DU

CÉLULA: CCRU

E1
E4
E9

E 11

E 31

P

P = Utilização Permanente

Respirador facial, obrigatório durante a injeção química (preparação de soluções para tratamento d'água, movimentação para armazenamento dos recipintes de produtos químicos)

E 9 Óculos de segurança lente incolor, obrigatório durante a verificação visual dos padrões operacionais
E 10 Óculos de segurança lente verde, obrigatório durante a verificação da fornalha (queima)
Óculos de segurança, modelo ampla visão, obrigatório durante a injeção química (preparação de soluções para tratamento d'água, movimentação para armazenamento dos recipientes
E 11 de produtos químicos), na osmose (limpeza química e na preparação de soluções no tanque de reagente), nas atividades de dosagem de produtos químicos para tratamento de água
deunizada para os compressores, na limpeza química do tanque de cal da casa química, no descarregamento de produtos químicos e na limepza da torre de resfriamento do ETE
Luva de nitrílica, obrigatório durante a coleta de amostras de água (caldeira, osmose, desm.), durante a injeção química (preparação de soluções para tratamento d'água, movimentação
para armazenamento dos recipientes de produtos químicos) e na osmose (limpeza química e na preparação de soluções no tanque de reagente)
Luva de raspa (cano longo), obrigatório no acendimento dos queimadores, na retirada de buchas (entupimento das calhas de biomassa), no sistema de cinzas (verificação do
E 15
funcionamento dos motores, válvulas rotativas e esteiras e desentupimento) e no bloqueio e liberação manual de equipamentos para manutenção
Luva de segurança (PVC), obrigatório durante as atividades de limpeza química do tanque leite de cal na casa de química, utilizando ácido clorídrico, na coleta de amostras de água na
E 16
ETA, no descarregamento de lodo das prensas junto as bicas e limpeza da área e no descarregamento de solução nitrofostada e sulfato de alumínio
Luva de vaqueta, obrigatório nas atividades no sistema de cinzas (verificação do funcionamento dos motores, válvulas rotativas e esteiras e desentupimento), no bloqueio e liberação
E 17 manual de equipamentos para manutenção, na limpeza dos trocadores de calor de óleo das turboinas, nas atividades de dosagem de produtos químicos e na abertura e fechamento manual
de válvulas
E 12

E 33 Cinto de segurança, obrigatório nas atividades de bloqueio e liberação manual de equipamentos para manutenção e na limpeza dos trocadores de calor de óleos das turbinas
E 26 Capa de chuva, obrigatório durante atividades externas em dias de chuvas
E 28 Conjunto de segurança (Trevira), obrigatório durante a limpeza da torre de resfriamento do ETE
E 31 Capacete de segurança, obrigatório durante a verificação visual dos padrões operacionais
E 34 Bota de borracha, obrigatório nas atividades de limpeza em geral (utilizando água), limpeza do tanque leite de cal na casa de química e na limpeza da torre de resfriamento do ETE
E 36 Calçado de segurança, com biqueira de aço, obrigatório nas áreas indicadas no processo produtivo
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Protetor auricular
Respirador descartável p/ poeiras e névoas
Respirador facial
Respirador semifacial com filtro
Protetor facial
Óculos de segurança lente incolor
Óculos de segurança lente verde
Óculos de segurança, modelo ampla visão
Luva de raspa (cano longo)
Luva de PVC
Luva de vaqueta
Blusão aluminizado
Macacão de tyvek
Capa de chuva
Capacete de segurança
Cinto de segurança
Bota de borracha
Calçado de segurança, com biqueira de aço
Calçado de segurança, sem biqueira de aço
Perneira aluminizada
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E4
E9

P
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P
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P
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P
P
P
E 10
E 11
P
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/P
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P

