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INTRODUÇÃO 

 

Conforme solicitação da empresa, realizamos um levantamento das condições 

ambientais do trabalho e emissão de Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho, 

para atendimento no disposto no parágrafo 2º do Artigo 68 do Regulamento da Previdência 

Social (RPS), aprovado pelo Decreto n° 3.048 de 06/05/99. 

O citado artigo do RPS prevê que as empresas deverão manter Laudo Técnico atualizado 

das condições ambientais de trabalho, expedido por médico do trabalho ou engenheiro de 

segurança do trabalho. 

 

OBJETIVOS 

 

O objetivo básico do presente Laudo Técnico é verificar os “agentes nocivos existentes 

no ambiente de trabalho” (parágrafo 4°, Art. 68 do RPS), com base na Classificação de 

Agentes Nocivos (Anexo IV do RPS), concluindo ou não pela nocividade à saúde dos 

trabalhadores. 

O presente laudo também possui parecer a respeito de atividades exercidas em condições 

especiais, que foi analisada da seguinte forma: 

 

PERÍODO DE TRABALHO ENQUADRAMENTO 

Até 28/04/95 Anexos I e II do Decreto 83.080/79 

Anexo ao Decreto 53.831/64 

Lei 7.850/79 (telefonista) 

De 29/04/95 a 05/03/97 Anexo I do Decreto 83.080/79 

Código 1.0.0 do Anexo ao Decreto 

53.831/64 

A partir de 06/03/97 Anexo IV do Decreto 2.172/97, substituído 

pelo Decreto 3.048/99 
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I. DADOS DA EMPRESA 

 

RAZÃO SOCIAL: Bebidas Fruki Ltda 

CNPJ: 87.315.099/0001-07 

ENDEREÇO: BR 386 – Km 346, Hidráulica - Lajeado / RS 

CEP: 95.900-000 

N.º DE FUNCIONÁRIOS: 225 

 

CLASSIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES 

CNAE: 15.95-4 

ATIVIDADES: Fabricação de refrigerantes e refrescos 

GRAU DE RISCO: 3 

 

II. DESCRIÇÃO DOS SETORES DE TRABALHO, LOCAIS E 

SERVIÇOS REALIZADOS 

 

A empresa atua na fabricação de refrigerantes e refrescos em um prédio de alvenaria, 

com área de 22.000,00 m², mantém 225 empregados, os quais cumprem o horário de 9 horas 

diárias e dispondo dos seguintes setores de trabalho: 

 

1.1 ADMINISTRAÇÃO: (n.º de funcionários:125) 

 

01. Setor: ADMINISTRATIVO: (RH, SESMT, Direção, Contabilidade, 

Compras e Recepção) 

 

Os referidos setores estão localizados no interior do prédio de alvenaria. A área do setor 

é de aproximadamente 248,30 m2, piso de lajota, cobertura em forro de PVC. Ventilação 
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natural através de 7 janelas de vidro grandes e 7 janelas de vidro pequenas, e artificial 

através de 1 ar-condicionado. Iluminação natural e artificial, sendo complementada por 22 

luminárias fluorescentes médias sobre a área de trabalho. Pé direito de aproximadamente 4 a 

5 metros de altura.   

         

Equipamentos utilizados: 18 computadores, 5 impressoras, 6 máquinas de calcular 

elétricas, 1 máquina de fotocópias, 1 fax, 1 máquina de escrever elétrica, 10 telefones, 1 

máquina de escrever manual, 1 fogão e 1 geladeira.  

 

Entrevistados: Elton Schafer (Contador), José Auri Alves de Borba (Auxiliar Contábil), 

Aline Eggers Bagatini (Diretora de Recursos Humanos e Desenvolvimento Organizacional) 

e Adriano Diedrich (Técnico em Segurança do Trabalho). 
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Atividades desenvolvidas no setor: 

 

# Encarregado Financeiro -> controle das contas a receber e contas a pagar (internet); 

pagamentos de duplicatas, envio e recepção de arquivos magnéticos das agências bancárias; 

negociações com clientes e fornecedores que estão inadimplentes.  

 

# Auxiliar Financeiro -> atividades similares ao encarregado financeiro. 

 

# Contador -> gerenciamento e execução da contabilidade em geral da empresa. 

 

# Auxiliar de Contabilidade -> execução da contabilidade da empresa: lançamentos 

contábeis, conferências, apuração de impostos, emissão de livros fiscais, apuração de 

balanço/balancetes, controle do patrimônio, prestação de informações para a fiscalização, 

gerenciamento de informações cadastrais, controle de recolhimento de impostos. 

 

# Técnico em Segurança do Trabalho -> atividades relativas à prevenção de acidentes do 

trabalho. 

 

# Recepcionista -> atendimento ao público externo e encaminhamento aos setores 

requeridos, atendimento ao telefone, recepção e emissão de fax, controle da planilha de 

almoços dos funcionários. 

 

# Secretária -> serviços de secretária para a direção da empresa, gerenciamento da agenda 

da diretoria, execução de serviços administrativos, emissão de correspondências, recepção e 

distribuição de correspondências externas e internas. 

 

# Comprador -> responsável por todas as compras da empresa, cotação de peças, 

negociações com fornecedores, aprovação e emissão de pedidos e gerenciamento da 

demanda interna de compras. 
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# RH -> gerenciamento de Recursos Humanos: contratação, demissão, folha de pagamento, 

rescisões, serviços burocráticos relativos a RH e atualização dos dados cadastrais dos 

funcionários. 

 

# Informática -> suporte técnico da informática da empresa, manutenção de equipamentos e 

contato com fornecedores de software. 

 

# Diretora de Recursos Humanos e Desenvolvimento Organizacional -> gerenciamento e 

planejamento de Recursos Humanos; gerenciamento de Marketing Direto, SAC e 

Controladoria da empresa. 

 

# Diretor Administrativo Financeiro e Industrial -> planejamento estratégico da empresa, 

controle financeiro e industrial e relações com o mercado.   

 

Ruído médio nos setores: de 51,8 dB (A) a 70 dB (A); 

 

EPI’s fornecidos: protetor auricular para quando entrarem na fábrica. 

 

02. Setor: ANÁLISE DE CRÉDITO 

      

 O referido setor está localizado no interior do prédio de alvenaria. A área do setor é 

de aproximadamente 25,62 m2, piso de carpete e cobertura em isopor. Ventilação natural 

através de 4 janelas e artificial através de 1 ar-condicionado. Iluminação natural e artificial, 

sendo complementada por 2 luminárias fluorescentes médias com 4 lâmpadas cada sobre a 

área de trabalho. Pé direito de aproximadamente 4 a 5 metros de altura. 

 

Equipamentos utilizados: 2 máquinas de calcular elétricas, 1 computador e 1 impressora.  
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Entrevistados: Egon Paulo Kreling (Analista de Crédito) e Adriano Diedrich (Técnico em 

Segurança do Trabalho). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atividades desenvolvidas no setor: 

 

# Analista de Crédito -> análise de cadastros, análise de créditos, atendimento a clientes 

por telefone e pessoal e acertos de pagamento com clientes. 

 

Ruído médio no setor: de 59,3 dB (A) a 73 dB (A); 

 

EPI’s fornecidos: protetor auricular para quando entrarem na fábrica. 

 

03. Setor: FATURAMENTO 

 

O referido setor está localizado no interior do prédio de alvenaria. A área do setor é de 

aproximadamente 34,31 m2, piso de lajota e carpete, cobertura em chapa de concreto lisa 

polida pintada. Ventilação natural através de 4 janelas de vidro grande e artificial através de 

1 ar-condicionado. Iluminação natural e artificial, sendo complementada por 2 luminárias 

fluorescentes médias com 4 lâmpadas cada sobre a área de trabalho. Pé direito de 

aproximadamente 4 a 5 metros de altura.   
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Equipamentos utilizados: 1 máquina de escrever manual, 5 computadores, 2 impressoras, 2 

máquinas de calcular elétricas, 1 ar-condicionado e 3 telefones.  

 

Entrevistados: Diegor Chemin (Auxiliar de Escritório) e Adriano Diedrich (Técnico em 

Segurança do Trabalho). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atividades desenvolvidas no setor: 

 

# Recepção e análise de pedidos -> analisa a tabela de preços e confere pedidos 

(visualização na tela do computador). 

 

# Montagem de carga -> seleção do motorista, caminhão e área de entrega, realizados com 

computador. 

 

# Emissão de notas -> recebimento de pedidos, digitação de pedidos, separação e impressão 

de notas e arquivamento de notas. 

 

# Cadastro de clientes -> digitação de cadastros. 
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Ruído médio nos setores: de 61,4 dB (A) a 73 dB (A); 

 

EPI’s fornecidos: protetor auricular para quando entrarem na fábrica. 

