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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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Comentários da
Revisão:

1. OBJETIVO

Descrever a sistemática de gerenciamento dos resíduos sólidos gerados na
International Paper. Este procedimento é extensivo também aos provedores de bens e
serviços da International Paper – Fábrica Mogi Guaçu.

2. DEFINIÇÕES
 RESÍDUOS SÓLIDOS – Resíduos no estado sólido e semi-sólido que resultam
das atividades da empresa, bem como determinados líquidos cujas particularidades
tornem inviável o lançamento na rede de efluentes ou corpos de água, ou exijam para
isso soluções técnicas e economicamente inviáveis em face à melhor tecnologia
disponível;
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 RESÍDUOS CLASSE I – PERIGOSOS - So aqueles resíduos que apresentam
periculosidade, em função de suas características de inflamabilidade, corrosividade,
reatividade, toxicidade e patogenicidade, conforme definido pela norma NBR 10.004.;
 RESÍDUOS CLASSE II A – NÃO INERTES – São os resíduos que podem ter
propriedades, tais como: biodegradabilidade, combustibilidade ou solubilidade em
água nos termos da norma NBR 10.004;
 RESÍDUOS CLASSE II B – INERTES – Quaisquer resíduos que, quando
amostrados de forma representativa, segundo NBR 10.007, e submetidos a um
contato estático ou dinâmico com água destilada ou deionizada, à temperatura
ambiente, conforme NBR 10.006, não tiverem nenhum de seus constituintes
solubilizados a concentrações superiores aos padrões de potabilidade;
 RESÍDUOS SÓLIDOS INDUSTRIAIS – São os resíduos provenientes do
processo produtivo sob condições normais de operação, monitorados pela área RHAdministrativo através do sistema PI;
 RESÍDUOS SÓLIDOS NÃO INDUSTRIAIS – São resíduos gerados nas
atividades de suporte ao processo produtivo;
 GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS – O gerenciamento de resíduos
sólidos consiste na identificação, classificação, segregação, acondicionamento,
transporte e tratamento adequado para todos os resíduos sólidos industriais gerados,
abrindo caminho para, quando possível, reduzir, reutilizar os resíduos recicláveis ou
menos perigosos;
 COLETA SELETIVA – A segregação consiste na separação ou seleção
apropriada dos resíduos. Este processo se inicia na fonte geradora através da
disposição em coletores nas cores definidas no ANEXO 2, sendo finalizado no pátio de
reciclagem, onde são segregados para destinação adequada, complementando a fase
inicial que pode apresentar desvios. Para maiores detalhes vide item 6.1.3 – COLETA
SELETIVA;
 ACONDICIONAMENTO – O acondicionamento consiste no ato de acomodar
ou dispor em recipientes ou embalagens apropriadas, cada tipo de resíduo sólido
gerado. Para o acondicionamento adequado de resíduos sólidos, seguir orientação
conforme ANEXO 1 (somente para resíduos classe IIA);
 DESTINAÇÃO FINAL – São os locais onde os resíduos tem disposição
adequada, conforme sua classificação definida pela NBR 10.007 da ABNT.;
 CNEN – Conselho Nacional de Energia Nuclear.
3. RESPONSABILIDADES
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Todos os colaboradores devem destinar os resíduos nos respectivos coletores,
como indicado neste PO.

4. SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE
NA.

5. CONDIÇÕES E MATERIAIS NECESSÁRIOS

Caçambas, lixeiras, tambores, recipientes específicos, etiquetas, placas de
identificação e sacos plásticos nas cores necessárias, conforme padrão de cores
definido no ANEXO 2.

6. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

6.1. GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
Em ocasiões especiais, tais como, parada geral, ampliação da fábrica ou
emergência e, se necessário, outras formas de identificação podem ser utilizadas para
as caçambas, em função da diversidade dos resíduos sólidos gerados. Estas
caçambas extras poderão estar em cores diferentes das especificadas ANEXO 2,
porém devidamente identificadas com o tipo de resíduo a ser nela depositado.
Em obras de ampliação, demolição ou reforma da fábrica, deverão ser previsto
no contrato com os fornecedores envolvidos, as responsabilidades pela segregação e
acondicionamento dos resíduos sólidos gerados, conforme este PO.
O gerenciamento dos resíduos de fontes emissoras de radiação ionizante,
deve atender às exigências do CNEN, com o auxílio de empresa especializada. Caso
seja necessário o armazenamento, devem ser obedecidos os requisitos de localização
(se necessário utilizar o brunker – casa matra, devidamente sinalizado.
Bens patrimoniais sucatados, não devem ser descartados imediatamente como
resíduos sólidos. Devem antes passar pelo processo de remoção de ativo, conforme
sistemática contábil de desativação de bens da empresa, sendo estes encaminhados
ao Pátio 9 ou Almoxarifado, onde ficarão armazenados até que seja definida a sua
destinação.
O ANEXO 1 (tabela de gerenciamento de resíduos sólidos gerados e
encaminhados para compostagem) define os resíduos que devem ser encaminhados
para compostagem.
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6.1.1. RESÍDUOS PERIGOSOS
Conforme

procedimento

MG-SSMA-PO-0008-“DESCARTE

DE

RESÍDUOS

PERIGOSOS”.
6.1.2. RESÍDUOS SÓLIDOS DO AMBULATÓRIO
Conforme procedimento MG-SSMA-PO-0010-“GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS
SÓLIDOS DO AMBULATÓRIO”

6.1.3. COLETA SELETIVA

6.1.3.1.

COLETA PRIMÁRIA:

Corresponde à primeira seleção de resíduos e/ou embalagens das áreas
administrativas ou áreas industriais e seu acondicionamento em recipientes apropriados,
localizados dentro ou nas proximidades das áreas geradoras dos resíduos.

6.1.3.2.

COLETA SECUNDÁRIA

Corresponde à coleta de resíduos obtidos a partir da coleta primária e seu eventual
acondicionamento temporário em recipientes maiores.
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6.1.3.3.

Local

COLETA TERCIÁRIA

onde os

resíduos

acumulados ficam depositados

até

o seu

encaminhamento ao pátio de reciclagem, onde irá ocorrer a separação / seleção final
(coleta seletiva / reciclagem).

6.1.3.4.

DESTINAÇÃO FINAL

Resíduos recicláveis: Enviados para empresa de reciclagem
Resíduos não recicláveis: Enviados para aterro sanitário

7. RESULTADOS ESPERADOS

Coleta separada dos diversos tipos de resíduos.

8. AÇÕES EM CASO DE ANOMALIAS

NA
9. ANEXOS
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ANEXO 1 – TABELA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS E ENCAMINHADOS PARA COMPOSTAGEM
Resíduo

Classificação

Área de Geração

Acondicionamento

Tratamento

Disposição Final

Pátio de
Compostagem

Florestas de
Eucalipto

Responsável

Dregs
Caustificação

Operador da Área Caustificação

ETE

Operador da ETE

Caldeira de Biomassa

Operador de Campo da Caldeira de
Biomassa

Grits
Lodo ETE Primário
Lodo ETE Secundário

Cinzas

Rejeito do sistema de alivio do
digestor

Classe II A

Digestor

Operador da Área Digestor

Cascas de Eucalipto

Preperação de
Madeira

Operador da Área Preperação de Madeira

Lama de Cal

Caustificação e Omya

Operador da Área Caustificação

Nota 1: As caçambas ou caminhões basculantes devem ser carregados com uma quantidade limitada de resíduos, a fim de evitar possíveis derramamentos de resíduos
durante o trajeto até a Central de Compostagem.
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ANEXO 2 - IDENTIFICAÇÃO DE CORES DAS CAÇAMBAS, TAMBORES, LIXEIRAS.
Preto: Por exemplo: Sobras de madeira e tábuas, palete quebrado, caixas de madeira,
cavacos (laboratório).
Cinza Lixo Comum (não reciclável): Por exemplo: marmitex, borra de café, restos de
alimentos, embalagens de lanche, elástico, fitas adesivas, papel carbono, palito de dente,
fósforo e de sorvete, guardanapo sujo, papel higiênico sujo, papel toalha sujo, pó de
varrição, refil de caneta, espuma (não contaminada com óleo ou graxa), dregs, grits,
cinzas das caldeiras, lodo da ETE, lodo primário, rejeito do sistema de alivio do digestor,
rejeito da OMYA, varredura do pátio de celulose, cascas de eucalipto e lama de cal
(resíduos industriais), esteira de borracha, feltros, telas, isolante térmico, correia
transportadora, correia de acionamento, fibra de vidro, lã de vidro, lã de rocha, copo de
papel sujo.
Cinza Entulho: entulho, terra com entulho, areia exaurida de filtro.
Amarelo: Por exemplo: Metais ferrosos e não ferrosos – Ex: tubulações, chapa e peças
em aço carbono ou aço inox, lâmina raspadora de metal, cabos elétricos, tubos de cobre,
fiação, revestimento em alumínio, lata vazia de tinta, embalagens pressurizadas.
Vermelho: Plásticos - Por exemplo: Embalagens de bolacha não aluminizada, de doces,
de sorvete, filme flexível, copo de plástico, garrafas e sacolas plásticas, talheres
descartáveis de plástico, lâmina raspadora de plástico, garrafas PET, embalagem BOPP
(ex. embalagem de CHAMEX, XEROX), embalagem plástica (ex. embalagem de
chamequinho).
Azul: Papel / Papelão - Por exemplo: Jornais, revistas, copo de papel (usado p/ água),
panfletos, rascunhos, caixas de papelão, embalagens de papel, envelopes de papel, papel
de escritório, cartolina, papel impresso.
Verde: Vidros - Por exemplo: frascos de laboratório, garrafas de refrigerante, vidraças,
embalagens de vidro, Vidro em geral.
Laranja: Perigosos – Materiais impregnados com óleo/graxa/solvente/produto
químico/tinta, óleo lubrificante usado, graxa usada, borra oleosa, resíduos do kit de
emergência, solvente usado, toalha retornável, lixo eletrônico, pilhas, baterias.
NOTA 2: Neste caso os tambores devem estar identificados com apenas um tipo de material.

Branco: Resíduos Ambulatoriais e de Serviços de Saúde.
NOTA 3: PARA DESCARTE DE QUALQUER RESÍDUO NÃO MENCIONADO NESTE PO DEVE-SE
CONSULTAR O COORDENADOR DO SGA PARA AVALIAÇÃO, LEMBRANDO QUE A FASE FINAL
DE SEPARAÇÃO OCORRE NO PÁTIO DE RECICLAGEM.
NOTA 4: PODEM SER UTILIZADAOS SACOS NAS CORES INDICADAS ACIMA, NO CASO DE
LIXO COMUM (NÃO RECICLÁVEL), O SACO PODE SER DE COR PRETA.

[Aprovadores (Texto)]
Consensadores:
Analistas Críticos: [Analista Crítico (Texto)]
Homologadores: [Homologadores (Texto)]

Prazo:
Prazo:
Prazo:

[Prazo para Consenso]
[Prazo para Análise Crítica]
[Prazo para Homologação]
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1. OBJETIVO
Este procedimento fixa as condições exigíveis para a disposição dos seguintes resíduos
classificados como classe I.
2. DEFINIÇÕES
2.1 Classe I
São aqueles resíduos que apresentam periculosidade, em função de suas
características

de

inflamabilidade,

corrosividade,

reatividade,

toxicidade

patogenicidade, conforme definido pela norma NBR 10.004.
2.2 Área geradora
Área que gerou e irá destinar o resíduo para a área de armazenamento.

e
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3. RESPONSABILIDADES
3.1 Área geradora
a) Compra dos tambores apropriados é de responsabilidade da área geradora;
b) Identificação dos tambores conforme ANEXO1;
c) Transporte até o pátio de resíduos;
d) Arrumação dos pallets de maneira organizada, empilhando máximo 2 pallets com
4 tambores cada pallet.
e) A área geradora fica responsável em entrar em contato com o RH-Administrativo
(conservação fabril) para as inspeções dos tambores, conforme ANEXO 2.

Figura 1. Exemplificação da organização dos pallets
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3.2. Administrativo (ADM)
a) Inspecionar e aprovar/reprovar os tambores na área geradora;
b) Preencher e arquivar o Check List, conforme ANEXO 2;
c) Manter o pátio de resíduos devidamente trancado;
d) Solicitar à área de SSMA a retirada dos tambores para destino final.
3.3 Gerência / Coordenação / Supervisão das Áreas Fabril
Assegurar o cumprimento deste procedimento em sua área.
4. SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE
- Solicitar CADRI;
- Desenvolvimento de novos produtos;
- Avaliação ambiental no receptor, se necessário;
5. CONDIÇÕES E MATERIAIS NECESSÁRIOS
a) Os tambores para o transporte de resíduos devem sempre estar em bom estado
de conservação, lacrados e identificados;
b) Carrinho adequado para transporte de material contaminado, sem furos e com
contenção adequada que impeça o vazamento de resíduos perigosos.
6. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
Para destinação final dos resíduos seguir o procedimento abaixo, de acordo com sua
classificação:
6.1 BORRA E LATA DE TINTA
a) Escoar todo o resíduo de tinta que está na lata;
b) O resíduo de borra de tinta deverá ser descartado em tambor próprio para
resíduos perigosos e devidamente identificado;
c) Após utilizar o tambor até sua capacidade, deve-se solicitar ao setor RH Administrativo, a retirada deste e envio ao depósito de resíduos perigosos;
d) A lata de tinta (que teve a borra escoada) deverá ser descartada no recipiente de
metal (recipiente amarelo).
6.2 BORRA E LATA DE COLA
a) A lata vazia de cola deverá ser descartada em tambor próprio para resíduos
perigosos e devidamente identificado;
b) Após utilizar o tambor até sua capacidade, deve-se solicitar ao setor RH Administrativo a retirada destes e envio ao depósito de resíduos perigosos.
c) As latas de cola deverão ser armazenadas em recipiente adequado. Após atingir
sua capacidade máxima com latas de cola, solicitar à empresa especializada a retirada
dos recipientes.
6.3 TOALHAS CONTAMINDAS COM ÓLEO E GRAXA
Todas as toalhas devem ser enviadas para coletores específico de toalhas
localizadas nas áreas de manutenção. Posteriormente, serão recolhidos por empresa
especializada para destinação adequada.
6.4 LÂMPADAS
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Lâmpadas retiradas devem ser encaminhadas para o almoxarifado central para
armazenamento até retirada por empresa especializada.
6.5 MATERIAL COM AMIANTO
Proibido cortar qualquer material que contenha amianto para não gerar poeira
prejudicial a saúde dos envolvidos e gerar impactos ao meio ambiente. Qualquer
desativação ou substituição desses materiais devem ser separadas para destinação
correta. Fica proibida a compra de produtos ou materiais que contenham compostos de
amianto.
6.6 ÓLEOS LUBRIFICANTES
O armazenamento dos óleos lubrificantes que são enviados para rerrefino, deve ser
feito em tambores devidamente identificados. Nesse caso, não é obrigatório que o tambor
esteja na cor laranja. A retirada do resíduo é feita por empresa especializada.
6.7 ÓLEOS COMBUSTÍVEIS
Este resíduo deve ser coletado em recipiente próprio (cor laranja), devidamente
identificado, acondicionado de forma adequada e enviado para o pátio de resíduos
perigosos, até o envio para tratamento em empresa especializada.
A área geradora deve solicitar ao setor RH-Administrativo, a retirada do material e
envio ao pátio de resíduos perigosos.
6.8 BORRA OLEOSA
Este resíduo deve ser coletado em recipiente próprio (cor laranja), devidamente
identificado, acondicionado de forma adequada e enviado para o pátio de resíduos
perigosos, até o envio para tratamento em empresa especializada.
A área geradora deve solicitar ao setor RH-Administrativo, a retirada do material e
envio ao pátio de resíduos perigosos.
6.9 RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS NAS OCORRÊNCIAS AMBIENTAIS OU
EMERGÊNCIAS:
Normalmente estes resíduos são materiais impregnados com óleo (lubrificante ou
combustível), produtos químicos, tintas e solventes. Os Kits de emergência usados nas
ocorrências ambientais, para conter ou absorver vazamentos e transbordos, geralmente
são: biomassa, areia, turfa, manta absorvente, panos, toalhas retornáveis. Dispor em
tambor de acordo com sua classificação para destinação final em empresa especializada.
6.10 PILHAS E BATERIAS:
Este material deve ser coletado em recipiente próprio (cor laranja), devidamente
identificado, acondicionado de forma adequada e enviado para o pátio de resíduos
perigosos, até o envio para tratamento em empresa especializada.
A área geradora deve solicitar ao setor RH-Administrativo, a retirada do material e
envio ao pátio de resíduos perigosos.
6.11 DENSIMETROS, AERÔMETROS, TERMOMÊTRO COM MERCÚRIO, ETC..:
Devem ser encaminhados para o laboratório central para armazenamento até
retirada por empresa especializada.
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6.12 MATERIAL CONTAMINADO COM OLEO / GRAXA/ TINTA/ SOLVENTE/
PRODUTO QUÍMICO.
Estes resíduos devem ser coletados em recipientes de resíduos perigosos (cor
laranja), devidamente identificado, acondicionado de forma adequada e enviado para o
pátio de resíduos perigosos, até o envio para tratamento em empresa especializada.
A área geradora deve solicitar ao setor RH-Administrativo a retirada dos resíduos e
envio ao pátio de resíduos perigosos.
NOTA 1: O descarte dos mencionados resíduos pode ser feito de forma conjunta desde
que, seja respeitada a compatibilidade dos produtos.
6.13 LIXO ELETRÔNICO
Este resíduo deve ser devidamente separado, identificado e armazenado até a
retirada por empresa especializada.
6.13 TONNERS E CARTUCHOS IMPRESSORAS
Devem ser enviados para empresa especializada pela recarga dos mesmos.
7. ANEXOS
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IDENTIFICAÇÃO PARA DESCARTE DE RESÍDUO

DESCRIÇÃO DO
PRODUTO

ÁREA
GERADORA

NOME DO
RESPONSÁVEL

TELEFONE
PARA
CONTATO

DATA DA
IDENTIFICAÇÃO

Obs.: Todos os dados acima devem ser rigorosamente preenchidos.

ANEXO1 – Identificação de Resíduos Sólidos
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Descrição do resíduo:
Área geradora:
Nome do responsável:
Ramal para contato:
Data da identificação:

ITENS DE AVALIAÇÃO

SIM

NÃO

- O tambor está em boas condições?
- O tambor possui tampa?
- O tambor está devidamente lacrado?
- O tambor possui identificação (descrição do
resíduo) ?
- O palete está em condições adequadas?
Observações:

ANEXO2 – Inspeção de Tambores

[Aprovadores (Texto)]
Consensadores:
Analistas Críticos: [Analista Crítico (Texto)]
Homologadores: [Homologadores (Texto)]

Prazo:
Prazo:
Prazo:
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1. OBJETIVO

Este procedimento estabelece as condições para a qualificação de receptores de
resíduos provenientes da International Paper do Brasil Ltda.
2. DEFINIÇÕES


Receptores de Resíduos – Empresa devidamente legalizada e estruturada para
receber resíduos (classes I e II) gerados na IP;



Resíduos Classe I – Resíduos Perigosos
o

São aqueles resíduos que apresentam periculosidade, em função de
suas características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade,
toxicidade e patogenicidade, conforme definido pela norma NBR
10.004;



Resíduos classe II: Resíduos não perigosos
o

Resíduos Classe II A: Resíduos não inertes – São os resíduos que
podem

ter

propriedades,

tais

como:

biodegradabilidade,

combustibilidade ou solubilidade em água nos termos da norma NBR
10.004;
o

Resíduos Classe II B: Resíduos inertes – Quaisquer resíduos que,
quando amostrados de forma representativa, segundo NBR 10.007, e
submetidos a um contato estático ou dinâmico com água destilada ou
deionizada, à temperatura ambiente, conforme NBR 10.006, não
tiverem nenhum de seus constituintes solubilizados a concentrações
superiores aos padrões de potabilidade de água, excetuando-se
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aspecto, cor, turbidez, dureza e sabor, conforme Anexo G da NBR
10.004;


SSMA – Segurança, Saúde e Meio Ambiente;



SUP – Suprimentos;



CSC – Centro de Serviços Compartilhados;



SIG – Sistema integrado de gestão.

3. SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

NA

4. CONDIÇÕES E MATERIAIS NECESSÁRIOS
NA

5. RESPONSABILIDADE/AUTORIDADE

5.1. Segurança, Saúde e Meio Ambiente (SSMA)

a) Avaliar tecnicamente a documentação das empresas receptoras;
b) Realizar auditorias nas empresas receptoras de acordo com Anexo;
c) Informar ao SUP para elaboração dos contratos com as empresas que estão de
acordo com a avaliação do Anexo.
Nota: As avaliações não serão realizadas nos receptores de resíduos dos prestadores
de serviços fixos da International Paper.
5.2. Centro de Serviço Compartilhado (CSC)

Realizar a integração ambiental dos prestadores de serviços antes de iniciar os
trabalhos nas áreas da empresa.

5.3. Suprimentos (SUP)

a) Solicitar as cartas de anuência e/ou as licenças ambientais necessárias dos
destinadores de resíduos classe I sempre que solicitado pelo SSMA;
b) Considerar os resultados das auditorias na homologação de contratos com os
receptores de resíduos;
c) Instruir os terceiros para integração ambiental realizada pelo CSC.
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6. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

6.1. MONITORAMENTO (AMOSTRAGEM / INSPEÇÃO / VERIFICAÇÃO)
NA
6.2. EXECUÇÃO

Sempre que houver a necessidade de dispor um resíduo a área SSMA deverá
comunicar a área SUP para que seja desenvolvido um receptor.
A área SUP abre um processo de aprovação de fornecedor e comunica à área SSMA
o finalista do processo.
A área SSMA programa e realiza uma auditoria para qualificação do receptor de
acordo com os critérios estabelecidos no check list AVALIAÇÃO AMBIENTAL DE
RECEPTORES DE RESÍDUOS - Anexo.

Um receptor pode ser:
 Qualificado – quando apresenta todas as licenças válidas e atendidas
integralmente;
 Qualificado com restrição – quando apresentar alguma licença fora do prazo de
validade, porém com protocolo/acordo aprovado pelo órgão ambiental responsável,
e/ou não atendida integralmente;
 Não qualificado – quando apresenta alguma licença fora da validade e sem
nenhuma evidência de protocolo/acordo aprovado pelo órgão ambiental.

A qualificação dos receptores é válida até a data definida no check list AVALIAÇÃO
AMBIENTAL DE RECEPTORES DE RESÍDUOS. Caso o check list esteja vencido, o
resíduo não poderá ser enviado.

7. RESULTADO ESPERADO

Uma vez realizada a auditoria espera-se que o receptor qualificado esteja apto a dispor
o resíduo da IP.
8. AÇÕES EM CASO DE ANOMALIAS

NA

9. ANEXOS
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AVALIAÇÃO AMBIENTAL DE FORNECEDORES
RECEPTOR DE RESÍDUOS
Empresa:

DATA DA VISITA:
_____/____/______

End.:___________________________________________________________________________ Cidade: _________________________________

Est.: __________ CEP: _________-______ tel: ( ____ ) ______________ e-mail: ______________________________________________________

Contatos: ______________________________________________________________________________________________________________

Atividades desenvolvidas: __________________________________________________________________________________________________

Resp. Técnico:____________________________________________CRQ: ___________________________CREA: _________________________

LICENÇAS AMBIENTAIS - ÓRGÃO ESTADUAL: ___________________ REGIONAL: _______________ CADASTRO Nº: _____________________

Licença de Instalação nº: ______________ Emissão: ____/____/____

Licença de Funcionamento nº: ________________ Emissão: ___/____/____

Outras licenças ambientais (IBAMA, DEPRN etc.): _______________________________________________________________________________
Certificados:
SGA ISO 14001 nº __________ Emissão: ___/___/___ Validade: ___/___/___ Certificadora: _______________________________________
Outros (especificar):

__________________________________________________________________ _______________________

OBS:

Principais Cientes:
________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

Principais Fornecedores:
________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________
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Breve descrição do Processo:

Deficiências / pontos a melhorar:

Principais aspectos / impactos ambientais do processo:
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AVALIAÇÃO AMBIENTAL DE FORNECEDORES
Principais equipamentos anti-poluição:

Tratamento efluentes domésticos:
em rede

fossa c/ sumidouro

fossa c/ filtro

ETE lodo ativado

valos de infiltração

lançamento direto

outros: _______________________________________________________________________________

Fonte de água:

rede pública

poço próprio

captação em rio

outros: ____________

Tratamento de Efluentes Industriais: __________________________________________________________ Vazão: _________________m 3/h
conformidade
Efluentes Líquidos

Há um inventário de efluentes líquidos industriais (um
levantamento claro das fontes de geração)?

O sistema de drenagem está segregado em pluvial e
industrial?
Existe um sistema separador água / óleo (caso exista,
verificar a eficiência)?

Comentários
S

N

NA
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São realizadas análises dos efluentes (monitoramento)?

QUAIS?

DBO5

DQO

OG

pH

SIM

NÃO

Metais:

Cu

NA

Fe

Pb

Cd

Zn

Outras análises:
______________________________________________________________________________________________________
Os resultados do monitoramento atendem aos limites estabelecidos?

SIM

NÃO

NA

Pendências: ___________________________________________________________________________________________________________
Há poços de monitoramento?

SIM

NÃO

NA

Os resultados do monitoramento atendem aos limites estabelecidos?

SIM

NÃO

NA

_____________________________________________________________________________________________________________________
Há padrões de aferição no Lab. Interno?

SIM

NÃO

NA

conformidade
Resíduos Sólidos

Há um inventário dos resíduos sólidos industriais?

O local de armazenamento de resíduos é adequado
(conforme caracterização de norma técnica)?

Os resíduos estão devidamente identificados?

Existe um sistema para coleta do líquido percolado?

Comentários
S

N

NA
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AVALIAÇÃO AMBIENTAL DE FORNECEDORES
A área de armazenamento de resíduos é coberta?

O local de armazenamento de resíduos é
impermeabilizado?

Há um sistema de combate a incêndios?

conformidade
Comentários

Emissões Atmosféricas

S

N

NA

Há um inventário das fontes de emissão atmosférica?

Os sistemas de controle são eficazes?

Há monitoramento das emissões atmosféricas?

Os resultados dos monitoramentos atendem à
legislação?
Informações Adicionais

Último auto de inspeção nº ________ Data: ___/___/______

Não - conformidades:

SIM

NÃO

Sanadas?

SIM

NÃO

OBS:_______________________________________________________________________________________________________________
Há pendências / multas com os órgão ambientais?

SIM

NÃO

QUAIS? ______________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
Tanques:

aéreos ( )

Há reclamações de vizinhos?

subterrâneos ( )
SIM

NA

NÃO

QUAIS? ______________________________________________________________________________________________________________
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9. Observações
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AVALIAÇÃO AMBIENTAL DE FORNECEDORES
QUALIFICADO

QUALIFICADO C/ RESTRIÇÕES

NÃO QUALIFICADO

NOTA (

VALIDADE DESTA AUDITORIA: ___/___/___

Auditores (Nome completo):

[Aprovadores (Texto)]
Consensadores:
Analistas Críticos: [Analista Crítico (Texto)]
Homologadores: [Homologadores (Texto)]

Prazo:
Prazo:
Prazo:

[Prazo para Consenso]
[Prazo para Análise Crítica]
[Prazo para Homologação]

)
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PROCEDIMENTO
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Óculos de Segurança

Cód.Doc:

MG-SSMA-PO-0019-02

Tipo do Documento:

Sistema de Gestão:

[Sistemas de Gestão (Texto)]

Procedimento - Operacional

Áreas/Setores de Aplicação:

IND_MG - MG - Unidade de Mogi Guaçu - International Paper

Áreas/Setores de Interface:

[Áreas de Interface (Texto)]

Pastas:

[Pastas de Documentos (Texto)]

Status:

Aprovado

Data do Status:

Autor:

Ana Zeferino

Editores:

Referências:

[Referências do Documento (Texto)]

Anexos:

[Anexos do Documento (Texto)]

25/11/2011 17:50:00
Ana Zeferino

Comentários da
Revisão:

1. OBJETIVO
Informar a todos sobre a obrigatoriedade do uso dos óculos de segurança em toda a área
fabril, alertando-os quanto aos riscos e maneiras de se protegerem, utilizando-se de
modelos adequados para cada tipo de atividades.

2. DEFINIÇÕES

Óculos de Segurança
É o Equipamento de Proteção Individual destinado a proteção dos olhos durante os
trabalhos que possam provocar lesões provenientes de impactos, projeções de
partículas, respingos de líquidos agressivos ou metais em fusão, poeiras e radiações
perigosas.

3. SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE
3.1 Modelos de óculos
a) Universal RJ (Lente Incolor):

Modelo de uso geral que tem por finalidade proteger os olhos contra impactos ou
projeção de partículas.
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b) Maçariqueiro:
Modelo de uso específico com filtro de luz plano, tonalidade 06 e protetor do filtro de
luz para trabalhos com maçaricos em geral que tem por finalidade proteger os olhos
contra partículas incandescentes e raios ultravioletas.

c) Ampla Visão:
Modelo de uso específico com kit de vedação para ventilação direta para trabalhos
com produtos químicos que tem por finalidade proteger os olhos contra respingos de
líquidos agressivos, como soda, ácidos, entre outros produtos químicos.
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d) Spectra RJ (Lente Verde):
Modelo de uso geral com lentes verdes, tonalidade 05, modelo Spectra, que tem por
finalidade proteger os olhos contra partículas em suspensão e luminosidade intensa.
Indicado para profissionais que acompanharão trabalhos com maçaricos.

NOTA: O uso deste óculos de segurança é destinado apenas para profissionais
que auxiliarão no trabalho com maçarico. O uso para o profissional executante
de maçarico fica restrito. Para este consultar letra b do item 3.

e) Sobrepor:
Modelo específico que deve ser usado sobre óculos comum de grau, que tem por
finalidade proteger os olhos contra impactos ou projeção de partículas
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f) RJ (Lente Cinza)
Modelo específico para proteção dos olhos contra impactos de partículas volantes
frontais, indicado para uso em ambientes com muita luminosidade (por exemplo,
trabalho em áreas externas em dias ensolarados, ou em áreas internas com muita
luminosidade artificial – lâmpadas).

NOTA: De acordo com a norma ANSI Z87.1/1989 é proibido o uso deste modelo
em trabalhos com solda a gás ou arco elétrico.

3.2 Quaisquer um destes óculos de segurança, de fabricação nacional ou importada,
só poderá ser utilizado nas dependências da International Paper com indicação do
Certificado de Aprovação – CA, exigido pelo órgão nacional competente em matéria de
segurança e saúde no trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego, conforme
disposto na NR - 06, item 6.2, Portaria 3214 de 1978.

3.3 Recomendações sobre o uso e conservação:


O óculos deve ajustar-se perfeitamente ao rosto, sem deixar aberturas;



A haste ou elástico deve manter os óculos firmes no rosto, porém sem
incomodar ou machucar;



Use-se constantemente durante todo o tempo que permanecer no trabalho
para o qual for designado;



Ao colocar ou retirar não segure os óculos apenas por uma haste, mas pelas
duas ao mesmo tempo;



Limpe as lentes somente com tecido ou papel limpo e macio;



Não deixe que as lentes tenham contato com qualquer superfície, coloque os
óculos com as lentes sempre para cima;



Não o guarde ou carregue-o nos bolsos traseiros das calças;



Não o transporte junto de ferramentas;
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Não o abandone junto a fontes de calor;



Não deixe em local onde possa receber respingos de óleo, graxa, ácidos,
corrosivos, solventes ou qualquer substância que possa danificá-lo;



Não

use os óculos com defeitos (falta de proteção lateral, elástico ou haste

danificada ou lentes riscadas);


Em locais sujeitos a embaçamento das lentes, use o líquido anti-embaçante.

4 É obrigatório o seu uso:
4.1. O uso do óculos de segurança é obrigatório em toda a área fabril.

4.2. É considerado área fabril toda a área que envolve o processo de produção de
celulose e papel, acabamento e logística, recuperação e utilidades, manutenção e
laboratórios.

4.3. Em locais destinados a serviços com máquinas operatrizes, soldas, tubulações e
caldeiraria em geral, terão que estar isolados fisicamente (biombos ou paredes),
sendo o uso do Óculos de Segurança obrigatório e contínuo nesses locais.

4.4 Em trabalhos em locais onde haja risco de projeção de partículas, respingos de
produtos químicos e/ou emissão de raios não ionizantes.
NOTA: Esses locais deverão estar isolados fisicamente por biombos ou paredes que
impeçam a projeção contra áreas afins.

4.5 Em trabalhos com empilhadeiras ou veículos que não dispõem de pára-brisas e
que oferecem risco de aerodispersóides ou insetos atingirem os olhos.

4.6 Em toda área de manutenção é obrigatório o uso do óculos em tempo integral.

4.7 Em todos os laboratórios é obrigatório o uso do óculos em tempo integral.

NOTA: Nas demais atividades realizadas fora da área fabril os EPI´s, bem como o
óculos de segurança, deverão ser utilizados conforme recomendação da análise
preliminar de risco (APR).
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5. CONDIÇÕES E MATERIAIS NECESSÁRIOS
Os óculos devem estar disponíveis para requisição.

6. RESPONSABILIDADE/AUTORIDADE

O departamento de Suprimentos, deve manter em estoque todos os tipos de óculos de
segurança para cada atividade, para que os profissionais da International Paper possam
requisitá-los;

Cabe aos profissionais da International Paper e empregados ou subcontratados dos
Prestadores de Serviço:


Usar o óculos de proteção, utilizando-o apenas para a finalidade a que se destina;



Responsabilizar-se pela guarda e conservação, bem como pela limpeza;



Comunicar ao empregador qualquer alteração/anormalidade que o torne impróprio
para o uso, solicitando a substituição do mesmo;



Cumprir as determinações do empregador sobre o uso adequado;



Comunicar a Gerência/Supervisão ou Técnico de Segurança do Trabalho qualquer
irregularidade observada.

Cabe a Gerência/Supervisão da International Paper e o representante do Prestador de
Serviço:


Adquirir o óculos de segurança adequado ao risco de cada atividade;



Exigir e supervisionar seu uso;



Orientar todos os profissionais quanto ao cumprimento na íntegra deste
procedimento;



Fornecer ao profissional somente o aprovado pelo órgão nacional competente em
matéria de segurança e saúde no trabalho;



Orientar e treinar o profissional sobre o uso adequado, guarda e conservação;



Substituir imediatamente quando danificado ou extraviado;



Registrar o seu fornecimento ao trabalhador, podendo ser adotados de livros,
fichas ou sistema eletrônico.