E

EPI

Op. Painel
Recuperação

DU
R

Código

Op. Campo
Recuperação

/P

TIME: RECUPERAÇÃO QUÍMICA

Prim.
Assistente
Assistente Prod. e Proc.
Recuperação JR, PL e SR

E

CÉLULA: CCRU

DU
R

PADRONIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL POR FUNÇÃO / SETOR

E1

E4
E7
E9
E 10
E 11
E 15
E 16
E 17
E 27

E 31

P
P

E 31
E 33
E 34
P

P

Dur = Durabilidade / dias
E = Utilização Eventual
P = Utilização Permanente
E 1 Protetor auricular, obrigatório nas áreas indicadas no processo produtivo
E 2 Respirador descartável p/ poeiras e névoas, obrigatório durante a inspeção e limpeza do forno
E 4 Respirador semifacil com filtro, obrigatório nas áreas indicadas no processo produtivo
E 5 Respirador facial, obrigatório nas atividades de limpeza do precipitador eletrostático
Protetor facial, obrigatório nas atividades de limpeza do bico de licor e montagem, na limpeza das bicas de smelt, na troca de bicos de licor e montagem, na limpeza do extintor de licor verde e
E7
caustificadores e na inspeção e limpeza dos clarificadores de licores verde e branco, DC e do lavador de lama
E 9 Óculos de segurança lente incolor, obrigatório nas áreas indicadas no processo produtivo
Óculos de segurança lente verde, obrigatório nas tarefas de limpeza das caixas de ar terciárias, na limpeza do bico de licor e montagem, na limpeza das caixas dos queimadores de óleo e na
E 10
visualização das chamas do forno
Óculos de segurança, modelo ampla visão, obrigatório nas tarefas de coleta de amostras, no preparo de fosfato e dispersante para água da caldeira, na limpeza e troca de queimadores de
E 11
óleo e metanol e durante a limpeza do extintor de licor verde e caustificadores
Luva de raspa (cano longo), obrigatório durante a limpeza geral das áreas da caldeiraria e evaporação, no desentupimento do duto de cinzas, no bloqueio e liberação manual de válvulas, na
E 15
troca dos bicos de licor, na troca de camadas do filtro de drag's, de lama e de LBC, a abertura da porta frontal do forno e durante a retirada do canhão de queima do forno
E 16 Luva de PVC, obrigatório nas tarefas de abertura e fechamento manual de válvulas e na coleta de amostras na caustificação
Luva de vaqueta, obrigatório durante a limpeza geral e oganização das áreas de causticação e forno, na limpeza das calhas de grit´s, licor verde e leite de cal, na abertura e fechamento manual
de válvulas (manobras de área), durante a dosagem de enxofre, no acompanhamento de descarga de cal virgem, óleo 7A e enxofre, na limpeza do PT 01 (camara de fumaça), do precipitador e
E 17
dos extintores de licor verde e caustificadores, na inverção da TC reversível para filtragem de lama para fora, no desentupimento de dutos de pó do precipitador e flash dryer, durante a inpeção e
limpeza dos clarificadores de licor branco 1 e 2, DC e dos lavadores de lama
E 26 Capa de chuva, obrigatório durante atividades externas em dias de chuvas
E 53 Perneira aluminizada, obrigatório durante as atividades na área.
E 33 Cinto de segurança, obrigatório durante o bloqueio e liberação manual de válvulas e em tarefas acima de 2 metros de altura (manobras em andaimes)
E 27 Macacão de tyvek, obrigatório durante a limpeza do extintor de licor verde e caustificadores e durante a inspeção e limpeza dos clarificadores de licores branco e verde, DC e do lavador de lama

Dur = Durabilidade / dias
E = Utilização Eventual
E 29 Blusão aluminizado, obrigatório nas tarefas de limpeza das bicas de smelt
E 31 Capacete de segurança, obrigatório nas áreas indicadas no processo produtivo

P = Utilização Permanente

E 34 Bota de borracha, obrigatório durante a limpeza do extintor de licor verde e caustificadores e durante a inspeção e limpeza dos clarificadores de licores branco e verde, DC e do lavador de lama
E 36 Calçado de segurança, com biqueira de aço, obrigatório nas áreas indicadas no processo produtivo
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PADRONIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL POR FUNÇÃO / SETOR

Protetor auricular
Respirador descartável p/ poeiras e névoas
Respirador facial
Respirador semifacial com filtro
Óculos de segurança lente incolor
Óculos de segurança, modelo ampla visão
Luva de nitrílica
Luva de PVC
Luva de vaqueta
Macacão de tyvek
Conjunto de PVC - trevira
Capa de chuva
Capacete de segurança
Cinto de segurança
Bota de borracha
Calçado de segurança, com biqueira de aço
Calçado de segurança, sem biqueira de aço
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E1
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E
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Gte Proc.
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CÉLULA: CCRU

E 34
E 36

P

Dur = Durabilidade / dias
E = Utilização Eventual
P = Utilização Permanente
E 1 Protetor auricular, obrigatório nas áreas indicadas no processo produtivo
E 2 Respirador descartável p/ poeiras e névoas, obrigatório nas tarefas de inspeção no túnel de cavaco
E 4 Respirador semifacial com filtro, obrigatório nas áreas indicadas no processo processo
Respirador facial, obrigatório durante a estancagem de vazamento de produtos químicos (ex. soda, ácido sulfúrico, licor preto, LBC, LBO etc) e durante a limpeza interna de
E5
tanques
E 9 Óculos de segurança lente incolor, obrigatório nas áreas indicadas no processo produtivo
E 11 Óculos de segurança, modelo ampla visão, obrigatório nas tarefas de coleta de amostras (ex. soda, LBC etc)
E 12 Luva de nitrílica, obrigatório nas tarefas de limpeza manual de equipamentos
Luva de PVC, obrigatório nas tarefas de coleta de amostras, na limpeza dos chuveiros do separador de fibras, da caçamba de rejeito e do coletor de serragem na TC 11 e na
E 16
estancagem de vazamento de produtos químicos (ex. soda, ácido sufúrico, licor preto, LBC, LBO etc)
Luva de vaqueta, obrigatório durante manobras operacionais (abertura, fechamento e alinhamento de equiptos.), no preparo de sulfato de magnésio, na drenagem dos
E 17
equipamentos, na limpeza dos chuveiros do separador de fibras, do coletor e serragem na TC 11 e durante a drenagem no túnel de cavaco (piso)
E 26 Capa de chuva, obrigatório durante as atividades em dias de chuva
E 27 Macacão de tyvek, obrigatório durante a drenagem dos equipamentos e durante a limpeza interna de tanques
E 28 Conjunto de PVC - trevira, obrigatório na estancagem de vazamento de produtos químicos (ex. soda, ácido sulfúrico, licor preto, LBC, LBO etc)
E 31 Capacete de segurança, obrigatório nas áreas indicadas no processo produtivo
E 34 Bota de borracha, obrigatório durante a drenagem no túnel de cavaco (piso) e na drenagem dos pisos da área
E 33 Cinto de segurança, obrigatório durante o bloqueio e liberação manual de válvulas e em tarefas acima de 2 metros de altura (manobras em andaime)
E 36 Calçado de segurança, Sem biqueira de aço, obrigatório nas áreas indicadas no processo produtivo
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CÉLULA: CAT
Soldador II