 

04. Setor: TESOURARIA 

 

O referido setor está localizado no interior do prédio de alvenaria. A área do setor é de 

aproximadamente 24,82 m2, piso de carpete, cobertura em chapa de concreto lisa polida 

pintada. Ventilação natural através de abertura no vidro do balcão de atendimento e artificial 

através de 1 ar-condicionado que liga a Tesouraria ao Faturamento. Iluminação natural e 

artificial, sendo complementada por 1 luminária fluorescente média com 4 lâmpadas sobre a 

área de trabalho. Pé direito de aproximadamente 4 a 5 metros de altura.   

 

Equipamentos utilizados: 2 computadores e 1 impressora.  

 

Entrevistados: Lúcia Helena Schnorr Pattussi (Tesoureira) e Adriano Diedrich (Técnico em 

Segurança do Trabalho). 
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Atividades desenvolvidas no setor: 

 

# Prestação de Contas -> prestação de contas e caixa, atendimento a motoristas e 

vendedores, serviços de acertos de contas, conferência das entregas via computador e 

pagamentos (acertos diários). 

 

Ruído médio no setor: de 59,1 dB (A) a 69 dB (A); 

 

EPI’s fornecidos: protetor auricular para quando entrarem na fábrica. 

 

05. Setor: VENDAS: (Coordenação de Vendas, Vendedores, Repositores, 

Direção Comercial e Marketing) 

 

Os referidos setores estão localizados no interior do prédio de alvenaria. A área do setor 

é de aproximadamente 32,85 m2, piso de carpete, cobertura em isopor. Ventilação natural 

através de 2 janelas e artificial através de 1 ar-condicionado. Iluminação natural e artificial, 

sendo complementada por 4 lâmpadas fluorescentes médias sobre a área de trabalho. Pé 

direito de aproximadamente 2,20 metros de altura.   

         

Equipamentos utilizados: 1 computador, 1 impressora, 1 ar-condicionado, 2 telefones e 

veículos (carros, motos e caminhões).  
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Entrevistados: Vladmir Teixeira Rodrigues (Supervisor de Vendas), Jaime Rafael Weiand 

(Diretor de Vendas) e Adriano Diedrich (Técnico em Segurança do Trabalho). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atividades desenvolvidas no setor: 

 

# Supervisão de vendas -> supervisiona todas as vendas, atendimento ao cliente interno e 

externo, acompanhamento de vendedores (visitas externas) e repositores, análise de mercado 

e suporte à coordenação de vendas.  

 

# Diretor de vendas -> coordenador geral de vendas e logística. 

 

# Coordenador de vendas -> coordena todas as vendas, atendimento e visita a clientes, 

análise de relatórios, gerenciamento do trabalho dos vendedores e repositores, análise de 

mercado, treinamento de vendas. 

 

# Vendedores -> vendem os produtos para os clientes. 
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# Entregadores -> entregam os produtos para os clientes. 

 

# Auxiliares de entrega -> auxiliam na entrega dos produtos para os clientes. 

 

Ruído médio nos setores: de 61 dB (A) a 77 dB (A); 

 

EPI’s fornecidos: protetor auricular para quando entrarem na fábrica, luva de vaqueta e 

luva de algodão com banho de nitrila. 

 

06. Setor: ALMOXARIFADO DE MATÉRIAS-PRIMAS 

 

O referido setor está localizado no interior do prédio de alvenaria. A área do setor é de 

aproximadamente 811,79 m2, piso de carpete, cobertura em forro de PVC. Ventilação 

artificial através de 1 ar-condicionado. Iluminação natural e artificial, sendo complementada 

por 1 luminária fluorescente simples média sobre a área de trabalho. Pé direito de 

aproximadamente 2 a 3 metros de altura.   

         

Equipamentos utilizados: 1 computador, 1 impressora, 1 máquina de calcular elétrica, 1 

telefone e 1 empilhadeira.  
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Entrevistados: Daniel Bussmann (Auxiliar de Almoxarifado) e Adriano Diedrich (Técnico 

em Segurança do Trabalho). 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atividades desenvolvidas no setor: 

 

# Auxiliar de Almoxarifado -> recebimento de material na área de descarga, distribuição 

de material para os setores, recebe o controle do Planejamento e Controle de Produção 

(PCP) e carregamento com a empilhadeira para uma área de distribuição.  
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# Almoxarife -> recebimento de matéria-prima (inspeção de quantidade e qualidade), 

controle de estoque de matérias-primas e de materiais auxiliares (produtos químicos, de 

limpeza, etc.) e distribuição da matéria-prima para os setores.   

 

Ruído médio nos setores: de 62 dB (A) a 88,7 dB (A);  

 

EPI’s fornecidos: protetor auricular, botina e luva de algodão com banho de nitrila. 

 

07. Setor: PLANEJAMENTO E CONTROLE DE PRODUÇÃO (PCP) 

 

O referido setor está localizado no interior do prédio de alvenaria. A área do setor é de 

aproximadamente 12,54 m2, piso de lajota e carpete, cobertura em forro de PVC e chapa de 

concreto lisa polida pintada. Ventilação natural através de 2 janelas de vidro pequenas, e 

artificial através de 1 ar-condicionado. Iluminação natural e artificial, sendo complementada 

por 1 luminária fluorescente simples média e 1 luminária fluorescente dupla média sobre a 

área de trabalho. Pé direito de aproximadamente 2,5 a 4 metros de altura.   

         

Equipamentos utilizados: 1 computador, 1 ar-condicionado e 1 telefone.  
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Entrevistados: Clério Pelegrini (Gerente de Produção), Júlio César R. do Nascimento 

(Programador de Produção) e Adriano Diedrich (Técnico em Segurança do Trabalho). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atividades desenvolvidas no setor: 

 

# Gerente de Produção -> controle geral do processo produtivo, distribui a demanda de 

produção para os setores, acompanha o processo produtivo, orienta os líderes de setores e 

acompanha a injeção de pré-formas. 

 

# Controle de Produção -> analisa as vendas para posterior definição do planejamento da 

Produção, controla os estoques (produtos acabados e semi-acabados) vasilhames, caixas e 

garrafas, registro de chão de fábrica (controle do tempo / quantidade produzida) e controle 

de quebra de produção.    

 

Ruído médio nos setores: de 64 dB (A) a 77,7 dB (A); 

 

EPI’s fornecidos: protetor auricular e botina. 
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08. Setor: VIGIAS 

 

O referido setor está localizado no interior do prédio de alvenaria. A área do setor é de 

aproximadamente 29,25 m2, piso de lajota, cobertura em forro de PVC. Ventilação natural 

através de 4 janelas de vidro grandes, 1 janela de vidro pequena e 2 portas de vidro, e 

artificial através de 1 ar-condicionado. Iluminação natural e artificial, sendo complementada 

por 6 luminárias fluorescentes duplas médias sobre a área de trabalho. Pé direito de 

aproximadamente 2 a 2,5 metros de altura.   

         

Equipamentos utilizados: 1 máquina de calcular elétrica, 1 telefone, 1 televisão, 2 

controles das portas e 1 rádio.  

 

Entrevistados: Irio Neiland (Vigia) e Adriano Diedrich (Técnico em Segurança do 

Trabalho). 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

Atividades desenvolvidas no setor: 

 

# Vigia -> conferência dos caminhões, encaminhamento de pessoas, abastecimento de 

caminhões, atendimento ao telefone (central) quando não atende na recepção, controle da 
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abertura e fechamento dos portões, ascender às luzes em pontos determinados da empresa, 

ronda pelo pátio da empresa nos finais de semana, revista dos funcionários (bolsas) e 

anotação e repasse de recados.   

 

Ruído médio no setor: de 60 dB (A) a 73 dB (A); 

 

EPI’s fornecidos: Botina de Segurança. 

 

1.2  ÁREA DE PRODUÇÃO(n.º de funcionários 100) 

 

01. Setor: LIMPEZA 

 

O referido setor está localizado no exterior do prédio de produção, tendo paredes de 

alvenaria. A área do setor é de aproximadamente 5,00 m², piso de lajota, cobertura em telhas 

de zinco. Ventilação natural através de aberturas na parte superior das paredes, iluminação 

natural e artificial, sendo a iluminação complementada por 1 lâmpada de mercúrio sobre a 

área de trabalho. Pé direito de aproximadamente 5 a 6 metros de altura. Ressaltamos que os 

funcionários da limpeza realizam os trabalhos nos setores administrativos da empresa. 

 

Equipamentos utilizados: 1 máquina de lavar roupas (limpeza), vassoura, mangueira e 

escova.    