Para os casos de profissionais com deficiência visual que necessitem óculos especiais
(graduados, etc.) fica sob responsabilidade da área a aquisição dos mesmos mediante
apresentação da receita médica por parte do funcionário. Uma cópia desta receita deve
ser encaminhada ao Depto de Segurança.
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7. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
Não Aplicável

8. RESULTADO ESPERADO
Garantir que todos os profissionais façam o uso do óculos de segurança dentro da área
fabril

9. 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 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

10. ANEXOS
Não Aplicável

Consensadores:

Ronald Emunds;Sergio
Forni;Dario Ribeiro;Walmor
Martins;Marcelo Marinelli
Analistas Críticos: Ana Zeferino
Homologadores: Flavia Oliveira

Prazo:

30/9/2011

Prazo:
Prazo:

28/10/2011
28/10/2011
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1. OBJETIVO
Estabelecer os requisitos mínimos para proteção dos trabalhadores e do local de trabalho
contra riscos de entrada em espaços confinados.

2. DEFINIÇÕES
2.1. Espaço confinado
Refere-se a um espaço com dimensões e aberturas limitadas para entrada e saída,
ventilação natural desfavorável que pode conter ou produzir contaminantes de ar, pode
conter produto que possa envolver ou sufocar quem nele se introduzir, e que não é
recomendado para ocupação contínua de pessoas. Espaços confinados incluem, mas não
estão limitados a, tanques de armazenamento, tanques de processo, cilindros, covas,
silos, tinas, tanques de reação, caldeiras, dutos de ventilação, esgotos, túneis, poços de
bombas, poços de balanças, etc.

2.2. Atmosfera de risco
Condição em que a atmosfera, em um espaço confinado, possa oferecer riscos ao local e
expor os trabalhadores ao perigo de morte, incapacitação, restrição da habilidade para
auto-resgate, lesão ou doença aguda causadas por gases, vapores ou névoas inflamáveis,
poeiras combustíveis, concentração de oxigênio atmosférico abaixo de 19,5% ou acima de
23% em volume.
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2.3. Pó combustível
Matéria orgânica particulada capaz de sofrer combustão ou de queimar quando sujeito a
uma fonte de ignição, em presença de atmosfera oxidante.
2.4. Trabalho a quente
É todo trabalho envolvendo aquecimento, queima, solda, corte, como também trabalho que
produz uma fonte de ignição ou calor sob forma de atrito ou chama exposta, conforme MGSSMA-PO-0039 e LPT 01.

2.5. Isolamento e bloqueio
Um processo por meio do qual o espaço confinado que está fora de operação é
completamente protegido contra o lançamento inadvertido de produtos ou fontes elétricas,
através de bloqueio ou desconexão e sinalização através do uso de Cartão Vermelho (MGSSMA-PO-0025)

2.7. Observador externo (Vigia)
Pessoa que fica do lado de fora do espaço confinado em permanente monitoramento e
comunicação com quem está no interior de um espaço confinado para pronto atendimento
e controle de entrada e saída.

3. SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE
3.1. SISTEMA DE LIBERAÇÃO
É a permissão para entrada e permanência em um espaço confinado através de uma
autorização (Check List de Liberação e Avaliação) por escrito emitida pelo depto de SSMA
e aprovada pela Supervisão da área especificando a localização e o tipo de trabalho a ser
feito, certificando que os riscos existentes foram avaliados por pessoa qualificada, e foram
tomadas medidas protetoras necessárias para assegurar a integridade física de cada
trabalhador.

3.1.1. A autorização deverá conter os seguintes itens:
a) Localização e descrição do trabalho a ser feito;
b) Check list de isolamento completo:
- Bloqueio elétrico;
- Bloqueio mecânico;
- Bloqueio de fluxo.
c) Roupa especial e equipamento:
- Equipamento de proteção individual;
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- Ferramentas aprovadas para uso;
- Equipamento elétrico adequado.
d) Leituras de testes atmosféricos.
- Avaliação do nível de oxigênio;
- Avaliação de explosividade;
- Avaliação dos níveis de substâncias tóxicas.
e) Necessidade de monitoramento atmosférico durante a execução do trabalho a ser
definida pelo depto de SSMA.
f) Nome do observador externo.
g) Tempo de permanência para revezamento de pessoal.
h) No Check List de Liberação e Avaliação deverá conter números de telefone dos
bombeiros, do depto. de Segurança do Trabalho, do Serviço Médico, da ambulância e
quando necessário a localização de equipamentos de Emergência / Resgate.

Esta autorização será datada e terá um tempo de validade e deverá servir como um
guia e estar presente no local do serviço em local apropriado de forma a facilitar a
visualização da liberação deste espaço confinado.
O responsável pela atividade deve assegurar que o formulário de liberação seja
preservado de intempéries ou outros meios que possam danificar o mesmo, caso o
formulário esteja danificado ou ilegível, o responsável deve solicitar a confecção de
outro formulário.

3.2. SERVIÇO MÉDICO, EMERGÊNCIAS E PRIMEIROS SOCORROS
3.2.1. Compete à supervisão responsável pela execução do serviço designar um
observador externo e em se tratando de prestadores de serviço, este deve designar seus
empregados ou subcontratados para que atendam este requisito.

3.2.2. O observador externo não deve se ausentar do seu posto e nem adentrar o espaço
confinado sem a devida autorização e/ou substituição por outro observador;
3.2.3. Em toda a atividade no interior de espaços confinados, será necessária a presença
do vigia externo. O vigia é o trabalhador que se posiciona fora do espaço confinado e
monitora os trabalhadores autorizados, e também deverá estar prontamente disponível
para atendimento em casos de emergências;

3.3. TESTE E MONITORAMENTO
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3.3.1. A entrada em um espaço confinado é proibida até o término da avaliação inicial da
atmosfera. Serão feitos testes para garantir que a atmosfera esteja isenta de poluentes
agressivos e numa condição ideal para o trabalhador. Os testes executados incluirão: nível
de oxigênio, explosividade, produtos tóxicos e avaliação da exposição ao calor (de acordo
com o anexo 3 da NR-15 da Portaria 3.214 de 08.06.78 do Ministério do Trabalho), sendo
que este último se aplica também para áreas de exposição que não são necessariamente
espaços confinados. (Ex. mezanino de máquinas de papel, região das turbinas, etc.)

3.3.2. A entrada em um espaço confinado para execução de qualquer tipo de serviço a
quente deverá seguir o processo de liberação descrito na MG-SSMA-PO-0039-00. Não
será liberada a entrada, quando os testes indicarem a concentração de gases inflamáveis
na atmosfera.

3.3.3. Se necessário, a critério e instalação pelo depto. de Segurança do Trabalho, a
monitoração contínua de gases e vapores deverá ser executada por equipamento com
alarme audível.
3.3.4. Os instrumentos serão calibrados conforme os requisitos do fabricante e manual de
qualidade do SSMA.

3.3.5. Se no espaço confinado houver a formação de poeiras e fibras, nenhum trabalho a
quente será iniciado até o nível de aerodispersóides estiver abaixo do limite de
explosividade para o material.

3.3.6. A porcentagem de oxigênio em volume para entrada em um espaço limitado deverá
ser maior que 19.5% e não poderá exceder 21%.

3.3.7. Quando não for possível controlar contaminantes na atmosfera interior a níveis de
exposição permissíveis, o funcionário não poderá entrar no espaço confinado.

3.4. INFORMAÇÃO DE ADVERTÊNCIA
3.4.1. Todas as entradas de pessoas em qualquer espaço confinado serão identificadas.
Inclusive com informação adequada para quando se fizer necessário a utilização de
equipamento

de

segurança

específico.

As

informações

incluirão,

mas

não

necessariamente deverão estar limitadas às descritas no anexo 2 e a instalação será por
conta do depto responsável pela execução do serviço.
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3.5. EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA
3.5.1. A autorização para entrada incluirá uma lista de equipamentos de proteção
necessários para uso no espaço confinado conforme determinação do SSMA.
a) Olhos e proteção de face - Óculos de segurança e protetor de face para serviços de
solda, esmeril e/ou desbaste.
b) Proteção de cabeça - Capacetes.
c) Proteção dos pés - Calçado de segurança e/ou bota de borracha.
d) Proteção de corpo - Todo o pessoal que entra em um espaço confinado deverá usar
vestimenta adequada conforme ambiente.
e) Proteção dos ouvidos - Protetor auricular.
f) Proteção respiratória - será determinado pelo depto SSMA nas condições em que o
teste e a atividade de trabalho a ser executada assim o exigirão.
g)Proteção das mãos - Se as mãos são expostas

para desbastar superfícies ou

extremidades afiadas, o grau de proteção pode variar de luvas de couro à de malha de
metal dependendo do material a ser trabalhado. Luvas impermeáveis serão usadas
para proteger contra materiais tóxicos ou irritantes. Luvas isolantes para trabalho com
eletricidade.
h) Outras medidas protetoras incluirão: cinto de segurança para trabalhos acima de
2,00m de altura, sistema de resgate a ser definido pelo depto. de SSMA em conjunto
com a área, equipamentos autônomos de respiração ou ARCOFIL, etc.

3.6. PREPARAÇÃO DO LOCAL
3.6.1. Os procedimentos e processos de limpeza dentro de um espaço confinado deverão
ser autorizados pelo SSMA. O método a ser prescrito será dependente do produto contido
no espaço confinado. Se o espaço confinado contém uma atmosfera inflamável, deverá
ser purgado com um gás inerte para remover a substância inflamável antes de ventilar
com ar. A limpeza inicial será feita com o funcionário posicionado fora do tanque.
Deverão ser adotados procedimentos especiais para controlar os riscos criados pelo
próprio processo de limpeza. Por exemplo: se o tanque contém vapor d’água, permitir ou
provocar o resfriamento antes da entrada e manter ventilação durante a execução dos
trabalhos.

3.6.2. Purga e Ventilação
3.6.2.1. O controle ambiental dentro de um espaço confinado é realizado através de purga
e ventilação.

O método a ser usado deverá ser determinado em função dos riscos
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potenciais que surgem devido ao produto armazenado ou produzido, aos contaminantes
suspeitos, ao trabalho a ser executado e ao tipo do espaço confinado.

3.6.2.2. Ventilação geral contínua será mantida onde são produzidas atmosferas tóxicas
como parte de um procedimento de trabalho, como soldar ou pintar, ou onde uma
atmosfera tóxica pode se desenvolver devido à natureza do espaço confinado, como no
caso de evaporação de substâncias químicas residuais.

3.6.2.3. O uso de proteção respiratória será determinado pelo SSMA de acordo com o
resultado das medições realizadas.

3.6.2.4. Nunca utilizar oxigênio puro para ventilação.

3.6.3. Bloqueio e Isolamento
3.6.3.1. Os procedimentos de isolamento serão específicos para cada tipo de espaço
confinado;
3.6.3.2. O espaço confinado deverá ser isolado completamente de todos os outros
sistemas através de desconexão física, sangra, ou desligamento de linhas. Válvulas que
servem o espaço confinado serão presas na posição fechada e sinalizada através do
cartão vermelho.

Além de fechamento, serão desligados e sinalizados com cartão

vermelho bombas e compressores que servem estas linhas que entram no espaço
confinado para prevenir ativação acidental.

3.6.3.3. Se o espaço confinado possuir uma linha de dreno, esta deverá ser bloqueada e
sinalizada, se necessário na posição que impeça o retorno de gases e/ou líquidos através
do uso do cartão vermelho;

3.6.3.4. Deverá ser feito o bloqueio elétrico e mecânico do espaço confinado para prevenir
ativação acidental de partes móveis. Para isso deve ser utilizado o cartão vermelho.
3.6.4. Equipamentos e Ferramentas
3.6.4.1. Ferramentas manuais deverão estar em perfeitas condições de conservação e
manutenção;

3.6.4.2. O uso de equipamentos portáteis com sistema pneumático deve ser priorizado;
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3.6.4.3. Equipamentos elétricos portáteis e máquinas de solda deverão ser ligados com
cabo de alimentação e extensões com dupla isolação (600/1000v);

3.6.4.4. Nunca adentrar espaços confinados com cilindros de gases;
3.6.4.5. Todo equipamento a ser utilizado em atmosfera inflamável deverá ser a prova de
explosão;

3.6.4.6. A tensão máxima para equipamentos portáveis é de 110 V, devidamente aterrados
e com relê de fuga.

3.6.4.7. A iluminação interna do recipiente deverá ser feita com sistema de 12 V ou 110
volts desde que utilizado com um dispositivo de fuga de corrente elétrica DR de 30 mA
Caso esse tipo de iluminação seja incompatível com o serviço a ser realizado, envolver o
Depto de manutenção elétrica ou o responsável pelo serviço, cabendo a estes, a indicação
e instalação do sistema com maior voltagem necessária.
3.6.5. Materiais
Todo produto químico que adentrar um espaço confinado deve ser avaliado pelo depto. de
SSMA e possuir ficha de emergência do produto,

3.7. SITUAÇÕES ESPECÍFICAS
Além do exposto neste procedimento, algumas situações específicas exigem observações
importantes no que tange à segurança do trabalho, como descritas à seguir:

3.7.1 Manutenção no interior dos fornos de cal A e B:
a) Providenciar a exaustão do forno antes e durante o trabalho;
b) Efetuar avaliação de exposição ao calor, conforme anexo 3 da NR - 15 para a
liberação;
c) Orientar e não permitir que refratários, cascalhos, pó de cal, ou quaisquer outros
objetos sejam atirados para fora do forno enquanto estiver sendo executada a
manutenção sem que um adequado sistema de retirada de entulhos seja instalado;
d) O profissional que for adentrar no forno deverá comunicar, previamente, o pessoal
que está trabalhando no interior do forno;
e) Os profissionais que irão adentrar no forno de cal para serviços de manutenção,
deverão estar com os seguintes vestuários e equipamentos:


Macacão branco com manga longa e capuz;



Óculos de segurança;
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Capacete de segurança tipo boné rígido;



Luvas impermeáveis;



Máscara facial contra pó;



Aplicação de creme protetor de pele nas partes do corpo que ficarem expostas
ao pó de cal;



Calçado de Segurança;

Em caso de adentrar apenas para inspeção visual, quando não haverá o desprendimento
de pó, é facultado o uso dos itens 1, 4, 5 e 6.
3.7.2. Serviços de manutenção no interior de cilindros secadores:
a) Bloquear o sistema de acionamento eletromecânico e sinalizar com Cartão
Vermelho.
b) Travar os cilindros que não possuem acionamento.
c) Todas as válvulas de vapor e de saídas de condensado deverão estar bloqueadas e
sinalizadas com Cartão Vermelho;
d) Todo o sistema de condensado deverá ser drenado;
e) A abertura do cilindro secador somente poderá ser feita quando o mecânico
responsável pela execução do serviço estiver de posse de todos os canhotos do Cartão
Vermelho;
f) Ao abrir a tampa do cilindro secador esta deve ser amarrada com uma corda e
forçada para o interior com uma alavanca.
g) O cilindro aberto deve ser drenado com a utilização de mangueiras e ventilado
conforme item 8 (Purga e Ventilação).
h) A entrada só será permitida, após o SSMA fazer o monitoramento ambiental no
interior do secador. Após o monitoramento, o técnico de segurança deve preencher o
checklist e este deve ser fixado próximo à porta de visita do secado, em local visível. No
caso de serviços executados por prestadores de serviço, é responsabilidade o
responsável pela atividade, orientar e coordenar a entrada destes empregados ou
subcontratados no interior do secador.

3.7.3. Serviços de construção e reparo em tubulações e tanques revestidos com fibra de
vidro:
a) Iniciar o trabalho de cima para baixo.
b) Não usar thiner ou qualquer solvente a base de benzeno.
c) Usar sapatos com solado de borracha.
d) Usar lâmpadas a prova de explosão.
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e) Introduzir ar na parte superior.
f) Estireno é mais pesado que o ar, fazer aspiração na parte inferior.
g) Proibido fumar.
h) Fazer uso de equipamento de respiração autônomo ou ar mandado, quando a
ventilação do recipiente não for suficiente.

3.7.4. Serviços de manutenção no interior do pré-secador - Máquina 1
a) O serviço só deve ser iniciado após a avaliação de exposição de calor (de acordo
NR-15 anexo 3 da Portaria 3.214 de 08.06.78 do Ministério do Trabalho).

3.7.5. Serviços no interior de tanques em geral:
a) Em todos os casos deverão possuir observador externo.
b) Envolver o depto. de SSMA quando do uso de produtos químicos agressivos.

3.7.6. Trabalho de manutenção no sistema de tratamento de condensados contaminados e
sistema de odor:
a) Para qualquer trabalho deverá haver autorização da supervisão de operação.
b) Compete à supervisão coordenar para que o sistema seja purgado (livre da presença
de gás sulfídrico - H2S).
c) Os profissionais deverão portar máscara panorama com filtro específico.
d) Todo trabalho deverá ser desenvolvido na presença de um acompanhante.

3.7.7. Entrada no interior do silo de cavacos
a) Coordenar 48 horas antes da limpeza no interior do silo nº 1 para que o digestor
trabalhe com cavacos somente dos silos nº 1 e 2, alternando de um silo para o outro a
cada 4 horas;
b) Esvaziar totalmente os silos nº 1 e 2 para evitar formação de “gaiolas” nos cavacos;
c) Manter o carrinho inferior e superior no silo nº6 até o final da limpeza do silo nº 1
fazendo o uso do Cartão Vermelho no acionamento automático dos carrinhos de
abastecimento e retirada dos cavacos de silos nº 1 e 2;
d) Fazer o abastecimento dos silos nº 1 e 2 com cavacos provenientes da picagem
(densidade natural) controlando o nível de cavacos dentro do silo nº1 até a altura das
incrustações nas paredes e no silo nº 2 até a altura da divisória interna entre os silos 1
e 2;
e) Entrar pelo pavimento superior do silo através dos cavacos até a divisória do silo nº1
para limpeza das incrustações nas paredes internas;
f) Cabe a supervisão certificar-se a ausência de pessoas e ferramentas, para a
liberação do cartão vermelho de acionamento dos carrinhos;
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g) Após o esvaziamento do silo nº 1, antes de adentrar no local, avaliar em todos os
níveis do silo se todas as incrustações foram limpas das paredes. Se não, repetir o
procedimento anteriormente descrito.
h) Com a utilização de uma plataforma existente no local adentrar ao interior do silo nº1
para efetuar limpeza dos cavacos que a rosca do carrinho não retirou do piso do silo.

3.7.8. Sinalização de Espaço Confinados Abertos
Caso o espaço confinado necessite ficar aberto, por algum motivo, sem a presença de
trabalhadores em seu interior como, por exemplo: Períodos noturnos, intervalos de
trabalhos, o mesmo deverá ser fechado ou ter sua entrada isolada, e o formulário de
liberação deve ser retirado impedindo que pessoas não habilitadas adentrem no
mesmo.

4. CONDIÇÕES E MATERIAIS NECESSÁRIOS
Não aplicável

5. RESPONSABILIDADE/AUTORIDADE
É responsabilidade da supervisão das áreas/setores orientar todos os funcionários quanto
ao cumprimento deste procedimento.

É responsabilidade da operação da área promover a limpeza do espaço confinado antes
da liberação para entrada no interior dos mesmos.

Em trabalhos realizados por prestadores de serviço cabe ao responsável pela atividade
cumprir todos os procedimentos para posterior liberação da entrada dos empregados ou
subcontratados dos prestadores de serviço.

É responsabilidade do SSMA o monitoramente e posterior liberação de entrada no espaço
confinado.

6. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
Não aplicável
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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 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 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

[Aprovadores (Texto)]
Consensadores:
Analistas Críticos: [Analista Crítico (Texto)]
Homologadores: [Homologadores (Texto)]

Prazo:
Prazo:
Prazo:

[Prazo para Consenso]
[Prazo para Análise Crítica]
[Prazo para Homologação]
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1. OBJETIVO
Este procedimento tem como objetivo orientar a todos os funcionários quanto a
maneira correta para isolamento e sinalização conforme padrão International Paper.

2. DEFINIÇÕES
Ficam definidas as seguintes cores de fitas de isolamento a serem utilizadas nas
áreas:


Amarela - utilizada pelo Processo de Utilidades & Recuperação



Azul - utilizada pelos departamentos de Tecnologia de Aplicação e
Manutenção e Confiabilidade



Verde - utilizada pelo Processo de Preparação de Madeira, Químicos e
Fibras



Laranja - utilizada pelo Processo de Produção de Papel e Acabamento



Vermelha - utilizada pelo departamento de SSMA



Cinza - Demais áreas da fábrica.

Obs: No caso de elevadores que já possuem correntes com placa para interdição,
estas já podem ser utilizadas para isolamento desde que pintadas na cor da área que é
responsável pela manutenção, não sendo necessário neste caso a utilização de fita, por
exemplo, no caso dos elevadores cuja responsabilidade da manutenção seja da área de
Manutenção e Confiabilidade a corrente seria pintada na cor azul. Sobre esta observação,
lembramos que será necesário a utilização da fita, caso o setor responsável pela interdição
não seja o mesmo daquele responsável pela manutenção.
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3. SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE
3.1. Será de responsabilidade do departamento executante do serviço, fazer o
isolamento e sinalização do local, onde estiver sendo desenvolvida a atividade que se
seguem:
a) Trabalhos em locais elevados
Ex: escadas, andaimes, pontes rolantes, plataformas.
Motivo - Risco de queda de material.

b) Abertura no piso
Motivo - Risco de queda de níveis diferentes.

c) Montagem e desmontagem de andaimes
Motivo - Risco de queda de níveis diferentes.

d) Elevar e descer peças através de pontes rolantes, talhas, camelôs e guinchos,
etc.
Motivo - Risco de queda de material.

e) Trabalho com hidrojateamento
Ex: Bomba de alta pressão.
Motivo - Ser atingido por mangueira que se rompa ou se desconecte (jato de
água sob alta pressão).

f)

Trabalho com jato abrasivo
Motivo - Ser atingido por fragmentos.

g) Operações de limpeza utilizando produtos químicos agressivos
Ex.: Boil-out (Circulação de soda no sistema para limpeza das máquinas de
papel).
Motivo - Contato com produto químico.
h) Trabalhos em andares onde o piso é vazado (grade)
Ex.:evaporadores, digestor, plataformas em geral.
Motivo: risco de queda de ferramentas e outros materiais
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i)

Nota: em caso da necessidade da realização de trabalhos em conjunto nos
andares inferiores, fazer proteção do piso com feltros e/ou tábuas para evitar a
queda de objetos.

j)

Trabalhos de manutenção ou limpeza de balanças eletrônicas
Ex.: Máquinas de papel 5 e 6 , Balança portaria 2, Sunds acabamento, Lamb
gray 1 e 2, Almoxarifado 2.
Motivo:queda de níveis diferentes.

k) Trabalhos em elevadores
Ex: Caldeira de recuperação 6, prédio do digestor e branqueamento
Motivo: queda de níveis diferentes e prensamento de membros inferiores e
superiores

l)

Trabalho de escavação ou em caixas subterrâneas
Motivo: queda de níveis diferentes

3.2. Quando se tratar de serviços executados por prestadores de serviço a
responsabilidade pelo isolamento e sinalização será do departamento que estiver
coordenando a execução desses serviços. A cor da fita a ser utilizada pelo prestador de
serviço será a do depto que solicitou o serviço.
Exemplo. Se o prestador de serviço foi contratado pela área de Manutenção e
Montagem para trabalhar na área das Caldeiras, deve ser utilizada a fita do Depto de Tec.
de Aplicações, ou seja, cor azul.

3.3. Serviços onde houver a utilização de produtos inflamáveis (ex: resina e
catalisadores em serviços de fibra de vidro), soldas, corte a quente e lixadeiras, será
fundamental o assessoramento do Depto de SSMA.

3.4. Em se tratando de vazamentos de produtos químicos, a responsabilidade pelo
isolamento e sinalização será da respectiva área de operação.
3.5. Antes do isolamento e sinalização de uma área, a operação desta área terá
que ser informada para autorizar o isolamento, pois poderá haver por parte desta a
necessidade de se entrar na área isolada para manobras operacionais, de rotina e/ou
emergência. Neste caso, solicitar a interrupção do serviço.
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3.6 Antes do isolamento e sinalização de uma rua onde o fluxo de veículos será
interrompido, a Portaria terá que ser informada para planejamento de percurso em caso
de acionamento da ambulância.
3.7. Trabalhos em conjunto (ex: Mecânica/Elétrica), o isolamento será feito após
entendimento prévio entre a supervisão dos executantes, cabendo a responsabilidade da
execução e retirada, ao setor cujo serviço for mais prolongado.

3.8. Serviços de dedetização, deverão ser seguidas as recomendações da
empresa dedetizadora.

3.9. Em todas as circunstâncias aqui tratadas, o Depto. de SSMA poderá ser
acionado, no sentido de auxiliar, bem como, em conjunto com os responsáveis, adotar
medidas que venham a aumentar ainda mais o índice de segurança.

3.10. É proibido o uso de fitas plásticas.
Todos os empregados ou subcontratados do Prestador de Serviço devem respeitar
os isolamentos existentes.

3.11. Para serviços onde a área for permanecer isolada por um período superior a
20 dias, deverá ser utilizado outro tipo de proteção fixa para o local, sendo que o
departamento responsável pelo isolamento também ficará responsável em fazer o controle
referente ao prazo do isolamento móvel.
Exemplo de isolamento fixo: Barreiras com madeiras, guarda-corpo, estruturas
metálicas, etc.

3.12 Para trabalhos de novos projetos deverão ser utilizado outro tipo de proteção
fixa e permanecer isolada até o final da obra.

4. CONDIÇÕES E MATERIAIS NECESSÁRIOS
Fitas e demais materiais necessários para isolamento

5. RESPONSABILIDADE/AUTORIDADE
Em trabalhos de Prestadores de Serviço, o fornecimento da fita de isolamento
ficará à cargo do departamento contratante dos serviços.
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É responsabilidade do fornecedor de EPI´s manter as fitas disponíveis para
requisição e uso na fábrica.

É responsabilidade da gerência e supervisão das áreas garantirem o cumprimento
deste procedimento na íntegra.

6. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
Não aplicável

7. 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 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
Consensadores:
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Martins;Marcelo
Marinelli;Andre Knuivers
Analistas Críticos: Ana Zeferino
Prazo:
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1. OBJETIVO
Recomendar procedimentos para a contratação de empresas prestadoras de serviços
de limpeza com hidrojateamento e orientar os executantes quanto aos procedimentos
seguros para a realização destas atividades.

2. DEFINIÇÕES
Limpeza com bomba de alta pressão são serviços de limpeza com jato de água sobre
pressão, em tanques, tubulações, etc., onde haja necessidade de retirar incrustações.

3. SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE
Instruções
3.1. Preparação dos trabalhos e montagem do equipamento.

3.1.1. Nos casos de trabalhos em espaços confinados deve ser solicitada a liberação
para entrada junto ao SSMA, conforme MG-SSMA-PO-0024.

3.1.2. Todo o equipamento deve ser montado conforme as especificações e antes do
início dos trabalhos devem ser testados. A liberação do uso deste equipamento deve ser
feita pelo responsável da respectiva área através de checklist. Os testes deverão ser
realizados por operadores devidamente treinados e equipados para os trabalhos sem
exceção e para qualquer nível de pressão de água. Caso alguma irregularidade seja
evidenciada no check list, nenhum trabalho deverá ser iniciado até que o problema seja
devidamente corrigido.
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3.1.3. O local onde o equipamento (Caminhão) estiver posicionado deve ser isolado e
sinalizado.
3.1.4. As mangueiras deverão ser no mínimo de 4 tramas, e possuir camisa de malha
ou cabo de aço nas conexões da mangueira e serem certificadas para a pressão máxima
da bomba.

3.1.5. A pressurização das mangueiras no início das atividades deverá ser lenta, a fim
de se verificar eventuais vazamentos nas mangueiras e conexões. A pressurização brusca
poderá provocar o rompimento das mangueiras e conexões.
Os operadores responsáveis pelo equipamento percebendo qualquer anormalidade
com relação às condições das mangueiras, conexões, pedal corta-fluxo e pistola, devem
retirá-los e substituí-los.

3.1.6. É terminantemente proibido o uso de veda rosca (Teflon) nas conexões,
qualquer tipo de reaperto em parafusos, porcas e sanar eventuais vazamentos com o
sistema pressurizado.

3.1.7. Quando o trabalho for realizado em locais elevados e não haja estrutura para o
posicionamento seguro dos operadores do equipamento, deve ser solicitada a montagem
de andaime para a realização destes trabalhos de hidrojateamento.

3.1.8. Em nenhuma circunstância o equipamento deverá funcionar a seco ou com
pouca água.

3.1.9. Ficam estabelecidas as pressões máximas de trabalho, conforme descrito a
seguir:


Evaporadores: 900 Kgf/cm² ou 12.850 lb/in²;



Caldeiras de Recuperação (Fornalha e Tanque de Fundido): 1.500 Kgf/cm² ou
21.420 lb/in².



Processo de Produção de Papel: 700 Kgf/cm² ou 10.000 lb/in²;



Processo de fibras e Químicos: 900 Kgf/cm² ou 12.850 lb/in²;

3.1.10. Todo equipamento deve possuir um sistema corta-fluxo de segurança que pode
ser mecânico ou pneumático. Este é um sistema de segurança que é instalado entre a
pistola, bico ou lança e a bomba e um operador treinado deve operá-lo. Em caso de
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problemas com o operador da pistola, bico ou lança o operador do corta- fluxo interrompe
os trabalhos do hidrojato imediatamente.

3.2. Utilização das mangueiras de hidrojateamento
3.2.1. Na limpeza em tubulações verticais e inclinadas com ângulo acima de 10º e com
diâmetro acima de 10", a mangueira deverá ser introduzida de cima para baixo;

3.2.2. As mangueiras não poderão ser apoiadas sobre arestas ou cantos vivos, pois
podem ocorrer rompimentos em razão do atrito;

3.2.3. Em se tratando de limpeza de tubulações, observar se o bico da mangueira não
irá sair pela tubulação próxima ou em locais onde existam pessoas trabalhando. Caso isto
ocorra, adotar as seguintes providências:


Retirar as pessoas do local:



Isolar e sinalizar o local (mesmo que não haja pessoas nas proximidades);



Fechar a tubulação para evitar a saída do bico, assegurando a resistência do
elemento de fechamento;

3.3. Utilização de pistola e/ou lança
3.3.1. Nos serviços de limpeza com pistola, esta deverá possuir gatilho duplo, pedal
acionador/controle de fluxo e tubo extensor mínimo de 1,5 m.
3.3.2. Nos serviços de limpeza com lança, deverá ser utilizado abafador/limitador do
fluxo.
3.3.3. É expressamente proibido travar ou amarrar o gatilho da pistola e o pedal de
controle de fluxo, ou dirigir o jato de água contra pessoas independente da distância;
3.3.4. Deve ser feito um revezamento entre os operadores da pistola ou mangueira a
cada 1 hora.

3.4. Uso dos EPI´s
3.4.1. Para a realização de todos os trabalhos de hidrojateamento devem ser utilizados
os seguintes EPI´s:


Conjunto impermeável, luvas impermeáveis com punho de 70 cm (quando
estas não são integrantes do conjunto impermeável),



Botas de borracha, protetor facial acoplado ao capacete, óculos de segurança,
e ainda vestuário de proteção para hidrojato em tecido ou material de alta
resistência (se for aramida, mínimo de 7 camadas).
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4. CONDIÇÕES E MATERIAIS NECESSÁRIOS
Não aplicável
5. RESPONSABILIDADE/AUTORIDADE
5.1. É de responsabilidade da liderança da área onde o trabalho será executado fazer
a liberação dos serviços de hidrojateamento. Esta liberação deve ocorrer após inspeção
rigorosa do equipamento e posterior preenchimento do check list no local dos serviços.

5.2. É responsabilidade do prestador de serviço:
5.2.1. Entregar por escrito ao responsável pela respectiva área onde o trabalho será
executado, relatório sobre a realização de testes na válvula de segurança da bomba,
assinado pelo Engº. Responsável ou representante legal da empresa, sendo que o último
teste não poderá ter sido feito com data anterior a 15 dias;
5.2.2. Elaborar Análise de Risco baseada no serviço a ser executado. Esta análise
deve ser aprovada pelo responsável pela atividade, representante do prestador de serviço,
pelo SSMA e supervisão/operação da área antes do início dos trabalhos, conforme
descrito no manual de qualificação em saúde e segurança para prestadores de serviço.
Nota: Em situação de emergência onde não houver a presença do técnico de
segurança a APR deve ser liberada pela liderança da área.
5.2.3. Apresentar relação dos funcionários que foram treinados na empresa e que
tenham a qualificação para essa atividade.
5.2.4. Isolar e sinalizar a área.
5.2.5. Apresentar documento de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica)
referente ao equipamento que está sendo utilizado no hidrojateamento;

5.3. É responsabilidade da liderança das áreas/setores envolvidos com esta atividade
orientar seus profissionais e prestadores de serviços quanto ao cumprimento deste
procedimento.

6. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
Não aplicável

7. RESULTADO ESPERADO
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Que todos os profissionais envolvidos na contratação, liberação e acompanhamento
dos serviços de limpeza com utilização de bomba de alta pressão tenham conhecimento
deste procedimento.
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 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
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1. OBJETIVO

Orientar a todos os profissionais envolvidos quanto aos riscos proporcionados
durante o uso de ferramentas de corte, o respectivo uso dos equipamentos de proteção
individual, bem como as ferramentas de corte apropriadas para utilização em cada
atividade.
2. DEFINIÇÕES

2.1. Ferramentas de corte: Consideram-se ferramentas de corte, na acepção dos
instrumentos de corte, como qualquer pedaço de metal, ou de outra matéria dura,
extremamente delgado e chato, destinado a fins e usos diversos, geralmente para a
cortar, furar, talhar ou raspar.

2.2. Estilete: Instrumento de aço em forma de punhal com lâmina fina e
extremamente afiado, utilizado para fins de corte.