TIME: OFICINAS

Assist.
Manut. PL

Protetor auricular
Respirador descartável p/ poeiras, névoas e fumos
Respirador semifacial com filtro
Protetor facial
Máscara de solda, tipo Elmo
Óculos de segurança lente incolor
Óculos de segurança lente verde
Luva de raspa
Luva de vaqueta
Mangote de raspa
Perneira de raspa
Avental de raspa
Blusão de raspa
Creme protetor pele
Cinto de segurança
Capacete de segurança
Calçado de segurança, com biqueira de aço
Calçado de segurança, sem biqueira de aço
Dur = Durabilidade / dias

P
E3
E4
E7
E6
P
E 10
E 15
E 17
E 21
E 39
E 23
E 25
P
E 33
P
P

/P
E

R
DU

/P
E

R
DU

/P
E

R
DU

/P
E

R
DU

/P
E

R
DU

/P
E

R
DU

/P
E

R
DU

/P
E

R
DU

/P
E

DU

EPI

Código
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ÁREA: CALDEIRARIA

P
E4

P

E 33
P
P

E = Utilização Eventual

P = Utilização Permanente

E3

Respirador descartável p/ poeiras, névoas e fumos, obrigatório nas tarefas de solda elétrica (tig e mig) ou maçarico, no corte de plasma e grafit e nas atividades com máquinas operatrizes
(lixadeira, esmerilhadeira, furadeira, calandra e dobradeira)

E4

Respirador semifacial com filtro, obrigatório nas atividades nas áreas da planta química, linha de fibras, caldeiras e o forno de cal e nas áreas indicadas no processo produtivo

E6

Máscara de solda, tipo Elmo, obrigatório nas tarefas de solda elétrica (tig e mig), no corte de plasma e grafit

E7

Protetor facial, obrigatório nas tarefas onde há dispersão de partículas (lixadeira, esmerilhadeira, furadeira, calandra e dobradeira)

E 10 Óculos de segurança lente verde, obrigatório nas atividades com maçarico e no acompanhamento de solda elétrica
E 15 Luva de raspa, obrigatório nas tarefas de solda elétrica (tig e mig) ou maçarico, no corte de plasma e grafit
E 17 Luva de vaqueta, obrigatório nas tarefas com ferramentas manuais e tarefas nas bancadas
E 21

Mangote de raspa, obrigatório nas tarefas de solda elétrica (tig e mig) ou maçarico, no corte de plasma e grafit e nas atividades com máquinas operatrizes (lixadeira, esmerilhadeira, furadeira,
calandra e dobradeira)

E 23 Avental de raspa, obrigatório nas tarefas de solda elétrica (tig e mig) ou maçarico, no corte de plasma e grafit
E 25 Blusão de raspa, obrigatório nas tarefas de solda elétrica (tig e mig) ou maçarico, no corte de plasma e grafit
E 33 Cinto de segurança, obrigatório em tarefas acima de 2 metros de altura
E 39 Perneira de raspa, obrigatório nas tarefas de solda elétrica (tig e mig) ou maçarico, no corte de plasma e grafit
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E1

E1

E1

E1

E1

E1

E1

Respirador semifacial com filtro

E4

E4

E4

E4

E4

E4

E4

Luva de PVC

E 16

Creme protetor pele

E 30

Capacete de segurança

E 31

E 31

E 31

E 31

E 31

E 31

E 31

Óculos de segurança incolor

E 36

E 36

E 36

E 36

E 36

E 36

E 36

Calçado de segurança, sem biqueira de aço

E 36

E 36

E 36

E 36

E 36

E 36

E 36

E = Utilização Eventual

P = Utilização Permanente

E1

Protetor auricular , obrigatório durante a manutenção e inspeção das áreas do processo produtivo