 

Entrevistados: Clério Pelegrini (Gerente de Produção) e Nelson Becker (Chefe da 

Manutenção Industrial). 
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Atividades desenvolvidas no setor: 

 

# Limpeza Administrativa -> esquentam café, realizam a limpeza do escritório, limpeza 

dos sanitários do escritório e da área industrial e lavam os panos de limpeza (com máquina). 

 

# Limpeza Industrial -> lavam o piso, varrem o local e limpam os banheiros da indústria.   

 

# Pedreiros - obra -> conserto de pisos e paredes, serviços de pedreiro em geral, colocam 

lajotas, fazem canais, cortam o piso, fazem reflorestamento, mantém áreas limpas (roçadas), 

conserto em telhados e executam encanamentos. 

 

# Serviços Gerais - Jardinagem -> jardinagem, faxinas (parte externa), varre o pátio, limpa 

os ralos e canais, corta grama, limpa calçadas, apara árvores e nos poços da José Bonifácio, 

Arthur Bernardes, Alto do Parque e Cândido Costa, corta grama e mantém a casa limpa. 

 

Equipamentos utilizados: Pá, máquina de varrer manual, carrinho manual para recolher 

lixo, tesoura e serrote (serviços gerais - jardinagem), ferramentas, 1 furadeira fixa, 1 disco de 

corte fixo, morças, morça para canos, 1 aparelho de corte, 2 furadeiras e extensões elétricas 

monofásicas e trifásicas. 

 

Ruído médio nos setores: de 61 dB (A) a 67 dB (A); 

 

EPI’s fornecidos: botina de segurança, luva de borracha, protetor auricular e luva de 

algodão com banho de nitrila, luva nitrílica, luva de raspa de couro, óculos de proteção, 

protetor facial, respirador para fumos metálicos, creme de proteção para as mãos e capacete.  
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02. Setor: RESÍDUOS SÓLIDOS 

 

O referido setor está localizado no exterior do prédio de produção, tendo paredes de 

alvenaria. A área do setor é de aproximadamente 397,50 m², piso de concreto pintado, com 

cobertura de travessas de ferro e telhas de zinco. Ventilação natural através de 1 porta 

grande de ferro e aberturas na parte superior das paredes. Iluminação natural e artificial, 

sendo complementada por 3 lâmpadas de mercúrio sobre a área de trabalho. Pé direito de 

aproximadamente 6 a 8 metros de altura. 

 

Equipamentos utilizados: 1 prensa, 1 paleteira e 1 equipamento para levantar tambores.  

 

Entrevistados: Sandro Luís dos Santos (Auxiliar de Indústria) e Adriano Diedrich (Técnico 

em Segurança do Trabalho). 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

Atividades desenvolvidas no setor: 

 

# Separação de Resíduos Sólidos -> separa em gaiolas, individualmente, papelão, plástico, 

latas de alumínio, garrafas PET verdes e brancas, ferros, vidros, prensa plásticos, papelão, 

latas de alumínio, vendem os produtos depois de prensados, recolhem resíduos de dentro da 
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empresa e esvaziam os refrigerantes cheios e que estão deteriorados na Estação de 

Tratamento de Efluentes.   

 

Ruído médio no setor: de 53 dB (A) a 73 dB (A); 

 

EPI’s fornecidos: botina, luva de algodão com banho de nitrila, luva nitrílica e protetor 

auricular. 

 

03.   Setor: ALMOXARIFADO GERAL 

 

O referido setor está localizado no exterior do prédio de produção, construído em 

alvenaria. A área do setor é de aproximadamente 314,42 m², piso de concreto, cobertura 

feita de armação de ferro e telhas de zinco e prontilaje. Ventilação natural através de 11 

janelas pequenas e 1 veneziana grande. Iluminação natural e artificial, sendo complementada 

por 13 luminárias fluorescentes grandes duplas sobre as áreas de trabalho. Pé direito de 

aproximadamente 4 a 10 metros de altura. 

 

Equipamentos utilizados: 1 computador, 1 impressora e 1 telefone.  
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Entrevistados: Luís Gustavo Huppes (Almoxarife) e Adriano Diedrich (Técnico em 

Segurança do Trabalho). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atividades desenvolvidas no setor: 

 

# Almoxarife -> controle de estoque (computador) de materiais de manutenção, uniformes, 

EPI’s e materiais promocionais, lança entrada e saída de Notas Fiscais, controle de 

comodatos, faz pedido (ordem de compras e encaminha para as compras) e entrega de 

materiais no balcão.   

 

Ruído médio no setor: de 44,9 dB (A) a 56,4 dB (A); 

 

EPI’s fornecidos: botina e protetor auricular. 

 

04.  Setor: XAROPARIA 

 

O referido setor está localizado no interior do prédio de alvenaria. A área do setor é 

de aproximadamente 284,08 m², piso de lajota e concreto, cobertura de forro de PVC e 
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chapa de concreto. Ventilação artificial através de 1 ar-condicionado e iluminação natural e 

artificial, sendo complementada por 4 luminárias fluorescentes grandes duplas, 3 luminárias 

fluorescentes médias duplas e 3 luminárias fluorescentes grandes simples sobre as áreas de 

trabalho. Pé direito de aproximadamente 8 a 10 metros de altura. 

 

Equipamentos utilizados: Tanques misturadores, painel de controle de ar, filtros, 1 

fervedor, 1 elevador de carga para 2.000 Kg, 1 equipamento para erguer sacos de açúcar, 5 

dosadores para a limpeza de tanques e tubulações, 1 paleteira, 2 câmaras frias (Aroma e 

Sucos) e 1 tanque com Cloro para proteção dos materiais.  

 

Entrevistados: Gerson André Eckhardt (Xaropeiro), Cristiano Adir Von Muhlen 

(Xaropeiro) e Adriano Diedrich (Técnico em Segurança do Trabalho). 
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Atividades desenvolvidas no setor: 

 

# Xaropeiros -> Preparar o xarope, limpeza dos tanques e tubulações através de circulação 

interna automática de produtos de limpeza, limpeza externa manual de tanques e tubulações, 

retirada de produtos do interior da câmara fria para fazer xarope, levar amostras de xarope 

para o laboratório, verificando sua conformidade e abastecem o fervedor com açúcar.   

 

Ruído médio no setor: de 75,1 dB (A) a 89,1 dB (A); 

 

EPI’s fornecidos: botina hidrofugada, luva nitrílica, protetor auricular, óculos de proteção, 

avental de napa, respirador para poeiras (carvão em pó) e casaco térmico. 

 

05. Setor: LABORATÓRIO 

 

O referido setor está localizado no interior do prédio de alvenaria na área de 

produção. A área do setor é de aproximadamente 64,06 m², piso de lajota, cobertura de 

chapa de concreto lisa polida pintada. Ventilação artificial, pois a sala é climatizada. 

Iluminação natural e artificial, sendo complementada por 2 luminárias fluorescentes médias 

duplas, 4 luminárias fluorescentes simples grandes e 2 luminárias fluorescentes pequenas 

simples duplas (CAPELA) sobre as áreas de trabalho. Pé direito de aproximadamente 4 a 5 

metros de altura. 

 

Equipamentos utilizados: 1 ultra-som, 1 manômetro, 1 refratômetro, 1 porta pipetas, 1 

balança, 3 estufas, 1 Phmetro, 2 agitadores magnéticos, 1 condutivímetro, 1 colorímetro, 1 

aparelho de água destilada, 1 contador colonial, 1 balança analítica, 1 estufa incubadora, 2 

computadores, 1 telefone, 2 geladeiras, buretas, 1 turbidímetro, 1 rádio relógio, 1 analisador 

de recravação, 1 cortador de latas, frascos de vidro, 1 sistema de resfriamento 

(climatização), 1 bico bunzen, Kitasato, 1 bomba de vácuo, 1 estabilizador, 1 interruptor, 1 

exaustor, 1 autoclave, 1 capela de fluxo (laminar para análises microbiológicas).  
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Entrevistados: Marcelo Colling (Químico Industrial) e Adriano Diedrich (Técnico em 

Segurança do Trabalho). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atividades desenvolvidas nos setores: 

 

# Químico Industrial -> gerenciamento do laboratório, acompanhamento de parâmetros 

referente à análise dos produtos. 