2.3. Alicate: Instrumento formado por duas maxilas de alavanca articuladas entre o
ponto de apoio e o ponto de aplicação do esforço. Utilizado em grande número de
ofícios, para apertar, estender, cortar, torcer, etc., os mais variados objetos.

2.4. Tesoura: Instrumento cortante composto por duas lâminas que se movem em
um eixo comum, utilizado no corte de diversos objetos.
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3. SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

3.1. Instruções gerais para uso:
Usar a ferramenta apropriada para cada tipo de serviço;
Inspecionar a ferramenta, antes de iniciar o trabalho, para garantir que a mesma não
apresente riscos como desgaste, defeitos na lâmina, defeitos na proteção de isolamento,
folga na fixação de apoio, defeito nos dispositivos de segurança e outros;.
Não deixar as ferramentas em escadas, passagens e locais elevados;
Todo profissional deve estar devidamente apto, ou seja, devidamente orientado e, se
necessário, treinado para o uso das ferramentas de corte. Em caso de dúvidas, este deve
solicitar auxílio ou consultar os manuais;
As ferramentas e máquinas devem ser inspecionadas pelo usuário antes do início da
atividade, de maneira que se cumpram as instruções de conservação do fabricante;
Os trabalhos com estas ferramentas e máquinas deverão ser realizados sempre em
posição estável;
A ferramenta de corte deve ser apropriada para o serviço e corretamente utilizada.
Não devem ser feitas improvisações ou uso inadequado de qualquer ferramenta de corte;
Não usar ferramentas de corte improvisadas ou defeituosas, gastas ou deformadas.
Ao constatar qualquer irregularidade com a ferramenta, esta deve ser separada do uso e
imediatamente reparada ou trocada. Para ferramentas de corte requisitadas na
Ferramentaria, as irregularidades devem ser comunicadas ao profissional responsável
pelo recebimento destas;
Jamais carregar ferramentas de corte nos bolsos; transportá-las em dispositivos
adequados e guardá-las em gavetas, embutidas em suas respectivas proteções ou quando
não possuírem proteção fazer com que as partes cortantes das ferramentas fiquem
voltadas para baixo;
Não arremessar ferramentas de corte. Levá-las a quem as pediu ou solicitar que
venham buscá-las;
Nunca manuseie as ferramentas de corte em direção ao próprio corpo;
É obrigatório o uso do equipamento de proteção individual (luva) específico para
cada atividade durante a execução de trabalhos com ferramentas de corte;
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3.2. Instruções para especificação de uso das ferramentas de corte de acordo
com a área/atividade:

Máquinas de Papel
•Estilete - Maxisafe (lamina 98) – (Descarte da sobra de estanga)
•Estilete - Megasafe (lamina 99) – (Descarte da emenda para bobina)
•Estilete - Megasafe (lamina 98)/Tesoura – (Corte de corda)
•Estilete - Megasafe (lamina 98) – (Corte de feltro/tela)

Acabamento
•Estilete - Maxisafe (lamina 99) – (Corte de fita, corte de embalagem, abertura de
caixas, diversos)

Fibras
•Estilete - Easysafe – (lâmina 45/145) (Abertura de sacos)
•Estilete - Power Cut (lâmina 61329) – (Aberturas de sacos)

Laboratório Central
•Tesoura de aviação esquerda
•Serra manual para canudos de papelão
•Alicate de corte

Serviços administrativos
•Estilete - Maxisafe (lamina 99) – (Corte de fita, embalagem, abertura de caixas,
diversos)
•Tesoura de segurança

Manutenção
•Estilete - Maxisafe (lâmina 99) (Decapagem de cabos, remoção de silicone das
caixas de vedação, corte mangueiras, borrachas, embalagens, etc.)
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•Estilete - Power Cut (lamina 61329) – (Serviços gerais)
•Estilete - Multiset (lamina 98 – 99) – (Decapar cabo)
•Estilete - Megasafe (lamina 98 – 99) – (Corte de correia)
•Estilete - Megasafe (lamina 98 – 99) – (Esteira)
•Estilete - Megasafe (lamina 98) – (Corte de fita)
•Alicate Corta Cabos 10" Tramontina – (Cortar Cabos)
•Cortador sure cut da Chesterton – (Corte de gaxetas)
•Serras manuais (Serviços gerais)
•Alicate de corte
Demais áreas
•Estilete - Maxisafe (lamina 99) – (Serviços gerais)
•Tesoura de segurança

As ferramentas de corte deverão ser requisitadas e retiras na loja de EPI da
International Paper Mogi Guaçu.

Nota: "É proibido a utilização de ferramentas de corte, tais como: canivetes, facas, e
outras formas de improviso. Nos casos onde forem constatados a necessidades de outras
ferramentas não citadas neste procedimento, será realizada uma avaliação prévia pela
liderança da área e SSMA, onde uma APR (Análise Preliminar de Risco) será elaborada
para que sejam avaliados os riscos, as ações preventivas de segurança e, posteriormente,
se a ferramenta for considerada viável e segura, a autorização para o uso será emitida."
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4. CONDIÇÕES E MATERIAIS NECESSÁRIOS

Modelos de ferramentas de corte disponíveis para uso:
FERRAMENTAS DISPONIBILIZADAS - International Paper (Mogi Guaçu/SP)
Descriçãos sim ples

Código LOJA

LÂMINA 37040 (COMBI)

FT80020100

LÂMINA 45 (EASYSAFE)

FT80020200

LÂMINA 145 (EASYSAFE)

FT80020300

LÂMINA 61329 (POWER CUT)

FT80020400

LÂMINA 98 (MAXISAFE/MEGASAFE/MULTISET)

FT80020500

LÂMINA 99 (MAXISAFE/MEGASAFE/MULTISET)

FT80020600

LÂMINA EXFAK (EXFAK)

FT80022100

LÂMINA MOD 7940.06 (PRO 40 MARTOR)

FT80021900

ESTILETE - COMBI

FT80020700

ESTILETE - EASYSAFE

FT80020800

ESTILETE - EXFAK

FT80022000

ESTILETE - MAXISAFE

FT80020900

Foto
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ESTILETE - MEGASAFE

FT80021000

ESTILETE - MULTISET

FT80021100

ESTILETE - POWER CUT

FT80021200

ESTILETE - PRO 40 MARTOR

FT80021800

ALICATE CORTA CABOS 10" TRAMONTINA

FT80021300

CORTADOR SURE CUT CHESTERTON

FT80021400

TESOURA DE AVIAÇÃO ESQUERDA 10"

FT80021600

TESOURA DE SEGURANÇA

FT80021500

RERBABADOR DE CERÂMICA

FT80021700

5. RESPONSABILIDADE/AUTORIDADE

5.1. Cabe aos usuários de ferramentas de corte, mantê-las em perfeito estado de uso
e qualquer irregularidade deve ser comunicada e a ferramenta reparada ou substituída.

5.2. É responsabilidade da Liderança das áreas envolvidas orientar todos os
profissionais quanto à necessidade do cumprimento deste procedimento na íntegra.
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5.3. Em caso de serviços prestados por empreiteiras, fica à cargo do Depto
contratante a orientação dos mesmos quanto ao cumprimento deste procedimento na
íntegra.
6. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
Não aplicável

7. RESULTADO ESPERADO
Aumentar a segurança dos usuários de ferramentas cortantes

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 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
Orientar aos usuários quanto ao porte e uso da máscara de fuga na evacuação segura
da área fabril em caso de emergência em que ocorram vazamentos de dióxido de cloro.

2. DEFINIÇÕES
Máscara ou Respirador de Fuga:
A máscara ou respirador de fuga é um EPI composto por corpo de borracha que aloja
no seu interior um filtro de carvão ou químico apropriado para filtrar o gás e que deve ser
utilizado, como o próprio nome diz, na evacuação da fábrica em caso de emergência em
que ocorram vazamentos de dióxido de cloro.

3. SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE
3.1- Locais de uso
É obrigatório o porte da máscara de fuga por funcionários lotados e/ou a serviço
nas seguintes áreas:

Administração de Materiais


Almoxarifado 4

Laboratório Central

Tecnologia de Aplicações


RH da fábrica
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SSMA



SIG

Processo de fibras, químicos e madeira


Deslignificação;



Digestor;



Lavagem;



Branqueamento;



Dióxido de cloro;



Preparação de madeira;



Caustificação e fornos de cal;



Oficina de manutenção mecânica/ elétrica/ Instrumentação

Utilidades e Recuperação


Evaporadores;



Caldeiras 4, 6, 8, 11 e 12;



Tratamento de água das caldeiras;



Tratamento primário de água;



Captação de água do rio;



Oficina de manutenção mecânica/ elétrica/ Instrumentação



Turbinas;



Turbo gerador nº5;



RTO;



Sub-estação 138 Kv;



Tratamento de efluentes.

Para os profissionais e/ou prestadores de serviços, visitantes ou motoristas que não
estão locados nas áreas citadas, não precisam portar a mascara de fuga, porém quando
necessitarem se dirigir para as áreas descritas deverão portar máscara de fuga e usá-la se
necessário.

3.2- Validade dos filtros
O filtro da máscara deverá ser substituído quando:


O prazo de validade estiver vencido (5 anos da data de fabricação);



A máscara for utilizada independente da concentração do contaminante;



O conjunto (estojo com máscara) estiver com barulho similar a areia,
quando agitado levemente próximo ao ouvido
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4. CONDIÇÕES E MATERIAIS NECESSÁRIOS
Não aplicável
5. RESPONSABILIDADE/AUTORIDADE
5.1. Requisição dos Filtros
a) O novo filtro virá acompanhado com uma etiqueta que determina a data de
fabricação do filtro. Esta etiqueta deve ser fixada à máscara em local visível, após a
colocação do novo filtro. À partir desta data, considerar o prazo de 05 anos para nova
troca do filtro, desde que a máscara não seja usada ou não sofra nenhuma avaria.

b) A máscara de fuga é um EPI e, portanto, a responsabilidade pela inspeção e se
necessário a solicitação da troca do filtro e conservação da máscara é do usuário.

5.2. Os empregados ou subcontratados de prestadores de serviço e outras pessoas
que estejam prestando serviço ou necessitem estar nas áreas determinadas acima, onde o
porte e/ou uso da máscara de fuga é obrigatório, deverão possuir suas próprias máscaras
de fuga e serão responsáveis pelas mesmas.

6. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
Não aplicável

7. RESULTADO ESPERADO
Que todos os profissionais que trabalham nas áreas citadas, portem e se necessário
faça o uso da mascara de fuga em uma situação de evacuação da fábrica.

8. AÇÕES EM CASO DE ANOMALIAS
A

não

observância

deste

procedimento

caracteriza

ato

de

indisciplina

ou

insubordinação, passível de aplicação de penas disciplinares. Para 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
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9. ANEXOS
Não aplicável
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1. OBJETIVO
Dar proteção aos profissionais que se expõem a ruídos prejudiciais ao aparelho
auditivo, determinando a obrigatoriedade do uso do protetor auricular em toda a área fabril,
de acordo com as especificações que seguem.

2. DEFINIÇÕES
2.1. Protetor Auricular
É considerado equipamento de proteção individual, e tem a finalidade de proteger o
aparelho auditivo e atenuar o ruído, conforme legislação vigente. Os protetores auriculares
são disponibilizados gratuitamente a todos os profissionais nos modelos tipo "plug automoldável", "silicone pré-moldado" e "concha.

2.2. Ruído
Conforme NR-15, Ruído ou pressão sonora, é um agente físico representado através
de energia transmitida por vibrações no ar e que causa uma sensação desagradável ao
nosso aparelho auditivo, diferente do som que nos agrada.
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3. SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE
Instruções
3.1 Instruções de uso do Protetor Auricular, tipo Plug Auto-Moldável.

Role o plug automoldável entre os dedos

Puxe a orelha para cima e
para trás, insira no canal
auditivo e aguarde alguns
segundos até que se
expanda

3.2. Os protetores auriculares, tipo plug auto-moldável, estão à disposição dos
profissionais gratuitamente, e devem ser retirados pelos próprios profissionais/usuários na
loja de EPI´s mediante requisição e podem ser substituídos diariamente, conforme
instrução/treinamento realizada anualmente.

3.3 Instruções de uso e higienização do Protetor Auricular, tipo Silicone PréMoldado.

Puxe a orelha para cima
e para trás, segure o
protetor de Silicone PréMoldado pela haste e
insira no canal auditivo

3.4. Os protetores auriculares, tipo silicone pré-moldado, estão à disposição dos
profissionais gratuitamente, e devem ser retirados pelos próprios profissionais/usuários na
loja de EPI´s mediante requisição e podem ser substituídos a cada 3 meses ou se o EPI
tornar-se impróprio para o uso devido a deformações ou impurezas, conforme
instrução/treinamento realizada anualmente.
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3.5. Os protetores de silicone pré-moldado devem ser higienizados diariamente com
água e sabão neutro e, devem estar secos para sua reutilização, conforme
instrução/treinamento realizada anualmente.

3.6. O Profissional que, não se adaptar com o protetor auricular tipo silicone prémoldado ou plug auto-moldável deverá procurar o Serviço Médico, para passar por
avaliação e posterior recomendação quanto ao tipo adequado.

4. CONDIÇÕES E MATERIAIS NECESSÁRIOS
Não aplicável

5. RESPONSABILIDADE/AUTORIDADE
A loja de EPI´s, é responsável em manter em estoque os protetores auriculares;
Cabe à liderança das áreas, o cumprimento deste procedimento, na íntegra, junto aos
seus profissionais/usuários, e orientá-los quanto à requisição dos protetores auriculares;
O departamento de SSMA é o responsável pelo treinamento/reciclagem anual quanto
ao uso dos protetores auriculares.
O Depto. Médico é responsável pelo exame audiométrico que é feito anualmente e em
manter o controle dos usuários de protetores auriculares recomendando o tipo adequado
conforme item 3.4.
Conforme descrito na NR 6 cabe ao empregado quanto aos EPI´s:


Usar, o protetor auricular apenas para a finalidade a que se destina;



Responsabilizar-se pela sua guarda e conservação;



Comunicar ao empregador qualquer alteração que o torne impróprio para uso;



Cumprir as determinações do empregador quanto ao uso adequado.

Nota: É obrigatório que todos os profissionais, prestadores de serviço e visitantes
façam uso correto do protetor auricular em toda área fabril.

6. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
Não aplicável
7. RESULTADO ESPERADO
Que todos os profissionais, visitantes e prestadores de serviços focam o uso correto do
protetor auricular dentro da área fabril
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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
Definir e orientar os profissionais, visitantes e empregados e subcontratados de
prestadores de serviço quanto ao uso de calçados adequados na área fabril.

2. DEFINIÇÕES
2.1. Calçado de Segurança
É considerado Equipamento de Proteção Individual, que tem por finalidade
proteger os pés contra riscos de origem mecânica, térmica, de perfurações, etc.
Existem dois modelos diferenciados para calçados de segurança: calçados com
biqueira de aço e calçado sem biqueira para uso de eletricistas e/ou E&I.

2.2. Calçado Comum
Entende-se por calçado comum, calçado fechado, com solado anti-derrapante.
2.3. Bota de Borracha
Calçado de borracha, impermeável, com cano longo até a altura abaixo dos joelhos
que tem por finalidade proteger a integridade dos pés contra umidade e riscos
químicos.

2.4. Perneira de Couro
Perneira em couro com cano longo até a altura dos joelhos, que tem por finalidade
proteger o funcionários contra picadas de animais peçonhentos.
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2.5. Bota tipo "Rodoviária"
Bota em couro com cano longo até a altura dos joelhos que tem por finalidade
proteger os funcionários contra picadas de animais peçonhentos.

3. SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE
Todos os profissionais que trabalham nas áreas de Almoxarifado, Expedição,
Restaurante, Processo de Tecnologia de Aplicações, Processo de Utilidades,
Processo de Recuperação, Processo de Produção de Papel e Acabamento, e
Processo de Fibras, Químicos e Preparação de Madeira, devem fazer uso de
calçado, conforme modelo descrito no item 2, levando-se em consideração o risco
de cada atividade.

Obs. Para as funções de operação e manutenção, é obrigatório o uso de calçado
de segurança com biqueira de aço, com exceção da função de eletricista e/ou E&I,
onde o uso de calçado com componentes metálicos é proibido

4. Instruções
4.1. Aos funcionários mencionados no item 3, cabem as seguintes obrigações:
a) Responsabilizar-se pela guarda e conservação do calçado;
b) Utilizar o calçado adequado conforme descrito neste procedimento;
c) Comunicar, imediatamente, ao Depto. de SSMA, qualquer situação que torne
impróprio o uso do calçado de segurança.

4.2. Em paradas do processo fabril, todas as pessoas envolvidas deverão estar
usando o calçado de segurança.

4.3. É terminantemente proibido o uso de tamancos, chinelos, sandálias, sapatos
com salto alto ou qualquer tipo de sapato aberto na área fabril, sendo permitido o
uso destes somente nos escritórios.
4.4. Os usuários que forem portadores de lesão nos pés, que não os possibilitem

trabalhar, mas que necessitam usar temporariamente qualquer outro tipo de calçado que
não seja o calçado de segurança ou o comum, deverão receber autorização por escrito
do departamento médico da International Paper, mesmo no caso de receitas obtidas
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pelo funcionário em consultas externas. Os mesmos devem informar também a chefia
imediata e o departamento de SSMA
5. RESPONSABILIDADE/AUTORIDADE
A loja de EPI´s, é responsável em manter em estoque os calçados de segurança;

Cabe à liderança das áreas, o cumprimento deste procedimento, na íntegra, junto
aos seus profissionais/usuários, e orientá-los quanto à requisição dos calçados;
Cabe ao Responsável pela Atividade orientar os prestadores de serviço quanto ao
cumprimento deste procedimento:

Cabe ao prestador de serviço seguir rigorosamente o disposto na Norma
Regulamentadora 6 - (Equipamentos de Proteção Individual), bem como orientar
seus empregados e subcontratados para o cumprimento deste procedimento.

6. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
Não aplicável

7. RESULTADO ESPERADO
Que todos os profissionais, visitantes e prestadores de serviços focam o uso
correto do calçado de segurança dentro da área fabril
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
Este plano tem como objetivo definir os procedimentos para os profissionais da
International Paper do Brasil Ltda e prestadores de serviços em situações tidas como
de emergência, tais como: vazamentos de produtos químicos, vazamento de dióxido
de cloro, incêndios e explosões.

2. DEFINIÇÕES
Caracterizam-se condições de emergência nas quais este plano deverá ser aplicado,
as situações que ocorrerem dentro dos limites da fábrica, e que coloquem em risco
vidas humanas e o patrimônio da empresa, levando-se em consideração a dimensão
da ocorrência. Para isto, definimos a seguir, alguns pontos que caracterizarão e
classificarão a emergência para fins do uso deste plano.

3. SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA
3.1. Vazamento ou derrame de dióxido de cloro ou produto químico
a) Pequeno vazamento: é aquele que ocorre no sistema de recebimento,
armazenagem e distribuição de dióxido de cloro ou produto químico, que é localizado e
bloqueado de imediato pela operação e manutenção. Podem ocorrer em juntas,
gaxetas, válvulas defeituosas, furo em tubulações, etc.
b) Médio vazamento: é o vazamento localizado, porém com dificuldades de bloqueio
imediato. (Pequeno vazamento, porém com longa duração), onde é avaliado pela
operação/supervisão, e havendo a necessidade a operação/supervisão aciona o plano
via telefone 8193.
c) Grande vazamento: é o vazamento que foge do controle da área de produção,
como exemplo: rompimento de um tanque estacionário, móvel ou tanque de transporte
(carreta).

3.2. Incêndio
Todo princípio de incêndio que não puder ser controlado pelo brigadista da área ou por
ex-brigadista que trabalhe no local em aproximadamente 1 minuto, é considerado um
incêndio de proporções médias e deverá ser acionada a Brigada de Emergência,
através do telefone 8193.
Em caso de dúvida ou indecisão, acione a Brigada de Emergência, pois os primeiros
minutos são de grande importância no controle de um incêndio e no salvamento de
vidas humanas e na mitigação dos impactos ambientais.
Em caso de incêndio de grandes proporções, este plano deverá ser aplicado na íntegra.
Incêndios de grandes proporções são aqueles que fogem do controle e põem em risco
vidas humanas e os negócios da empresa.
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NOTA: Em qualquer tipo de incêndio todas as ações devem ser realizadas de modo a
minimizar ao máximo qualquer impacto ambiental.

3.3. Explosões
Situações de explosões poderão ocorrer em:
a) Tanques estacionários e móveis sob pressão acima da pressão atmosférica
b) Caldeiras e/ou outros vasos sob pressão.
c) Em caso de explosões de grande porte, este plano deverá ser seguido na
íntegra.
4. EMERGÊNCIA INTERNA / EXTERNA
Emergência interna: é aquela que ocorre dentro dos limites da fábrica.
Emergência externa: situações que ocorrem durante o transporte de produtos
químicos destinados a International Paper.

5. DESIGNAÇÃO DE AUTORIDADES/COMUNICAÇÃO
O acionamento deste plano em caso de emergências internas conforme item 3.1, 3.2 e
3.3 pode ser feito por qualquer profissional ou prestador de serviço através do telefone
8193.
Em situações de vazamento de dióxido cloro este plano deve ser acionado pelo
supervisor do processo de celulose, recuperação e utilidades, na falta deste o
acionamento fica a cargo dos operadores do SDCD de químicos.
O departamento de SSMA será responsável em coordenar as ações em casos de
emergências internas envolvendo explosões e incêndios.

6. PROCEDIMENTOS
6.1. Ocorrência Interna com Dióxido de Cloro.
A) Ao ser deflagrada a emergência pelo supervisor de processo de celulose,
recuperação e utilidades, este deverá solicitar junto ao operador de painel das
turbinas via telefone 8193 o acionamento do alarme continuo e longo,
exclusivo para vazamentos de dióxido de cloro, diferenciando-se assim, do
alarme intermitente para incêndio, explosões e vazamento de produto
químico;
B) Todos os profissionais IP, prestadores de serviços e visitantes presentes nas
dependências da International Paper, deverão abandonar as áreas dirigindose para os pontos de encontro localizados nas portarias 1, 2 e 4, conforme
mapa anexo a este procedimento;
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C) Somente deverão permanecer nas áreas, os operadores de painel ou campo
que de posse dos equipamentos individuais de proteção respiratória
localizados no painel de operação, estes devem seguir as instruções de sua
área para os casos de emergência, desligando os equipamentos em seguida
abandonar a área e dirigir aos pontos de encontro;
D) Nos pontos de encontro (portaria 1, portaria 2 e portaria 4), haverá
profissionais da segurança patrimonial que orientarão as pessoas, quanto aos
procedimentos seguros;
E) O retorno aos locais de trabalho só poderá se efetivar após a liberação do
pelo técnico de segurança e/ou o líder da brigada de emergência
(instrumentista do turno);
F) Qualquer profissional ou prestador de serviço poderá avisar ao supervisor do
processo de celulose, recuperação e utilidades ou o operador do SDCD de
químicos sobre a existência de qualquer vazamento de dióxido de cloro dentro
da fábrica dando-lhes subsídios para o acionamento do alarme. O supervisor
ou o operador poderá por sua vez certificar-se da gravidade do vazamento e
da necessidade ou não de colocar o plano em ação apoiando-se nas
informações dadas pelas áreas de consumo e estocagem de dióxido de cloro
na fábrica
NOTA: Após o atendimento da ocorrência a brigada de emergência e os
demais profissionais envolvidos, devem se reunir para que uma análise seja
realizada a fim de identificar as causas, ações e pontos de melhoria no
atendimento.
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6.2. Ocorrência Interna: Explosões, Incêndios e Vazamento de Produtos Químicos
exceto Dióxido de Cloro
Em casos de incêndios, explosões ou vazamentos de produtos químicos exceto o
dióxido de cloro, a brigada de emergência deverá ser imediatamente acionada através
do alarme de incêndio no telefone interno 8193, que soará de forma intermitente,
exclusivo para situações de incêndios, explosões e vazamentos de produtos químicos
diferenciando-se assim de vazamento de dióxido de cloro.
A coordenação do atendimento a este plano de emergência ficará à cargo do depto de
SSMA - Saúde Segurança e Meio Ambiente, na pessoa do técnico de segurança em
horários Administrativo, sendo auxiliado pelo líder da brigada de emergência. Fora do
horário administrativo a coordenação do atendimento fica a cargo do líder da brigada
(instrumentista do turno)
Em caso de necessidade de abandono de áreas internas face aos riscos provocados
pela explosão ou pelo incêndio, os mesmos critérios utilizados para o abandono da
fábrica em caso de vazamento de dióxido de cloro, deverão ser seguidos, tanto para
abandono de área, como para comunicações.
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NOTA: em qualquer tipo de incêndio ou vazamento de produtos químicos todas as
ações devem ser realizadas de modo a minimizar ao Maximo qualquer impacto
ambiental.
Após o atendimento da ocorrência a brigada de emergência e os demais profissionais
envolvidos, devem se reunir para que uma análise seja realizada a fim de identificar as
causas, ações e pontos de melhoria no atendimento.

International Paper do Brasil Ltda
– ESTE DOCUMENTO IMPRESSO NÃO É VÁLIDO –
6.3. Ocorrências Externas
Em casos de ocorrências externas envolvendo produtos químicos destinados a
International Paper, o fluxograma abaixo, deverá ser acionado e todas as ações devem
ser realizadas para minimizar ao máximo qualquer impacto ambiental.

Fluxograma de Comunicação de Acidentes com Produtos Químicos
Ocorrência Externa – Qualquer Solicitação

Ocorrência Externa
Qualquer pessoa comunica a portaria através do telefone 3861-8100

Portaria (Líder)
Ao receber a informação, preencher o relatório de solicitação de socorro e informa

Comunica o Supervisor Administrativo

SOS
Cotec (19)
3467-9700

Corpo de
Bombeiros de
193

Coordenador
de SSMA

Gerente Geral
de Operações

Depto. de
Compras

Gerente
Processo

Gerente
Relações
Comunidade

Transportadora
envolvida

 Corpo de Bombeiros - 193 (Em qualquer localidade do Brasil)
 Polícia Rodoviária - (19) 3862-2837 Mogi Mirim/SP
 Cetesb - 0800-113560
 SOS Cotec - (19) 3467-9700
 Defesa Civil - 199

6.4. Ocorrência Envolvendo Fontes Radioativas
Quando ocorrer uma situação de emergência envolvendo fontes radioativas, o plano
de proteção radiológica deverá ser acionado conforme MG-SSMA-PO-0037.

6.5. Cenários de emergência
Os possíveis cenários de emergência da fábrica de Mogi Guaçu estão listados no
procedimento MG-SSMA-PO-0080.

7. COMUNICAÇÕES
Ao ser deflagrada uma emergência, os fluxogramas já definidos, deverão ser seguidos
resguardando, porém, o caso específico de ocorrência externa ou interna.
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Em qualquer dos casos, a área de relações com a comunidade deverá ser comunicada
conforme descrito neste procedimento.

8. BRIGADA DE EMERGÊNCIA E SUA ATUAÇÃO
A brigada de emergência é composta por profissionais treinados, e que terão funções
específicas dentro da brigada.

Observação:
Ponto de Encontro da Brigada: Sala dos bombeiros ao lado do almoxarifado nº 2, onde
estão disponíveis os equipamentos utilizados para atender as situações de
emergência.

9. TREINAMENTO
Todos os profissionais ao serem admitidos e profissionais de empreiteiras que
estiverem prestando serviços no interior da International Paper, deverão ser treinados
sobre este plano no ato da Integração.
Cabe ao depto de SSMA (Saúde, Segurança e Meio Ambiente) reciclar os profissionais
da International Paper pelo menos uma vez ao ano sobre o plano de emergência,
quanto aos prestadores de serviços, o plano será reciclado a cada seis meses ficando
a cargo do depto de CSC (centro de serviços compartilhados) realizar a reciclagem.

10. SIMULAÇÃO
Durante o ano deverão ser realizados simulados, de acordo com o cronograma
proposto pelo depto de SSMA.
Após a realização dos simulados o depto de SSMA deverá realizar um a reunião de
análise com a equipe participante, a fim de identificar pontos de melhorias

11. CONTROLE DOS EQUIPAMENTOS DE EMERGÊNCIA
Os equipamentos destinados ao combate de situações de emergência tais como:
extintores, hidrantes e mangueiras de incêndio, deverão ser inspecionados conforme
legislação vigente.

12. RESULTADO ESPERADO
Que este procedimento seja cumprido em situações consideradas de emergência

13. AÇÕES EM CASO DE ANOMALIAS
A

não

observância

deste

procedimento

caracteriza

ato

de

indisciplina

ou

insubordinação, passível de aplicação de penas disciplinares. Para profissionais da
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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.

14. ANEXOS
Mapa dos Pontos de Encontro
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1. OBJETIVO
Descrever a sistemática de trabalho para abertura de tubulações, flanges e conexões
que possa conter, contém ou conteve produtos químicos ou resíduos destes, quente ou a
temperatura ambiente, a fim de eliminar ou minimizar os perigos e riscos e os impactos
ambientais em uma eventual anomalia.

2. DEFINIÇÕES
Este procedimento se aplica a todos os profissionais, próprios ou prestadores de
serviço na fábrica da International Paper de Mogi Guaçu

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 e 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 equipamentos, produtos combustíveis, inflamáveis ou explosivos bem como
aqueles que apresentam perigos para a saúde e meio ambiente.

Linhas pressurizadas: São tubulações, cujo produto ainda permanece na tubulação e

estão acondicionadas sob pressão, ou seja, esta não foi esvaziada/drenada.
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3. SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE
3.1. EPI´s necessário


Conjunto de calça e japona com capuz tipo antiácido impermeáveis
NOTA: A calça deverá estar por fora da bota para evitar que o produto químico
provoque ferimentos no pé.



Luvas de vaqueta com punho de raspa ou luvas de PVC quando o trabalho
envolver produtos químicos;



Calçado de segurança ou botas de borracha quando o trabalho envolver
produtos químicos



Capacete



Protetor facial, acoplado ao capacete



Proteção respiratória, se necessária deve ser especificada em relação ao
produto presente na linha - A especificação deverá ser fornecida pelo
Supervisor da Área ou Técnico de Segurança



Cinto de segurança, se necessário



Outros, conforme instrução, procedimento, APR ou procedimento da atividade
específica

3.2 - Segurança

Planejar a atividade (planejamento de manutenção), a qual envolverá a supervisão
e/ou assistentes de processo e/ou coordenação da área, o liberador (ex. operador) e o
executante (ex. mecânico de manutenção), de forma a executar o trabalho conforme este
procedimento;
O liberador e o executante deverão inspecionar todo ferramental a ser utilizado e
identificar o chuveiro emergência mais próximo. Como nestas há risco de respingos de
condensado, água quente e produtos químicos atingirem pessoas não envolvidas com a
atividade, será obrigatório o isolamento do local evidenciando o risco.

A supervisão e/ou assistentes de processo e/ou coordenação da área onde for
realizada a atividade deve acompanhar todo o processo de liberação e abertura da
tubulação, flanges e conexões, este também é responsável pela comunicação para os
demais profissionais do setor, ou outras áreas que julgar necessário;
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Havendo necessidade de serviços a quente, em altura, em temperatura extrema,
espaço confinado ou com linha pressurizada, o liberador e o executante devem seguir os
procedimentos correspondentes;
Caso necessário, um segundo executante deverá acompanhar e auxiliar na execução
do trabalho.

Antes de iniciar os serviços neste tipo de equipamento, deve ser observado por
completo o procedimento SSMA-PO0025-00 (Cartão Vermelho), onde o sistema deverá
ser isolado e drenado antes da sua liberação para o trabalho, cabendo à Supervisão e/ou
Operação da área esta responsabilidade. Nota: Sempre que possível "raquetear" a linha,
assegurando que o sistema esteja totalmente isolado para a execução do serviço.

Trabalhos de picagens em linhas de vapor sob pressão, não serão permitidos.

Para trabalhos de pintura em tubulações pressurizadas, só será permitido o trabalho
de pintura com pincel ou outro equipamento que não provoque atrito contra a tubulação,
para evitar furos ou rompimentos nestas. (Ex. desencrustador pneumático ou elétrico com
agulheiro de aço, lixas, escovas metálicas, martelo tipo picão, serviços de jateamento, etc).

No caso de serviços de eliminação de vazamentos em tubulações pressurizadas, só
será permitido o trabalho após a elaboração da análise de riscos e da permissão para
trabalhos. Nesta situação é necessário envolver o Técnico de Segurança, o Supervisor da
Área e o Supervisor de Manutenção.

3.3- Liberação do trabalho

Sempre que for necessário abrir uma tubulação que possa conter, conteve ou contém
produto químico ou não, é necessária que um check-list seja preenchido, a fim de
proporcionar a adequada checagem de todos os itens de verificação para um trabalho
seguro, conforme modelo anexo

- Preparação do trabalho

A tubulação deve ser despressurizada e drenada, sendo que esta operação deve ser
realizada num local abaixo do local de abertura da tubulação. O responsável da operação
deve certificar-se de que o conteúdo da tubulação foi drenado e que o dreno não entupiu
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com sólidos nesta operação. Uma sugestão é a realização do teste de percussão para
auxiliar na detecção de líquidos na tubulação.

Sempre que possível, após a drenagem, a tubulação deve ser lavada com água, ar,
vapor, nitrogênio ou colocadas sob vácuo, dependendo do produto químico drenado, a fim
de minimizar os efeitos de um risco de vazamento de resíduos do produto químico e
também proporcionar o resfriamento interno da tubulação.

Após a devida drenagem e lavagem, a tubulação deve ser totalmente desativada e
isolada, sendo necessário para isto o uso do Cartão Vermelho. Observa-se aqui a
necessidade de checagem e bloqueios de todas a ramificações da tubulação, assim como
as válvulas automáticas que porventura estejam neste sistema, devem ser abertas para
garantir que o sistema está devidamente drenado, lavado e bloqueado.

Face a drenagem e lavagem da tubulação, o responsável da área deve assegurar que
o local de trabalho de abertura da tubulação esteja limpo e livre de resíduos de produtos, a
fim de evitar que o local esteja escorregadio e contaminado com produto químico.
O responsável da área deve providenciar o adequado isolamento e sinalização do local
de trabalho, a fim de evitar riscos de segurança para todos os trabalhadores do setor.