E4

Respirador semifacial com filtro, obrigatório nas áreas indicadas no processo produtivo

E 16 Luva de PVC, obrigatório nas tarefas de limpeza manual de equipamentos utilizando desengraxante, ácido acético ou detergente
E 30 Creme protetor pele, obrigatório nas tarefas de limpeza de peças utilizando desengraxante ou detergente e nos testes hidráulicos de equipamentos
E 31 Capacete de segurança, obrigatório nas áreas indicadas no processo produtivo e quando na manutenção em máquinas e equipamentos
Óculos de segurança incolor, nas áreas indicadas no processo produtivo

E 36 Calçado de segurança, sem biqueira de aço, obrigatório nas áreas indicadas no processo produtivo
LA-RH_AMB_TB-0056-00

Elaborador:

Sigilo:

Aprovador:

Wanderely Antonio Fonseca

Uso interno do Negócio

Cleber Pupo

/P
E

DU
R

E

/P

Analista Controle
e Investimento

DU
R

/P
E

Protetor auricular

Dur = Durabilidade / dias

E32

Líder de
Turno

DU
R

E

/P

Técnico
Inspeção ll

DU
R

E

/P

Assist.
Manut. JR,
PL e SR

DU
R

E

/P

Desenhista
Projetista

DU
R

/P
E

DU
R

E

/P

Tec. Manut. Assistente
Automação Administ. JR
JR, PL e SR
e SR

DU
R

E

/P

Coordenador
Manutenção

DU
R

/P

EPI

Código

E

TIME: ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO

Gte
Manutenção
Fábrica

DU
R

CÉLULA: CAT

PADRONIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL POR FUNÇÃO / SETOR

Protetor auricular
Respirador descartável p/ poeiras e névoas
Respirador facial
Respirador semifacial com filtro
Protetor facial
Óculos de segurança lente incolor
Óculos de segurança, modelo ampla visão
Luva de PVC
Luva de vaqueta
Macacão de tyvek
Conjunto de PVC - trevira
Capacete de segurança
Cinto de segurança
Bota de borracha
Calçado de segurança, com biqueira de aço
Calçado de segurança, sem biqueira de aço
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Operador
Campo
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E1

E4
E9

E 31

P

Dur = Durabilidade / dias
E = Utilização Eventual
P = Utilização Permanente
E 1 Protetor auricular, obrigatório nas áreas indicadas no processo produtivo
E 2 Respirador descartável p/ poeiras e névoas, indicado para proteção das vias respiratórias contra poeiras e névoas tóxicas
E 4 Respirador semifacial com filtro, obrigatório nas áreas indicadas no processo produtivo
E5

Respirador facial, obrigatório nas atividades de limpeza química com ácido clorídrico ou hipoclorito de sódio, no descarregamento de cloro e durante a limpeza manual interna de tanques

E7
E9

Protetor facial, obrigatório durante a partida da síntese de HCL
Óculos de segurança lente incolor, obrigatório nas áreas indicadas no processo produtivo
Óculos de segurança, modelo ampla visão, obrigatório nas atividades de coleta de amostras de produtos químicos, na abertura e fechamento manual de válvulas, no descarregamento de
E 11
ácido sulfúrico, pequenos reparos em equipamentos, na limpeza química com ácido clorídrico ou hipoclorito de sódio e na limpeza manual interna de tanques
Luva de PVC, obrigatório nas atividades de limpeza química com ácido clorídrico ou hipoclorito de sódio, no descarregamento de ácido sulfúrico, durante a coleta de amostras de produtos
E 16
químicos, na limpeza do filtro de clorato, na liberação de equipamentos para manutenção e durante a limpeza manual interna de tanques
Luva de vaqueta, obrigatório nas tarefas de descarregamento de cloro, na abertura e fechamento manual de válvulas, pequenos reparos em equipamentos, na limpeza do filtro de enxofre e
E 17
durante a liberação de equipamentos para manutenção
Macacão de tyvek, obrigatório durante a limpeza química com ácido clorídrico ou hipoclorito de sódio, em pequenos reparos em equipamentos que estejam contaminados com produtos
E 27
químicos, em liberações de equipamentos para manutenção e durante a limpeza manual interna de tanques
E 28 Conjunto de PVC - trevira, obrigatório nas tarefas de descarregamento de ácido sulfúrico
E 31 Capacete de segurança, obrigatório nas áreas indicadas no processo produtivo
Cinto de segurança, obrigatório em tarefas acima de 2 metros de altura, durante o descarregamento de cloro e ácido sulfúrico, em pequenos reparos em equipamentos e na liberação
E 33
manual interna de tanques
E 34 Bota de borracha, obrigatório nas atividades de limpeza química com ácido clorídrico ou hipoclorito de sódio e durante o descarregamento de ácido sulfúrico
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Protetor auricular
Respirador descartável p/ poeiras e névoas
Respirador facial
Respirador semifacial com filtro
Óculos de segurança lente incolor
Óculos de segurança, modelo ampla visão
Luva de nitrílica
Luva de PVC
Luva de vaqueta
Macacão de tyvek
Conjunto de PVC - trevira
Capa de chuva
Capacete de segurança
Cinto de segurança
Bota de borracha
Calçado de segurança, com biqueira de aço
Calçado de segurança, sem biqueira de aço
Luva de algodão Pigmentada
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Dur = Durabilidade / dias
E = Utilização Eventual
E 1 Protetor auricular, obrigatório nas áreas indicadas no processo produtivo
E 2 Respirador descartável p/ poeiras e névoas, obrigatório nas tarefas de inspeção no túnel de cavaco
E 4 Respirador semifacial com filtro, obrigatório nas áreas indicadas no processo processo
E5
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P = Utilização Permanente