 

# Técnicos Químicos -> controle dos processos de limpeza (CIP), controle do tratamento de 

água (cloração, filtragem e análises microbiológicas e físico-químicas da água), controle dos 

resíduos sólidos e central de utilidades (Sala de Máquinas, Caldeira, frio, compressor, ar 

comprimido e Estação de Tratamento de Efluentes (ETE). Também realizam análises 

microbiológicas do processo e do produto acabado (bactérias totais, coliformes totais e 

fecais, mofos e leveduras, bactérias láticas, histerococos, pseudomonas). Fazem também a 

análise de parâmetros Físico-químicos dos produtos acabados (volume de gás, açúcar, brix, 

ar total, cor, ratio, PH, turvação, degustação e acidez). Freqüência de 30 em 30 minutos por 

linha. Análise dos produtos de limpeza (concentração). Freqüência conforme a necessidade. 

Controles registrados em planilhas (formulários) e arquivamento. Outro serviço que 

realizam são análise dos parâmetros Físico-químicos da água do processo (PH, cloração, 
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alcalinidade, turbidez). Freqüência de 8 em 8 horas. Análise dos parâmetros Físico-químicos 

do xarope simples / composto (brix, acidez, ratio, cor, degustação, turvação e PH). 

Freqüência de 4 em 4 horas.   

     

Ruído médio nos setores: de 55 dB (A) a 80,6 dB (A); 

 

EPI’s fornecidos: botina hidrofugada, protetor auricular, luvas nitrílicas e óculos de 

proteção. 

 

06. Setor: CARREGAMENTO 

 

O referido setor está localizado no interior do prédio de alvenaria na área de 

produção. A área do setor é de aproximadamente 375,72 m², piso de lajota e concreto, 

cobertura de chapa de concreto e travessas de ferro com telhas de zinco. Ventilação natural 

através de uma janela grande de vidro e uma porta de ferro grande no depósito. Iluminação 

natural e artificial, sendo complementada por 1 luminária fluorescente média dupla e 12 

luminárias fluorescentes grandes duplas. Pé direito de aproximadamente 3 a 10 metros de 

altura. 

 

Equipamentos utilizados: 3 empilhadeiras, 1 telefone, 1 envolvedora de palets (envolve o 

palet com plástico), 1 equipamento completo para abastecimento de gás nas empilhadeiras e 

1 paleteira.  
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Entrevistados: Welimar Weiss (Chefe do carregamento) e Adriano Diedrich (Técnico em 

Segurança do Trabalho). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atividades desenvolvidas no setor: 

 

# Chefia -> verifica o estoque para o lote que será carregado, recebe do Faturamento 

documento com dados sobre a carga (altura, carga, peso, etc.), envia o documento para o 

operador passando as instruções do lote que deve ser carregado (peso, altura, etc.). Assim 

que tiverem carregado, o operador passa o documento de volta para a chefia, que confere e 

libera o veículo para o transporte. 

 

# Auxiliar de carregamento -> carregam os veículos manualmente, varrem os caminhões, 

fazem a limpeza do piso e consertam os palets de madeira que estão danificados. 

 

# Operador de empilhadeira -> verifica se a empilhadeira está pronta para o uso, espera a 

autorização da chefia para poder carregar o caminhão, são responsáveis pelo abastecimento 

de gás, limpeza e lubrificação da empilhadeira e se não houver carregamento, fazem a 

limpeza do piso e conserto dos palets de madeira que estão danificados.   
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Ruído médio nos setores: de 58,4 dB (A) a 85 dB (A); 

 

EPI’s fornecidos: botina, protetor auricular e luva de algodão com banho de nitrila. 

 

07. Setor: CALDEIRA 

 

O referido setor está localizado no exterior do prédio de produção. A área do setor é 

de aproximadamente 367,40 m², piso de concreto, cobertura de travessas de ferro e telhas de 

zinco. Ventilação natural e iluminação natural e artificial, sendo complementada por 2 

luminárias fluorescentes grandes simples e 2 lâmpadas de mercúrio. Pé direito de 

aproximadamente 8 a 10 metros de altura. 

 

Equipamentos utilizados: 1 caldeira, 1 filtro de fuligem, 1 paleteira e 1 carrinho para o 

transporte de lenha.  

 

Entrevistados: João Luis Gabriel (Caldeirista) e Adriano Diedrich (Técnico em Segurança 

do Trabalho). 
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Atividades desenvolvidas no setor: 

 

# Caldeirista -> retira lenha do estoque com auxílio de um carrinho manual transportando 

até a caldeira, onde realiza o abastecimento. Produtos Químicos KURIMATIC B – 112 

(líquido em Bombona de 50 litros) mistura com KURITA BC – 111 (pó) (de cada 10 a 15 

dias) para tratamento da água da caldeira, limpeza geral do setor e retira as cinzas com pá e 

balde para um tonel a cada 15 dias.   

     

Ruído médio no setor: de 71,4 dB (A) a 81,4 dB (A);  

 

EPI’s fornecidos: botina, protetor auricular e luva de raspa de couro, protetor facial, avental 

de raspa de couro e luva nitrílica. 

 

08. Setor: ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES (ETE) 

 

O referido setor está localizado no exterior do prédio de produção. A área do setor é 

de aproximadamente 770,70 m², piso de concreto, cobertura de travessas de ferro e telhas de 

zinco. Ventilação natural através de 1 janela basculante e iluminação natural e artificial, 

complementada por 2 luminárias fluorescentes grandes simples, 2 luminárias fluorescentes 

grandes duplas e 2 luminárias fluorescentes médias duplas. Pé direito de aproximadamente 2 

a 10 metros de altura. 

 

Equipamentos utilizados: 1 centrífuga, 1 dosador de produto anti espumante, 1 dosador de 

sulfato de alumínio, 1 analisador de PH, 1 ponte raspadora, 1 misturador lento, 1 misturador 

rápido, 1 telefone, 1 medidor de PH e 1 lava jato, cones, pipetas, provetas, copo de becker e 

erlenmeyer.  
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Entrevistados: Luciano Barbosa (Estação de Tratamento de Efluentes (ETE)) e Adriano 

Diedrich (Técnico em Segurança do Trabalho). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atividades desenvolvidas no setor: 

 

# Análise de água de 30 em 30 minutos -> controle de PH, temperatura, lodo e vazão. 

 

# Análise do lodo -> sólidos sedimentáveis (1 pela manhã e 1 pela tarde). Descarte de lodo 

para a lavoura conforme a necessidade (serviços terceirizados com bomba e caminhão 

tanque). Ácido Clorídrico para neutralizar o PH com auxílio de bomba automática. 

Eventualmente adiciona-se soda caustica (NaOH) para equilibrar PH e Nutry-Fós para 

alimentar as bactérias, 10 litros pela manhã e 10 litros à tarde.   

     

Ruído médio nos setores: de 66 dB (A) a 86,9 dB (A);  

 

EPI’s fornecidos: botina, protetor auricular e luva de algodão com banho de nitrila, bota de 

borracha e óculos de proteção. 
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09. Setor: SALA DE MÁQUINAS 

 

O referido setor está localizado no exterior do prédio de produção. A área do setor é 

de aproximadamente 1.320 m², piso de concreto e lajota, cobertura de travessas de ferro, 

telhas de zinco e chapa de concreto. Ventilação natural e artificial através de sistema de ar 

condicionado e iluminação natural e artificial, complementada por 2 luminárias 

fluorescentes grandes duplas e 1 luminária fluorescente pequena dupla sobre as áreas de 

trabalho. Pé direito de aproximadamente 3 a 10 metros de altura. 

 

Equipamentos utilizados: 5 compressores de ar, 4 schillers, 3 torres de resfriamento, 

motores, 1 computador e sistema de ar condicionado.  

 

Entrevistados: João Luiz Gabriel (Sala de Máquinas) e Adriano Diedrich (Técnico em 

Segurança do Trabalho). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atividades desenvolvidas no setor: 

 

# Operação da sala de máquinas -> acompanhamento e registro diário no relatório de 

horário de funcionamento para compressores (Sucção (pressão e temperatura), Descarga 
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(pressão e temperatura), Superaquecimento (pressão e temperatura), Óleo (temperatura, 

pressão e filtro), Motor Elétrico (volts e amperagem), % capacidade, Torre, Processo e 

Recirculação) dos compressores de ar – PHE – 7 (alta) 40 bar – BELLIS (alta) 80 bar – 

CENTAC (baixa) 8 bar e dois compressores de ar Atlas (8 bar). Controle de estoque de 

nitrogênio (diário), controle do consumo de material (diário), controle de ácido clorídrico e 

cloro para água industrial (a cada 3 horas). Tratamento da água das torres de resfriamento 

com auxílio de dosadora.   

     

Dosimetria 100% jornada (TWA) = 82,9 dB (A) : dose (9:07) = 75,03% 

 

EPI’s fornecidos: botina e protetor auricular. 