O executante, de posse da permissão para abertura de tubulações, flanges e
conexões, procura o responsável da área para liberação para procederem a checagem de
todos os itens do “check-list”, sendo que somente estará liberado para início da execução
se todos os itens estiverem com “SIM” assinalados. Portanto, no caso de constar um
“NÃO” ou dúvidas na liberação, os supervisores de operação e/ou assistentes de produção
e/ou coordenador da área e o supervisor de manutenção deverão tomar as providências
necessárias para a liberação do trabalho

3.4- Preparação para execução do trabalho
È imprescindível que o executante, se posicione de forma preventiva ao realizar a
abertura da tubulação, flanges e conexões, afim de se proteger contra a liberação
repentina de pressão, jato ou respingo de produto químico, bem como a inalação de
produto prejudicial à saúde. Deve se observar as interferências no local, a fim de facilitar
sua fuga, caso necessário. Preferencialmente, o flange a ser aberto deve estar numa
posição inferior a sua cintura, a fim de se evitar queda de produto químico sobre seu
corpo.
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Recomenda-se quando necessário, que a tubulação a ser aberta esteja travada afim
de evitar movimentos como balanço, elevação ou queda, quando o flange ou conexão for
removido.
Para líquidos inflamáveis, assegurar que a continuidade do aterramento elétrico seja
mantida;
A abertura de tubulações rosqueadas deve ser feita devagar e tendo-se o cuidado com
o posicionamento preventivo contra jatos ou respingos na direção mais provável de ocorrer
O executante deve atentar-se ao uso dos EPI´s necessários para a realização das
atiidades.

3.5- Execução do trabalho

Na abertura de flanges e conexões flangeadas, o executante deve proceder da
seguinte forma:


Primeiramente, recomenda-se que o flange a ser aberto, esteja numa posição
inferior a cintura do executante, a fim de se evitar queda de produto químico
sobre seu corpo, além de não haver “interferencias” como outras tubulações,
canaletas elétricas, etc.;



Afrouxar os parafusos ou porcas do lado oposto;



Remover um parafuso ou porca e colocar a cunha ou alavanca;



Afrouxar os parafusos ou porcas adjacentes o suficiente para verificar se algum
resíduo de produto químico permanece na tubulação. Manter sempre um
posicionamento preventivo de forma a não ser atingido por um jato do produto
ao abrir a tubulação;
Obs.1> Flanges com “pescoço” pode acumular material sólido e impedir a
passagem de líquido, que repentinamente pode ser drenado ao retirar o
material sólido.
Obs.2> Líquidos podem ser retidos em conexões ou linhas sobre efeito de
vácuo ou sifão, que quando aberto o flange, ocorre a entrada de ar e quebra de
vácuo ou do sifão, provocando o vazamento de produto.;



Remover o parafuso diretamente abaixo daquele previamente removido;



Instalar a segunda cunha ou alavanca, se necessário;



Remover os outros parafusos ou porcas, conforme necessidade;



Manter o correto posicionamento, afastado da tubulação, remover o flange e
manter sua abertura com isolamento, a fim de evitar que alguém se posicione
embaixo do flange;
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Comunicar o responsável pela operação da área, para efetuar a limpeza do
local com água e sendo possível, no correto posicionamento, introduzir água
na tubulação para eliminar possíveis resíduos de produtos.

4. CONDIÇÕES E MATERIAIS NECESSÁRIOS
EPI´s constantes neste procedimento
Preenchimento do check-list antes da realização das atividades, conforme modelo
anexo

5. RESPONSABILIDADE/AUTORIDADE
É responsabilidade da Supervisão das áreas envolvidas orientar os funcionários
quanto ao cumprimento deste procedimento na íntegra.

É responsabilidade da Supervisão/Operação, o isolamento dos equipamentos onde
serão realizados os trabalhos, cumprindo na íntegra o procedimento SSMA-PO0025-00
(Cartão Vermelho)

No caso de Prestadores de Serviço, cabe ao requisitante do serviço orientá-los quanto

ao cumprimento deste procedimento na íntegra.
6. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
Não aplicável

7. RESULTADO ESPERADO
Que este procedimento seja seguido, a fim de evitar acidentes e lesões nos
profissionais envolvidos nas atividades descritas

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
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9. ANEXOS
Check list de liberação
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1. OBJETIVO
Este procedimento visa fixar critérios que garantam a segurança na execução de
serviços onde se localizam fontes emissoras e/ou utilizam radiações ionizantes, baseadas
na Resolução 12/88 da CNEN - Comissão Nacional de Energia Nuclear.

2. DEFINIÇÕES
Radiação Ionizante é qualquer partícula ou radiação eletromagnética que, ao interagir
com a matéria, ioniza direta ou indiretamente seus átomos ou moléculas.

Campo de Aplicação
Todas as operações e serviços que envolvam a utilização, transporte ou armazenagem
de dispositivos emissores de radiação ionizante no interior da International Paper.
Coordenação
Todos os trabalhos envolvendo radiações ionizantes, os aspectos de proteção
radiológica deverão ser coordenados pelo(s) supervisor(s) de proteção radiológica - SPR,
devidamente credenciado(s) e autorizado(s) pela CNEN.
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3. SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE
Instruções
3.1 Requisitos básicos para execução de trabalhos envolvendo radiações ionizantes.
3.1.1. Conforme determinação do CNEN (Conselho Nacional de Energia Nuclear)
deverá ser mantido pela International Paper um serviço de radioproteção, composto por
supervisor de radioproteção, substituto e equipe técnica (agentes de radioproteção);

3.1.2.

O depto. de RH será responsável por manter atualizado o treinamento

necessário ao serviço de radioproteção;

3.1.3. O Serviço de Radioproteção deverá manter atualizado um Plano de Proteção
Radiológica;

3.1.4. Havendo necessidade de se entrar em locais onde existe uma fonte radioativa,
envolver o departamento de SSMA ou um agente do serviço de proteção radiológica, os
quais farão a avaliação da taxa de exposição no local, efetuará a adoção de medidas de
proteção, como também a liberação ou não do serviço mediante a emissão de uma
permissão específica para tal fim.

3.1.5. É de responsabilidade do departamento de SSMA, manter disponível a
sinalização onde haja fontes radioativas, cabendo ao departamento onde estiver a fonte
manter a manutenção na sinalização existente.

3.1.6. A responsabilidade pelo bloqueio da fonte, bem como sua liberação, será do
Serviço de Proteção Radiológica.

3.1.7. Serviços envolvendo manutenção, recolocação, ajustagem ou qualquer outro
tipo de manutenção da própria fonte, serão feitos somente pelo fornecedor ou empresa
especializada
3.1.8. Sempre que se fizer necessário adquirir instrumentos/equipamentos que emitam
radiação ionizante, o supervisor de radioproteção deverá ser consultado devendo emitir
parecer sobre:
a) Localização adequada do equipamento;
b) b)Tipo e blindagem a ser especificada para a fonte;
c) Cuidados a serem adotados durante o transporte, instalação, etc.
d) Aprovação de e-PAD/CIP
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e) Obtenção

de

licenças

junto

ao

CNEN

para

aquisição

de

materiais/equipamentos radioativos.

3.1.9. Quando do recebimento de qualquer material radioativo, o Serviço de
Radioproteção deverá acompanhar o seu descarregamento, e indicar os cuidados a serem
adotados para o seu armazenamento.

3.1.10. Só devem ser utilizadas as fontes radioativas de conhecimento prévio do
supervisor de radioproteção. Para efetivação do cadastro é obrigatório a apresentação de:


Atividade da fonte e material radioativo utilizado;



Curva de decaimento radioativo da fonte;



Relatório de vistoria do irradiador e acessórios e outros equipamentos de
medição que necessitem ser utilizados;



Certificado de fonte radioativa selada;



Manual de operação (para equipamentos de raios X).

3.1.11. O serviço de proteção radiológica efetuará vistorias e avaliações ambientais de
acordo com freqüência determinada pelo plano de proteção radiológica, para garantir a
segurança das instalações.

3.1.12. Funcionários que forem indicados pelo serviço de radioproteção para utilização
de dosimetros individuais, deverão seguir procedimentos específicos constantes no plano
de Proteção Radiológica.
3.2 Requisitos básicos para execução de trabalhos envolvendo radiações ionizantes a
ser realizado por terceiros.
3.2.1. Critérios a serem atendidos pela empresa contratada a realizar serviços de
radiografias e gamagrafias quando da assinatura do contrato:
a) Apresentação da cópia da "autorização" fornecida pela CNEN, permitindo a
empresa a operar com fontes radioativas;
b) Apresentação de cópia do "Plano de Radioproteção" da empresa, aprovado pela
CNEN;
c) Apresentação de cópia dos "Procedimentos de Emergência" adotados pela empresa
e aprovados pela CNEN;
d) Indicação, por escrito, da relação nominal dos funcionários qualificados que irão
trabalhar na fábrica, indicando suas respectivas funções e endereços, e identificando o
responsável pela aplicação das medidas de proteção radiológica, o qual deverá
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acompanhar permanentemente a execução dos serviços, e estar apto a atuar em
situações de emergência, de modo a garantir a segurança de seu pessoal, dos
empregados da fábrica, e do público em geral;
e) Apresentação dos instrumentos de detecção/medição de radiações a serem
utilizados, bem como dos Certificados de Calibração emitidos por entidades credenciadas
pela CNEN, dentro dos prazos de validade (12 meses).

3.3. Critérios estabelecidos pelo Serviço de Radioproteção:
a) Dose máxima - baseado no que estabelece a Resolução CNEN-12/88, os
funcionários da empresa contratante e demais empreiteiras, são classificados como
"indivíduos do público", ficando estabelecida uma dose máxima para os mesmos de 1
mSv/ano ou 100 mRem/ano ( 0,05 mR/h ) ou 0,4mRem/dia;
b) Acidente - todo e qualquer acidente envolvendo radiações ionizantes no interior da
fábrica, deverá ser comunicado ao depto. de Segurança (Supervisor de Proteção
Radiológica), que efetuará análise e comunicará a CNEN;
c) Limites de atividade - devido a utilização de radiografias na maioria das vezes em
materiais de pequenas espessuras, as características e lay-out das instalações, as fontes
deverão ter suas atividades limitadas, conforme segue:


Irídio - 192 (Ir-192) --> 13 Ci (481 GBq)



Césio - 137 (Cs-137) --> 10 Ci (370 GBq)



Aparelhos de raio X --> 250 KV e 8 mA



Selênio - 75 -- 15 Ci (Limite máximo)

Casos especiais que necessitam fontes de maior atividade, deverão ser analisadas
previamente, junto ao supervisor de radioproteção.
d) Transporte de Fontes Radioativas

- o transporte deverá obedecer as

regulamentações sobre transporte de materiais radioativos da CNEN. Será exigido o uso
de placas indicativas nas partes laterais e traseira do veículo, identificando-o como
transportador de material radioativo quando do seu ingresso na fábrica.
O referido veículo deverá transportar apenas os técnicos credenciados da empresa
contratada a realizar os trabalhos de radiografia (gamagrafia);
e) Horário de execução dos trabalhos - trabalhos envolvendo radiações deverão ser
executados apenas em horários noturnos (das 18:00 às 6:00 hs). Nos casos especiais em
que,

por

necessidades

técnicas

da

fábrica,

se

faça

necessário

efetuar

radiografias/gamagrafias no horário diurno, deverá ser mantido contato prévio com o
depto. de SSMA, visando a adoção de medidas complementares de segurança.

3.4. Serviços de gamagrafia no interior da fábrica
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3.4.1. A área solicitante entrará em contato com o depto. de SSMA antecipadamente,
acordando datas e horários para o desenvolvimento dos serviços.
5.4.2 O serviço de proteção radiológica da International Paper em conjunto com o
supervisor de proteção radiológica da empresa contratada deve:
a) Verificar a utilização por parte de todos os funcionários da empresa contratada de
monitores individuais de radiação (dosímetros);
b) Em se tratando de fonte radioativa, verificar a atividade atual da mesma;
c) Definir o raio de isolamento para o local.
d) E em se tratando de gamagrafia em caldeiras, todo o prédio da caldeira que estiver
sendo realizado a gamagrafia deverá ser evacuado, independente da atividade atual da
fonte que estiver sendo exposta.

3.4.3. É de responsabilidade do supervisor de proteção radiológica da empresa
contratada, providenciar e orientar o isolamento da área, verificando a existência de:
a) Material para isolamento da área;
b) Placas específicas de advertência;
c) Sinais luminosos intermitentes (em horários noturnos).
3.4.4. Compete ao depto. de SSMA:
a) Providenciar a total evacuação das pessoas da área isolada;
b) Distribuir observadores em pontos estratégicos exteriores ao isolamento, visando
orientar e impedir a entrada de pessoal na área isolada;
c) Liberar o início do trabalho após cumpridas as exigências mencionadas.

3.4.5. Tão logo seja acionado o dispositivo, serão efetuadas medições práticas com
medidor de radiação nas proximidades do isolamento.

3.4.6. Caso o nível de radiação detectado esteja dentro do limite permissível, o
trabalho terá continuidade garantida, caso contrário, o trabalho será interrompido e um
novo isolamento será determinado.
ARMAZENAGEM:
As fontes radioativas não devem ser armazenadas na International Paper. Entretanto,
quando por necessidades técnicas, for extremamente necessário o seu armazenamento,
devem ser obedecidos os seguintes requisitos básicos:
a) O serviço de radioproteção indicará o local mais adequado para o armazenamento;
b) Se necessário, utilizar o bunker da International Paper.
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c) O local deverá ser cercado num raio de 0,5m. e sinalizado com placas de
advertência específicas.

EMERGÊNCIAS ENVOLVENDO FONTES RADIOATIVAS:
Quando ocorrer uma situação de emergência envolvendo fontes radioativas (exposição
descontrolada, desprendimento da fonte do cabo de comando, não fechamento do
irradiador, etc.), o responsável pela radioproteção deverá providenciar:
Imediata evacuação de pessoas das proximidades;
Monitorar a área com medidor portátil de radiação;
Isolar o local, sinalizando-o conforme normalizado;
Solicitar a presença no local do Supervisor de Proteção Radiológica da International
Paper.

Caberá ao supervisor de proteção radiológica da contratada, em conjunto com o da
International Paper, efetuar a coordenação dos trabalhos, visando a recuperação da fonte
de modo seguro.
Tal coordenação implicará em:


Escolha do método adequado de recuperação do material e do pessoal a ser
envolvido na operação;



Verificação da dosimetria do pessoal envolvido;



Verificação da disponibilidade de materiais (roupas, blindagens, pinças, etc.)
adequados para o manuseio de material radioativo;



Determinação do tempo a ser gasto para cada participante na operação de
resgate. Tal tempo deverá ser estimado com base em simulações a serem
efetuadas, a título de treinamento, até que toda a equipe se sinta segura para
efetuar a operação no menor tempo possível (observando os limites de doses
estabelecidos pela CNEN). Durante as simulações, deverão ser estimadas as
doses recebidas pelas mãos e por todo o corpo de cada participante da equipe;



Verificar a obrigatoriedade do uso de dois dosímetros ( um de leitura direta e
outro de leitura indireta ) para cada participante da equipe, sendo um deles
obrigatoriamente no pulso;



Verificar a existência de blindagem adequada para armazenagem da fonte
recuperada;



Autorizar o início da operação de resgate, somente após a presença do médico
da empresa contratante no local;
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Encerrada a operação de resgate, o responsável pela proteção radiológica da
empresa contratada, deverá emitir relatório detalhado a CNEN, com cópia para
a International Paper, comunicando todas as providências tomadas e
descrevendo as doses recebidas pelas pessoas envolvidas.

4. CONDIÇÕES E MATERIAIS NECESSÁRIOS
Não aplicável

5. RESPONSABILIDADE/AUTORIDADE
Cabe ao supervisor de proteção radiológica, coordenar os trabalhos com radiações
ionizantes.

Cabe ao depto de SSMA ou a equipe de proteção radiológica realizar os trabalhos de
bloqueio e desbloqueio das fontes radioativas utilizadas no processo.

Cabe à supervisão reciclar esta norma entre seus profissionais, fazendo com que a
mesma seja cumprida na íntegra.

6. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
Não aplicável

7. RESULTADO ESPERADO
Que todos os profissionais envolvidos nas atividades com fontes radioativas tenham
ciência deste procedimento.

8. AÇÕES EM CASO DE ANOMALIAS

A

não

observância

deste

procedimento

caracteriza

ato

de

indisciplina

ou

insubordinação, passível de aplicação de penas disciplinares. Para 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
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9. ANEXOS
Não aplicável

Consensadores:
Analistas Críticos:
Homologadores:

Sandro Gasparoti;Andre
Knuivers;Caio Pozzer
Ana Zeferino
Flavia Oliveira

Prazo:

28/9/2011

Prazo:
Prazo:

27/10/2011
27/10/2011
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1. OBJETIVO
Este procedimento tem como objetivo orientar a todos os profissionais, provedores de
serviços e visitantes que tem o hábito de fumar, quanto ao local adequado e seguro para
sua permanência quando estiverem fumando.

2. DEFINIÇÕES
Decreto 2018 de 1996 - Restrições ao Fumo - Bebidas Alcóolicas - Medicamentos e
Produtos Agrícolas - Regulamentação da Lei Federal nº 9294 de 15 de Julho de 1996.
Lei nº 9294 - Artigo 2º - É proibido o uso de cigarros, cigarrilhas, charutos, cachimbos
ou de qualquer outro produto fumígero, derivado ou não do tabaco, em recinto coletivo,
privado ou público, salvo em área destinada exclusivamente a esse fim, devidamente
isolada e com arejamento conveniente.
Lei nº 13541 – 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 fumífeno, derivado ou não do tabaco.

3. SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE
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3.1. Para maior segurança de todos, é TERMINANTEMENTE PROIBIDO FUMAR no
interior da empresa, exceto nos locais apropriados e sinalizados.

3.2. Locais apropriados para que pessoas fumem são sinalizados com placas
indicativas "Permitido Fumar neste Local".

3.3. É proibido fumar em ambientes fechados, como salas, depósitos, banheiros, etc,
conforme previsto pela Lei Federal nº 9294, de 15 de Julho de 1996.

4. CONDIÇÕES E MATERIAIS NECESSÁRIOS
Não aplicável

5. RESPONSABILIDADE/AUTORIDADE
É responsabilidade da supervisão das áreas, manter os locais para fumantes
identificados e organizados, e orientar a todos para o cumprimento deste procedimento.
É responsabilidade do depto. de SSMA, durante o processo de integração e do depto
contratante, informar e orientar a todos os representantes, empregados ou subcontratados
dos prestadores de serviço quanto a existência e necessidade do cumprimento deste
procedimento.

6. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
Não aplicável

7. RESULTADO ESPERADO
Que todos os profissionais, provedores de serviços e visitantes que tem o hábito de
fumar, faça uso dos locais indicados para este fim.

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.
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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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Prazo:
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1. OBJETIVO
Estabelecer procedimentos de segurança para a realização de trabalhos à quente
visando a prevenção de incêndios.

2. DEFINIÇÕES
Serviço à quente - Qualquer operação temporária que envolva chama exposta ou que
produza calor ou faísca, incluindo corte, polimento, solda, solda por arco, aplicação de
revestimento de teto com chama aberta e similares.

3. SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE
Instruções
Ao realizar trabalhos a quente consultar os seguintes procedimentos:


MG-SSMA-PO-0024-00 Trabalhos em Espaços confinados



MG-SSMA-PO-0025-00 Cartão Vermelho



MG-SSMA-PO-0027-00 Isolamento e Sinalização



MG-SSMA-PO-0029-00 Controle e Bloqueios de Energias



MG-SSMA-PO-0035-00 Abertura e Manutenção de Tubulações



MG-SSMA-PO-0037-00 Fontes Radioativas

3.2. Preparação da área do serviço
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3.2.1 O local a ser executado o serviço à quente, deverá ser avaliado pelo supervisor,
operador ou funcionários que estão autorizados a fazer a liberação do serviço a quente.

3.2.2 As operações de soldagem e corte à quente somente podem ser realizadas por
trabalhadores habilitados, conforme CLT - Consolidação das Leis do Trabalho (Lei 6.514) Cap.V, Portaria 3214 - NR 18 .

3.2.3 Remova todos os combustíveis e inflamáveis, sejam eles líquidos, sólidos,
gasosos ou partículas em suspensão, dentro de um raio de ação de 11 metros. Em caso
de impossibilidade deste item vide item 3.3.5.

3.2.4 Verifique os riscos em andares superiores e inferiores onde deverão ser
efetuados os serviços, tais como, combustíveis e inflamáveis, outras atividades e
funcionários, painéis e cabos elétricos sem a devida proteção e outros.

3.3. Liberação e acompanhamento do serviço à quente
3.3.1. O profissional autorizado a fazer a liberação de trabalhos a quente é o brigadista
da área, na falta deste pode ser solicitado um brigadista de outra área, o qual deve avaliar
a área e fazer a liberação mediante o preenchimento de check list

3.3.2. Nas operações de soldagem ou cortes à quente de vasilhames, recipientes,
tanques ou similares que envolvam geração de gases confinados, será solicitada a
presença do profissional habilitado a fazer a liberação de trabalhos em espaços
confinados.

3.3.2.1. O formulário de liberação de serviço à quente, após conformidade com os
requisitos, deverá ser assinado por:
Executante ou responsável pelo serviço;
Supervisão ou operação da área;
Profissional autorizado a emitir a liberação de serviço a quente (brigadista);
Vigilante contra incêndio, com treinamento especifico que deverá permanecer todo o
tempo acompanhado e observando a atividade afim de identificar princípios de incêndio p
que possam ocorrer, este poderá interromper o trabalho quando julgar necessário;

Para áreas não classificadas para o risco de incêndio o vigilante contra incêndio
deverá fazer acompanhamento do trabalho 60 minutos após o termino do trabalho a
quente.
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Em áreas de alto risco de incêndio (conforme determinadas no anexo 3), o vigilante
contra incêndio deverá

permanecer 60 minutos após o término do trabalho e

posteriormente deverá monitorar a área a cada 30 minutos durante as 3 horas seguintes,
sendo que este monitoramento também pode ser realizado por um brigadista.
Quando durante o monitoramento da área de alto risco não for o vigilante que
acompanhou o serviço de trabalho a quente (mencionado na liberação), o nome e chapa
do brigadista que assumir essa atividade deverá constar no verso da liberação.
No caso de prestadores de serviços o vigilante contra incêndio deverá ser treinado e o
certificado de aprovação encaminhado junto com a documentação de saúde e segurança a
gestão de terceiros (CSC).

Áreas consideradas de alto risco de incêndio


Pátio de preparação de madeira



Silo de cavacos



Deposito de enxofre



Preparação de aditivos (fazendinha)



Máquinas de papel



Acabamento

3.3.3. Uma cópia da autorização deverá ficar em poder do executante durante toda a
realização do trabalho.
3.3.4. Para trabalhos em tanques de armazenagem de líquidos inflamáveis deve ser
solicitada a presença do profissional autorizado a realizar a liberação de espaços
confinados o qual deve verificar:


Tanque está totalmente vazio;



Lavado e degasado;



Atmosfera interna foi purgada com vapor durante 60 minutos;



Ventilação do interior do tanque;



Atmosfera explosiva foi eliminada



Após emitir a liberação conforme procedimento MG-SSMA-PO-0024-00

3.3.5. Quando necessário o funcionário autorizado a emitir a liberação de serviço à
quente, solicitará dispositivos de proteção contra projeção de fagulhas, tais como,
tapumes, feltros e outras barreiras de proteção. Os trabalhos à quente somente serão
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liberados após a instalação correta destes dispositivos, o mesmo procedimento deverá ser
adotado nas liberações de soldagem ou cortes à quente de vasilhames, recipientes,
tanques ou similares que envolvam geração de gases confinados.
Nestas situações a área onde essa atividade será realizada, é considerada de alto
risco de incêndio

3.4. Transporte de cilindros
3.4.1. Referente a transporte de cilindros, os seguintes procedimentos deverão ser
seguidos:


É obrigatório transportar os cilindros sempre na posição vertical;



É proibido rolar o cilindro sobre seu próprio corpo movimente-o em pé, rolandoo sobre sua base;



É proibido suspender os cilindros fazendo ponto de apoio nos capacetes
protetores das válvulas ou na válvula;



É proibido utilizar cilindros vazios ou cheios como roletes ou suporte;



É obrigatório o transporte dos cilindros com o capacete de proteção das
válvulas atarraxados;



No transporte de cilindros com empilhadeiras, é obrigatório utilizar carregador
próprio (Conforme modelo anexo)



O suporte para transporte do cilindro deverá estar devidamente travado
durante toda a movimentação.

3.5. Armazenamento
3.5.1. Os cilindros deverão ser armazenados seguindo os seguintes procedimentos :
Armazene os cilindros no depósito de inflamáveis
Cilindros não poderão ser armazenados perto de fonte de calor ou fontes de calor em
potencial, tais como substâncias inflamáveis;
Armazenamento de cilindros de acetileno não deve ser próximo ao de oxigênio. Caso
seja necessário, separar com uma parede mínima de 1,50m de altura;
Válvulas dos cilindros deverão estar fechadas, mesmo quando os cilindros estiverem
vazios;
Cilindros deverão ser armazenados na posição vertical e com capacete de proteção de
válvulas atarraxados.
E proibido o armazenamento de cilindros de gás em locais não especificados para este
fim

3.6. Conjunto oxi-acetilênico/maçaricos
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Nunca utilizar o oxigênio como substituto do ar comprimido
É terminantemente proibido utilizar qualquer peça ou tubo de cobre ou latão para a
circulação de acetileno;
É proibido a utilização de acetileno acima 1Kgf/cm2, não existe trabalho de solda ou
corte que necessite de uma pressão acima mencionada;
Só ajuste os reguladores com as mãos e com as ferramentas isentas de graxa ou
material oleoso;
É proibido fumar próximo ao local de armazenamento de cilindros,
Após o término do serviço de corte com maçarico fechar as válvulas e degasar a
mangueira.

Certificar-se que as condições de uso dos itens abaixo estão em perfeitas condições
de manuseio:


Manômetro de alta e baixa pressão;



Válvula de bloqueio dos cilindros;



Regulador de oxigênio;



Regulador de acetileno;



Mangueira condutora de oxigênio sem emendas - (Cor verde);



Mangueira condutora de acetileno sem emendas - (Cor vermelha);



Válvula seca corta chama na saída dos cilindros (Oxigênio e acetileno);



Válvula seca corta chama na saída dos cilindros (Oxigênio acetileno)

NOTA: Conforme instruções do fabricante, dentro da válvula corta chama existe um
elemento que é responsável por cortar a chama e o mesmo não pode ser testado ou
reparado no campo. A válvula corta chama deve ser substituída num período máximo de 5
anos de serviço ou sempre quando apresentar sinais de descoloração causada por calor,
maçarico com desempenho ruim devido a restrição de vazão, fuligem em excesso na
conexão de entrada da válvula ou ainda quando a válvula de retenção de fluxo fundir
devido a presença de chama.

Carrinhos da International Paper deverão possuir identificação contendo o número de
departamento e número do carrinho
Cilindro de acetileno deve estar na posição vertical e o cilindro de oxigênio deve estar
com uma inclinação mínima de 45º em relação ao cilindro de acetileno;
Se aparecerem circunstâncias adversas com relação ao conjunto de oxi - acetilênico o
serviço deverá ser interrompido e comunicado o responsável pela atividade
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Todo conjunto de oxi-acetilênico e GLP, deverá ter a proteção para os manômetros.

3.8. Conjunto de Gás Liquefeito de Petróleo ( GLP )
Certificar-se que as condições de uso dos itens abaixo estão em perfeitas condições
de manuseio:


Manômetro;



Regulador de gás;



Mangueira condutora de gás (Cor vermelha);



Válvula seca corta chama saída do cilindro;



Válvula corta chama no maçarico;



Cumprir disposto no item 3.7.

3.9. Conjunto Argônio
Certificar-se que as condições de uso dos itens abaixo estão em perfeitas condições
de manuseio.


Manômetro;



Regulador de Gás com vazão de 30 litros por minuto;



Mangueira condutora de gás sem emendas;



Carrinho unitário com duas ou três rodas;



Carrinho acoplado à máquina de solda;



Cumprir disposto no item 3.7.

3.10. Execução de serviços
O executante deve ter os seguintes cuidados ao realizar o serviço:


Não executar serviços de solda ou corte em que as fagulhas, escórias ou a
própria chama do maçarico venham a atingir os cilindros ou as mangueiras;



Posicione de maneira adequada e segura para que o conjunto oxi- acetilênico
não fique exposto aos respingos oriundos de soldagem elétrica;



Válvulas dos cilindros nunca devem ser abertas perto de serviços de solda,
faíscas, chamas ou outra fonte de ignição;



Válvulas dos cilindros de acetileno nunca deverão ser abertas mais que ¼ do
seu curso total;



Válvulas dos cilindros deverão ser abertas vagarosamente e sempre
certificando-se de que não há vazamentos;



Fechar a válvula do cilindro e depois abrir a válvula do maçarico, logo após
soltar o parafuso de ajuste do regulador;
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É proibido o uso de isqueiros ou equipamentos similares para acendimento de
maçaricos. Utilizar somente acendedor de fricção (saci) para o acendimento do
maçarico;



O porta-eletrodo deve ter isolamento adequado à corrente usada, a fim de se
evitar a formação de arco elétrico ou choque no operador;



Nas operações de soldagem e corte à quente é obrigatória a utilização de
anteparo eficaz para a proteção dos trabalhadores circunvizinhos. O material
utilizado nesta proteção deve ser do tipo incombustível;



Os equipamentos de soldagem elétrica devem ser aterrados;



Os fios condutores elétricos, as pinças ou os alicates de soldagem devem ser
mantidos longe de locais com óleo, graxa ou umidade e devem ser deixados
em descanso sobre superfícies isolantes;



Atenção é requerida para a pressão especificada do cilindro.

CONDIÇÕES E MATERIAIS NECESSÁRIOS
Equipamentos de Proteção Individual
É obrigatório o uso dos seguintes EPIs para executar trabalhos de corte e/ou
aquecimento com maçarico:


Óculos para maçariqueiro;



Luvas de raspa;



Sapato de segurança (tipo sem cadarço) ou com protetor (perneira de raspa)
se for sapato de segurança com cadarço.



Avental (raspa);



Perneira (raspa);



Blusão (raspa);



Proteção facial .

EPIs obrigatórios para execução de trabalhos com solda:


Máscara para soldador (Vide tabela abaixo)



Óculos de Segurança;



Avental de raspa;



Luva de raspa forrada com flanela (punho de 20 cm);



Blusão de raspa.
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É obrigatória a utilização de roupa de proteção contra produtos químicos nos trabalhos
à quente em tubulações, tanques ou similares que haja fluxo ou armazenagem de
produtos químicos perigosos, tais como, soda, ácido, licor, etc.

Atividade de Solda/Corte

Tonalidade da lente

Solda a estanho

Óculos - tonalidade 6

Solda/Corte com maçarico

Óculos - tonalidade 6

Solda a arco elétrico com eletrodo revestido

Máscara com filtro - tonalidade 10

até 250 A
Solda a arco elétrico com eletrodo revestido

Máscara com filtro - tonalidade 12

acima de 250 A
MIG / MAG

Máscara com filtro - tonalidade 12

TIG

Máscara com filtro - tonalidade 12

Arco a carvão

Máscara com filtro - tonalidade 12

4. RESPONSABILIDADE/AUTORIDADE
É responsabilidade da supervisão das áreas/setores orientar todos os funcionários
quanto ao cumprimento deste procedimento.

É responsabilidade das áreas envolvidas com os trabalhos à quente preparar o local
de trabalho mantendo-o limpo, bem como preparar e instalar os dispositivos de proteção
para facilitar e agilizar a liberação dos trabalhos.

É responsabilidade do executante do trabalho à quente devolver a 2ª via do check list
da liberação com visto de encerramento, após o término da atividade.

É responsabilidade do profissional (brigadista) que emiti a liberação do serviço à
quente encaminhar ao depto. de SSMA as duas vias do check list da liberação,
corretamente preenchida e com visto de encerramento.

No caso de prestadores de serviço é responsabilidade do responsável pela atividade
orientá-los quanto ao cumprimento deste procedimento.
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É responsabilidade do prestador de serviço manter todos os equipamentos citados
neste procedimento e condições e orientar seus empregados ou subcontratados quanto ao
cumprimento deste procedimento.

5. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
Não aplicável

6. RESULTADO ESPERADO
Não aplicável

7. 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

8. ANEXOS

Modelo do Carrinho
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Suporte para transporte de cilindros
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1. OBJETIVO
Orientar todos os envolvidos quanto à segurança nas operações com equipamentos de
elevação e transporte.

2. DEFINIÇÕES
2.1. Equipamentos de elevação
São considerados equipamentos de elevação de materiais, os equipamentos que
levantam e movimentam para outros locais, materiais diversos. Entre estes equipamentos
destacam-se os elevadores de carga, guindastes, monta-cargas, pontes-rolantes, talhas,
guinchos, gruas, caminhões tipo munck , etc.

Eslinga ou linga: estropo grande de cabo ou corrente, ou rede para içar ou arriar
cargas pesadas.

2.3. Estropo: Pedaço de cabo ou lona com que se envolve um objeto para içá-lo.

2.4. Talhas manuais e elétricas
Este tipo de talha,

é suportada em estruturas construídas por perfis em duplo T

mediante sistemas constituídos por ganchos de sustentação deslizantes, sendo acionadas
mediante correntes. Podem ser deslocadas longitudinal e lentamente no perfil
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mencionado, em espaços que sejam considerados seguros, não admitindo qualquer
movimento pendular.

2.5. Talhas pneumáticas
Devem ser de construção robusta, possuindo acionamentos dos tipos manuais,
pneumáticos ou pneumáticos programados, devendo registrar baixos níveis de ruído, não
ultrapassando os 75 dB(A). A partida deve ser progressiva, com sistema de micro
velocidade de alta sensibilidade.

2.6. Pontes rolantes elétricas
As pontes rolantes

devem ser classificadas, projetadas e fabricadas conforme as

Normas NBR 8400, NBR 9867 e NBR 9974.
Encontram-se disponíveis com diversos sistemas operacionais, como: velocidades
comutáveis, graduáveis ou micro; dispositivos de segurança contra sobrecargas; células
de carga; dispositivos especiais de pega e outros;
2.6.1 As botoeiras das pontes rolantes devem possuir indicação visível em todos os
botões.
2.7. Estancas ou Estangas - Estanca ou estanga consiste em um eixo cilíndrico
revestido de borracha utilizado para enrolar o papel na enroladeira e transportar o rolo
jumbo até a bobinadeira onde será feita a divisão do rolo de papel em bobinas menores.

3. SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE
3.1. Uso dos equipamentos de elevação e transporte

3.1.1. Todo equipamento de elevação deve ser projetado, construído e operado de
maneira que ofereça as necessárias garantias de resistência e segurança, além de serem
conservados em perfeitas condições de trabalho, sendo expressamente proibido
ultrapassar os valores máximos de capacidade de trabalho, colocando em risco as partes
envolvidas.
3.1.2. Todos os equipamentos de transporte motorizados, com exceção das pontes
rolantes, talhas e monovias, deverão possuir sinal de advertência (sonoro e luminoso),
além do que deverão ser permanentemente inspecionados, e as peças defeituosas
imediatamente substituídas.
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3.1.3. A utilização deste equipamento deve ser feita em condições ideais de
iluminação.

3.1.4. Antes de movimentar o equipamento de elevação, verifique a posição do gancho
para evitar que este choque contra outros equipamentos ou estruturas.

3.1.5. Todo equipamento deve ser rigorosamente inspecionado no início de cada
jornada de trabalho. Ao perceber qualquer irregularidade, interromper os trabalhos e
comunique imediatamente os responsáveis.

3.1.6. O operador não deve operar o equipamento se não estiver em perfeitas
condições física.

3.1.7. Durante a operação, se os cabos se soltarem (ficarem bambos), o operador
deve conferir o movimento de subida destes cabos, certificando-se de que estejam sendo
enrolados corretamente nas ranhuras das polias.
3.1.8. O operador deve respeitar sempre o limite de peso do equipamento. Também
deve certificar-se que a carga está corretamente distribuída entre os ganchos e eslingas
antes de iniciar o içamento. É proibido o transporte de qualquer outro objeto sobre a carga
que estiver sendo içada. Também antes de patolar (apoiar o equipamento no piso) deve,
certificar-se de que não está apoiado sobre canaletas, caixas subterrâneas, etc. Se for
necessário devem ser tomadas medidas alternativas que devem ser discutidas junto aos
responsáveis pela atividade.

3.1.9.

O operador nunca deve deixar uma carga suspensa durante a realização

dos trabalhos ou até mesmo após o encerramento do expediente. Ao baixar a carga, deve
certificar-se que estão bem posicionadas no local, sem que haja o risco de tombamento ou
deslizamento. Se for necessário, utilizar um pallet, calço ou outro dispositivo para
posicionamento da carga.
3.1.10.

Se houver corte de energia ou parada súbita do equipamento, o operador

deve certificar-se de que os equipamentos estejam desligados e freados, pois após o
retorno da energia estes podem se movimentar.

3.1.11.

Tambores, cilindros, botijões, etc., não devem ser transportados no garfo

das empilhadeiras. Cada área deve providenciar um dispositivo para acondicionamento e
transporte destes cilindros em pé na posição vertical.
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3.1.12.

Todos os dispositivos de segurança destes equipamentos de elevação e

transporte devem estar em perfeitas condições de funcionamento.

3.1.13. Todos os equipamentos de elevação e transporte de uso dos provedores de
serviços deveram estar acompanhado de documento ART (Anotação de Responsabilidade
Técnica) para que seja liberado seu uso. Pode ser feita uma única ART onde o engenheiro
responsável especifica os equipamentos que constam nesta. Também deve ser preparado
um programa de inspeção periódica destes equipamentos a ser feito pelo responsável por
estes sendo que também deve ser emitido um laudo acompanhado da ART específica
para este, confirmando a inspeção.

3.1.14. Em operações de elevação e transporte quando o operador não tiver uma
visão de toda a extensão do material que estiver sendo transportado e do equipamento
(ponte ou talha) como exemplo: transporte de rolos e estangas nas máquinas de papel,
elevação de cargas no prédio do digestor, este deve solicitar a presença de um auxiliar
para orientá-lo na condução do objeto que está sendo transportado. Este auxiliar deve
verificar o alinhamento dos cabos de aço ou fitas, alinhamento do objeto, orientar a
passagem de pessoas e, se necessário, isolar o local por onde o objeto está sendo
conduzido.

3.1.15. No caso de pontes rolantes, quando houver necessidade de subir na
plataforma de manutenção, para execução de qualquer serviço, do qual o equipamento
precise estar energizado e funcionando, (ex. inspeção no tambor, freios, limites, sensores,
etc.) o profissional de manutenção deve estar de posse da botoeira de comando da ponte,
subir a mesma até o local da manutenção.

Obs. As talhas elétricas existentes no prédio do Digestor e Caldeira 6, devem ser
operadas somente por profissionais da International Paper, devido as sua particularidades.

Isolamento, sinalização e comunicação durante as operações de içamento e
transporte.
3.2.1.

Durante a operação de movimentação da peça, o local deve estar

devidamente isolado sem a presença de pessoas no raio de isolamento.

3.2.2.

Tanto o operador quanto seu ajudante deve ficar atentos para evitar que

pessoas adentrem a área isolada, bem como passem sob cargas suspensas.
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3.2.3.

Todo reparo a ser feito nos equipamentos de elevação e transporte devem

ser feito em local em que não haja trânsito. Todas as modificações, ampliações e reparos,
devem conservar pelo menos os fatores de segurança originais do equipamento.
3.2.4. Nunca movimentar o equipamento se não tiver certeza do sinal recebido.
Qualquer dúvida questione o responsável por esta comunicação. Seu posicionamento
deve ser de fácil acesso à visão do operador.

3.3. Utilização de cabos de aço, cintas, estropos, ganchos e eslingas.
3.3.1. Os cabos de aço e cintas utilizados na movimentação ou transporte de
materiais, deverão ser inspecionados antes do início das atividades, e as suas partes
defeituosas devem ser substituídas. É proibida a utilização de outros meios que não sejam
Cabos de Aço ou Cinta (Nylon ou Poliester) para içar peças através de pontes rolantes,
talhas ou monovias, e outros equipamentos de elevação.

3.3.2. Manter os cabos sempre lubrificados para o perfeito funcionamento do
equipamento.
3.3.3.

Não arrastar ganchos e eslingas pelo chão. Inspecionar as eslingas e

ganchos quanto á trincas, rachaduras, pontos de corrosão e se as travas estão em perfeito
funcionamento. Ao detectar qualquer irregularidade, saná-la imediatamente.

3.3.4. Fica estabelecida a freqüência de 1 ano para a substituição do cabo de aço,
desde que ele não apresente avarias em sua estrutura, num período inferior.

3.3.5. Os cabos de aço e cintas deverão obrigatoriamente obedecer às normas que
seguem. Elas estarão disponíveis nos departamentos de Tecnologia de Aplicações e
Saúde e Segurança do Trabalho.

Normas aplicadas.


NBR-6327 - Cabo de aço para uso geral



EB-2020 - Grampo pesado para cabo de aço



PB-1411 - Grampo pesado para cabo de aço



EB-2200 - Extremidades de laços de cabos de aço



NBR-10070

-

Ganchos

-

haste

forjados

para

equipamentos

de

levantamento, movimentação de cargas dimensões e propriedades
mecânicas.
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DIN-61630 - Cintas, correias de elevação de fibras sintéticas.



ASME B 30.2 - Pórticos e pontes rolantes



ASME B 30.5 - Guindastes Móveis



ASME B 30.9 - Laços - Seleção, uso e manutenção.

3.3.6. Os cabos de aço, e as cintas que são utilizadas para elevação de materiais e
equipamentos devem ser armazenados em local seco, arejado e onde não exista
influência de intempéries ou ambientes corrosivos que possam danificar sua estrutura,
diminuindo sua capacidade de trabalho.

3.3.7. Para trocas de cabos de aço em pontes-rolantes devem ser obedecidos os
seguintes limites:
a) A fixação da ponta do cabo de aço no tambor não deve passar de 30 mm;
b) A fixação da ponta do cabo de aço no gancho não deve passar de 100 mm.

3.4. Movimentação de cargas suspensas, rolos de papel e estancas nas máquinas de
papel 3, 4, 5 e 6.

3.4.1. Antes de iniciar a operação de levantamento da carga, o responsável pela
operação da ponte deve observar os seguintes itens:

3.4.1.1. O encaixe correto do balancin:
a) Na estanca a ser colocada no berço da máquina;
b) Na estanca do rolo a ser retirado da máquina;
c) Na estanca vazia a ser colocada ou retirada do braço primário da enroladeira;
d) Na estanca ou rolo a ser colocado ou retirado da bobinadeira;
e) Na estanca do rolo a ser retirado da máquina ou do berço para fora da
máquina;
f)

Na estanca do rolo que está fora da máquina a ser colocado no berço ou trilho
da máquina ou na bobinadeira;

g) Na estanca vazia a ser colocada no carrinho para transferir de uma máquina
para outra;
h) Na estanca do rolo a ser colocada e/ou retirada do caminhão.
i)

Ao ser colocada ou retirada dos depósitos de estancas das máquinas de papel.

3.4.1.2. O encaixe correto da estanca:
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a) Ao ser colocada nos berços da máquina;
b) Ao ser colocada no braço primário da enroladeira;
c) Ao ser colocada no cavalete desenrolador da bobinadeira;
d) Ao ser colocada nos berços fora da máquina;
e) Ao ser colocada nos berços de madeira;
f)

Ao ser colocada no carrinho de transferência de estancas;

g) Ao ser colocada no berço do caminhão.
h) Ao ser colocada ou retirada dos depósitos de estancas das máquinas de papel.

3.4.2. Quando a ponte rolante ou guincho estiverem sendo alimentados por extensão,
uma pessoa deve ser designada para zelar pelas boas condições do cabo da extensão
durante a movimentação da carga.

3.4.3. O operador da ponte rolante deve observar a capacidade de peso do
equipamento que está sendo utilizado, bem como a capacidade do balancim, antes de
iniciar a elevação da estanca.
3.5. Treinamento e credenciamento dos operadores
3.5.1. Para uso do guindaste será de responsabilidade do departamento requisitante
do equipamento, treinar no mínimo 2 funcionários quanto aos sinais convencionais anexos.

3.5.2. Todo operador deste tipo de equipamento de transporte de materiais deverá
receber um treinamento específico que o habilitará nessa função, e, quando em serviço,
deverá portar crachá de identificação com o nome e fotografia.

4. CONDIÇÕES E MATERIAIS NECESSÁRIOS
Não aplicável

5. RESPONSABILIDADE/AUTORIDADE
5.1. O treinamento para sinalização de equipamentos de elevação e transporte será de
responsabilidade do depto. oficina eletromecânica, cabendo aos departamentos
requisitantes solicitarem por escrito o treinamento de seus funcionários.

5.2. É de responsabilidade do departamento requisitante:
a) Assessorar o operador quanto ao peso e partes frágeis da carga;
b) b)Fornecer cabos adequados e demais assessórios necessários para a
movimentação da carga;
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c) Providenciar o isolamento e sinalização da área.
d) Orientar

os

prestadores

de

serviço

quanto

ao

cumprimento

deste

procedimento.
5.3. Quando se tratar de equipamento alugado ou à serviço de prestadores de serviço
é responsabilidade destes atender todos os itens deste procedimento, comprovando por
escrito o treinamento das pessoas envolvidas.

5.4. Cabe à ferramentaria conferir os equipamentos bem como a documentação
específica (ART) dos equipamentos de elevação de carga de propriedade de prestadores
de serviço antes de liberá-los para uso.

5.5. É responsabilidade do operador do equipamento de elevação e transporte solicitar
a presença de um auxiliar para orientá-lo na condução do objeto que está sendo
transportado. Este auxiliar deve verificar o alinhamento dos cabos de aço ou fitas, deve
também impedir a passagem de pessoas e se necessário isolar o local por onde o objeto
está sendo conduzido.

6. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
Não aplicável

7. RESULTADO ESPERADO

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
Orientar à todos os envolvidos quando ao procedimento correto para a entrada e
execução de serviços, visando eliminar os riscos de acidentes em áreas com riscos
elétricos.

2. DEFINIÇÕES
2.1. Área de risco Elétrico:
São ás áreas onde estão instalados os componentes elétricos, como CCMs, Subestações, Turbinas, Turbo-Geradores, etc.

2.2. Choque elétrico
Segundo a NR 10, choque elétrico pode ser definido como um estímulo rápido e
acidental do sistema nervoso do corpo humano (condutor de eletricidade), pela passagem
de uma corrente elétrica.
Essa corrente circulará pelo corpo da pessoa quando ele tornar-se parte de um circuito
elétrico que possua uma diferença de potencial suficiente para vencer a resistência elétrica
oferecida pelo corpo.

3. SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE
3.1. É proibida a execução de serviços elétricos ou manobras elétricas, independente
da tensão elétrica, por funcionários, empregados ou subcontratados de prestadores de
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serviços que não tenham sido treinados para a execução destes trabalhos e também
orientados e autorizados pela área de Manutenção, Utilidades ou Engenharia.

3.2. É proibida a entrada e permanência de funcionários não autorizados nos C.C.M's,
subestações e áreas de geração e distribuição de energia elétrica (Turbinas).

3.3. É terminantemente proibido utilizar as salas das subestações, C.C.M's., salas de
controle, ou áreas de geração e distribuição de energia elétrica, para guardar materiais ou
quaisquer outros objetos que não sejam de estrita necessidade para o funcionamento e/ou
manobras dos equipamentos lá dispostos, ou ainda, para a execução momentânea de
serviços elétricos.

3.4. É permitida somente a utilização de ventiladores elétricos como meio de redução
de temperatura em contatos (pontos quentes) até que a manutenção efetiva no
equipamento seja concluída. Fica proibido o uso de ar comprimido para este fim.

3.5. É obrigatória a identificação adequada (com placas de acrílico ou equivalente) de
todos os painéis de subestações, CCM’s.

3.6. Para quadros de luz, quadros de tomadas e outros, e seus respectivos circuitos de
distribuição onde, cada saída de força e seu respectivo disjuntor, deveram receber a
identificação de forma legível e compreensível para qualquer pessoa.
É responsabilidade de cada departamento de Manutenção Elétrica da área
providenciar e manter a identificação, conforme esta norma.

4. CONDIÇÕES E MATERIAIS NECESSÁRIOS
Não aplicável

5. RESPONSABILIDADE/AUTORIDADE
Cabe aos responsáveis pelas áreas de risco elétrico, promover o cumprimento deste
procedimento, bem como a reciclagem para os profissionais envolvidos.
Em trabalhos realizados por prestadores de serviço, os responsáveis pelo
departamento ou pela contratação devem orientar os profissionais envolvidos quanto ao
cumprimento deste procedimento.

6. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
Não aplicável
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7. RESULTADO ESPERADO
Garantir a segurança dos profissionais envolvidos nas atividades em locais com risco
elétrico

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
Orientar sobre a obrigatoriedade do uso do cinto de segurança para os profissionais
que realizam trabalhos em locais elevados e que ofereçam riscos de queda.

2. DEFINIÇÕES
2.1. Cinto de segurança
É um equipamento de proteção individual ajustável, fixado 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 ou peito, utilizado para
trabalhos em atividades em locais com mais de 2,00 metros de altura, onde haja risco de
queda.

2.2. Talabarte
Componente de conexão de um sistema de segurança contra quedas, para reter ou
limitar a queda.
Para trabalhos na IP é necessário que sejam disponibilizados talabartes com ganchos
com 64 mm de abertura para uma ideal fixação do talabarte nas estruturas

Sistema de Movimentação (subida ou descida) com Talabarte duplo
É um sistema de escalada ou descida que utiliza o talabarte duplo e faz a conexão
alternada de cada uma das duas extremidades do talabarte, de maneira que o usuário tem
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sempre um dos dois conectores de grande abertura, conectado à estrutura, protegendo-o
contra qualquer possibilidade de queda.

3. SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE
3.1 Para todo e qualquer trabalho executado acima de 2 (dois) metros de altura onde
haja risco de queda, deve ser usado cinto de segurança com talabarte duplo preso a um
cabo de segurança ou a uma estrutura fixa, durante todo o deslocamento pelas estruturas.
(Ex. escadas marinheiro, andaimes, etc).

3.2. A capacidade máxima de peso para a utilização do cinto de segurança é de 100
kilos, conforme determinado no item 5.5.1 da NBR 11370 - Equipamento de Proteção
Individual - Cinturão e Talabarte de Segurança - Especificação e Métodos de Ensaio.

3.3. Durante as escaladas ou descidas deve sempre ser usado o sistema de trava
quedas ou o sistema de progressão com talabartes duplos. O funcionário deve estar
ancorado durante todo o tempo de sua movimentação.
NOTA: Para uso do trava-quedas consultar o procedimento MG-SSMA-PO- 0060

3.4. O usuário deve atentar para cantos vivos que possam danificar os cabos de
segurança do cinto e também atentar para trabalhos próximos a equipamentos móveis que
possam puxar as cintas e/ou o talabarte.

3.5. O talabarte do cinto não deve ser ancorado em tubulações, pois a tubulação pode
não suportar o peso da pessoa e vir a romper-se causando outros danos. Por exemplo, o
rompimento de uma linha de soda, esta pode atingir a pessoa causando queimaduras, etc.
Quando necessário deve ser instalado um cabo de aço para fixação do cinto. Este
cabo deve estar em condições adequadas e deve ser inspecionado antes do início dos
trabalhos. Qualquer irregularidade deve ser reparada.

3.6. O talabarte deve ser ancorado em pontos acima do nível da cabeça do usuário.
3.7. É obrigatório o uso do cinto de segurança tipo pára-quedista com talabarte duplo,
com ganchos de fixação com 64 mm de abertura de cada gancho.

3.8. Os equipamentos citados neste procedimento devem passar por inspeções e
revisões periódicas.
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3.9. O cinto deve ser vestido pelo usuário momentos antes do início das atividades, ou
seja, antes da subida nos locais em que seja necessário o uso, para evitar que o mesmo
enrosque durante as movimentaçãos. Desta forma fica proibida a circulação pela fábrica
com o cinto vestido no corpo.
3.10. O usuário também deve verificar se as extremidades das cintas reguláveis dos
cintos estão presas ao corpo e demais partes do cinto de modo que não fiquem expostas e
sejam puxadas por partes móveis.

4. CONDIÇÕES E MATERIAIS NECESSÁRIOS
4.1. Os cintos encontram-se disponíveis no setor de ferramentaria da oficina
eletromecânica e podem ser requisitados para uso, conforme o mesmo procedimento
adotado para requisição de outras ferramentas.

4.2. Além dos cintos disponíveis no setor de ferramentaria, todos os demais cintos
disponíveis nas áreas/setores devem ser inspecionados conforme programação de
inspeção do depto. SSMA.

NOTA: Independentemente da inspeção periódica, este tipo de inspeção deve ser feita
pelo usuário, sempre antes de utilizar o cinto. Qualquer irregularidade encontrada, o
usuário deve separar o cinto e comunicar, imediatamente, a ferramentaria ou o depto.
SSMA.

5. RESPONSABILIDADE/AUTORIDADE
Cabe ao departamento de SSMA manter rotina de inspeção dos cintos de segurança
disponíveis na ferramentaria.

No caso de prestadores de serviço, compete ao responsável pela atividade orientá-los
quanto ao cumprimento deste procedimento.
Os prestadores de serviço devem disponibilizar cintos de segurança tipo pára-quedista
com talabarte duplo ou sistema trava-quedas para seus profissionais, quando seu uso for
necessário e orientá-los quanto ao uso correto.
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Qualquer necessidade de uso de outro tipo de cinto de segurança ou equipamento,
que não esteja especificado neste procedimento, o responsável pela atividade deve
consultar o depto. SSMA.

6. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
Não aplicável

7. RESULTADO ESPERADO
Que todos os profissionais ao realizar trabalhos em locais elevados ou com risco de
queda façam o uso do cinto de segurança

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
Orientar à todos os profissionais quanto a maneira correta e segura para serviços em
eletricidade com tensão de 220 volts ou mais.

2. DEFINIÇÕES
Áreas de risco elétrico: São áreas que armazenam componentes elétricos
energizados, tais como CCM´s, Subestações, etc.

3. SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE
3.1. EPI´s para a realização de serviços em eletricidade, tensão de 200 volts ou mais.
3.1.1. Para a colocação e retirada de fusíveis de 220V, ao retirar, inserir, ligar e
desligar seccionadoras de 440V e tensões superiores, deverão ser utilizados de forma
adequada, os seguintes EPI´s:


Calça e camisa para eletricista nível II, com mangas compridas. No momento da
execução do serviço, a camisa deverá estar fechada até a altura da gola;



Capacete com protetor facial anatômico;



Óculos de proteção modelo Universal;



Luvas de segurança em tecido banox ou picari;



Calçado de segurança próprio para eletricistas, sem biqueira de aço ou outros
componentes metálicos.
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3.2. Como equipamento auxiliar, deve-se usar saca-fusível, tipo punho, com proteção
"IRTA" para fusíveis - NH de tamanho 00 à 3 - 500V. e/ou chave 5SH3-700B - Siemens, e
para parafusos de ajuste até 63A (conhecido como rapa) ou similar.
3.3. Em situações de manuseio, testes, medições e verificações de chaves magnéticas
e pontes rolantes onde não possa se desenergizar o circuito elétrico, é obrigatório o uso do
capacete e óculos de segurança.

3.4. Em situações de manuseio, testes, medições, verificações e/ou trocas de cartões
em acionamento de máquinas de corrente contínua, inversores de freqüência, PLC's. que
não possam ser desenergizados, fica obrigatório o uso do óculos de segurança.

4. CONDIÇÕES E MATERIAIS NECESSÁRIOS
Não aplicável

5. RESPONSABILIDADE/AUTORIDADE
É responsabilidade da supervisão da operação ou da manutenção das áreas
envolvidas orientar todos os profissionais quanto à necessidade do cumprimento deste
procedimento.

Em trabalhos realizados por Prestadores de Serviços, o responsável pela atividade
deve orientar os mesmos quanto ao cumprimento deste procedimento.

6. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
Não aplicável

7. RESULTADO ESPERADO
Que todos os profissionais envolvidos nas atividades com eletricidade tenham ciência
deste procedimento.

8. AÇÕES EM CASO DE ANOMALIAS
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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
Orientar aos usuários quanto aos procedimentos seguros para montagem e
utilização de andaimes para trabalhos em altura.

2. DEFINIÇÕES
Andaime
Estrutura provisória, sólida, que proporcione estabilidade e segurança total de
movimentos aos usuários e pessoas próximas a trabalhos em altura.
3. SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE
3.1. Os andaimes de madeira, tubulares, torres e os equipamentos de carga
devem ser dimensionados e construídos de modo a suportar, com segurança, as
pessoas que estarão sobre eles;

3.2. Os andaimes de madeira devem ser construídos de forma que os vãos entre
os pés direitos não sejam superiores a 1,70m. Estes pés devem ter no mínimo 3" x
3". Para vãos livres até 1,5m, as tábuas devem ter 1" de espessura. Para vãos
livres de 1,5 a 2,0m, as tábuas devem ter 1 1/2" de espessura;
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3.3. Os andaimes tubulares serão construídos com tubos galvanizados de 1.1/2"
de diâmetro e os vãos entre os pés direitos devem ultrapassar a 2m;
Nota: O vão máximo nos andaimes não pode ser superior a 2,40m;
3.4. Nos andaimes tipo torre, as tábuas para assoalho deverão ser de 1.1/2" com
“stop” nas extremidades ou fixados seguindo as especificações da NR-18, item
18.15.3:

3.5. Deverá haver uma comunicação prévia quando se tratar de andaimes onde
será necessário colocar materiais e peças, pois deverá ser feito um estudo para
que o andaime seja montado de forma a suportar o peso da carga;

3.6. Em dias chuvosos, o trabalho em andaimes montados em áreas ao ar livre só
pode ser feito se houver cobertura ou outro tipo de proteção para evitar que as
partes do andaime fiquem molhadas e lisas e sejam capazes de proteger as
pessoas contra intempéreis, conforme NR 21;
3.7. Os andaimes após montados só podem ter sua estrutura alterada pelo
responsável pela montagem;

3.8. Após a montagem dos andaimes em áreas de passagem/movimentação de
veículos, carrinhos, empilhadeiras, etc, deve ser instalado dispositivo de
sinalização nas cores amarela e preta para melhor visualização do andaime,
conforme foto abaixo:
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3.9 Guarda-corpo
Devem dispor de guarda-corpo com altura de 1,10 m para o travessão superior e
0,50 m para o travessão intermediário quando forem montados andaimes
tubulares. Para os andaimes tipo "quadro" deve ser respeitado o limite de 1,70
para o travessão superior e 0,70 para o intermediário;

3.9.1. Guarda-corpo e área da plataforma em andaimes tubulares
3.9.1.1. A utilização de guarda-corpo também se aplica aos andaimes construídos
de módulos tubulares;

3.9.1.2. A área da plataforma de trabalho terá que ser totalmente preenchida com
tábuas de pinho ou madeira aprovada (madeira de boa qualidade, seca, sem nós
e/ou rachaduras), sendo proibido o uso de pinturas que encubram imperfeições.

3.10. Içamento de Materiais e Acesso de Pessoas aos Andaimes
3.10.1. O ponto de instalação de qualquer aparelho de içar materiais deve ser
escolhido de modo a não comprometer a estabilidade e segurança do andaime;

3.10.2. É proibido a utilização de equipamentos de içar peças para o transporte
vertical de pessoas;
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3.10.3. Os acessos verticais ao andaime fachadeiro devem ser feitos em escada
incorporada à sua própria estrutura ou por meio de torre de acesso;

3.10.4. A movimentação vertical de componentes e acessórios para a montagem
e/ou desmontagem de andaime fachadeiro deve ser feita por meio de cordas ou
por sistema próprio de içamento;

3.11. Os andaimes de madeira não podem ser utilizados em obras acima de 3
pavimentos ou altura equivalente, podendo ter o lado interno apoiado na própria
edificação;

3.12. Os andaimes não devem receber cargas superiores às especificadas pelo
fabricante.

Sua carga deve ser distribuída de modo uniforme, sem obstruir a

circulação de pessoas e ser limitada pela resistência da forração da plataforma de
trabalho;

3.13. Trava de base e estrutura dos andaimes tubulares
3.13.1. A base desses andaimes terá que ser travada internamente com a
finalidade de impedir que os módulos movimentem para a parte interna do
andaime quando sua altura for superior a 4m;

3.13.2. Para garantir a estabilidade da estrutura, a cada 4m de altura, ele terá que
possuir travamento interno e/ou externo.

3.13.3. A estrutura dos andaimes deve ser fixada à construção por meio de
amarração e entroncamento, de modo a resistir aos esforços a que estiver sujeita;

3.13.4. As torres de andaimes não podem exceder, em altura, quatro vezes a
menor dimensão da base de apoio, quando não estaiadas.

3.14. Treinamento
As pessoas responsáveis pela montagem e desmontagem dos andaimes devem
ser devidamente treinadas para a execução deste tipo de atividade.

3.15. Cinto de segurança
Para trabalhos em andaimes onde seja necessário o uso de cinto de segurança
com talabarte duplo, deve ser observado o procedimento MG-SSMA-PO-0042-00.
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3.16. Etiquetas de Liberação
3.16.1. Durante a montagem do andaime deverá ser fixado em sua estrutura a
etiqueta vermelha, com os dizeres "ANDAIME NÃO LIBERADO", indicando que a
estrutura não está pronta para ser utilizada;
3.16.2. Após a conclusão da montagem do andaime deverá ser fixado em sua
estrutura a etiqueta verde, com os dizeres "ANDAIME LIBERADO", indicando que
a estrutura está pronta para ser utilizada.

4. CONDIÇÕES E MATERIAIS NECESSÁRIOS
4.1. Andaimes Simplesmente Apoiados
4.1.1. Os montantes dos andaimes devem ser apoiados em sapatas sobre base
sólida capaz de resistir aos esforços solicitantes e às cargas transmitidas;

4.1.2. É proibido o trabalho em andaimes apoiados sobre cavaletes que possuam
altura superior a 2,00m e largura inferior a 0,90m;
4.1.3. É proibido o trabalho em andaimes na periferia da edificação sem que haja
proteção adequada fixada à estrutura da mesma;

4.1.4. É proibido o deslocamento das estruturas dos andaimes com trabalhadores
sobre eles;

4.1.5. Os andaimes cujos pisos de trabalho estejam situados a mais de 1,50m de
altura devem ser providos de escadas ou rampas.

4.2.Andaimes Fachadeiros
4.2.1. Os montantes do andaime fachadeiro devem ter seus encaixes travados
com parafusos, contrapinos, braçadeiras ou similares;
4.2.2. Os painéis dos andaimes fachadeiros destinados a suportar os pisos e/ou
funcionar como travamento, depois de encaixados nos montantes, devem ser
contrapinados ou travados com parafusos, braçadeiras ou similares;

4.2.3. As peças de contraventamento, devem ser fixadas nos montantes por meio
de parafusos braçadeiras ou por encaixe em pinos, devidamente travados
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contrapinados, de modo que assegurem a estabilidade e a rigidez necessárias ao
andaime;

4.2.4. Os andaimes fachadeiros devem dispor de proteção com tela de arame
galvanizado ou material de resistência e durabilidade equivalente, desde a primeira
plataforma de trabalho até pelo menos 2m acima da última plataforma de trabalho.

4.3. Andaimes Suspensos Mecânicos
4.3.1. A sustentação de andaimes suspensos mecânicos deve ser feita por meio
de vigas metálicas de resistência equivalente a, no mínimo, três vezes o maior
esforço solicitante;

4.3.2. É proibido o uso de cordas de fibras naturais ou artificiais para sustentação
dos andaimes suspensos mecânicos;

4.3.3. Os cabos de suspensão devem trabalhar na vertical e o estrado, na
horizontal;
4.3.4. Os dispositivos de suspensão devem ser diariamente verificados pelos
usuários e pelo responsável pela obra, antes de iniciados os trabalhos;

4.3.5. Os andaimes suspensos devem ser convenientemente fixados à construção
na posição de trabalho;

4.3.6. Os quadros dos guinchos de elevação devem ser providos de dispositivos
para fixação de sistema guarda-corpo e rodapé;

4.3.7. É proibido acrescentar trechos em balanço ao estrado de andaimes
suspensos mecânicos;

4.3.8. O estrado do andaime deve estar fixado aos estribos de apoio e o guardacorpo ao seu suporte;

4.3.19. Sobre andaime só é permitido depositar material para uso imediato;

4.3.10. Os guinchos de elevação devem satisfazer os seguintes requisitos:
a) Ter dispositivo que impeça o retrocesso do tambor;
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b) Ser acionado por meio de alavancas ou manivelas ou automaticamente, na
subida e descida do andaime;
c) Possuir segunda trava de segurança;
d) Ser dotado de capa de proteção da catraca.
4.3.11. Na posição de trabalho, a fim de se evitar movimentos oscilatórios, os
andaimes suspensos devem ser convenientemente fixados à construção.

4.4. Andaimes Suspensos Mecânicos Pesados
4.4.1. A largura mínima dos andaimes suspensos mecânicos pesados deve ser de
1,50m;

4.4.2. Os estrados dos andaimes suspensos mecânicos pesados podem ser
interligados até o comprimento máximo de 8,00m;

4.4.3. A fixação dos guinchos aos estrados deve ser executada por meio de
armações de aço, havendo em cada armação dois guinchos.
4.5. Andaimes Suspensos Mecânicos Leves
4.5.1. Os andaimes suspensos mecânicos leves somente poderão ser utilizados
em serviços de reparo, pintura, limpeza e manutenção com a permanência de, no
máximo, dois trabalhadores;

4.5.2. Os guinchos dos andaimes suspensos mecânicos leves devem ser fixados
nas extremidades das plataformas de trabalho, por meio de armações de aço,
havendo em cada armação dois guinchos;

4.5.3. É proibida a interligação de andaimes suspensos leves.

4.6. Andaimes Móveis
4.6.1. Os rodízios dos andaimes devem ser providos de travas de modo a evitar
deslocamentos acidentais;

4.6.2. Os andaimes móveis somente poderão ser utilizados em superfícies planas;

4.6.3. Durante a movimentação de andaimes, não é permitida a permanência de
pessoas sobre ou sob os mesmos.
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4.7. Andaimes em Balanço
4.7.1. Os andaimes em balanço devem ter sistema de fixação à estrutura da
edificação capaz de suportar três vezes os esforços solicitantes;
4.7.2. A estrutura do andaime deve ser convenientemente contraventada e
ancorada de tal forma a eliminar quaisquer oscilações.

4.8. Cadeira Suspensa
4.8.1. Em quaisquer atividades em que não seja possível a instalação de
andaimes, é permitida a utilização de cadeira suspensa (balancin individual);

4.8.2. A sustentação da cadeira deve ser feita por meio de cabo de aço;

4.8.3. A cadeira suspensa deve dispor de:
a) Sistema dotado com dispositivo de subida e descida com dupla trava de
segurança;
b) Requisitos de conforto previstos na NR-17 - Ergonomia;
c) Sistema de fixação do trabalhador por meio de cinto.

4.8.4. O trabalhador deve utilizar cinto de segurança tipo pára-quedista, ligado ao
trava-quedas em cabo-guia independente;

4.8.5. A cadeira suspensa deve apresentar na sua estrutura, em caracteres
indeléveis, a razão social do fabricante e o número de registro respectivo no
Cadastro Geral de Contribuintes - CGC;

4.8.6. É proibida a improvisação de cadeira suspensa;

4.8.7. O sistema de fixação da cadeira suspensa deve ser independente do caboguia do trava-queda;

5. RESPONSABILIDADE/AUTORIDADE
5.1. É responsabilidade do executante responsável pela montagem do andaime
liberar a utilização da estrutura através da etiqueta de liberação, conforme item
3.16. deste procedimento.
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5.2. É responsabilidade da supervisão da área/setor orientar seus profissionais
quanto ao cumprimento deste procedimento.

5.3. É responsabilidade dos prestadores de serviços orientar seus empregados e
subcontratados quanto ao cumprimento deste procedimento.

6. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
Não aplicável

7. RESULTADO ESPERADO
Que todos os profissionais envolvidos na montagem ou utilização de andaimes
tenham ciência deste procedimento.

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 procedimentos para habilitar e reciclar os profissionais que tenham a
necessidade de operar equipamentos de transportes motorizados.