Respirador facial, obrigatório durante a estancagem de vazamento de produtos químicos (ex. soda, ácido sulfúrico, licor preto, LBC, LBO etc) e durante a limpeza interna de tanques

E 9 Óculos de segurança lente incolor, obrigatório nas áreas indicadas no processo produtivo
E 11 Óculos de segurança, modelo ampla visão, obrigatório nas tarefas de coleta de amostras (ex. soda, LBC etc)
E 12 Luva de nitrílica, obrigatório nas tarefas de limpeza manual de equipamentos e coleta de amostras com baixas temperaturas
Luva de PVC, obrigatório nas tarefas de coleta de amostras, na limpeza dos chuveiros do separador de fibras, da caçamba de rejeito e do coletor de serragem na TC 11, na estancagem de
E 16
vazamento de produtos químicos (ex. soda, ácido sufúrico, licor preto, LBC, LBO etc) e em serviços com alta temperatura
E54 Luva de algodão Pigmentada, Obrigatório no uso de manobras operacionais
Luva de vaqueta, obrigatório durante manobras operacionais (abertura, fechamento e alinhamento de equiptos.), no preparo de sulfato de magnésio, na drenagem dos equipamentos, na
E 17
limpeza dos chuveiros do separador de fibras, do coletor e serragem na TC 11 e durante a drenagem no túnel de cavaco (piso)
E 26 Capa de chuva, obrigatório durante as atividades em dias de chuva
E 27 Macacão de tyvek, obrigatório durante a drenagem dos equipamentos e durante a limpeza interna de tanques
E 28 Conjunto de PVC - trevira, obrigatório na estancagem de vazamento de produtos químicos (ex. soda, ácido sulfúrico, licor preto, LBC, LBO etc)
E 31 Capacete de segurança, obrigatório nas áreas indicadas no processo produtivo
E 34 Bota de borracha, obrigatório durante a drenagem no túnel de cavaco (piso) e na drenagem dos pisos da área
E 33 Cinto de segurança, obrigatório durante o bloqueio e liberação manual de válvulas e em tarefas acima de 2 metros de altura (manobras em andaime)
E 36 Calçado de segurança, com biqueira de aço, obrigatório nas áreas indicadas no processo produtivo
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IMPACTOS AMBIENTAIS POTENCIAIS :
CONSEQÜENCIAS PROVÁVEIS SST:

Contaminação do solo
Intoxicações

ESTADO FÍSICO:

Contaminação da água

Lesões/ Ferimentos graves
GÁS

Danos em Estruturas/ equipamentos

LÍQUIDO

ESTADO DE PREPARAÇÃO
RECURSOS

Contaminação do ar

Comunidade

Outros

SÓLIDO

NÃO APLICÁVEL

AÇÕES GENÉRICAS DE COMBATE

Bombeiro Industrial

Segurança do Trabalho

Brigada de Emergência

Áreas Operacionais

MEMBRO DO SIR
- Retirar as pessoas das proximidades do local;
- Efetuar levantamento radiométrico e isolar e sinalizar

Viaturas e Ambulância

Segurança do Trabalho

- Acionar Supervisor de Proteção Radiológica e Coordenador Geral de Emergência;

Isolamento de área

Viaturas, Carreta de Emergência e Segurança do
Trabalho

CNEN

Rio de Janeiro – (21) 546-2337

Sistema de Alarme de Emergência

Áreas Operacionais

Recursos médicos internos

Ambulatório Médico

Radioniza – Higiene das Radiações

São Paulo - (011) 6163-6066 Cel.: 9620-9879

Equipamentos de Monitoração Radiológica

Segurança do Trabalho

Bunker

Segurança do Trabalho

Membros do SIR

Segurança do Trabalho e Áreas Operacionais

LOCALIZAÇÃO

EPI(S) RECOMENDADO(S)

a área;