 

10. Setor: GERADORES 

 

O referido setor está localizado no interior do prédio de produção. A área do setor é 

de aproximadamente 216 m², piso de concreto, cobertura de travessas de ferro e telhas de 

zinco. Ventilação natural através de aberturas nas paredes e de uma porta grande de ferro. 

Iluminação natural e artificial, complementada por 6 luminárias fluorescentes grandes 

duplas sobre as áreas de trabalho. Pé direito de aproximadamente 8 a 10 metros de  altura. 

 

Equipamentos utilizados: 6 geradores com seus comandos.  
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Entrevistado: Adriano Diedrich (Técnico em Segurança do Trabalho). 

      

      

     

 

 

 

 

 

 

     

    

Atividades desenvolvidas no setor: 

 

# Operação dos geradores -> abastecimento de óleo diesel manualmente em um tanque de 

1.000 litros e com mangueira abastece os geradores, acompanha o funcionamento do grupo 

de geradores.   

 

Ruído médio no setor: de 85 dB (A) a 110 dB (A);  

 

EPI’s fornecidos: botina, protetor auricular e luva nitrílica para abastecimento de óleo 

diesel. 

 

11. Setor: MANUTENÇÃO INDUSTRIAL 

 

O referido setor está localizado no exterior do prédio de produção. A área do setor é 

de aproximadamente 91,68 m², piso de lajota e concreto liso polido, cobertura de pronti-laje, 

armação de ferro e telhas de zinco. Ventilação natural através de 2 janelas venezianas e do 

pavilhão ser aberto. Iluminação natural e artificial, sendo complementada por 2 luminárias 
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fluorescentes médias duplas e 2 luminárias fluorescentes grandes duplas sobre as áreas de 

trabalho. Pé direito de aproximadamente 4 a 10 metros de altura. 

 

Equipamentos utilizados: ferramentas, 1 furadeira fixa, 1 disco de corte fixo, 1 aparelho de 

solda oxiacetilênica, 3 morças, 1 esmeril, 1 morça para canos, 1 guilhotina, 1 ventilador de 

pedestal grande, 1 bebedouro, 1 cavalete para cortes, 1 aparelho de solda elétrica, 1 aparelho 

de corte, 2 furadeiras, extensões elétricas monofásicas e trifásicas e 1 estufa para eletrodos.  

 

Entrevistados: Nelson Becker (Chefe da Manutenção) e Adriano Diedrich (Técnico em 

Segurança do Trabalho). 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

Atividades desenvolvidas no setor: 

 

# Mecânicos de manutenção -> manutenção industrial de obras, manutenção industrial 

eletrônica em geral, limpeza geral do pátio e as casas dos poços artesianos, manutenção 

industrial geral da mecânica, hidráulica, pneumática, solda eletrodo e oxigênio.   

     

Dosimetria 100% jornada (TWA) = 81,9 dB (A) : dose (8:04) = 65,31% 
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EPI’s fornecidos: botina, protetor auricular, luva nitrílica, luva de raspa de couro, óculos de 

proteção, protetor facial, máscara para solda, respirador para fumos metálicos, avental de 

raspa de couro e creme de proteção para as mãos. 

 

12. Setor: MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 

 

O referido setor está localizado no exterior do prédio de produção. A área do setor é 

de aproximadamente 506,80 m², piso de concreto liso polido, cobertura de pronti-laje, 

armação de ferro e telhas de zinco. Ventilação natural através de 4 janelas médias na sala da 

manutenção e do pavilhão ser aberto. Iluminação natural e artificial, sendo complementada 

por 18 luminárias fluorescentes grandes duplas, 1 luminária fluorescente grande simples e 3 

luminárias fluorescentes médias simples sobre as áreas de trabalho. Pé direito de 

aproximadamente 4 a 10 metros de altura. 

 

Equipamentos utilizados: ferramentas, 1 elevador de veículos, 8 macacos hidráulicos, 3 

morças, 3 rampas de lavagem, 1 prensa, 1 afinador de bicos injetores, 1 cavalete para montar 

motores, 2 lixadeiras, 1 parafusadeira, 1 tanque de 15.000 litros de diesel (subterrâneo), 1 

bomba de combustível, 1 carrinho com funil, 1 secador, 1 carregador de bateria, 5 pistolas 

de pintura, 1 bateria, 1 aparelho de solda elétrica, 2 extensões e 1 aspirador de pó.  
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Entrevistados: Décio Gerhardt (Chefe da manutenção de veículos) e Adriano Diedrich 

(Técnico em Segurança do Trabalho). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atividades desenvolvidas no setor: 

 

# Mecânicos -> caminhões e automóveis -> manutenção preventiva (verificar lonas de 

freio, rolamentos, cubos, buchas de molas, cardã, cruzetas, caixa, volante, discos, 

embreagem e platô), embuchamento do eixo, verificar motor, regulagem de válvulas, troca 

de óleo e filtros do ar, diesel e óleo, água, verificar sistema de freios, direção e parte elétrica. 

Polimento, retoques em pintura geral da cabine, carrocerias e chassis, pintura dos logotipos 

da empresa, verificar pinos de porta, maçanetas e estofamento, verificar o estado dos pneus e 

efetuar a substituição conforme a necessidade. 

 

# Empilhadeira -> retirar cubos e colocar graxa, verificar pinos e pivôs de direção, verificar 

sistema de transmissão e hidráulico (mangueiras) com diesel, desmontar torre e lavar 

rolamento e substituir a graxa. Verificar horas de trabalho do motor e reformá-lo ou trocá-lo 

conforme a necessidade. Verificar filtros de gás e rodogás é desmontado para a troca dos 

reparos, trocar óleo e filtro de óleo da transmissão e do hidráulico, verificar o estado da 

pintura para pintar conforme a necessidade, verificar o estado dos pneus e efetuar a troca 
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conforme a necessidade, verificar o sistema de freios, direção e parte elétrica e antes de 

entregar o veículo é realizado e engraxe e teste de rodagem. 

 

# Motos -> controle de manutenção que é terceirizado, polimento e esticar corrente. 

 

# Controle administrativo dos veículos -> solicitação e compra de peças para caminhões, 

automóveis e empilhadeiras, controle de estoque de peças, abastecimento de diesel 

(eventual), controle do diesel, montagem dos motores, lavagem dos caminhões (com água e 

shampoo), solda elétrica com eletrodo e oxigênio, controle de pintura do prédio e socorro 

emergencial (caminhões e automóveis).   

     

Dosimetria 100% jornada (TWA) = 79,7 dB (A) : dose (8:48) = 47,71% 

 

EPI’s fornecidos: botina, protetor auricular, luva nitrílica, creme de proteção para as mãos, 

máscara para pintura, máscara de solda, luva de raspa de couro, avental de raspa de couro, 

respirador para fumos metálicos e protetor facial. 

 

13. Setor: ÁGUA MINERAL 20 LITROS 

 

O referido setor está localizado no interior do prédio de produção. A área do setor é 

de aproximadamente 406,30 m², piso de concreto liso polido e EPOX, cobertura de armação 

de ferro e folhas de zinco. Ventilação natural através de aberturas nas paredes e iluminação 

natural e artificial, sendo complementada por 7 luminárias fluorescentes grandes duplas, 1 

luminária fluorescente grande simples e 1 lâmpada de mercúrio sobre as áreas de trabalho. 

Pé direito de aproximadamente 4 a 8 metros de altura. 

 

Equipamentos utilizados: esteira de transporte, máquina lavadora de garrafões 20 litros, 

enchedora 20 litros, 1 empilhadeira, 1 ar-condicionado de 21.000 BTU’s, 1 exaustor, 

inspeção visual e vídeo-jet.  
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Entrevistados: Leandro Isidoro Schneider (Auxiliar de Indústria), Natalício Mörs 

(Operador de Máquina), Raul Sandri (Operador de Máquina), Luís Fernando Lucietto 

(Auxiliar de Indústria), Clécio Roberto Krohn (Auxiliar de Indústria) e Adriano Diedrich 

(Técnico em Segurança do Trabalho). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atividades desenvolvidas no setor: 

 

# Carregamento e descarga de garrafões vazios -> descarga dos garrafões vazios e 

carregamento de garrafões cheios, manualmente. Na descarga, o garrafão é retirado do 

caminhão, é verificado se está em bom estado e é colocado na esteira para passar no 

contador e entrar no processo de produção. No carregamento, pega-se o garrafão da esteira e 

coloca no caminhão (fazendo o empilhamento). 
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# Lavadora de garrafões de 20 litros -> usa-se chaves de “boca” para limpeza do esguicho 

(peça da máquina que introduz-se no garrafão para lavar). O garrafão vem da esteira e entra 

para dentro da máquina para ser lavado. O funcionário faz toda a geração da máquina 

através do acionamento de botões. Engraxa a máquina (uma vez a cada 15 dias) com uma 

máquina manual (engraxadeira). 