2. DEFINIÇÕES
Equipamentos de Transportes Motorizados
Todo e qualquer veículo, máquina ou equipamento com força motriz própria, utilizado
para conduzir ou levar de um lugar para o outro, diversos tipos de materiais e/ou pessoas.

Plataforma de Trabalho Aéreo - PTA é o equipamento móvel, dotado de uma estação
de trabalho (cesto ou plataforma) e sustentado em sua base por haste metálica (tesoura),
capaz de erguer-se para atingir ponto ou local de trabalho elevado.

Operadores de Transportes Motorizados
Pessoas habilitadas e credenciadas através de treinamento teórico e prático, para
dirigir e/ou operar equipamentos de transporte motorizados, submetidos a exames e testes
de saúde pelo departamento médico da International Paper.
Nos casos onde o operador seja um empregado ou subcontratado de prestadores de
serviços, estes devem atender a legislação pertinente.
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3. SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE
3.1. Treinamentos
Conforme Norma Regulamentadora nº 11 do Ministério do Trabalho:
3.1.1. Nos equipamentos de transporte com força motriz própria, o operador deverá
receber um treinamento específico, fornecido pela International Paper, ou apresentar
certificado de operador do equipamento especificado, expedido por instituição e/ou
entidade competente. No caso de empregados ou subcontratados de prestadores de
serviços, o prestador de serviço deve disponibilizar este treinamento aos operadores.

3.1.2. Para que o treinamento possa ser ministrado, é necessário que o profissional
indicado seja submetido, primeiramente, a exames e testes de saúde que ficarão a cargo e
critério do Depto. Médico da International Paper. O exame médico tem prazo de validade
de 1 ano.

3.1.3. A chefia solicita o treinamento e credenciamento do funcionário e o depto de RH
por sua vez solicita ao depto. médico, os exames e testes de saúde do profissional,
mencionando o tipo de veículo, máquina ou equipamento motorizado que ele irá operar,
por exemplo:


Empilhadeira;



Guincho;



Damper;



Pá carregadeira;



Carro Elétrico para entregas;



Ponte Rolante / Talha Elétrica /Mono vias



Transpallet

3.1.4. Cabe ao depto. médico, após os exames, informar por escrito a área e ao
depto. de RH a aptidão ou não do candidato;

3.1.5. Após o exame médico, o profissional que for considerado apto, será submetido a
treinamento teórico e prático coordenado pelo depto. de RH e ministrado por instrutores
habilitados;
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3.1.6. Após concluído os treinamentos e se o profissional for aprovado, o depto. de RH
deverá informar por escrito ao depto médico, especificando o tipo de veículo, máquina ou
equipamento motorizado, para que seja emitido o credenciamento (Crachá de
Identificação). Os profissionais considerados inaptos não podem operar equipamentos de
transporte motorizados.

3.2. Emissão do Crachá de Identificação
O Crachá de Identificação do operador, será emitido pelo depto médico, especificando
qual o tipo de veículo, máquina ou equipamento motorizado o credenciamento é válido.

3.3. Condições para operar equipamentos motorizados
Os operadores de equipamentos de transporte motorizado deverão ser habilitados e só
poderão dirigir se durante o horário de trabalho portarem o crachá de identificação, em
lugar visível.

3.4. Validade do Crachá de Identificação e Periodicidade do Exame Médico
3.4.1. O exame médico anotado no crachá de identificação terá a validade de um ano,
e para a revalidação, a supervisão da área deverá encaminhar o profissional para
avaliação do depto. médico.

3.4.2. Reciclagem do treinamento
A cada 2 anos o profissional habilitado deverá receber um treinamento de reciclagem.
Esta reciclagem será realizada conforme disponibilidade e agendamento do depto de RH e
cabe ao profissional informar com 60 dias de antecedência a sua supervisão, que por sua
vez informará o RH sobre a necessidade da realização da reciclagem. Após a realização
da reciclagem, estando o funcionário apto para operar estes equipamentos, o RH
comunicará o depto médico e este emitirá um novo crachá de identificação com validade
para mais 2 anos. Enquanto aguarda a realização da reciclagem, o profissional fica
impedido de operar equipamentos motorizados.

3.5. Revalidação dos exames médicos.
Após a realização dos exames médicos, o Depto Médico deve:

3.5.1. Confirmada a aptidão
Emitir nova credencial para o funcionário.

3.5.2. Confirmada a inaptidão

International Paper do Brasil Ltda
– ESTE DOCUMENTO IMPRESSO NÃO É VÁLIDO –
Reter o credenciamento e informar por escrito o supervisor do profissional e o depto.
de RH e a gerência da área a qual pertence o profissional.
3.6. Plataformas de Trabalha Aéreo – PTA
3.6.1. Para o uso de PTA deverão ser cumpridas todas as recomendações quanto a
treinamentos, emissão de crachás e outros, citadas anteriormente neste PO.

3.6.2. Todos os equipamentos contemplados neste PO só poderão ser operados por
profissionais capacitados.

4. Equipamentos
4.1. Equipamentos em Geral

4.1.1. Antes do início de cada turno ou quando o operador julgar necessário, o
operador deve preencher o checklist anexo a este procedimento e seguir as instruções
contidas no mesmo.
4.1.2. Para outros equipamentos de elevação tais como pontes rolantes, talhas, mono
vias, guinchos e etc., devem seguir as recomendações do MG-SSMA-PO-0040-00
(Equipamentos de Elevação e Transporte).
NOTA: Qualquer anormalidade envolvendo esses itens, o operador deve comunicar
imediatamente a supervisão, para as providências necessárias sejam tomadas.

4.2. EPI’s. necessários para operação de equipamentos motorizados


Óculos de segurança com proteção lateral;



Cinto de segurança tipo abdominal disponível no equipamento.



Demais EPI´s conforme exigência de cada área/setor de trabalho.

4.3. Recomendações de Segurança para operar Empilhadeiras
4.3.1. Manter os garfos abaixados (+/- 0,10 m próximo do solo) quando em movimento,
para evitar que a carga incline em curvas ou paradas rápidas.

4.3.2. Evitar frear repentinamente provocando solavancos. O impulso da carga pode
interferir em sua estabilidade e provocar seu tombamento.

4.3.3. Examinar a carga antes de levantá-la.

Certificar-se de que o peso e as

dimensões não são superiores à capacidade da empilhadeira.
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4.3.4. Manter a carga inclinada para trás, contra a empilhadeira, sempre que estiver
em movimento para evitar a sua queda.
4.3.5. Reduzir a velocidade quando aproximar-se de locais perigosos tais como: poços
de elevadores, portas, rampas, escadas, plataformas, trilhos e áreas de circulação de
pedestres. Em curvas fechadas atentar-se para evitar colisões.

4.3.6. Ninguém deve permanecer ou passar sob os garfos mesmo que estejam sem
carga. Quando da necessidade de sua manutenção, estes deverão estar calçados.

4.3.7. É PROIBIDO utilizar empilhadeiras para transporte e elevação de pessoas e
erguer e/ou empurrar outra empilhadeira ou veículo.

4.3.8 Nos casos onde seja necessário utilizar empilhadeira, para empurrar e/ou erguer
outra empilhadeira ou veículo, deve se observar a capacidade de carga do equipamento, e
a empilhadeira que estiver sendo empurrada e/ou erguida deve estar desligada e o
operador fora do equipamento.

4.3.9 Ao descer rampas com a empilhadeira carregada, fazê-lo em marcha-ré.

4.3.10. Se a carga for muito alta e volumosa a ponto de impedir a visão, dirigir em
marcha-a-ré.

4.3.11. Estacionar a empilhadeira em local onde não dificulte a movimentação de
outros equipamentos motorizados e/ou pessoas.

4.3.12.

Quando perceber qualquer anormalidade na empilhadeira,

seguir os

procedimentos:


Estacioná-la em local apropriado, previamente designado pela supervisão da
área;



Isolá-la e sinalizá-la com uma placa de aviso, de forma visível;



Acionar o freio de mão;



Fechar totalmente de imediato a válvula do botijão de gás (GLP) e aguardar
até o momento em que a empilhadeira parar de funcionar;



Desligar a chave de partida e a chave geral;



Posicionar os garfos junto ao piso;

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


Se houver alguma anormalidade que o operador não conseguir detectar, este
deve informar o responsável pela manutenção de veículos;



Desconectar os cabos da bateria caso seja um equipamento elétrico;

É proibido abrir a tampa do radiador com a empilhadeira ligada e/ou o motor quente,
pois devido à pressão no interior do radiador, o funcionário pode ser atingido e sofrer
queimaduras.

4.3.13. Evitar o derramamento de combustíveis, óleo ou água. Caso aconteça o piso
deve limpo imediatamente.

4.3.14. As empilhadeiras devem ser operadas em baixa velocidade.

4.3.15.

É proibido fumar quando dirigindo ou inspecionando uma empilhadeira.

Existem locais adequados para fumantes em vários pontos da fábrica.
4.3.16. A substituição do botijão de gás (GLP) será feita por 2 pessoas. Será permitida
a substituição por uma pessoa caso seja usado um sistema de elevação e movimentação
mecânica, Não fazer a substituição próximo a painéis elétricos energizados ou de qualquer
fonte de calor.

4.3.17. Não dirigir em locais escuros ou mal iluminados, salvo se a empilhadeira
possuir iluminação própria (faróis).

4.3.18. Nunca abrir ou fechar as portas dos elevadores com os garfos da empilhadeira.

4.3.19. Nos locais fechados ou pouco ventilados, a emissão de gases tóxicos, por
máquinas transportadoras, deverá ser controlada para evitar concentrações, no ambiente
de trabalho acima dos limites permissíveis.
4.3.20. É proibido abrir a tampa do radiador com o equipamento ligado e/ou o motor
quente, pois devido à pressão no interior do radiador, o funcionário pode ser atingido e
sofrer queimaduras.

4.4. Armazenamento de Botijões de GLP
Os botijões de GLP,
Inflamáveis).

deverão ser armazenados em local sinalizado (Depósito de
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4.5. Procedimentos para carregamento utilizando empilhadeiras – (Depto Logística)
Plataforma de carregamento:


Verificar as condições das pranchas entre a plataforma e o veículo a ser
carregado;



Verificar se o veículo está devidamente calçado antes de iniciar o
carregamento;



Compete à supervisão do operador de empilhadeira, avaliar as condições do
assoalho da carroceria antes de iniciar o carregamento;



Remover as chaves do contato do veículo e sinalizar com a placa de
advertência que é colocada na porta proibindo a entrada de pessoas enquanto
o veículo estiver sendo carregado e/ou enlonado;

Nota: A chave do veículo que estiver sendo carregado deverá ficar em poder do
operador que está efetuando o carregamento ou do responsável pelo enlonamento.

4.6 Uso de equipamentos de transporte motorizados na área fabril
Durante a movimentação dos equipamentos de transporte motorizados nas
dependências da International Paper, estes devem estar com os faróis acesos,
independentemente do horário em que a atividade estiver sendo realizada.
4.7. Uso de Plataformas de Trabalha Aéreo – PTA

4.7.1. Antes do uso diário ou no início de cada turno devem ser realizados inspeção
visual e teste funcional na PTA, verificando-se o perfeito ajuste e funcionamento, fazendo
uso do check-list no Anexo l do Item 9.
4.7.2.

A PTA não pode ser deslocada em rampas com inclinações superiores à

especificada pelo fabricante.

4.7.3. A PTA não deve ser posicionada junto a qualquer outro objeto que tenha por
finalidade lhe dar equilíbrio.

4.7.4.

O equipamento deve estar afastado das redes elétricas de acordo com o

manual do fabricante ou estar isolado conforme as normas específicas da concessionária
de energia local, obedecendo ao disposto na NR-10.

4.7.5. Todos os trabalhadores na PTA devem utilizar cinto de segurança tipo páraquedista ligado ao guarda-corpo do equipamento ou a outro dispositivo específico previsto
pelo fabricante.
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4.7.6. A capacidade nominal de carga definida pelo fabricante não pode ser
ultrapassada em nenhuma hipótese.
4.7.7. Qualquer alteração no funcionamento da PTA deve ser relatada e reparada
antes de se prosseguir com seu uso.

4.7.8.

Quando fora de serviço, a PTA deve permanecer recolhida em sua base,

desligada e protegida contra acionamento não autorizado.

4.7.9. As baterias devem ser recarregadas em área ventilada, onde não haja risco de
fogo ou explosão.

4.7.10.

É responsabilidade do proprietário manter um programa de manutenção

preventiva de acordo com as recomendações do fabricante e com o ambiente de uso do
equipamento. Em caso de equipamentos alugados a área requisitante fica responsável
pelo cumprimento deste item.
4.7.11. Os equipamentos que não forem utilizados por um período superior a três
meses devem ser submetidos à manutenção antes do retorno à operação.

4.7.12. Quando identificadas falhas que coloquem em risco a operação, a PTA deve
ser removida de serviço imediatamente até que o reparo necessário seja efetuado.

5. RESPONSABILIDADE/AUTORIDADE
O Depto médico será responsável por promover revalidação do exame médico e a
emissão dos crachás de identificação dos operadores de equipamentos motorizados, toda
vez que o exame médico confirmar a aptidão e também após a reciclagem.

O RH deverá coordenar os cursos e as reciclagens para os operadores de
equipamentos motorizados, e informar o depto médico para emissão dos crachás. Esta
reciclagem será realizada a cada 2 anos.

É responsabilidade do prestador de serviço habilitar e credenciar seus empregados ou
subcontratados para o uso de equipamentos motorizados, bem como garantir que estes
cumpram este procedimento e atender a legislação pertinente.
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Cabe ao operador habilitado informar sua supervisão sobre o vencimento de sua
habilitação, isto com um prazo de 60 dias de antecedência.

Cabe à supervisão do profissional habilitado solicitar a reciclagem junto ao RH.
6. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
Não aplicável

7. RESULTADO ESPERADO
Que os profissionais envolvidos na operação de equipamentos de transportes
motorizados tenham ciência deste procedimento.

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.
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9. ANEXOS

ANEXO I – CHECK-LIS PTA

Consensadores:

Marcelo Marinelli;Edson
Gallano;Walmor
Martins;Leandro Rezende
Analistas Críticos: Ana Zeferino

Prazo:

29/2/2012

Prazo:

29/2/2012
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1. OBJETIVO
Estabelecer procedimento para liberação de trabalhos e permanência de prestadores
de serviço nas áreas da fábrica, mediante avaliação dos riscos e autorização dos
responsáveis pelas operações para que as atividades possam ser realizadas com
segurança.

2. DEFINIÇÕES
2.1 - Abreviações

PT - Permissão de Trabalho
SSMA - Saúde, Segurança e Meio Ambiente
APR - Análise Preliminar de Riscos

2.2. Liberações de trabalhos para prestadores de serviços
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A PT é uma ferramenta que autoriza a execução de trabalhos que, pelos riscos que
apresentam, somente serão realizados após autorização por escrito. O preenchimento da
PT 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 dos prestadores de serviço nos locais de
prestação de serviços.

Obs 1: Este procedimento não se aplica aos empregados das empresas:

Ambitec em atividades de limpeza em áreas administrativas, salas de controle,
banheiros, troca de galões de água, serviços de jardinagem, carregamento e transporte de
subprodutos do processo produtivo.
GA Forest em atividades de movimentação de madeira, cavaco e casca.
Lotrans em atividades de movimentação de carga com uso de empilhadeiras na área
de acabamento e logística.

Em caso de atividades onde não ocorram intervenções diretas no processo produtivo
(Ex. limpeza e conservação de sanitários ou troca de lâmpadas em salas de operação),
um procedimento poderá ser estabelecido e aprovado junto à área de SSMA para a
substituição da PT. Este procedimento deverá determinar requisitos de segurança por área
do processo produtivo e garantir o fluxo de comunicação junto aos responsáveis pela área
onde os profissionais exercerão suas atividades antes do início da atividade e após o
termino da mesma.
Os gestores de contrato da IP serão os responsáveis por garantir a capacitação e
treinamento dos profissionais prestadores de serviço quanto aos requisitos destes
procedimentos.
O departamento de SSMA manterá uma lista com as empresas prestadoras de serviço
e atividade que não exijam a PT e manterá também uma cópia dos procedimentos
aprovados por empresa e atividade para realização de auditorias.

Esta norma também não se aplica em paradas no processo.
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Obs 2: Os profissionais das empresas mencionadas acima deverão ter conhecimento
na área operacional, treinados para identificação dos riscos, ficando o gestor IP da
contratada responsável por garantir esta exigência através de contrato.
Obs 3: Para trabalhos em que sejam hajam procedimentos específicos para permissão
de trabalho (Ex. trabalhos em espaços confinados, liberações para serviços a quente,
bloqueio/desbloqueio de fontes radioativas, estes devem serseguidos na íntegra.

Obs 4: As atividades de manutenção em salas elétricas, subestações e CCMs só
serão liberados os trabalhos mediante autorização e acompanhamento dos profissionais
da área de elétrica da IP.

2.3. Recusa do trabalho

Se o prestador de serviço, 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
encontram-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 informar ao
gestor do contrato da IP o motivo da recusa ao trabalho.
Após a regularização e eliminação dos riscos, nova PT deverá ser providenciada para
que os serviços possam ser iniciados.

3. SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE
Operacionalização

Matriz de Responsabilidades
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Campos da PT

Responsáveis

Atividades
Preenche os campos:
“TAREFA A SER EXECUTADA”,
Nome do
Nome do solicitante da
“LOCAL DE
Responsável/solicitante
empresa prestadora de
TRABALHO/DEPARTAMENTO”,
do serviço (Executor)
serviço
“QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS”
e
“DATA”
Assistente de produção e
Preenche o check list
processo, líder de turno,
“ITENS A SEREM AVALIADOS PELO
Responsável pela área supervisor de manutenção
RESPONSÁVEL PELA ÁREA”
operadores de área
Informa ao executante sobre os riscos
relacionados ao processo produtivo
Responsável pela execução e pela
contratação da atividade. É o
responsável pela informação aos
Gestor IP responsável pelo executantes sobre os riscos inerentes
Responsável pela
contrato
à atividade. Essa informação é
atividade
garantida pela APR que deverá ser
elaborada antes do início da atividade.
Deve atuar para esclarecer dúvidas
técnicas relacionadas à atividade
Obs. Para o preenchimento do campo “ITENS A SEREM AVALIADOS PELO
RESPONSÁVEL PELA ÁREA” os responsáveis mencionados, deverão obrigatoriamente
estar presentes no local da atividade a ser executada para consenso dos aspectos de
segurança relacionados ao processo produtivo.
Nos casos onde não haja consenso dos aspectos de segurança entre o Executor e
Responsável pela área, o Responsável pela atividade deverá participar deste processo na
área junto aos demais.

3.1. Responsável/Solicitante do serviço (executor)
É o responsável direto pela execução dos serviços que serão realizados. Em caso de
equipes de trabalho, considera-se o responsável como o líder da equipe da empresa
prestadora de serviço
3.2. 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 o campo
“ITENS A SEREM AVALIADOS PELO RESPONSÁVEL PELA ÁREA” e deverá ficará de
posse da 1ª via da PT enquanto que o executante dos serviços ficará com 2ª via do
documento mantendo-a próxima ao local onde realizará os serviços.
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A 1ª via da PT deverá ficar retida na Sala de Controle da área e deverá ser utilizada na
passagem de turno a fim de garantir a informação ao sobre os trabalhos em andamento
para o turno seguinte. Não é necessário fazer uma nova PT caso as condições do
processo estejam estáveis.
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.

3.3. Responsável pela contratação da atividade
É o próprio responsável pela contratação dos serviços ou gestor IP do contrato ou
pessoa por ele designada.

Nota - O Responsável pela atividade deve ser sempre um profissional IP que sob
qualquer hipótese assume total responsabilidade pelos trabalhos.
3.4. Validade da permissão de trabalho
A PT tem a sua validade encerrada no final do dia que se iniciou a atividade. Para
trabalhos com duração de mais de 1 dia, a cada dia deve ser solicitado uma nova
liberação. 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 PT deve ser emitida.

3.5. Conclusão das atividades
Após a conclusão das atividades o solicitante do serviço/executor deverá procurar o
responsável pela área e entregar a sua via do documento que será fixada à 1ª via da PT.
As duas vias preenchidas da PT deverão ser arquivadas pelo responsável pela atividade
por um período de 3 meses.
Anuência dos envolvidos na execução dos trabalhos
Todos os executantes deverão dar ciência dos perigos e riscos da atividade,
previamente descritos na APR (análise preliminar de risco). Cabe ao responsável pela
atividade verificar se todos os profissionais envolvidos têm ciência da APR antes de liberar
a PT.
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4. CONDIÇÕES E MATERIAIS NECESSÁRIOS
Não aplicável

5. RESPONSABILIDADE/AUTORIDADE
Cabe ao responsável pela atividade, informar aos prestadores de serviço a
necessidade de seguir este procedimento, bem como fornecer aos responsáveis pela
empresa contratada o formulário para liberação da PT

Cabe ao responsável pela área informar os prestadores de serviço sobre os riscos
inerentes a área em que a atividade for executada, bem como preencher a liberação (PT).

6. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
Não aplicável

7. RESULTADO ESPERADO
Que todos os profissionais envolvidos com as atividades realizadas por provedores de
serviços tenham ciência deste procedimento.

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
Orientar todos os profissionais, visitantes e prestadores de serviço que estiverem nas
áreas das caldeiras de recuperação 4 e 6, digestor contínuo e planta de dióxido de
cloro,quanto ao procedimento seguro em casos de emergências .

2. DEFINIÇÕES
Não aplicável

3. SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

Caldeira de Recuperação 4 E 6

Instruções
Os procedimentos aqui descritos serão aplicados em condições normais de
funcionamento das Caldeiras de Recuperação sendo considerados sem efeito por ocasião
de paradas programadas com duração acima de:
- 08:00 h para caldeira 4.
- 08:00 h para caldeira 6.
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Todos os profissionais da International Paper, prestadores de serviço ou visitantes,
exceto operação, que necessitarem adentrar às áreas das caldeiras 4 e 6, do térreo ao
último andar, deverão trocar seu crachá de identificação pelo crachá de autorização para
permanência na área das caldeiras de recuperação 4 e 6. Desta forma, a operação terá
um controle da quantidade de pessoas que estão na área das caldeiras.

NOTA- 1: Este procedimento não se aplica para a simples passagem de pessoas pelo
andar térreo e/ou 1º andar, não havendo a necessidade de trocar o crachá.

NOTA- 2: Para quem acessar os precipitadores pelo térreo não é necessário a troca de
crachá.

O quadro para troca do crachá fica situado no corredor próximo ao lado da sala de
operação da Caldeira 4.

Em caso de dúvidas o usuário deve se informar com o operador na sala de comando
das Caldeiras.
Finalizado o serviço, o usuário deve voltar para o quadro retirar seu crachá de
identificação e colocar o crachá de permanência no lugar, exceto em caso de emergência
(acionamento da drenagem de emergência).

Caso ocorra drenagem de emergência, abandonar a área imediatamente pelas
escadas (nunca usar o elevador), conforme descrito abaixo:

Drenagem na Caldeira 4 - Evacuar a área pelas escadas de fuga instaladas no lado
sul da caldeira 4 tendo as seguintes possibilidades de saída:
a) Passarela sentido prédio do branqueamento, e na sequência se deslocar para
o ponto de encontro (este caminho será feito pela pessoa que estiver entre o 4°
e 8° andar da Caldeira),
b) Quem estiver entre o 1° e o 3° andar deve sair em sentido a sala de operação
da caldeira 4 e na sequência se deslocar para o ponto de encontro,
c) Quem estiver no térreo deve sair imediatamente em sentido ao ponto de
encontro evitando o térreo da caldeira 06.
Nota: Todos os funcionários ou prestadores de serviço que estiverem na área da
Caldeira 6, devem deixar a área seguindo a rota determinada no item a seguir.
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Obs: Em hipótese alguma deve ser utilizado como rota de fuga as escadas da caldeira
6.

Drenagem na Caldeira 6 - Evacuar a área utilizando a escada instalada lado norte da
caldeira 6 (esta escada está devidamente projetada à proporcionar segurança na descida),
tendo como possibilidades de saída as ligações com a caldeira 8, e o caminho até o térreo
onde o funcionário deve se deslocar para o ponto de encontro pela térreo da caldeira 8 ou
tratamento de água de caldeira.
Nota: Todos os profissionais ou prestadores de serviço que estiverem na área da
Caldeira 4, devem deixar a área seguindo a rota determinada no item referente a
drenagem da caldeira 4.

Obs: Os profissionais que estiverem trabalhando nos precipitadores norte e sul da
caldeira 6, deverão sair da área, usando as escadas dos precipitadores.

Fica definido a área externa ao lado do prédio da brigada de emergência, como ponto
de encontro para os casos de emergência nas caldeiras de recuperação 4 e 6, conforme
citado nesta norma.

Uso de EPI´s
Para acesso e/ou permanência nestas áreas citadas acima é obrigatório o porte dos
seguintes EPI´s:


Capacete;



Protetor Auricular;



Máscara de Fuga;



Calçado de Segurança;



Óculos de Segurança.

Planta de Dióxido de Cloro.

Instruções
Os procedimentos aqui descritos serão aplicados em condições normais de operação
da planta de dióxido de cloro, sendo considerado sem efeito por ocasião de paradas
programadas com duração acima de: 08:00 horas.

International Paper do Brasil Ltda
– ESTE DOCUMENTO IMPRESSO NÃO É VÁLIDO –
Todos os profissionais da International Paper, prestadores de serviço ou visitantes,
exceto operação da área, que necessitarem acessar a planta de dióxido de cloro e tanques
de estocagem de dióxido de cloro, deverão trocar seu crachá de identificação pelo crachá
de autorização para permanência nas referidas áreas citadas acima, de forma que a
operação terá um controle da quantidade de pessoas que estão na área. O quadro para
troca dos crachás fica situado na sala de operação do SDCD de químicos.

Finalizando o serviço, o usuário deve voltar para a sala de operação SDCD químicos e
retirar seu crachá de identificação e devolver o crachá de autorização para permanência
para a operação.

Uso dos EPI´s
Para acesso e/ou permanência na área da planta de dióxido de cloro, é obrigatório o
porte dos seguintes EPI´s:


Capacete;



Protetor Auricular;



Máscara de Fuga;



Óculos de Segurança Ampla Visão;



Calçado de Segurança.

Caso seja identificado vazamento de produto químico na planta de dióxido de cloro a
área deverá ser abandonada imediatamente e o operador de painel deverá ser avisado.

Digestor Contínuo

Instruções
Os procedimentos aqui descritos serão aplicados em condições normais de operação
do digestor contínuo, sendo considerado sem efeito por ocasião de paradas programadas
com duração acima de 08:00 horas.

Todos os profissionais da International Paper, prestadores de serviço ou visitantes,
exceto operação da área, que necessitarem acessar o prédio do digestor continuo,
deverão trocar seu crachá de identificação pelo crachá de autorização para permanência
na área, de forma que a operação terá um controle da quantidade de pessoas que estão
na área. O quadro para troca dos crachás fica situado na sala de operação do SDCD do
branqueamento/digestor.
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Finalizando o serviço, o usuário deve voltar para a sala de operação SDCD do
branqueamento/digestor e retirar seu crachá de identificação e devolver o crachá de
autorização para permanência para a operação.
Uso dos EPI´s
Para acesso e/ou permanência na área do digestor, é obrigatório o porte dos seguintes
EPI´s:


Capacete;



Protetor Auricular;



Máscara de Fuga;



Óculos de Segurança Ampla Visão;



Calçado de Segurança.

Caso seja identificado vazamento de produto químico no prédio do digestor a área
deverá ser abandonada imediatamente e o operador de painel deverá ser avisado.

4. CONDIÇÕES E MATERIAIS NECESSÁRIOS
Para permanência nas áreas das caldeiras 4, 6, digestor contínuo e planta de dióxido
de cloro, utilizar os EPI´s descritos no item 3.

5. RESPONSABILIDADE/AUTORIDADE
Cabe a supervisão/coordenação de operação estabelecer um programa de auditoria
visando a aplicação deste procedimento, bem como manter sinalização na área contendo
as instruções deste procedimento.

No caso de prestadores de serviço estes devem orientar seus empregados ou
subcontratados quanto ao cumprimento deste procedimento.

No caso de visitantes é responsabilidade do profissional da IP responsável pelo
acompanhamento e orientá-lo quanto ao cumprimento deste procedimento.

6. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
Não aplicável
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7. RESULTADO ESPERADO
Que os profissionais ao adentrar nas áreas das caldeiras 4, 6, digestor contínuo e
planta de dióxido de cloro tenham ciência deste procedimento.

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

Consensadores:

Prazo:

21/5/2012

Analistas Críticos:

Eder Oliveira;Messias
Araujo;Ronald Emunds;Paulo
Bernardo
Ana Zeferino

Prazo:

10/6/2012

Homologadores:

Flavia Oliveira

Prazo:

10/6/2012
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1. OBJETIVO
Recomendar procedimentos para proteger a saúde, reduzir ou até eliminar os riscos de
acidentes, associados com trabalhos em altura, onde são utilizados os trava-quedas
retráteis.

2. DEFINIÇÕES
Os trava-quedas são dispositivos que possuem uma mola retrátil longa e um cabo de
aço com um gancho que é acoplado ao cinto de segurança. Em caso de queda, ocorre o
amortecimento o que evita a queda dos trabalhadores.

3. SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE
3.1. Inspeção
As inspeções nos equipamentos de trava-quedas devem ser feitas diariamente,
antes de sua utilização e obedecendo aos seguintes critérios:
3.1.1. Cinto de Segurança
Deve ser descartado (inutilizado) quando apresentar os seguintes defeitos:
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Fitas sintéticas descosturadas, rasgadas, deformadas ou queimadas;



Ausência de partes dos componentes;



Partes metálicas deformadas, partidas ou enferrujadas.

3.1.2. Trava-quedas
3.1.2.1. Cabo de aço retrátil:
Deve ser substituído se apresentar os seguintes defeitos:


Deformação permanente ou ferrugem;



Rompimento em qualquer parte do trecho. Havendo deformação
permanente ou rompimento de fios do cabo de aço, somente junto à
ligação com o absorvedor de impacto, o olhal pode ser recuperado pela
Manutenção da área ou pelo fabricante.

3.1.3. Carcaça
As carcaças dos trava-quedas retráteis, não podem apresentar sinais de desgaste,
choques mecânicos ou deformações. Pequenas deformações poderão impedir a rotação
do carretel para o enrolamento do cabo. Havendo sinais na carcaça ou deformação,
deverá ser imediatamente bloqueado o seu uso, e retirado para manutenção.
3.1.4. Funcionamento interno
Facilmente, o trava-quedas poderá ter seu desempenho comprovado, com os
seguintes testes:


Imediato travamento do cabo, após ser puxado com força para baixo;



Retorno integral do cabo após soltá-lo.

3.2. Utilização
3.2.1. Somente após a total inspeção diária, o sistema de proteção de quedas
estará liberado para a sua utilização. Verificar se o equipamento não apresenta rebites
frouxos, peças gastas, tortas ou de aparência duvidosa.
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3.2.2. Ao utilizar o cinto de segurança no trava-quedas o usuário deve verificar se
as extremidades das cintas não estão soltas, evitando-se desta forma que as mesmas
sejam puxadas por equipamentos móveis ou enrosquem em algum outro
3.2.2. Recomendação para durabilidade
a) Não deixar o cabo de aço recolher com velocidade. Após o uso, soltá-lo lentamente até
o recolhimento do cabo;
b) Após o uso do sistema de proteção de quedas, recolher o cabo de aço, mantendo uma
das extremidades com uma corda fraca presa ao mosquetão e a outra extremidade deve
ficar livre a uma altura de 2m do piso.
3.2.3. Treinamento
Todos os funcionários da International Paper e empregados ou subcontratados dos
prestadores de serviços que necessitarem utilizar o trava-quedas devem receber
treinamento para o uso destes. Este treinamento deve ser documentado junto ao RH da
unidade para os profissionais da IP, e no caso de prestadores de serviços a empresa deve
possuir comprovantes do treinamento.
3.3. Manutenção
3.3.1. Limpeza do cinto de Segurança:
Durante a sua limpeza, deve ser utilizado apenas água ou sabão neutro e colocálo para secar à sombra.
NOTA: Não utilizar outros produtos químicos para limpeza dos cintos.
3.3.2. Manutenção do trava-quedas
O olhal do cabo de aço do aparelho quando apresentar desgaste poderá ser feito
pela própria manutenção da área, utilizando 3 (três) grampos de aço galvanizado de 3/16,
com espaçamento entre si de 29 mm.

3.3.3. Manutenção preventiva anual
O equipamento de proteção de quedas deve fazer parte do plano de manutenção
preventiva e preditiva da área.
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3.3.4. Revisão/inspeção externa anual feita pelo fabricante do trava-quedas
A revisão anual deve ser feita pelo fabricante. Os equipamentos lacrados não
devem ser abertos, visto que:
a) A mola retrátil, estando sob pressão, precisa de ferramentas adequadas e
pessoal habilitado para ser manuseada com segurança;
b) O sistema de amortecimento e travas só pode ser ajustado através de gabaritos.

3.4. Ensaios de queda
Os trava-quedas retráteis poderão ser ensaiados dinamicamente pela manutenção
da área, com o uso de peso para comprovação do bom funcionamento ou de
homologação. Porém, deverão ser tomados os seguintes cuidados:

3.4.1. Ensaio de queda para comprovação de bom funcionamento
O equipamento deverá ser ensaiado com peso inferior a 40 Kg, valor máximo
aceitável para que não haja necessidade de revisão do aparelho.
Os ensaios de queda deverão ser usados dispositivos de soltura rápida, a fim de
se obter desempenho similar à queda real de uma pessoa.

3.4.2. Ensaio de queda para homologação
Este ensaio visa confirmar as características de bom funcionamento o peso
aproximado de 100 Kg, o aparelho deve ser imediatamente revisado.

4. CONDIÇÕES E MATERIAIS NECESSÁRIOS
Não aplicável

5. RESPONSABILIDADE/AUTORIDADE
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É responsabilidade da supervisão das áreas/setores orientar seus profissionais quanto
ao cumprimento deste procedimento.
No caso dos prestadores de serviço é responsabilidade do responsável pela atividade
orientá-los quanto ao cumprimento deste procedimento, bem como treiná-los quanto ao
uso destes equipamentos.
É responsabilidade do prestador de serviço manter seus equipamentos em perfeito
estado de funcionamento, conforme descrito neste procedimento.
É responsabilidade do SSMA inspecionar periodicamente os cintos conforme
programação, bem como ministrar treinamento para os funcionários quando solicitado pela
área/setor.

6. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
Não aplicável

7. RESULTADO ESPERADO
Que os profissionais envolvidos nas atividades onde haja a necessidade do uso de
trava-quedas tenham ciência deste procedimento.

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.
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9. ANEXOS
Não aplicável

Consensadores:

Eder Oliveira;Ronald
Emunds;Sergio Forni;Marcelo
Benedito
Analistas Críticos: Ana Zeferino
Homologadores: Flavia Oliveira

Prazo:

19/9/2011

Prazo:
Prazo:

14/10/2011
14/10/2011
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1. OBJETIVO

Orientar sobre o uso de creme protetor para as partes do corpo que ficarem
expostas a produtos que possam causar danos a pele, principalmente nas mãos, quando
não for possível o uso de luvas.
2. DEFINIÇÕES

O creme protetor para a pele tem como princípio básico devolver a hidratação
natural da pele.

3. SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

Creme Protetor (indicações):

Dermatológica:
Contra ação nociva de produtos ou substâncias que atacam e irritam a pele, tais como:
gasolina, graxas, óleos, lubrificantes, solventes, tintas, vernizes, ceras, cimento, cal,
fuligens, pós em geral, etc.
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Higiênica:
Em contato com a água, o creme se decompõe removendo todo e qualquer
resíduo dos produtos utilizados que tenham incorporado nas partes protegidas, deixandoas limpas e desencardidas, tornando-se assim desnecessário o uso de pastas,
detergentes, solventes, removedores ou outros produtos considerados impróprios para a
higiene e saúde da pele.

Modo de usar:
Antes de iniciar qualquer operação que envolva os produtos ou substâncias
mencionadas, proceda da seguinte maneira:
 Lave e seque bem as mãos ou outras partes do corpo a serem protegidas.
 Aplique uma camada fina e uniforme em toda área a proteger (inclusive sob/sobre as
unhas), em seguida, friccione levemente com as mãos até que o creme seque.
 Para removê-lo aplique uma nova camada e enxague.
Uso de EPI's
A utilização do creme protetor para a pele deve ser feita sempre que a utilização
das luvas for insuficiente para uma proteção total e quando não possam ou não devam ser
utilizadas.
Partes do corpo que também estiverem expostas a estes produtos deve-se utilizar
o creme, como por exemplo: braços, ante-braços, etc.

4. CONDIÇÕES E MATERIAIS NECESSÁRIOS

NA
5. RESPONSABILIDADE/AUTORIDADE

A loja de EPI´s deve manter em estoque os cremes protetores para a pele, para
que os profissionais possam requisitá-los quando necessário.
Os profissionais devem manter os cremes em local fresco.
A supervisão da área deve orientar seus profissionais quanto ao cumprimento
deste procedimento.

6. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

NA
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7. RESULTADO ESPERADO

Cumprir o disposto no anexo-1, item F da NR-06
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
NA

Consensadores:

Marcelo Marinelli;Walmor
Martins;Rogerio Zingra
Analistas Críticos: Ana Zeferino
Homologadores: Flavia Oliveira

Prazo:

19/9/2011

Prazo:
Prazo:

14/10/2011
14/10/2011
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1. OBJETIVO

Orientar as pessoas quanto à maneira ideal e segura para o acesso na área dos
picadores durante trabalhos de limpeza, troca de facas, inspeção e manutenção.

2. DEFINIÇÕES

Na

3. SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE
Instruções
3.1. As áreas consideradas como restritas nos itens que seguem estão isoladas e
sinalizadas,

sendo

que,

a

manutenção

do

isolamento

responsabilidade da área de preparação de madeira.

3.2. É proibida a entrada de pessoas:

e

sinalização

são

de
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3.2.1. Na área dos picadores de madeira para energia (picadores 5 e 6 ) quando em
operação normal.
3.2.2. Havendo necessidade de troca de facas, manutenção, inspeção ou limpeza em
um dos picadores, o outro terá que permanecer parado.
3.2.3. Somente os profissionais da operação ou da manutenção da área e/ou do turno
estão autorizados a inspecionar os picadores em funcionamento, porém, sem picagem de
madeira.
3.2.4. A partida desses equipamentos após troca de faca, manutenção ou limpeza,
somente deverá ser feita pela botoeira de campo.

3.3. Área de picagem de madeira para celulose (picadores 3 e 4) quando em operação
normal.
3.3.1. A partida desses equipamentos após troca de faca, manutenção ou limpeza,
deverá ser feita pela botoeira de campo.
3.3.2. Quando ocorrer obstrução das calhas de alimentação para os picadores e for
necessário adentrar nos recintos dos picadores utilizando as plataformas laterais das
calhas de alimentação, será obrigatória a autorização e presença do operador da área
e/ou supervisão de operação.

3.4. Área de picagem de cascas (picadores 7 e 8) quando em operação normal.
3.4.1. A partida desse equipamento após troca de faca, manutenção ou limpeza
somente deverá ser feita pela botoeira de campo.

4. CONDIÇÕES E MATERIAIS NECESSÁRIOS
Não aplicável

5. RESPONSABILIDADE/AUTORIDADE
Cabe à supervisão/operação da área orientar à todos os envolvidos, inclusive
prestadores de serviço quanto ao cumprimento deste procedimento.
Em trabalhos de prestadores de serviço é responsabilidade do responsável pela
atividade orientá-los quanto ao cumprimento deste procedimento.
6. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Não aplicável

7. RESULTADO ESPERADO
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Que todos os profissionais envolvidos nas atividades citadas, tenham conhecimento
deste procedimento.

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

NA

Consensadores:
Eduardo Sutil;Eder Oliveira
Analistas Críticos: Ana Zeferino
Homologadores: Flavia Oliveira

Prazo:
Prazo:
Prazo:

19/9/2011
14/10/2011
14/10/2011
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1. OBJETIVO
Orientar a todos os envolvidos quanto ao procedimento exigido para armazenagem e/ou
depósito temporário de produtos e materiais.
Este procedimento é parte integrante do planejamento das atividades e deverá fazer parte
da análise de riscos da atividade, antes que esta seja iniciada.

2. DEFINIÇÕES
Responsável pelo serviço: Responsável pela efetiva operação de armazenagem e/ ou
depósito temporário de materiais. Pode ser o responsável por um setor/área,
departamento ou empresa prestadora de serviços.

Responsável pela área: Responsável pela área onde a armazenagem e/ou depósito
temporário será executado. Os profissionais da International Paper autorizados a assinar a
PERMISSÃO DE ARMAZENAGEM são os ocupantes dos cargos autorizados a assinar o
cartão vermelho.
Coordenador do serviço: Profissional da International Paper responsável pelo
acompanhamento e coordenação das atividades em desenvolvimento.
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Técnico do SSMA: Técnico em Segurança do Trabalho da International Paper, que
avaliará as condições de armazenagem e responsável pelo preenchimento do
CHECKLIST e emissão da Permissão de Armazenagem.

3. SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE
3.1. Antes de armazenar qualquer tipo de produto ou material em áreas não destinadas
para tal, o responsável pelo serviço desta em conjunto com o responsável da área onde o
produto ou material será armazenado, deverá atender os seguintes itens:

a) Avaliar a área onde poderá ser efetuada a operação de armazenagem ou
estocagem dos produtos e materiais conforme CHECKLIST, contido no formulário
de Permissão de Armazenagem. Caso qualquer dos itens não esteja em
conformidade com os padrões de segurança, a área não poderá ser liberada;
b) Incluir na análise de riscos da atividade, as operações necessárias para a
armazenagem, avaliando e eliminando os riscos. A análise de riscos será assinada
pelo responsável pela área onde o produto ou material será armazenado, pelo
responsável pelo serviço de armazenagem, pelo coordenador dos serviços e pelo
técnico do SSMA;
c) Solicitar ao SSMA, liberação da área para a operação de armazenagem e/ou
depósito;
d) Orientar todos os envolvidos nas atividades sobre o conteúdo da análise de
riscos;
e) Efetuar isolamento e identificação do local;
f) Manter o local organizado;
g) Definir o tempo de armazenagem;
h) Recompor o local ao final das atividades.

3.2. Deve ser emitida pelo SSMA a Permissão de Armazenagem, Caso um dos itens não
esteja em conformidade com os padrões de segurança, a área não poderá ser liberada.
A Permissão de Armazenagem será emitida em duas vias, sendo que a primeira deverá
ficar fixada de maneira visível na área de armazenagem e a segunda via será usada pelo
SSMA como controle das áreas com permissão.

3.3 Inspeções
A Permissão de Armazenagem será suspensa ou cancelada pelo SSMA, caso as
condições de armazenagem tenham sido alteradas, colocando em risco pessoas ou o
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patrimônio da companhia. As atividades serão interrompidas até que as condições de
segurança da área sejam restabelecidas.

4. CONDIÇÕES E MATERIAIS NECESSÁRIOS
Não aplicável

5. RESPONSABILIDADE/AUTORIDADE
É responsabilidade da supervisão das áreas envolvidas orientar os profissionais quanto ao
cumprimento deste procedimento.

É responsabilidade do responsável pela área, responsável pelo serviço de armazenagem
ou responsável pela coordenação dos serviços, solicitar nova Permissão, caso as
condições originais tenham sido alteradas.

Quando a armazenagem de materiais for feita por empregados ou subcontratados dos
Prestadores de Serviços, estes devem seguir este procedimento.

6. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
Não aplicável

7. 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.

8. ANEXOS
Não aplicável
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1. OBJETIVO
Orientar todos os envolvidos quanto à maneira correta para transporte, manuseio, uso
e armazenagem de produtos combustíveis e inflamáveis buscando a prevenção de
incêndios, explosões e acidentes.

2. DEFINIÇÕES
Produto Combustível
É tudo que se queima ou explode alimentado por calor e/ou chama exposta e oxigênio
(combustão). Os combustíveis podem ser sólidos (madeira, papel, tecido, etc.), líquidos
(óleo, graxa, metanol, etc.) e gasosos (GLP, Acetileno, etc.).

Inflamáveis
São produtos suscetíveis de queimarem-se, reagem-se facilmente com o calor, a
chama e o oxigênio, produzindo rapidamente o fogo.
GLP
É o Gás Liquefeito de Petróleo. Produto constituído predominantemente pelo
hidrocarboneto propano, butano e buteno, com a finalidade de alimentar combustões, é
elemento combustível e tóxico ao aparelho respiratório.

International Paper do Brasil Ltda
– ESTE DOCUMENTO IMPRESSO NÃO É VÁLIDO –
3. SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE
3.1. Produtos tais como: gasolina, óleo diesel, querosene, Emul-Rush preparado com
querosene usado para limpeza, etc, deverão ser acondicionados em containers à prova de
explosão.
OBS.: Informações sobre os tipos de Containers ou armários, poderão ser obtidas
junto ao SSMA.

3.2. Produtos tais como: Thinner, Solventes, tintas e álcool, deverão ser guardados em
seus recipientes de origem, tampados, e no interior de armários fechados, destinados
exclusivamente para este fim, instalados em locais onde não haja calor excessivo,
pintados na cor vermelha e identificados com os dizeres: "PRODUTOS INFLAMÁVEIS".

Nota: Os armários usados para armazenamento de produtos combustíveis e
inflamáveis deverão ser à prova de explosão, construídos de chapas metálicas e
demarcados com dizeres bem visíveis "PRODUTOS INFLAMÁVEIS".

3.3. Os recipientes com álcool utilizado para limpeza deverão permanecer no local de
trabalho com limite máximo de um litro tampado e em recipientes de origem. Para
quantidades superiores a 1 litro, seguir o procedimento do item 3.1.;

3.4. Os recipientes vazios deverão ser colocados em tambor próprio e nunca jogados
em lixo comum;

3.5. Produtos tais como GLP, Acetileno (para solda, corte, aquecimento, etc.), deverão
ser transportados e mantidos sobre carrinhos com rodas, conforme MG-SSMA-PO-0039.
Onde houver necessidade de uso do GLP em bateria, como por exemplo, em trabalhos de
pós-cura (laminação), o responsável pelo serviço deve contatar o SSMA, para juntos
definirem um local adequado;

3.6. As baterias de GLP ou outro gás inflamável devem ser isolados e sinalizados com
placas nos dizeres: " PERIGO, PRODUTOS INFLAMÁVEIS "
3.7. Imediatamente após o término do serviço, os botijões de GLP ou outro gás
inflamável deverão ser armazenados no Depósito de Inflamáveis.

3.8. Produtos inflamáveis para acendimento dos maçaricos devem ser armazenados
em local específico, devidamente identificados e sinalizados e os Produtos inflamáveis
para desobstrução das bicas das Caldeiras de Recuperação 04 e 06, seguir item 3.5.
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3.9. As áreas que utilizam empilhadeiras deverão efetuar a substituição do botijão de
GLP, diretamente no Depósito de Inflamáveis; Se o GLP acabar durante o trajeto, deve-se
solicitar auxílio para a troca do botijão através do uso de outra empilhadeira.
3.10. É expressamente proibido descartar qualquer tipo de produto combustível ou
inflamável em canaletas de esgoto da fábrica.

4. Armazenagem
4.1. Em todo e qualquer vazamento de produtos armazenados que ocorrer no depósito
de inflamáveis deverá ser seguido os seguintes procedimentos:

4.1.1. Vazamentos em recipientes contendo produtos gasosos:


Utilizar máscara autônoma (PA-54) antes de adentrar ao local e estar exposto
a algum gás tóxico;



Identificar o recipiente que está vazando;



Eliminar do local toda fonte de calor (Ex. desligar a iluminação na entrada do
portão);



Remover o recipiente para fora da área coberta e colocá-lo na corrente de ar
para dispersão dos gases.

4.1.2. Vazamentos em recipientes contendo produtos líquidos (tintas, vernizes,
removedores, etc.):
a) Eliminar do local toda fonte de calor (desligar a iluminação na entrada do
portão);
b) Identificar o recipiente que estiver vazando;
c) Providenciar outro recipiente para receber o produto em vazamento;
d) Lavar o piso com abundância de água até a diluição do produto.
e) Manter os containers em seus respectivos boxes;
f)

Manter os drenos limpos e o poço de recepção seco;

g) Caso haja vazamento, colher o produto derramado e devolvê-lo em outro
recipiente apropriado.

4.2.

Quaisquer

vazamentos

em

recipientes

ou

derramamentos,

comunicar

imediatamente o SSMA que dará outras orientações, conforme necessário no momento.

4.3. Já os botijões para abastecimento das empilhadeiras, ficarão à disposição no
Depósito de Inflamáveis e a troca destes deve ser feita conforme descrito no item 3.9.
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4.4.

Para os botijões de GLP utilizados no Restaurante estes devem ficar

armazenados na parte externa do prédio, no depósito de GLP que também deve estar
sinalizado e identificado. Neste local os cilindros são acoplados para abastecimento de
GLP para o restaurante. Durante a substituição destes que é feita pela companhia de
distribuição de gás, o caminhão deve estar desligado e qualquer irregularidade
encontrada, os trabalhos devem ser interrompidos e os responsáveis devem ser
comunicados.

5. 5. Armazenamento em depósitos de produtos combustíveis e inflamáveis
5.1. Os depósitos de armazenamento interno deverão obedecer aos seguintes itens:

5.1.1. Deverá ser ventilado, de preferência com ventilação natural;
5.1.2. Deverá ter sistema de combate a incêndio com extintores apropriados, próximo
à porta de acesso, sistema de Sprinkler;
5.1.3. Nas portas de acesso, deverá estar escrito de forma bem visível "PRODUTOS
INFLAMÁVEIS” “NÃO FUME”;
5.1.4. Os depósitos de produtos inflamáveis e/ou explosivos deverão ter instalação
elétrica apropriada à prova de explosão, conforme recomendações da NR-10;
5.1.5. As paredes, pisos e teto deverão ser construídos de material resistente ao fogo
e de maneira que facilite a limpeza e não provoque centelha por atrito de sapatos e
ferramentas;
5.1.6. Deve ser mantido um afastamento mínimo de 6 (metros) entre recipientes de
armazenamento de GLP e qualquer outro recipiente que contenha líquidos inflamáveis;
5.1.7. Deve ser provida de sistema de escoamento para local seguro, caso ocorra
algum vazamento dos produtos armazenados.

Nota: O armazenamento de produtos combustíveis e inflamáveis dentro da fábrica só
poderá ser feito com recipientes cuja capacidade máxima seja de 250 (duzentos e
cinqüenta) litros por recipiente.
6. CONDIÇÕES E MATERIAIS NECESSÁRIOS
Não aplicável

7. RESPONSABILIDADE/AUTORIDADE
O Departamento de Administração de Materiais é o responsável pelo armazenamento
dos produtos no Depósito de Inflamáveis;
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O Operador Logístico é o responsável pela retirada dos GLP's do Depósito de
Inflamáveis e armazenamento em seus locais de trabalho;
Nota: Somente em paradas programadas para movimentação de celulose seca e/ou
aparas para o papel Eco é permitida a armazenagem de GLP´s nos locais de trabalho.
Em trabalhos de prestadores de serviço, estes devem orientar seus empregados ou
subcontratados quanto ao cumprimento deste procedimento. Os produtos a serem
utilizados pelos prestadores de serviço também devem estar de acordo com este
procedimento.

É responsabilidade da liderança das áreas/setores orientar seus profissionais quanto
ao cumprimento deste procedimento.

8. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
Não aplicável

9. RESULTADO ESPERADO
Que todos os envolvidos nas atividades de transporte e armazenagem de produtos
combustíveis e inflamáveis tenham conhecimento deste procedimento

10. 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.
11. ANEXOS
Não aplicável
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1. OBJETIVO
Assegurar que todos os profissionais, no desempenho de suas atividades tenham suas
condições de saúde preservadas.
2. DEFINIÇÕES
Não aplicável

3. SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE
O Programa de Proteção Respiratória da International Paper do Brasil Ltda foi estruturado
com base nas seguintes diretrizes:


Deverão ser avaliados e monitorados todos os locais de trabalho onde haja
possibilidade de liberação de contaminantes atmosféricos, tais como poeiras, fumos,
névoas, neblinas, gases e vapores ou onde haja potencial para a atmosfera se tornar
deficiente em oxigênio de forma a identificar os níveis de exposição que possam ser
prejudiciais à saúde dos trabalhadores.



Nos casos em que forem identificadas situações de risco, deverão ser implementadas
as seguintes medidas de controle:
a) Substituição

das

matérias-primas

comprovadamente menos tóxicas.

utilizadas

por

substâncias

que

sejam
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b) Alteração no processo produtivo, de forma a eliminar ou reduzir esta exposição dos
trabalhadores a níveis aceitáveis.
c) Isolamento ou confinamento do processo produtivo, de modo a reduzir ou eliminar a
exposição dos trabalhadores.
d) Instalação de sistemas de ventilação para a diminuição da concentração dos
contaminantes nos ambientes de trabalho.
e) Adoção do uso de Equipamento Individual de Proteção Respiratória - E.P.R., de
acordo com os critérios técnicos e administrativos estabelecidos neste Programa de
Proteção Respiratória.

AVALIAÇÃO MÉDICA E ENSAIO DE VEDAÇÃO:
Todos os trabalhadores que utilizam Equipamentos de Proteção Respiratória - E.P.R.
devem ser submetidos a exames de avaliação médica, admissionais e periódicos a cada
12 meses ou sempre que houver alteração na função ou para um ambiente de trabalho
que requeira o uso de tais equipamentos.
A avaliação médica tem o objetivo assegurar que os Trabalhadores se encontram em
condições físicas para utilizar o Equipamento de proteção Respiratória - E.P.R. no
desenvolvimento de suas atividades.
Após a avaliação médica os profissionais usuários de equipamentos de proteção
respiratória, deverão passar por ensaio de vedação de seus equipamentos de proteção
respiratória.
O ensaio deve ser adequado para o tipo de respirador utilizado e repetido a cada ano.
Todos os respiradores de pressão negativa passarão pelo ensaio de vedação. Os
respiradores de pressão positiva que possuam cobertura das linhas respiratórias com
vedação facial serão ensaiados no modo de pressão negativa.
Os registros de ensaio de vedação deverão ser arquivados pelo departamento de SSMA.

Observações:
a) No caso do Trabalhador não conseguir obter uma adequada vedação facial com um
respirador de pressão negativa, será utilizado um respirador do tipo motorizado ou
linha de ar comprimido.
b) Não deverá ser realizado ensaio de vedação facial com indivíduos que possuam
barbas ou cicatrizes profundas na face.
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AVALIAÇÃO DO NÍVEL DE EXPOSIÇÃO DO TRABALHADOR:
Todos os ambientes de trabalho onde haja potencial e/ou a liberação de contaminantes
para a atmosfera ou deficiência de oxigênio, devem ser avaliados, de acordo com os
seguintes critérios:


Nos locais, processos ou operações que manuseiam ou processam substâncias que
sejam reconhecidas como potencialmente perigosas à saúde humana, devem ser
verificadas as informações toxicológicas dessas substâncias, através das Fichas de
Informação de Segurança de Produtos Químicos ou estudos realizados pela própria
Empresa.
Vide - Planilha avaliação técnica do uso de proteção respiratória x produto.
Disponível na Intranet / Recursos Humanos / Saúde e Segurança do Trabalho /
Proteção Respiratória.

Observações:

a) Operações de atendimento a situações de emergência e/ou manutenção devem ser
avaliadas utilizando-se de técnicas e instrumentos de resposta rápida e de
preferência direta, com ou sem alarmes, mas que garantam que não haja riscos
considerados imediatamente perigosos a vida ou à saúde dos trabalhadores.

b) Cuidados especiais devem ser tomados nas atividades e operações realizadas em
espaços confinados. A liberação para trabalhos nesses locais deverá ser sempre
precedida de avaliações específicas, de acordo com as características dos
ambientes.

CRITÉRIOS PARA A SELEÇÃO DE RESPIRADORES:
Para a seleção dos respiradores serão considerados o fator de proteção oferecido pelos
equipamentos (de acordo com a tabela contida da FUNDACENTRO), atividade
desenvolvida pelos trabalhadores, localização da área de risco, aprovação do respirador
pelo órgão governamental competente para o uso requerido; vedação e conforto oferecido
pelo equipamento, segundo avaliações feitas com o Usuário.
A seleção do filtro a ser utilizado será efetuada com base nas propriedades físicas e
químicas do contaminante atmosférico.

International Paper do Brasil Ltda
– ESTE DOCUMENTO IMPRESSO NÃO É VÁLIDO –
Equipamentos de Proteção Respiratória - E.P.R. aprovados para as atividades
desenvolvidas na fábrica de Mogi Guaçu:

Máscara autônoma

Equipamento de proteção respiratória acoplada 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.
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Equipamentos de Respiração por Mangueira de Ar Comprimido
Equipamentos de proteção respiratória, constituídos por um conjunto de filtros, mangueiras
especiais e máscaras faciais.
Utilizadas em ambientes com insuficiência ou excesso de oxigênio, e ambientes onde
possa haver a presença de contaminantes, como exemplo espaços confinados.
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Respirador Semi-facial
Equipamento de proteção respiratória, que cobre a boca e o nariz dos Usuários, podendo
ser usado com filtro químico, mecânico ou combinado, dependendo do tipo de
contaminante. Pose ser utilizado em locais com residual de produtos químicos e 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.
Obs. Os cartuchos e/ou filtros utilizados nas máscaras semi-faciais devem ser trocados a
cada 6 meses, ou antes deste prazo quando o usuário verificar alguma anomalia com o
equipamento.
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Máscaras Faciais
Equipamentos de proteção respiratória que envolve 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.
Devem ser utilizados em trabalhos de inspeção ou manutenção em locais ou
equipamentos, onde não tenha deficiência de oxigênio.
Obs. Os cartuchos e/ou filtros utilizados nas máscaras faciais devem ser trocados a cada 6
meses, ou antes deste prazo quando o usuário verificar alguma anomalia com o
equipamento.
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Máscaras Descartáveis
São respiradores semi-faciais, descartáveis após o uso, que devem ser utilizados na
Empresa sempre em atmosfera que contenha mais de 18% de oxigênio em volume, para a
proteção contra a exposição de poeiras tóxicas ou irritantes (modelo 8812/3m) e para a
proteção contra exposição a fumos metálicos (modelo 8801/3m), como por exemplo, nos
trabalhos de solda.

Máscara de Fuga
É

um

equipamento

de

proteção

respiratória

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.
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CRITÉRIOS PARA O USO DE RESPIRADORES AUTÔNOMOS OU DE AR MANDADO:
Em atmosferas que sejam consideradas ou tenham potencial de ser Imediatamente
Perigosas a Vida ou Saúde - I.P.V.S. e em atmosferas com perigo desconhecido, devem
ser utilizados somente máscaras autônomas ou respiradores de linha de ar comprimido.
Nenhum equipamento que requeira vedação facial (tanto os de pressão positiva como
negativa) deverá ser utilizado por pessoas com barbas ou outros pêlos faciais que
impeçam o contato da borda do respirador com o rosto do usuário.
Todo Usuário de respirador deverá sempre abandonar uma área eventualmente
contaminada, quando observar e/ou constatar qualquer uma das seguintes situações:



Falha do respirador, alterando a proteção proporcionada.



Mau funcionamento do respirador.



Percepção de penetração de ar contaminado para dentro do respirador.



Aumento da resistência à respiração.



Grande desconforto no uso do respirador ou mal estar (náusea, fraqueza, dificuldade
para respirar, calafrio, tontura etc.).

TREINAMENTO:
Todos os trabalhadores de áreas ou atividades que requeiram o uso de respiradores serão
instruídos sobre suas responsabilidades no Programa de Proteção Respiratória.
Os trabalhadores deverão ser treinados sobre a necessidade, uso, limitações e cuidados
com os respiradores.
A responsabilidade pelo desenvolvimento do Programa de Treinamento dos usuários de
respiradores é do administrador do programa de proteção respiratória
Os treinamentos realizados serão registrados no sistema de treinamento da empresa.
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INSPEÇÃO, MANUTENÇÃO E GUARDA DE RESPIRADORES:


Inspeção

Os usuários deverão fazer diariamente, inspeções e limpeza em seus respiradores ou
sempre antes do uso.
Os Supervisores deverão fazer rápidas checagens nos respiradores em uso para verificar
seu estado geral, vedação e outros aspectos aparentes.
Não será permitido o uso de respiradores defeituosos.
Os respiradores defeituosos deverão ser substituídos e devolvidos ao departamento de
SSMA, para análise, recuperação, descarte ou acionamento do fornecedor.



Reparos

Os respiradores que durante a inspeção, limpeza ou manutenção não forem consideradas
próprias para uso, serão reparados ou substituídos imediatamente.
Todas as substituições de partes ou peças serão efetuadas de acordo com as instruções
do fabricante.



Limpeza

Todos os respiradores deverão ser limpos após cada uso, de acordo com as instruções do
Fabricante, por profissional formalmente designado.
A limpeza e a secagem dos equipamentos serão realizadas na sala dos bombeiros pelos
próprios bombeiros ou por empresa contratada, com o uso de técnicas específicas.
Nota: Para os respiradores utilizados diariamente, o próprio operador/usuário deverá
realizar a higienização do equipamento utilizando álcool etílico em gel e papel toalha.



Guarda

Os respiradores deverão ser guardados em locais apropriados, longe de áreas
contaminadas e protegidos da luz do sol, poeiras, calor, frio, umidade e produtos químicos
agressivos.
Se o respirador for utilizado por mais de um trabalhador, o mesmo deverá ser limpo após
cada uso.
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Observação:
Serão tomadas precauções especiais com os respiradores do tipo linha de ar comprimido
e máscaras autônomas. O ar destes sistemas será avaliado com o objetivo de manter a
qualidade do equipamento e a segurança do usuário.

AVALIAÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA:
Este Programa será revisto e avaliado a cada 12 (doze) meses, pelo Administrador do
Programa de Proteção Respiratória, com a elaboração de um relatório específico.
Para as deficiências encontradas, deverá ser elaborado um plano de ação corretivo.

RESPONSÁVEIS

PELA

ADMINISTRAÇÃO

DO

PROGRAMA

DE

PROTEÇÃO

RESPIRATÓRIA:



Administrador do Programa de Proteção Respiratória:

Suas responsabilidades incluem:
a) Medições, estimativas ou informações atualizadas sobre a concentração de
contaminantes atmosféricos nas áreas de trabalho.
b) Manutenção de registros e procedimentos escritos de tal maneira, que o programa
fique documentado e permita uma avaliação de sua eficácia.
c) Treinamento dos Usuários
d) Especificação dos equipamentos
e) Controle de inspeção, manutenção e limpeza.
f)

Avaliação da eficácia do Programa.

NOME: Leandro Carlos de Rezende
FUNÇÃO: Técnico em Segurança
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Responsáveis pelo Programa de Prevenção de Riscos Ambientais:

Suas responsabilidades incluem a identificação e monitoramento dos contaminantes
atmosféricos dos ambientes de trabalho.
NOME: Sandro Ricardo Gasparoti
FUNÇÃO: Técnico de Segurança do Trabalho



Responsável pelo Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional:

Suas responsabilidades incluem a avaliação periódica da saúde dos Trabalhadores e a
habilitação dos mesmos para o uso de respiradores.

NOME: Dr. Ignacio Mauro Lopes Alho
FUNÇÃO: Médico do Trabalho



Responsável pelos projetos de Engenharia relacionados à proteção respiratória:

Suas responsabilidades incluem o acompanhamento dos projetos de engenharia
diretamente relacionados com a proteção respiratória dos trabalhadores nos ambientes de
trabalho.

NOME: Flavia Helena Moraes de Oliveira
FUNÇÃO: Coordenador Saúde, Segurança do Trabalho e Meio Ambiente

4. CONDIÇÕES E MATERIAIS NECESSÁRIOS
Não aplicável
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5. RESPONSABILIDADE/AUTORIDADE


Das Gerencias:

Assegurar que em todas as atividades que requeiram o uso de Equipamentos de
Proteção Respiratória - E.P.R. sejam fornecidos aos trabalhadores, respiradores
apropriados ao risco, bem como treinamento e instruções detalhadas sobre seu uso.



Das Chefias e Supervisões:

Assegurar que todos os Trabalhadores estejam devidamente informados sobre a
necessidade do uso de Equipamentos de Proteção Respiratória - E.P.R., bem como dos
cuidados que devem ser tomados na inspeção e manutenção dos mesmos, aplicando
medidas disciplinares para aqueles que não cumprirem com suas obrigações.



Dos Usuários de Respiradores:

É responsabilidade de todos os funcionários que trabalham nas áreas/atividades que
requeiram o uso de Equipamentos de Proteção Respiratória - E.P.R., utilizarem
corretamente o respirador indicado, seguindo as instruções recebidas em treinamento,
zelando pela manutenção, guarda e limpeza do equipamento, mantendo-o sempre em
boas condições de uso.

6. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
Não aplicável

7. RESULTADO ESPERADO
Que todos os profissionais tenham ciência deste procedimento

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.
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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

Consensadores:

Sergio Forni;Dario
Ribeiro;Rodrigo Durao;Edson
Gallano;Eder Oliveira;Ronald
Emunds;Walmor
Martins;Marcelo Marinelli
Analistas Críticos: Ana Zeferino
Homologadores: Flavia Oliveira

Prazo:

3/3/2012

Prazo:
Prazo:

18/3/2012
18/3/2012
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PROCEDIMENTO
Título:

Cinto de segurança para veículos

Cód.Doc:

MG-SSMA-PO-0083-01

Tipo do Documento:

Sistema de Gestão:

[Sistemas de Gestão (Texto)]

Procedimento - Operacional

Áreas/Setores de Aplicação:

TEC_CFB_MG - Confiabilidade;TEC_CM - Construção e
Montagem;TEC_ENG_AD - Engenharia;TEC_ENG_MG Engenharia;TEC_GMP - Gerencia de Melhoria de Processos;TEC_GG Gerencia Geral Eng. Corporativa;GG_TCO - Gerencia Geral Engenharia
Corporativo;TEC_AMB - Gestão Ambiental Corporativo;TEC_FPS - Mogi
Guaçu Folio Precision Sheeter;TEC_P&D - Pesquisa e
Desenvolvimento;TEC_PCB - Projeto Caldeira Biomassa;TEC_SST Saúde e Segurança Trabalho Corporativo;IND_MG - MG - Unidade de
Mogi Guaçu - International Paper;LOG_MG - Logistica

Áreas/Setores de Interface:

[Áreas de Interface (Texto)]

Pastas:

[Pastas de Documentos (Texto)]

Status:

Aprovado

Data do Status:

Autor:

Leandro Rezende

Editores:

Referências:

[Referências do Documento (Texto)]

Anexos:

[Anexos do Documento (Texto)]

3/1/2012 13:56:00
Leandro Rezende

Comentários da
Revisão:

1. OBJETIVO
Orientar todos os usuários quanto a obrigatoriedade do uso dos cintos de segurança
em veículos.

2. DEFINIÇÕES
Cinto de Segurança
Equipamento de Proteção Individual fixado próximo ao assento do veículo, visando à
proteção dos passageiros contra impactos, provocado por colisões, capotamentos ou
outros acidentes que coloquem em risco a vida dos usuários.

3. SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE
Conforme descrito no Código Nacional de Trânsito o uso Cinto de Segurança é
obrigatório para todos os ocupantes do veículo, em toda e qualquer via terrestre,
independente do itinerário a ser feito pelo veículo.

A quantidade de passageiros em cada veículo não poderá ultrapassar o número de
cintos de segurança existentes e em boas condições para o uso.
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Motoristas e passageiros que fizerem uso de veículos (automóveis p/ passeio,
empilhadeiras, caminhões, ônibus, vans, carrinhos elétricos p/ entrega de materiais, etc.)
de propriedade da International Paper, dentro ou fora da empresa, deverão usar o Cinto de
Segurança;
NOTA: Este procedimento também se aplica aos veículos dos prestadores de serviço
que estejam trafegando no interior da International Paper.