- Manter as pessoas afastadas solicitando o apoio necessário da Brigada de Emergência e Vigilância.
Supervisor de Proteção Radiológica
- Conferir o levantamento radiométrico e a situação do local da emergência;
- Se possível retirar o equipamento radioativo danificado da área e leva-lo até o Bunker da Empresa, utilizando os
recursos disponíveis (placas de chumbo, medidor gaiger, dosímetro individual etc. em seguida liberar a área
isolada).
- Não sendo possível retirar o equipamento radioativo da área, envolve-lo com as placas de chumbo,acionar a
Consultoria Especializada (Radioniza) e a CNEN, mantendo a área isolada, sinalizada e vigiada.
- Repassar aos Técnicos da CNEN todas as informações disponíveis e dar todo o apoio logístico necessário para
o controle da emergência;
- Liberar a área somente após avaliação e liberação da CNEN.
- Emitir comunicado do acidente e posterior relatório às autoridades;
OBS: As ações envolvendo fontes radioativas deverão ser executadas somente pelos profissionais
integrantes do SIR.
Mitigações Ambientais

Colete de Chumbo, Luvas de Vaqueta, Capacete de Segurança, Óculos de Proteção, Protetor
Auricular.

Elaborador:
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Outros

-Seguir as Normas do CNEN para o descarte dos eventuais rejeitos gerados;
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Comunidade

Outros

– ESTE DOCUMENTO IMPRESSO NÃO É VÁLIDO –
IMPACTOS AMBIENTAIS POTENCIAIS :

Contaminação do solo

CONSEQÜENCIAS PROVÁVEIS SST:

Intoxicações

ESTADO FÍSICO:

Contaminação da água

Lesões/ Ferimentos graves

GÁS

Contaminação do ar
Danos em Estruturas/ equipamentos

LÍQUIDO

ESTADO DE PREPARAÇÃO
RECURSOS

Outros

SÓLIDO

NÃO APLICÁVEL

AÇÕES GENÉRICAS DE COMBATE
LOCALIZAÇÃO

Bombeiro Industrial/Enfermeiros

Segurança do Trabalho/Ambulatório

Funcionários em geral

Brigada de Emergência

Áreas Operacionais

- Comunicar a ocorrência via telefone de emergência *60 e/ou via rádio
- Isolar o local e seguir orientações do Bombeiro/Brigada, não mexendo com à vítima.

Unimed 24 hs
Sistema de Alarme de Emergência

Rua Elizeu Guilherme, Nº 12 Fone 610-1000
Ribeirão Preto.
Bombeiro / Enfermeiro
- Dirigem-se ao local e realizam o pronto atendimento, transferindo-o para o Ambulatório Médico.
Áreas Operacionais

Recursos médicos internos

Ambulatório Médico

Viaturas e Ambulância

Segurança do Trabalho

Médicos
- Realizar o atendimento clínico e se necessário encaminhar o acidentado a Hospitais autorizados.
Coordenador Médico
- Comunicar a ocorrência à Gerência Geral da Unidade
Técnicos de Segurança
Preencher o relatório de acidente.

EPI(S) RECOMENDADO(S)

Mitigações Ambientais

Luvas cirúrgicas, protetor auricular e capacete (se exigido no local), calçado de segurança, conjunto
autônomo (se envolvimento de gás), Máscara com Filtro Químico, cinto de segurança (se
atendimento com risco de queda de altura).
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IMPACTOS AMBIENTAIS POTENCIAIS :
CONSEQÜENCIAS PROVÁVEIS SST:

Contaminação do solo
Intoxicações

ESTADO FÍSICO:

Contaminação da água

Lesões/ Ferimentos graves
GÁS

Contaminação do ar

Danos em Estruturas/ equipamentos

LÍQUIDO

SÓLIDO

ESTADO DE PREPARAÇÃO
RECURSOS

Comunidade

NÃO APLICÁVEL

AÇÕES GENÉRICAS DE COMBATE

LOCALIZAÇÃO
Área Operacional

Operadores

Conjunto Autônomo

Área Operacional

- Constatado o vazamento aciona o botão de emergência, parando toda a planta operacional;

Sistema de Alarme de Emergência

Segurança do Trabalho/Área Operacional

- Em seguida aciona o Acionador Manual e Sirene distribuídos nas áreas;

Bombeiro Industrial

Segurança do Trabalho – Faixa 1 – Ramal *61

Brigada de Emergência

Área Operacional

Acionadores Manuais/Sirenes Elétrica Setoriais

Área Operacional Planta Química

Extintores de Incêndio

Outros

Outros

- Aciona Bombeiro Industrial da IP, se necessário;
- Utilizam o Conjunto Autônomo e iniciam ações de controle, adotando medidas técnicas específicas para cada
produto.
- Comunica a ocorrência ao Líder de Turno da IP.