 

# Enchedora de garrafões de 20 litros -> o operador controla a máquina através do 

acionamento de botões, sendo que o garrafão vem da esteira que vem da lavadora 

(RINSAGEM DOS GARRAFÕES), passa pela câmera ultra-violeta para a descontaminação 

do recipiente, enche o garrafão de água, passa pelo tampador e segue pela esteira para outro 

setor. (As tampas são colocadas na máquina – enche-se o garrafão manualmente – 

abastecimento). De manhã, antes do início da produção, é feita a limpeza da máquina (com 

soda e cloro). 

 

# Esteira da linha de água mineral 20 litros – inspeção visual -> revisão dos garrafões 

que vêm na esteira do setor de engarrafamento 20 litros. 

 

# Esteira da linha de água mineral 20 litros – colocação do plástico no garrafão -> o 

garrafão vem da esteira, da função de inspeção visual, passa pelo vídeo-jet (jato de tinta que 

coloca a data de validade). O funcionário coloca manualmente o plástico de proteção no 

garrafão.  

 

# Esteira da linha de água mineral 20 litros – Colocação do lacre -> o lacre é colocado 

manualmente sobre o bico do garrafão, na seqüência vai da esteira para o forno para acoplar 

o lacre e o plástico do garrafão, a mais ou menos 198º C. 

     

Ruído médio nos setores: de 64 dB (A) a 89 dB (A);  
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EPI’s fornecidos: botina, botina hidrofugada, protetor auricular, luva de algodão com banho 

de nitrila, luva nitrílica e óculos de proteção. 

 

14. Setor: ÁGUA MINERAL 5 LITROS 

 

O referido setor está localizado no interior do prédio de produção. A área do setor é 

de aproximadamente 239 m², piso de EPOX, cobertura de armação de ferro e telhas de 

zinco. Ventilação natural através de aberturas nas paredes e artificial através de 1 ar-

condicionado. Iluminação natural e artificial, sendo complementada por 4 luminárias 

fluorescentes grandes duplas e 2 lâmpadas ultra-violetas sobre as áreas de trabalho. Pé 

direito de aproximadamente 8 a 10 metros de altura. 

 

Equipamentos utilizados: enchedora 5 litros, lavadora, esteira transportadora, inspeção 

visual, vídeo-jet e máquina de empacotamento. 

 

Entrevistados: Clécio Roberto Krohn (Auxiliar de Indústria) e Adriano Diedrich (Técnico 

em Segurança do Trabalho). 
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Atividades desenvolvidas no setor: 

 

# Abastecimento da esteira -> o funcionário abre o palete com uma faca e coloca os 

frascos vazios na esteira. 

 

# Lavadora das garrafas 5 litros -> é um equipamento, o funcionário somente observa a 

máquina operar. 

 

# Enchedora das garrafas 5 litros -> opera a máquina, abastece com tampa e limpa 

diariamente a máquina. 

 

# Inspeção visual -> inspeção visual, verificando a tampa, o nível da água ou se há 

impurezas, sendo que cada funcionário fica meia hora no posto, revezando com os 

funcionários da colocação de rótulos que ficam nas esteiras. 

 

# Rotulagem manual -> colocação manual do rótulo e ajuste do mesmo no frasco.  

 

# Colocação de alça -> retira o saco com alça do depósito (aproximadamente 15 Kg), pega 

aproximadamente 2 sacos por lote de produção, coloca as alças em água morna para que 

fique mais flexível, após coloca a alça sobre o frasco, enquanto que outro funcionário faz o 

ajuste. 

 

# Empacotamento -> ajusta os frascos na entrada da empacotadora, substitui filmes (rótulos 

de plástico) que retira no estoque, transportando com carrinho e ajustando manualmente na 

máquina, sendo que para cada lote são usados em média 2 (dois) rolos.  

 

# Empilhamento manual -> retira os fardos (4 garrafões por fardo = 20 Kg) e coloca sobre 

o palete.  
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# Transporte do produto acabado -> transporta os palets com carrinho, levando-os até o 

estoque.   

    

Ruído médio nos setores: de 77,6 dB (A) a 84,3 dB (A);  

 

EPI’s fornecidos: botina, botina hidrofugada, protetor auricular, luva de algodão com banho 

de nitrila, luva nitrílica e óculos de proteção. 

 

15. Setor: LINHA LATAS 

 

O referido setor está localizado no interior do prédio de produção. A área do setor é 

de aproximadamente 702,66 m², piso de concreto e EPOX, chapa de concreto(paletizadora) 

armação de ferro e telhas de zinco e forro de PVC. Ventilação natural e artificial através de 

sala climatizada. Iluminação natural e artificial, sendo complementada por 11 luminárias 

fluorescentes grandes duplas e 4 luminárias fluorescentes pequenas duplas sobre as áreas de 

trabalho. Pé direito de aproximadamente 5 a 10 metros de altura. 

 

Equipamentos utilizados: despaletizadora de latas, ezsteira transportadora, comando da 

despaletizadora, 2 empacotadoras de latas, forno de aproximadamente 200º C, 4 ventiladores 

para resfriamento dos fardos, inspeção de nível, vídeo-jet, 1 aquecedor de cola nordson, 

Pára-mix Rinser, controlador de Brixe e CO2, enchedora, recravadeira, paletizadora e 

envolvedora. 
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Entrevistados: Sigmar Arend (Operador de Máquina), Leonardo André Becker (Operador 

de Máquina), Fabrício Jungkenn (Operador de Máquina) e Adriano Diedrich (Técnico em 

Segurança do Trabalho). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atividades desenvolvidas no setor: 

 

# Despaletizadora da linha de latas -> a empilhadeira coloca os palets sobre a esteira, o 

operador retira o que está ao redor dos palets, solta as fitas, aciona a máquina através de 

painel eletrônico que fica no 2º piso, ou seja, o funcionário deve subir as escadas. 

 

# Enchedora da linha de latas -> a lata vem da despaletizadora pela esteira, passa pelo 

Rinser e entra na enchedora. O operador no início da operação faz a limpeza da máquina 

(usa soda diluída). Abastece a bomba com soda líquida que é pega na Xaroparia. Regula os 

registros para a limpeza, controla a limpeza que é automática (o funcionário controla o nível 

do tanque, pressão e registros). Após a limpeza, é realizado o resfriamento da máquina (abre 

registro). O processo produtivo é controlado através de acionamento de painel. No final do 

processo é feita a limpeza geral da máquina. Além disso, controlam o Brix e CO2 através de 

painel, o Rinser e a inspeção de nível (o operador somente aciona e desliga o equipamento). 
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# Empacotadora da linha de latas (marca Rodighero) -> abastece com plásticos de mais 

ou menos 30 Kg que pega no Almoxarifado, trazendo com carinho de transporte até a 

máquina. (em média 6 vezes por dia quando há produção). A lata vem pela esteira da 

enchedora e passa pelo aquecedor, depois volta para a esteira e passa pela inspeção de nível, 

logo após passa pelo vídeo jet, voltando para a esteira e indo para a empacotadora, onde 

confecciona os fardos. (6 ou 12 unidades), passando então pelo forno e indo para a 

paletização. O operador controla o processo através de botões. No início da produção, 

abastece o forno aquecedor com água (através de acionamento de registro), abre a válvula de 

vapor (manualmente), regula a temperatura da máquina através de registro até atingir 45º C. 

A cada 10 minutos, o operador confere a temperatura e regula se necessário. No final da 

produção, fecha o vapor manualmente, esvazia o tanque abrindo o registro. 

 

# Empacotadora da linha de latas (marca Kisters) -> o operador abastece a máquina com 

fardos de papelão, onde a máquina irá puxar um a um para confeccionar a caixa de papelão. 

Abastece a máquina com cola (granulada) que é derramada num aquecedor automático de 

cola, onde mais tarde o controle será automático através do painel de controle. O fardo segue 

para a paletização automática e também abastece a empacotadora com plásticos. 

 

# Paletizadora da linha de latas (automática) -> a lata vem pela esteira da empacotadora, 

entra na máquina, onde são feitas as camadas. As camadas são colocadas sobre o palet, que 

depois de formado, a máquina empurra para a envolvedora (que plastifica) que leva até o 

final da esteira, onde o operador da empilhadeira busca para levar ao estoque. O controle é 

feito através de painel. O operador abastece com plástico a envolvedora, pegando no 

Almoxarifado uma bobina de cada vez, também ajuda a fazer a manutenção da máquina, 

sendo que a lubrificação é pneumática e controlada pelo operador via painel. 