4. CONDIÇÕES E MATERIAIS NECESSÁRIOS
Não Aplicável

5. RESPONSABILIDADE/AUTORIDADE
É responsabilidade do motorista, solicitar o uso do cinto de segurança aos
passageiros. Havendo recusa o profissional não poderá utilizar o transporte. No caso de
transporte de funcionários da International Paper a recusa deve ser informada pelo
motorista à Portaria.
As áreas que possuem veículos da International Paper deverão manter os cintos de
segurança em perfeitas condições de uso;

Os prestadores de serviço devem manter seus veículos em perfeitas condições de uso
e orientar seus empregados ou subcontratados quanto ao cumprimento deste
procedimento.

É de responsabilidade do departamento contratante, informar os prestadores de
serviços quanto à obrigatoriedade do cumprimento deste procedimento

É de responsabilidade das lideranças das áreas orientarem os profissionais de seus
respectivos departamentos quanto à obrigatoriedade do uso do cinto de segurança em
todos os veículos (automóveis p/ passeio, empilhadeiras, caminhões, ônibus, vans,
carrinhos elétricos p/ entrega de materiais, etc.) de propriedade da International Paper,
dentro ou fora da empresa.

É de responsabilidade de cada profissional da International Paper e/ou Prestadores de
Serviços o cumprimento na íntegra deste procedimento.
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6. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
Não aplicável

7. RESULTADO ESPERADO
Que todos os profissionais da International Paper e/ou Prestadores de Serviços façam
o uso do cinto de segurança quanto utilizarem veículos estando a serviço da empresa.

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

[Aprovadores (Texto)]
Consensadores:
Analistas Críticos: [Analista Crítico (Texto)]
Homologadores: [Homologadores (Texto)]

Prazo:
Prazo:
Prazo:

[Prazo para Consenso]
[Prazo para Análise Crítica]
[Prazo para Homologação]
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PROCEDIMENTO
Título:

Utilização de máquinas e ferramentas

Cód.Doc:

MG-SSMA-PO-0085-01

Tipo do Documento:

Sistema de Gestão:

[Sistemas de Gestão (Texto)]

Procedimento - Operacional

Áreas/Setores de Aplicação:

CRU - CEL_REC_UT - Celulose Recuperação Utilidades;MG_MG Fábrica Mogi Guaçu;MG_GG - Gerência de Fábrica;MAN_COF MANUT_CONF - Manutenção e Confiabilidade;PPA_PPA - PAPEL Papel e Acabamento;MG_RH - RH_MG - Recursos Humanos - M Guaçu

Áreas/Setores de Interface:

TEC_CFB_MG - Confiabilidade;TEC_CM - Construção e
Montagem;TEC_ENG_MG - Engenharia;TEC_GMP - Gerencia de
Melhoria de Processos;TEC_GG - Gerencia Geral Eng.
Corporativa;GG_TCO - Gerencia Geral Engenharia
Corporativo;TEC_PCB - Projeto Caldeira Biomassa;TEC_SST - Saúde e
Segurança Trabalho Corporativo

Pastas:

[Pastas de Documentos (Texto)]

Status:

Aprovado

Data do Status:

Autor:

Leandro Rezende

Editores:

Referências:

[Referências do Documento (Texto)]

Anexos:

[Anexos do Documento (Texto)]

3/1/2012 16:27:00
Leandro Rezende

Comentários da
Revisão:

1. OBJETIVO
Orientar a todos os profissionais envolvidos quanto aos riscos proporcionados durante
o uso de ferramentas, o respectivo uso dos equipamentos de proteção individual, bem
como as técnicas apropriadas para utilização.

2. DEFINIÇÕES
Ferramentas Elétricas: Consideram-se ferramentas elétricas, aquelas ferramentas
acionadas por motor elétrico. Podem ser manuais, de bancada, fixas ou móveis.

Ferramentas Manuais: São aquelas ferramentas que não possuem nenhum tipo de
acionamento, somente a força humana.

Ferramentas Pneumáticas: São aquelas cujo acionamento é feito com ar comprimido.

Ferramentas Hidráulicas: são aquelas cujo acionamento é feito através de fluídos.
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3. SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE
Instruções gerais para uso:


Usar a ferramenta apropriada para cada tipo de serviço;



Examinar, antes de iniciar o trabalho, se a ferramenta não apresenta fios partidos
ou está sem isolação, mau contato nos terminais e se tem dupla isolação;



Não usar ferramentas que apresentem superaquecimento, faiscamento ou choque
elétrico;



Não usar ferramentas elétricas molhadas e/ou com as mãos molhadas e quando
estiver trabalhando em pisos úmidos e se necessário, use luvas de borracha e/ou
estrado isolante e/ou tapete de borracha;



Certificar-se de que os fios de alimentação e fio terra das ferramentas não
oferecem perigo de provocar tropeços ou quedas. Sempre que possível, esses fios
devem ficar suspensos à altura suficiente para permitir a passagem de pessoas.
Quando os fios estiverem rente ao piso oferecendo risco de queda de pessoas,
devem ser cobertos(protegidos) para evitar que as pessoas tropeçem ou a área
deve ser isolada e sinalizada.



Evitar que os fios entrem em contato com óleo, graxa, água, superfícies quentes
ou substâncias químicas;



Não utilizar ferramentas elétricas que gerem faíscas, onde houver gases,
explosivos, ou vapores inflamáveis;



Não sobrecarregar a ferramenta elétrica além da capacidade do motor;



Segurar sempre que possível, as ferramentas com ambas as mãos;



Não deixar as ferramentas em escadas, passagens e locais elevados;



Não limpar, reparar, lubrificar ou ajustar uma ferramenta ou máquina elétrica com o
motor em movimento. Certificar-se que a mesma está desenergizada e
devidamente sinalizada com cartão vermelho;



Não pendurar ferramentas elétricas pelo cabo de alimentação e nem passá-las,
assim, aos outros;



Todo funcionário deve estar devidamente treinado, ou seja, capacitado para o uso
destas ferramentas e máquinas. Em caso de dúvidas, este deve solicitar auxílio ou
consultar os manuais;



As ferramentas e máquinas devem ser inspecionadas periodicamente, de maneira
que se cumpram as instruções de conservação do fabricante;



Os trabalhos com estas ferramentas e máquinas deverão ser realizados sempre
em posição estável;



As conexões das ferramentas pneumáticas e hidráulicas deverão receber
inspeções periódicas;
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A ferramenta deve ser apropriada para o serviço e corretamente utilizada. Não
devem ser feitas improvisações ou uso inadequado de qualquer ferramenta. EX:
uma chave de fenda não pode funcionar como alavanca ou talhadeira;



Não usar ferramentas improvisadas ou defeituosas, gastas ou deformadas. Ao
constatar qualquer irregularidade com a ferramenta, esta deve ser separada do
uso e imediatamente reparada ou trocada. Para ferramentas requisitadas na
Ferramentaria, as irregularidades devem ser comunicadas ao funcionário
responsável pelo recebimento destas;



Não carregar ferramentas nos bolsos; transportá-las em dispositivos adequados e
guardá-las em gavetas, fazendo com que as partes cortantes das ferramentas
fiquem voltadas para baixo;



Não arremessar ferramentas. Levá-las a quem as pediu ou solicitar que venham
buscá-las;



Manter o local limpo e organizado sempre após o uso de máquinas ou
ferramentas;



Não utilizar anéis, pulseiras, colares ou vestimentas com mangas compridas e
soltas. Estes podem ser puxados pelas partes móveis das ferramentas e
máquinas. O mesmo se aplica a cabelos compridos.

Tipos de Ferramentas e máquinas

Serra de Material Cerâmico
Riscos
a) Projeção de partículas e poeira

Recomendações


b) Descarga elétrica;
c) Ruptura do disco;

O disco e a transmissão de força
devem estar sempre protegidos;



Antes de começar o trabalho, deve ser

d) Cortes e amputações;

verificado o estado do disco. Se estiver

e) Ruído excessivo.

desgastado, quebrado ou trincado deve
ser feita a sua imediata substituição;


O disco não deve ser pressionado
conta a peça, de forma que se possa
travá-lo.



Deve ser feito o uso dos EPI´s, como
capacete,
óculos

calçado
de

de

segurança,

segurança,

luvas

impermeáveis, protetor facial, máscara
contra poeiras e protetor auricular.
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A máquina deve estar posicionada em
locais de pouca circulação de pessoas
e com boa ventilação;



A alimentação elétrica deve estar em
perfeitas condições de uso;



O disco e a transmissão de força
devem estar protegidos.

Vibrador para concreto
Riscos
a) Choque elétrico;

Recomendações


Antes de ligar o vibrador, deve ser

b) Quedas;

verificado se há dupla isolação, qual a

c) Respingo de massa nos olhos;

tensão de trabalho e se todas as

d) Ruído.

ligações

elétricas

estão

feitas

corretamente a fim de evitar curtocircuito, falta de fase, aquecimento e
queima de motores;


A mangueira ou cabo de alimentação
de energia deverá estar protegida e em
bom estado de conservação;



O motor não deve ser arrastado pelo
mangote e nem puxado pelo cabo
elétrico;



Antes de acoplar o vibrador ao motor,
deve ser verificado o seu sentido de
rotação e se o flange e o acoplamento
estão perfeitamente limpos;



Os

vibradores

não

devem

ser

lubrificados;


Devem ser usados os seguintes EPI´s:
capacete, botas de borracha, luvas,
óculos

de

segurança

e

protetor

auricular;


Em trabalhos longos, deve ser feito um
revezamento entre os funcionários de
modo que a fadiga não provoque um
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acidente;


Em trabalhos em locais elevados,
utilizar

cinto

de

segurança

com

talabarte duplo, e também o trabalho
deve ser feito com o auxílio de outra
pessoa.

Serra Circular (bancada ou normal)
Riscos
a) Cortes e amputações;

Recomendações


Verificar antes de utilizar se os fios de

b) Choque elétrico;

alimentação elétrica estão em boas

c) Ruptura do disco;

condições de uso, sem cortes ou

d) Projeção de partículas;

danos;

e) Incêndios;



Usar, para cada trabalho, a serra de
medida adequada, tipo apropriado e
em boa condição;



Não usar serra circular sem a proteção
adequada;



Não ultrapassar a velocidade periférica
de operação do disco da serra circular,
determinada pelo fabricante;



Manter as mãos fora de linha de ação
da serra;



Não se colocar na frente da serra
circular.

Manter-se

em

posição

semilateral ao serrar qualquer peça;


Estando de um lado da serra, não
procure alcançar material que esteja do
outro lado da serra;



Tomar

cuidado

ao

serrar

peças

cilíndricas. A lâmina não deve ficar
exposta mais do que necessário para a
espessura da peça;


Quando a serra se quebrar, desligar
imediatamente o motor e esperar até
que a máquina pare.
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O disco deve estar dotado de coifa
protetora e cutelo divisor, com a
identificação do fabricante e coletor de
serragem;



A carcaça do motor deve estar aterrada
eletricamente;



O disco deve estar afiado e travado e
ser

substituído

quando

apresentar

problemas. Em serra circular, utilizar
disco tipo vidia.


Para prevenir incêndios, o local de
trabalho deverá estar limpo, evitando a
presença de serragem e fitas de
madeira;



Se necessário, devem ser utilizados
dispositivos empurradores de madeira
e guia de alinhamento;



Deve ser evitada a presença de pregos
ao cortar a madeira;



Devem ser utilizados os seguintes
EPI´s:

capacete

segurança,

óculos

e

calçado
de

de

segurança,

protetor auricular e máscara contra
poeiras.

Betoneiras
Riscos
a) Choque elétrico;

Recomendações


Verificar antes de utilizar se os fios de

b) Agarramento pelas

alimentação elétrica estão em boas

partes móveis;

condições de uso, sem cortes ou

c) Tombamento, batidas

danos;

e atropelamento quando



da sua movimentação.
d) Ruído excessivo;

superfície plana e resistente;


e) Ferimentos nas mãos.
(Torções, cortes e

A máquina deve estar situada em

As partes de transmissão deverão
estar protegidas com carcaças;



Em

nenhum

momento

deve

ser
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escoriações);

introduzido

f) Respingos de concreto

quando

o

a

braço

na

máquina

caçamba,

estiver

em

funcionamento, nem quando estiver
parada, salvo se estiver desconectada
da alimentação elétrica.


Devem ser utilizados os seguintes
EPI´s:

capacete

e

calçado

de

segurança, luvas de borracha, botas de
borracha quando houver contato com a
massa,

máscara

contra

poeira(cimento), protetor auricular e
óculos de segurança.


Deve-se manter distância durante a
operação da betoneira a fim de se
evitar os respingos de concreto. Caso
ocorra, deve-se limpar a parte do corpo
atingida imediatamente.

Guilhotina para corte de chapas
Riscos
a)

Torções,

Recomendações
cortes,

prensamento,



amputações e escoriações;
b) Choque elétrico;

Cortar uma peça de cada vez e
verificar a capacidade de corte;



Chapas

com

tamanho

maior

ou

c) Cortes e contusões

pesadas, a tarefa deve ser realizada

d) Decapamento

por 2 pessoas. Durante o corte é

e) Projeções de partículas

importante

e/ou rebarbas

que

as

duas

pessoas

estejam no mesmo campo de visão
para

que

possa

ser

feita

a

comunicação entre estas a fim de
evitar qualquer problema durante o
corte;


Ao utilizar a guilhotina, verificar se não
existem pessoas próximas. Não deve
haver ninguém próximo a esta durante
o corte;



Não posicionar as mãos na área de
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acionamento da lâmina e pistões da
guilhotina.


Cuidado para não prensar as mãos
entre a chapa a ser cortada e a mesa
da cortadeira



Após o uso, fazer a limpeza da gaveta
com a máquina desligada.



Usar os EPI´s como luvas, calçado de
segurança c/ biqueira e óculos de
segurança.

Serra Manual
Riscos
a) Ferimentos nas mãos e olhos

Recomendações


(Torções, cortes, traumas, escoriações
e perfurações)

condições de trabalho;


b) Projeção de partículas;
c) Choque elétrico

Manter a serra limpa e em boas

Não usar serra que esteja com o cabo
rachado ou lascado;



Manter os dentes da lâmina voltados
para a frente, de maneira que o corte
se faça nessa direção;



Serra perto do ponto em que a peça
estiver presa, evitando oscilação e
ruptura da serra;



Não utilizar este tipo de ferramenta em
equipamentos elétricos energizados;



Nunca colocar os dedos da mão de
apoio na parte interna do arco da serra;



Utilizar óculos de segurança e utilizar
serra adequada para o tipo de material
a ser serrado.
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Chaves Inglesa e Grifo
Riscos
a) Projeção de partículas;

Recomendações


b) Choque elétrico;
c) Ferimentos nas mãos e olhos

que estejam em boas condições;


(Torções, cortes, traumas, escoriações
e perfurações)

Usar somente chaves inglesas e grifos

Não usar calço para adaptar a chave à
porca;



Não usar canos para aumentar o cabo
da chave;



Puxar uma chave inglesa é mais
seguro

que

empurrá-la.

Se

for

necessário empurrá-la, manter os pés
firmemente apoiados;


Não utilizar este tipo de ferramenta em
equipamentos elétricos energizados;



Usar óculos de segurança e não bater
os grifos e chaves;



Utilizar luvas quando necessário.

Furadeira Manual
Riscos
a) Projeção de partículas;

Recomendações


b) Choque elétrico;
c) Ruído excessivo;

Remover

a

chave

mandril

imediatamente após usá-la;


Não deixar a máquina sobre a bancada

d) Ferimentos nas mãos e olhos

de

(Torções, cortes, traumas, escoriações

projetada para fora;

e perfurações)

do



tal modo

que

a broca fique

Manter fios, cabos e conexões do
equipamento em perfeitas condições
para evitar descargas elétricas;



Não

deixar

a

máquina

em

funcionamento;


Ao terminar o trabalho, retirar a broca e
guardar

a

máquina

em

local

apropriado;


Não segurar com a mão a peça a ser
furada. Usar, para isso, um torno de
bancada ou morsa;

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


Não soltar a broca com o motor em
movimento;



Não parar o motor com a mão;



Fazer uso de óculos de segurança,
luvas e protetor auricular;



Antes de trocar a broca, desconectar a
máquina de furar a alimentação de
energia.

Lixadeira Manual
Riscos
) Projeção de partículas;

Recomendações


b) Choque elétrico;
c) Ruído excessivo;

Usar

protetor

auricular,

óculos

de

segurança e protetor facial;


Não submeter o disco à velocidade

d) Ferimentos nas mãos e olhos

(r.p.m.) superior à especificada pelo

(Torções, cortes, traumas, escoriações

fabricante;

e perfurações)



Manter fios, cabos e conexões do
equipamento em perfeitas condições
para evitar descargas elétricas;



Não retirar as proteções, a não ser para
reparos ou ajuste da lixadeira;



Não

usar

o

equipamento

sem

a

proteção adequada;


Não usar discos trincados ou com
defeito e certificar-se de que os discos
são adequados para a tarefa a ser
realizada;



Evitar que os lados do disco em
movimento

se

choquem

contra

qualquer objeto;


Quando utilizada para desbaste, fazer
uso do flange menor e porca para fixar
o disco;



Quando utilizado para corte utilizar
arruela apoio, flange maior e porca
padrão IP para fixar o disco;
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Não deixar a lixadeira enquanto esta
estiver girando;



Quando utilizada no campo, fazer
isolamento e sinalização ao redor da
área de trabalho. Quando utilizada na
oficina, utilizar biombos;



Usar a chave correta para fixação do
disco;



Não permitir que ninguém se posicione
à sua frente enquanto estiver utilizando
a lixadeira;



Usar ambas as mãos e cabo de apoio.

Tornos
Riscos
a) Projeção de partículas;

Recomendações


Não permanecer na linha de ação dos

b) Choque elétrico;

cavacos que desprendem da peça que

c) Ruído excessivo;

está sendo trabalhada;

d) Ferimentos nas mãos e olhos



Não usar as mãos para deslocar a

(Torções, cortes, traumas, escoriações

correia, usar o dispositivo apropriado

e perfurações)

para esse fim;


Depois de desligar o motor, não usar as
mãos como freio, para fazer parar a
máquina;



Manter fios, cabos e conexões do
equipamento em perfeitas condições
para evitar descargas elétricas;



Para acertar peças ou ferramentas na
placa do torno, fazer girar a placa com
as mãos e não com a força do motor;



Sempre que tiver de limpar, tomar
cuidado

com

as

castanhas

e

ferramentas. Segurar a lima pelo cabo
de madeira;


Não ajustar ou verificar as condições de
corte da ferramenta com a máquina em
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movimento;


Fazer uso do protetor auricular, óculos
de segurança e calçado com biqueira
de aço;



Fixar a peça corretamente no torno;



Ao limpar o torno fazer uso do puxador
de cavacos;



Não usar jóias como anéis, correntes
ou pulseiras que podem ser puxados
pelo equipamento em movimento;



Utilizar roupas justas a fim de evitar o
contato com as partes em movimento.

Furadeiras de Bancada
Riscos
a) Projeção de partículas;

Recomendações


b) Choque elétrico;
c) Ruído excessivo;

Fazer uso do protetor auricular e óculos
de segurança;



Usar brocas adequadas e devidamente

d) Ferimentos nas mãos e olhos

afiadas,

(Torções, cortes, traumas, escoriações

executado;

e perfurações)



para

o

trabalho

a

ser

Prender firmemente a peça sobre a
mesa ou morsa da furadeira com
grampos e calços apropriados;



Na eventualidade de a peça girar, presa
à

broca,

parar

a

máquina

imediatamente e não usar as mãos
para segurar a peça em movimento;


Remover a chave do mandril após tê-la
usado;



Não aproximar as mãos das partes
giratórias da máquina;



Para remover cavacos ou limalhas não
usar as mãos, para isso usar escova,
gancho ou pincel;



Manter fios, cabos e conexões do
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equipamento em perfeitas condições
para evitar descargas elétricas;


Não utilizar luvas quanto estiver usando
a furadeira;



Não ajustar a mesa com a máquina em
movimento.

Rebolos / Esmeril / Escova Rotativas
Riscos
a) Projeção de partículas;

Recomendações


Montado o rebolo, colocar a proteção e

b) Choque elétrico;

nunca retirá-la a não ser para reparos

c) Ruído excessivo;

ou substituição do rebolo;

d) Ferimentos nas mãos e olhos



Manter fios, cabos e conexões do

(Torções, cortes, traumas, escoriações

equipamento em perfeitas condições

e perfurações)

para evitar descargas elétricas;


Usar óculos de proteção e protetor
facial,

independentemente

da

existência de dispositivos de proteção
adaptados à própria máquina. Somente
no esmeril da área de Usinagem não é
necessário o uso do protetor facial,
porém o uso só pode ser feito pelos
funcionários da Usinagem;


Não usar rebolos em motores com
velocidade (r.p.m.) superior à indicada
pelo fabricante do rebolo;



Não

usar

rebolos

rachados,

defeituosos, gastos ou que estejam fora
de centro;


Usar esmeril e rebolo adequado para
cada tipo de trabalho;



Antes de utilizar o esmeril, faça-o girar
até atingir plena velocidade;



Fazer uso apoio de encosto (espera)
para apoiar a peça à ser esmerilada, o
apoio deve ser fixado no máximo à
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distância de 3 mm do disco abrasivo
(rebolo). Conforme a distância entre o
rebolo e o encosto aumenta e excede
os

3

mm,

deve

ser

feita

nova

regulagem;


Não ajustar a posição do apoio com o
esmeril em movimento;



Quando não for possível fazer uso de
apoio (espera), manter a peça a ser
esmerilada um pouco abaixo do nível
do eixo do esmeril;



Segurar firmemente a peça a ser
esmerilada, exercendo, com ela, sobre
a

superfície

moderada,

do

esmeril,

contínua

e

pressão
uniforme,

evitando esforços laterais, ou seja, não
deve-se esmerilhar a peça usando a
lateral do rebolo;


Não deixar o motor ligado ao terminar o
serviço nem deixar o esmeril enquanto
estiver girando;



Ao colocar o rebolo, verificar se ele se
ajusta ao eixo. Em nenhum caso deve
ficar folgado ou apertado;



Não esmerilhar alumínio, latão, cobre
ou outros metais num esmeril destinado
a aço ou ferramentas;



Permanecer sempre que possível ao
lado

do

rebolo

durante

o

esmerilhamento;


Não usar luvas quando operar o
esmeril;



A superfície do rebolo deve estar plana
e uniforme. Qualquer ranhura, buraco,
trinca

ou

deformação

deve

ser

eliminada;


Após o uso manter o equipamento
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limpo e organizado;

Plainas
Riscos
a) Projeção de partículas;

Recomendações


b) Choque elétrico;
c) Ruído excessivo;

Não colocar ferramentas nas aberturas,
sob a mesa da plaina;



Manter fios, cabos e conexões do

d) Ferimentos nas mãos e olhos

equipamento em perfeitas condições

(Torções, cortes, traumas, escoriações

para evitar descargas elétricas;

e perfurações)



Antes de ligar a máquina, certificar-se
de que a peça não atinja o travessão e
o montante;



Não fazer ajustes com a máquina em
movimento;



Não empilhar material a uma distância
inferior a 500 mm do curso máximo da
plaina;



Não

permanecer

na

linha

de

desprendimento de cavacos;


Não pôr as mãos na peça da plaina,
quando

a

plaina

estiver

em

funcionamento;


As peças a serem trabalhadas devem
estar firmemente presas;



Fazer uso do protetor auricular e óculos
de segurança.



Quando

necessário

fazer

uso

do

dispositivo para empurrar madeira

Ferramentas Pneumáticas
Riscos
a) Projeção de partículas;

Recomendações


Usar

equipamentos

de

segurança

b) Ruído excessivo;

apropriados (óculos, protetor auricular,

c) Ferimentos nas mãos e olhos

luvas,

(Torções, cortes, traumas, escoriações

precauções

aventais,

etc.),

(isolamento)

tomando
para

que
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e perfurações)

outras pessoas não se aproximem do
local de trabalho;


Antes

de

usar

ferramentas

pneumáticas, verificar se as mesmas
estão

em

boas

condições

de

funcionamento;


Verificar as condições de aperto nos
engates e braçadeiras das mangueiras
de ar comprimido. Não utilizar arames;



Manter os pés firmemente apoiados,
segurando a ferramenta com ambas as
mãos e não apoiar o corpo sobre a
mesma;



Quando

as

mangueiras

de

ar

comprimido estiverem posicionadas em
passagens, escadas, andaimes, etc, o
local deve ser isolado e sinalizado;


Antes

de

retirar

a

mangueira

da

ferramenta, fechar o ar comprimido e
aliviar a pressão da mangueira;


Não dobrar a mangueira para fechar o
fluxo de ar;



Não passar ferramentas pneumáticas a
outro operador e nem transportá-las
usando a mangueira como suporte;



Não deixar marteletes pneumáticos ou
outra qualquer ferramenta pneumática,
de modo que o gatilho possa disparar
acidentalmente;



Não apontar a ferramenta pneumática
para si nem para outras pessoas;



Soprar ar pela mangueira antes de ligála à ferramenta. Isto é necessário para
eliminar resíduos de água e impurezas
contidas no interior da mesma;



Nos intervalos de uso das ferramentas
pneumáticas, providenciar para que o
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gatilho da máquina não dispare;


Quando interromper o serviço, não
deixar a mangueira sob pressão de ar.
Fechar o registro geral;



Caso a mangueira de ar comprimido
venha a soltar-se ou romper-se, fechar
a válvula imediatamente;



Verificar possíveis vazamentos de ar
nas mangueiras e conexões;



Quando

usar

martelete

de

ar

comprimido, segurá-lo firmemente com
ambas as mãos e, nos intervalos de
funcionamento,

conservar

o

dedo

polegar sob o gatilho a fim de evitar o
disparo acidental do martelete.

Maçaricos
Riscos
a) Projeção de partículas;

Recomendações


b) Ruído excessivo;
c) Ferimentos nas mãos e olhos

Verificar

o

funcionamento

dos

manômetros;


Verificar

as

mangueiras

quanto

a

(Torções, cortes, traumas, escoriações

possíveis vazamentos, incrustações de

e perfurações);

graxa/óleo, emendas, queimaduras e a

d) Queimaduras;

existência da válvula de segurança

e) Explosão.

corta-fogo;


Verificar o estado de conservação da
caneta.

Não

utilizar

isqueiro

para

acendê-la. Somente utilizar acendedor
de fricção(saci);


Verificar se o tamanho do bico é
adequado para a operação a ser
realizada;



Verificar se o carrinho está em boas
condições. A calibragem dos pneus e o
conjunto de fixação dos cilindros devem
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estar em ordem.


Ao manusear cilindros, cuidado para
não derrubá-los. Se necessário solicite
ajuda.

Ao

transportá-los

utilizar

o

dispositivo de proteção das válvulas
(capacete).


Durante

a

operação

do

maçarico,

utilizar óculos maçariqueiro, blusão de
raspa, perneira e luvas;


para

a

realização

de

trabalhos

utilizando maçaricos seguir normas
pertinentes

Chaves em Geral
Riscos
a) Ferimentos nas mãos e olhos

Recomendações


(Torções, cortes, traumas, escoriações
e perfurações)

Usar somente chaves em bom estado
de conservação;



Certificar-se de que as chaves são

b) Projeção de partículas;

apropriadas para o tipo de trabalho a

c) Choque elétrico;

ser executado;

d) Ferimentos nas mãos e olhos



Não usar chaves de boca em porcas

(Torções, cortes, traumas, escoriações

gastas; usar, para isso, um dispositivo

e perfurações)

adequado;


Não usar canos para aumentar o cabo
da chave;



Posicionar as mãos e o corpo de forma
a não serem prensadas entre as chave
e a peça e também não ocorrerem
torções em partes do corpo;



Não utilizar este tipo de ferramenta em
equipamentos elétricos energizados;



Não bater contra a chave;



A lâmina da chave de fenda deve estar
em boas condições;



Não

usar

chave

de

fenda

como

talhadeira, sacador ou alavanca. Usá-la
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somente

para

colocar

ou

retirar

parafusos;


Escolher a chave de fenda adequada
ao tamanho do parafuso;



Não usar a mão para segurar a peça a
ser trabalhada; usar, para tanto, um
torno de bancada ou morsa;



Chaves de fenda automáticas devem
ser equipadas com pino de segurança;



Em

equipamentos

elétricos,

usar

sempre chave de fenda com cabo de
material isolante e haste isolada;


Não transportar chaves nos bolsos.



Fazer

uso

de

EPI´s

(óculos

de

segurança, luvas)

4. CONDIÇÕES E MATERIAIS NECESSÁRIOS
Não Aplicável

5. RESPONSABILIDADE/AUTORIDADE
Cabe aos usuários de ferramentas, mantê-las em perfeito estado de uso e qualquer
irregularidade deve ser comunicada e a ferramenta reparada ou substituída.

Cabe à Ferramentaria, responsável pela distribuição de determinados tipos de
ferramentas, providenciar o reparo ou substituição destas quando apresentarem defeitos.
É responsabilidade da Supervisão das áreas envolvidas orientar todos os profissionais
quanto à necessidade do cumprimento deste procedimento.

Em caso de serviços prestados por empreiteiras, fica à cargo dodepto contratante a
orientação dos mesmos quanto ao cumprimento deste procedimento

6. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
Não aplicável
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7. RESULTADO ESPERADO
Que todos os profissionais que necessitem utilizar as ferramentas e máquinas tenham
ciência deste procedimento.

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 utilização de touca de proteção capilar do tipo “redinha”,
por todos os profissionais, visitantes, provedores que necessitem adentrar nas áreas de
produção e que possuem cabelo comprido. A touca de proteção capilar do tipo “redinha”
diminui o risco de acidente de trabalho, uma vez que o uso da mesma impede que o
cabelo entre em contato com máquinas ou equipamentos em movimento.

2. DEFINIÇÕES
Touca: Material confeccionado em polipropileno do tipo “redinha” com elástico na
extremidade para melhor ajuste na cabeça com a finalidade de prender o cabelo.
Cabelo Comprido: Entende-se como cabelo comprido aquele que está abaixo do
nível das orelhas com o potencial de ser puxado, sugado ou enroscado por máquinas ou
equipamentos.

3. SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE


Utilizar a touca de proteção capilar do tipo “redinha” em todas as áreas de
produção.



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.



Faça um coque e prenda o cabelo.
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Coloque a touca de proteção capilar do tipo “redinha” na cabeça de forma a
cobrir todo o cabelo.



As orelhas tambèm devem ser cobertas, para que não fique nenhum fio de
cabelo sem proteção.



É proibido a utilização grampos para fixação das toucas.



A touca de proteção capilar do tipo “redinha” é de uso individual, devendo ser
descartada

sempre

que

apresentar

avarias/aberturas

e

perda

da

elasticidade.


A utilização da touca de proteção capilar do tipo “redinha” não retira à
obrigatoriedade do uso do capacete de segurança nas áreas onde este
equipamento é exigido.

4. CONDIÇÕES E MATERIAIS NECESSÁRIOS
Touca de proteção capilar

5. RESPONSABILIDADE/AUTORIDADE
É responsabilidade do profissional usuário deste EPI:


Usá-la de maneira correta durante todo o período em que permanecer nas áreas
de produção;



Responsabilizar-se por sua guarda e conservação;

6. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

6.1 MONITORAMENTO (AMOSTRAGEM / INSPEÇÃO / VERIFICAÇÃO)
Não aplicável
6.2 EXECUÇÃO
A touca de proteção capilar do tipo “redinha” para uso de profissinais da International
Paper será retirada na loja de EPI´s mediante requisição. Os visitantes deverão retirar este
equipamento na portaria 1 ou na recepção.
Quanto aos provedores de serviços, os responsáveis pela empresa deverão garantir a
aquisição e o fornecimento regularmente.
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6. RESULTADO ESPERADO
Garantir a correta utilização da touca de proteção capilar do tipo “redinha” visando
evitar o contato do cabelo com máquinas em movimento, visando a prevenção de
possíveis acidentes.

7. 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.
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1. OBJETIVO
Estabelecer procedimento para elaboração e revisão das APR,s de prestadores de
serviço, mediante avaliação preliminar de cada atividade desenvolvida nas dependências
da unidade MG, visando informar previamente todos os colaboradores quanto aos riscos e
ações preventivas necessárias para realização do serviço.
2. DEFINIÇÕES
SSMA - Saúde, Segurança e Meio Ambiente

APR - Análise Preliminar de Risco, é uma ferramenta que informa os prestadores de
serviço, responsáveis pela execução de atividades nas dependências da unidade, os
riscos aos quais eles encontram-se expostos, bem como os procedimentos, treinamentos
e proteções necessárias para eliminar e/ou mitigar os riscos de um acidente de trabalho
durante a todas etapas do serviço, mesmo as que antecedam ou posterguem a prestação
do serviço.
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3. SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

3.1 – A APR após aprovada tem validade de 6 meses, somente se faz necessária uma
revisão em período inferior ao estipulado neste procedimento, nos casos em que
houverem alterações nas atividades realizadas, mudança no lay out ou alterações no
processo de produção que possam gerar riscos não evidenciados e/ou não contemplados
na APR elaborada anteriormente.
]
4. CONDIÇÕES E MATERIAIS NECESSÁRIOS
A elaboração e revisão da APR devem ser feitas por profissional de segurança
legalmente habilitado (Técnico em Segurança do Trabalho e/ou Engenheiro de
Segurança).
5. RESPONSABILIDADE/AUTORIDADE
Cabe ao contratante do serviço informar, no ato do contrato, ao prestador de serviço a
necessidade da elaboração de uma APR antes do início das atividades.
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Cabe ao SSMA disponibilizar modelo padrão para a unidade MG ao prestador de
serviço responsável pela elaboração do documento.

Cabe aos responsáveis pela atividade e área garantir que o profissional responsável
pela elaboração da APR receba todas as informações necessárias para identificação dos
riscos inerentes ao trabalho que será executado.

Cabe ao responsável pela elaboração da APR garantir que todos os profissionais
envolvidos na atividade sejam informados quanto aos riscos pertinentes à atividade, bem
como as medidas de controle que deverão ser tomadas para a execução do trabalho.

6. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
Não aplicável
7. RESULTADO ESPERADO
Que todos os profissionais sejam informados, antecipadamente, sobre os riscos da
atividade que será executada, e que ações preventivas sejam tomadas visando a
segurança de todos os envolvidos, minimizando assim o risco de acidentes.

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.
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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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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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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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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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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.

15

ESTE DOCUMENTO IMPRESSO NÃO É VÁLIDO
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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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.
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ANEXO I (Fluxo para Determinar Necessidade do Placard)
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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:
38

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