Bombeiro Industrial/Técnico de Segurança
- Avaliar a ocorrência e as condições de segurança para realização do pronto atendimento emergencial;
- Evacuar e isolar o local, verificar a existência de vitimas e dar o atendimento, remover materiais combustíveis e
inflamáveis não atingidos;
- Utilizam o conjunto autônomo para a aproximação do local ou utilizam máscaras panorama com filtro químico
adequadas;
- Efetuar a contenção do produto com material adequado;
- Monitoramento ambiental da área;
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EPI(S) RECOMENDADO(S)

Mitigações Ambientais

Roupa de Nível A/B Calçado de Segurança, Óculos, Luvas de Proteção, Máscara Panorama com
Filtro Químico, protetor auricular

Elaborador:
Alfredo Jorge de Moraes

- Acompanhar a emissão de resíduos gerados no combate ao vazamento, buscando minimizar seus efeitos
através de desvios, barreiras ou outros dispositivos para contenção destes resíduos;
- Os eventuais resíduos sólidos gerados (terra ou materiais absorventes contaminados, por exemplo) deverão ser
recolhidos e descartados conforme LA-RH_AMB-PO-0011, sob a responsabilidade da área em que ocorreu o
vazamento;
- Sub-produtos líquidos de processo retidos no sistema de contenção, como licores de cozimento, por exemplo,
retornam ao processo ou são enviados para tratamento na ETE;
- Para matérias-primas e insumos químicos concentrados retidos na contenção, o envio para a ETE deverá ser
autorizado pelo Engenheiro de Meio Ambiente. Caso o envio para a ETE não seja autorizado, armazenar as
matérias-primas e insumos em tambores com tampa até que seja definida uma destinação adequada para estes;
-Avaliar a necessidade de contatar a comunidade vizinha, vide LA-RH_AMB-PO-0001, de modo a previnir ou
mitigar impactos ambientais. Ex. Vazamento de óleo ou soda que possa vir contaminar o rio Mogi
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IMPACTOS AMBIENTAIS POTENCIAIS :
CONSEQÜENCIAS PROVÁVEIS SST:

Contaminação do solo
Intoxicações

ESTADO FÍSICO:

Contaminação da água

Lesões/ Ferimentos graves
GÁS

Contaminação do ar

Danos em Estruturas/ equipamentos

LÍQUIDO

NÃO APLICÁVEL

AÇÕES GENÉRICAS DE COMBATE
LOCALIZAÇÃO

Extintores Portáteis

Segurança do Trabalho – Ramal de Emergência Operador da Planta:
*61e Rádio Faixa 1
- Se treinado, utilizar os extintores portáteis e tentar debelar o princípio de incêndio;
Áreas Operacionais
- Solicitar apoio dos Bombeiros da IP, se necessário;

Material de isolamento de área

Operadores de Área/Viatura Resgate

Bombeiro Industrial da IP

Outros

Outros

SÓLIDO

ESTADO DE PREPARAÇÃO
RECURSOS

Comunidade

- Isolar o local;
- Seguir orientações do Bombeiro Industrial da IP.
- Comunicar a ocorrência ao Coordenador da CCRU.
Bombeiro Industrial da IP
- Solicitar apoio da Brigada de Emergência, se necessário.
- Comunicar a ocorrência ao Coordenador Geral de Emergência, se necessário.
- Registrar a ocorrência no Positive
Coordenador do POE
- Acionar órgãos de apoio externo de se necessário;
- Comunicar a ocorrência ao Gerente Geral da IP;

EPI(S) RECOMENDADO(S)

Mitigações Ambientais

Roupa de Nível A/B Calçado de Segurança, Óculos, Luvas de Proteção, Máscara Panorama com
Filtro Químico, protetor auricular

Elaborador:
Alfredo Jorge de Moraes

- Acompanhar a emissão de resíduos gerados no combate ao incêndio, buscando minimizar seus efeitos através
de desvios, barreiras ou outros dispositivos para contenção de efluentes;
-Os eventuais resíduos gerados deverão ser descartados conforme LA-RH_AMB-PO-0011;
-Avaliar a necessidade de contactar a comunidade vizinha, vide LA-RH-AMB-PO-0001, de modo a previnir ou
mitigar impactos ambientais. Ex. Vazamento de óleo ou soda que possa vir contaminar o rio Mogi
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– ESTE DOCUMENTO IMPRESSO NÃO É VÁLIDO –
IMPACTOS AMBIENTAIS POTENCIAIS :
CONSEQÜENCIAS PROVÁVEIS SST:

Contaminação do solo
Intoxicações

ESTADO FÍSICO:

Contaminação da água

Lesões/ Ferimentos graves
GÁS

Danos em Estruturas/ equipamentos

LÍQUIDO

ESTADO DE PREPARAÇÃO
RECURSOS
Bombeiro Industrial
Brigada de Emergência
Kits para Atendimento Emergencial
Caminhão de Incêndio ABT
Viaturas e Ambulância
Alarme de Emergência
Isolamento de área

Áreas Operacionais/Segurança do Trabalho

Capacete de Segurança, Bota de Borracha Conjunto Impermeável, Luvas

Elaborador:
Alfredo Jorge de Moraes

Comunidade

Outros

Outros

SÓLIDO

NÃO APLICÁVEL

AÇÕES GENÉRICAS DE COMBATE

LOCALIZAÇÃO
Segurança do Trabalho
Áreas Operacionais
Áreas Operacionais/Segurança do Trabalho
Segurança do Trabalho
Segurança do Trabalho
Áreas Operacionais