 

# Paletizadora da linha de latas (manual) -> o pacote vem pela esteira, passa pelo 

resfriamento e chega até a borda, onde 3 funcionários paletizam os pacotes, ou seja, 
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organizam o empilhamento manual dos fardos para que o operador de empilhadeira possa 

levar para o estoque. 

     

Dosimetria 100% jornada (TWA) = 89,5 dB (A) : dose (7:09) = 185,7% 

 

EPI’s fornecidos: botina hidrofugada, protetor auricular, luva de algodão com banho de 

nitrila, luva nitrílica e óculos de proteção. 

 

16. Setor: LINHA DE ÁGUA MINERAL DIVERSOS TAMANHOS 

 

O referido setor está localizado no interior do prédio de produção. A área do setor é 

de aproximadamente 478 m², piso de concreto e EPOX, cobertura de armação de ferro e 

telhas de zinco. Ventilação natural e artificial através de sistema climatizado. Iluminação 

natural e artificial, sendo complementada por 8 luminárias fluorescentes duplas grandes 

sobre as áreas de trabalho. Pé direito de aproximadamente 5 a 8 metros de altura. 

 

Equipamentos utilizados: 1 sopradora, 1 comando da sopradora, equipamento de 

abastecimento da pré-forma, 1 esteira transportadora, 1 máquina enchedora de água mineral, 

máquina de colocar tampas, sala climatizada com sistema de resfriamento e exaustão, 

rotuladora, empacotadora e paletizadora. 
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Entrevistados: André Ricardo Barbom (Operador de Máquina), Oldair Pedro Luy 

(Operador de Máquina), Leonardo André Becker (Operador de Máquina) Leandro Matos 

(Operador de Máquina), Sigmar Arend (Operador de Máquina) e Adriano Diedrich (Técnico 

em Segurança do Trabalho). 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Atividades desenvolvidas no setor: 

 

# Sopradora da linha de água mineral -> as gaiolas com as pré-formas do PET são 

despejadas na caçamba (mecanicamente), sendo que o material entra no elevador, seguindo 

pela esteira e entrando na máquina automaticamente. O operador controla o processo através 

do painel do computador. O controle das gaiolas (lote, cor, quantidade de caixa, peso) são 

anotados numa planilha em papel para controle de produção e de estoque e ainda elabora a 

manutenção da máquina. 

 

# Enchedora da linha de água mineral -> as PET vêm por transporte aéreo, através das 

esteiras, sendo que as garrafas são lavadas em uma máquina chamada Rinser, depois entra 

na máquina, é pressurizada com ar (o gás que fica na garrafa), é enchida com o produto, 
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segue para outro complexo, o tampador e depois vai para a rotuladora através da esteira de 

transporte. O funcionário controla a operação através de acionamento em um painel. 

 

# Rotuladora da linha de água mineral -> o frasco vem da sala de enchimento pela esteira 

transportadora, entra dentro da máquina e recebe o rótulo, (o abastecimento do rótulo é feito 

pelo funcionário) (a cola vem em tijolo e é colocada na máquina). A operação é feita pelo 

funcionário através de controle do painel. 

 

# Empacotadora da linha de água mineral -> o frasco vem pela esteira da rotulagem, faz 

o separamento dos frascos para formar os fardos (máquina), a máquina envolve os frascos 

com plástico. Os fardos seguem pela esteira e entram dentro do forno a uma temperatura de 

cerca de 190º C. O funcionário abastece a máquina com as bobinas de plástico (sempre que 

necessário). A bobina é retirada do Almoxarifado, com um carrinho transportador. A 

máquina é automática e o funcionário controla através de um painel eletrônico. 

 

# Paletizadora da linha de água mineral -> os frascos vêm da empacotadora em fardos 

pela esteira, entram no complexo maquinário para a formação das camadas dos fardos, onde 

são empilhados mecanicamente e plastificados. Entre as camadas, a máquina coloca uma 

chapa de eucatex. O funcionário controla o complexo maquinário através de painel 

eletrônico. A bobina de plástico é substituída pelo funcionário, que a retira do Almoxarifado, 

também faz diariamente a limpeza e manutenção da máquina. 

     

Dosimetria 100% jornada (TWA) = 90,1 dB (A) : dose (7:42) = 203,9% 

 

EPI’s fornecidos: botina hidrofugada, protetor auricular, luva nitrílica e óculos de proteção. 
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17.  Setor: LINHA DO ENERGÉTICO 

 

O referido setor está localizado no interior do prédio de produção. A área do setor é 

de aproximadamente 186,42 m², piso de lajota, cobertura de forro de PVC, com armação de 

ferro e telhas de zinco. Ventilação natural e artificial, através de climatização. Iluminação 

natural e artificial, sendo complementada por 4 luminárias fluorescentes duplas grandes 

sobre as áreas de trabalho. Pé direito de aproximadamente 4,5 a 10 metros de altura. 

 

Equipamentos utilizados: 1 sopradora, 1 comando da sopradora, 1 esteira transportadora, 1 

máquina enchedora (lavadora de frascos, enchedora e tampadora), rotuladora, empacotadora, 

paletizadora, pasteurizador e vídeo jet. 
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Entrevistados: Fabrício Jungkenn (Operador de Máquina), Leandro Matos (Operador de 

Máquina), Leonardo André Becker (Operador de Máquina) e Adriano Diedrich (Técnico em 

Segurança do Trabalho). 
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Atividades desenvolvidas no setor: 

 

# Sopradora da linha do energético -> as gaiolas com as pré-formas do PET são 

despejadas na caçamba (mecanicamente), sendo que o material entra no elevador, seguindo 

pela esteira e entrando na máquina automaticamente. O operador controla o processo através 

do painel do computador. O controle das gaiolas (lote, cor, quantidade de caixa, peso) são 

anotados numa planilha em papel para controle de produção e de estoque e ainda elabora a 

manutenção da máquina. 

 

# Enchedora da linha do energético -> o frasco vem da sopradora e passa pelo Rinser para 

ser lavado, em seguida é enchido, colocado tampa e segue pela esteira para a inspeção de 

nível. O operador faz a pasteurização do Frukito e auxilia na manutenção e lubrificação da 

máquina. 

 

# Inspeção visual -> o frasco vem pela esteira passando pela inspeção visual, que é 

realizada visualmente para retirar os frascos que estão fora do padrão, seguindo após pela 

esteira até a rotuladora. 

 

# Rotuladora da linha do energético -> o frasco vem da inspeção visual e entra na 

máquina para receber a rotulagem. Recebe também a impressão da data de validade e segue 

pela esteira até a empacotadora. O controle do equipamento é realizado através de painel 

eletrônico, sendo que o operador também auxilia na manutenção e lubrificação da máquina. 

 

# Empacotadora da linha do energético -> o frasco vem da rotuladora através da esteira 

transportadora e entra no complexo que faz os pacotes. É embrulhado com plástico, 

seguindo pela esteira até o local destinado ao empilhamento dos fardos (manualmente de 6 e 

12). O funcionário abastece a máquina com rolos de plástico. 
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# Paletização manual -> os fardos vem pela esteira e são paletizados manualmente pelos 

funcionários. 

     

Ruído médio nos setores: de 73 dB (A) a 91,7 dB (A);  

 

EPI’s fornecidos: botina hidrofugada, protetor auricular, luva nitrílica e óculos de proteção. 

 

18. Setor: LINHA DOS REFRIGERANTES PET 

 

O referido setor está localizado no interior do prédio de produção. A área do setor é 

de aproximadamente 669,20 m², piso de lajota e concreto, cobertura de forro de PVC, chapa 

de concreto, armação de ferro e telhas de zinco. Ventilação natural e artificial, através de 

climatização e ventilador. Iluminação natural e artificial, sendo complementada por 8 

luminárias fluorescentes duplas grandes, 5 luminárias fluorescentes simples grandes e 2 

luminárias fluorescentes pequenas simples sobre as áreas de trabalho. Pé direito de 

aproximadamente 5 a 10 metros de altura. 

 

Equipamentos utilizados: abastecedor de pré-formas, 1 sopradora, 1 esteira transportadora, 

1 máquina enchedora, 1 Rinser (limpeza de frascos por jatos d’água), máquina de colocar 

tampa, paletizadora, envolvedora, Mixer (mistura xarope com água, coloca CO2 e gela o 

refrigerante), inspeção de nível, (raio gama), rotuladora, vídeo jet (coloca data), máquina 

checkmat (faz a leitura da inspeção de nível e dados de produção) e empacotadora. 
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Entrevistados: Mário Ataídes Santos Morais (Operador de Máquina), Giovani Tamiosso 

(Operador de Máquina), João Almir Siebeneichler (Operador de Máquina) e Adriano 

Diedrich (Técnico em Segurança do Trabalho). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atividades desenvolvidas no setor: 

 

# Sopradora da linha de refrigerantes PET -> coloca-se a pré-forma na caçamba e passa 

para a máquina sopradora, através de uma esteira, faz-se o frasco na sopradora (o material 

recebe calor de aproximadamente 88º C), controla o processo automaticamente. O frasco 

segue pela esteira a caminho da lavadora. O funcionário também faz manutenção e 

regulagem da máquina, a cada 15 dias engraxam a máquina com uma engraxadeira. 