EPI(S) RECOMENDADO(S)

Contaminação do ar

Funcionários em Geral
- Acionar os Bombeiros via Rádio Faixa 1 ou Ramal de Emergência *61;
- Desligar máquinas e equipamentos expostos à água;
- Providenciar, se possível, à remoção de materiais e equipamentos expostos à água;
- Cobrir se possível, chaves e painéis elétricos com plástico;
- Iniciar o processo de contenção e/ou remoção da água, utilizando os recursos disponíveis.
Supervisor/Líder de Turno
- Coordenar as atividades de controle da inundação, dar o apoio ao Coordenador Geral de Emergência;
- Remover todas as pessoas para local seguro;
- Não permitir ingresso de pessoas em ares de risco.
Bombeiro Industrial/Brigada de Emergência
- Coordenar o atendimento emergencial;
- Solicitar auxilio externo se necessário;
- Interromper imediatamente as atividades e se dirigir ao “Ponto de Encontro”, ao tomar conhecimento dirigir-se
ao local da ocorrência (Brigadistas);
- Avaliar a ocorrência e as condições de segurança do local, remover materiais não atingidos para evitar danos;
- Solicitar bloqueios de energia (elétrica, instrumentos etc.);
- Auxiliar no processo de contenção, visando adotar medidas adequadas para o controle da inundação;
Mitigações Ambientais
-Os eventuais resíduos gerados deverão ser descartados conforme LA-RH_AMB-PO-0011
-Avaliar a necessidade de contactar a comunidade vizinha, vide LA-RH_AMB-PO-0001, de modo a previnir ou
mitigar impactos ambientais. Ex. Vazamento de óleo ou soda que possa vir contaminar o rio Mogi
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– ESTE DOCUMENTO IMPRESSO NÃO É VÁLIDO –
IMPACTOS AMBIENTAIS POTENCIAIS :

Contaminação do solo

CONSEQÜENCIAS PROVÁVEIS SST:

Intoxicações

ESTADO FÍSICO:

Contaminação da água

Lesões/ Ferimentos graves
GÁS

Contaminação do ar

Danos em Estruturas/ equipamentos

LÍQUIDO

ESTADO DE PREPARAÇÃO
RECURSOS

Comunidade

Outros

Outros

SÓLIDO

NÃO APLICÁVEL

AÇÕES GENÉRICAS DE COMBATE
LOCALIZAÇÃO

Operadores de Área

Célula CPU

Bombeiro Industrial

Segurança do Trabalho

Operadores do SDCD
- Identifica a necessidade da drenagem de emergência, aciona o sistema de Drenagem da Caldeira de
Recuperação através do SDCD

Brigada de Emergência

Áreas Operacionais

- Aciona o sistema de alarme de emergência via painel e informa os operadores de área via Rádio.

Extintores Portáteis

Áreas Operacionais

Hidrantes

Áreas Operacionais

- Efetuar o isolamento da área contemplando todas as entradas de acesso à Caldeira, permanecendo pelo
período de 12 horas, aguardar e seguir orientações do Coordenador da área.

.
Caminhão de Incêndio ABT

Segurança do Trabalho

Bombeiro Industrial/Brigada de Emergência
- Providenciar isolamento da área em conjunto com operação;

Viaturas e Ambulância

Segurança do Trabalho

- Coordenar o atendimento emergencial;
- Solicitar auxílio interno, se necessário;

Canhão Móvel

Segurança do Trabalho

- Avaliar a ocorrência e as condições de segurança do local, verificar a existência de vítimas e aplicar os 1ºs
socorros, se envolver produtos químicos consultar a ficha de informações de segurança de produtos químicos se
necessário, remover materiais combustíveis e/ou inflamáveis não atingidos para evitar propagação do incêndio.
- Ao final da ocorrência realizar o rescaldo da área.

Conjunto Autônomo

- Registrar a ocorrência.
Áreas Operacionais, Segurança do Trabalho, - Comunicar o Coordenador Geral da Emergência.
Caminhão de Incêndio ABT.
Mitigação Ambiental

Isolamento de área

-Acompanhar as emissões de resíduos gerados pelo combate ao incêndio, para serem descartados conforme LAKits de Emergência e Viaturas e Segurança do RH-AMB_PO-0011
Trabalho.

EPI(S) RECOMENDADO(S)

Mitigações Ambientais

Capacete de Segurança, Calçado de Segurança, Conjunto de Aproximação, Bota de Segurança
Protetor Facial, Luvas, Conjunto Autônomos, Máscara Panorama Facial com Filtro Químico e
Mangotes.

- Acompanhar a emissão de resíduos gerados no combate ao incêndio, buscando minimizar seus efeitos através
de desvios, barreiras ou outros dispositivos para contenção de efluentes;
- Os eventuais resíduos gerados deverão ser descartados conforme LA- RH-AMB_PO-0011.
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