 

# Enchedora da linha de refrigerantes PET -> o frasco vem da sopradora, passa pela 

Rinser, vai para a enchedora, passa pelo tampador, segue pela esteira para a rotuladora 

passando antes pela inspeção de nível, sendo que a preparação do refrigerante acontece 

simultaneamente. O controle é feito através de um painel, sendo que o funcionário também 

auxilia na limpeza e manutenção da máquina. 

 

# Rotuladora da linha de refrigerantes PET -> O frasco vem da enchedora pela esteira, 

passa pelo checkmat (faz a leitura do nível de refrigerante e se estiver sem tampa será 
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rejeitado), passando após pela rotuladora para colocação do rótulo, depois pelo vídeo jet 

para impressão da data de validade, seguindo após pela esteira até a empacotadora, sendo 

que o controle é realizado através de um painel eletrônico. O funcionário também colabora 

na manutenção da máquina. 

 

# Empacotadora da linha de refrigerantes PET -> O frasco chega da rotuladora pela 

esteira, entra no complexo onde se formam os fardos, embala com plástico, passando após 

pelo forno para acoplar o plástico aos frascos, descendo após até a paletizadora. O operador 

faz o abastecimento da máquina com rolo de plástico, sendo que os rolos são retirados do 

Almoxarifado com carrinho. O funcionário também auxilia na manutenção da máquina. 

 

# Paletizadora da linha de refrigerantes PET -> os frascos vêm da empacotadora em 

fardos pela esteira, entram no complexo maquinário para a formação das camadas dos 

fardos, onde são empilhados mecanicamente e plastificados. Entre as camadas, a máquina 

coloca uma chapa de eucatex. O funcionário controla o complexo maquinário através de 

painel eletrônico. A bobina de plástico é substituída pelo funcionário, que a retira do 

Almoxarifado, também faz diariamente a limpeza e manutenção da máquina. 

     

Enchedora - Dosimetria 100% jornada (TWA) = 89,3 dB (A) : dose (7:53) = 182,4% 

 

Paletizadora - Dosimetria 100% jornada (TWA) = 73,2 dB (A) : dose (7:07) = 19,53% 

 

EPI’s fornecidos: botina hidrofugada, protetor auricular, luva nitrílica e óculos de proteção. 

 

19. Setor: LINHA DO VIDRO 

 

O referido setor está localizado no interior do prédio de produção. A área do setor é 

de aproximadamente 640,52 m², piso de lajota e concreto, cobertura de chapa de concreto, 

armação de ferro e telhas de zinco. Ventilação natural e iluminação natural e artificial, sendo 
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complementada por 1 luminária fluorescente simples grande, 1 luminária fluorescente dupla 

grande e 2 equipamentos de inspeção visual com 5 lâmpadas fluorescentes médias em cada 

sobre as áreas de trabalho. Pé direito de aproximadamente 5 a 10 metros de altura.  

 

Equipamentos utilizados: esteira transportadora, equipamento pneumático para 

desencaixotamento, 2 equipamentos de inspeção visual, máquina lavadora de garrafas, 

máquina rotuladora, máquina enchedora, máquina que prepara o refrigerante, máquina 

tampadora e paletizadora. 

 

Entrevistados: Sigmar Arend (Operador de Máquina), Celso Luís Schossler (Operador de 

Máquina), Célio Bergmann (Operador de Máquina), Sandro Luís dos Santos (Auxiliar de 

Indústria), Ênio Krumenauer (Auxiliar de Indústria) e Adriano Diedrich (Técnico em 

Segurança do Trabalho). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atividades desenvolvidas no setor: 

 

# Despaletização manual da linha de garrafas de vidro -> operador da empilhadeira traz 

os palets, colocando os mesmos sobre a esteira, sendo que o funcionário retira a fita dos 
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palets manualmente. Depois, desmonta os palets, ou seja, coloca as caixas na esteira (esta 

atividade é revesada com o desencaixotamento e com a inspeção visual nº 2). 

 

# Desencaixotamento manual da linha de garrafas de vidro -> retira as garrafas das 

caixas plásticas com o auxílio de um equipamento pneumático manual colocando-as sobre 

uma esteira que as transportará até a lavadora de garrafas, onde serão limpas. As caixas 

vazias seguem por outra esteira, passando por um equipamento de limpeza, que utiliza água 

quente, chegando no equipamento de encaixotamento automático (esta atividade é revesada 

com a despaletização e com a inspeção visual nº 2). 

 

# Lavadora da linha de garrafas de vidro -> operar a lavadora através de comandos 

automáticos, além de controlar visualmente o nível da água da máquina e limpar 

manualmente as peneiras e filtros do equipamento. Além disso, no final da produção realizar 

a limpeza geral (interna e externa) da lavadora. 

 

# Inspeção nº 1 da linha de garrafas de vidro -> de um lado atua o funcionário da 

rotuladora, do outro lado, atua o funcionário da enchedora. A garrafa sai da máquina 

lavadora de garrafas, segue pela esteira e chega na inspeção nº 1. São retiradas as garrafas 

que têm o bico trincado, com sujeira, etc., sendo que a inspeção é realizada visualmente. 

 

# Enchedora da linha de garrafas de vidro -> as garrafas saem da lavadora e vêm pela 

esteira, passando pela inspeção nº 1, seguindo pela esteira e entrando na máquina enchedora. 

O operador controla a máquina através de um painel eletrônico. A máquina coloca a tampa e 

a garrafa segue para a inspeção nº 2. Os funcionários colocam as tampas na máquina. Antes 

de iniciar a atividade, todos os dias, é realizada a limpeza da máquina automaticamente, 

sendo que o operador controla a ligação dos canos (feita manualmente). 

 

# Inspeção nº 2 da linha de garrafas de vidro -> de um lado atua o funcionário da 

despaletizadora ou desencaixotadora e do outro lado o funcionário da encaixotadora. A 
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garrafa vem da enchedora (cheia e com tampa), passando pela inspeção visual para 

verificação do nível, tampa e se há alguma sujeira (esta atividade é revesada com a 

despaletização e com o desencaixotamento). 

 

# Rotuladora da linha de garrafas de vidro -> as garrafas vêm da inspeção nº 2, entrando 

uma a uma na máquina rotuladora, onde se recebe o rótulo. O funcionário prepara a cola 

num balde (cola em pó é misturada com água). Abastecimento de rótulos nos carrinhos da 

máquina. Inspeção manual da data de validade no rótulo, antes de ele ir para a garrafa. 

 

# Encaixotadora da linha de garrafas de vidro -> as garrafas vêm pela esteira da 

rotuladora, entram no complexo maquinário para que as garrafas sejam colocadas nas caixas. 

O operador controla o funcionamento da máquina através do painel eletrônico e faz o 

controle visualmente para detectar algum problema. 

 

# Paletizadora da linha de garrafas de vidro -> o engradado vem pela esteira e entra na 

máquina, onde são feitas as camadas de caixas (as caixas são encaixadas umas nas outras), 

onde são feitas 5 camadas a cada palete. A máquina empurra até o final da esteira, onde a 

empilhadeira pega e transporta até o estoque. O operador controla a máquina através de um 

painel eletrônico. Também amarra com fita as caixas que já estão nos palets para não caírem 

durante o transporte, faz a limpeza diariamente da máquina e do espaço de trabalho, pois não 

há faxineiros para o local. Lavam o chão com lava-jato uma vez por semana, auxiliam na 

manutenção e lubrificação da máquina. 

 

Enchedora - Dosimetria 100% jornada (TWA) = 94,0 dB (A) : dose (8:47) = 346,5% 

 

EPI’s fornecidos: botina, protetor auricular, óculos de proteção, luva de algodão com banho 

de nitrila e luva nitrílica quando manusear com produtos químicos. 
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20. Setor: INJEÇÃO DE PRÉ-FORMAS 

 

O referido setor está localizado no interior do prédio de produção. A área do setor é 

de aproximadamente 653,31 m², piso de concreto bruto e concreto liso polido pintado, 

paredes de alvenaria, cobertura de travessas de ferro e telhas de zinco. Ventilação natural 

através de aberturas nas paredes e iluminação natural e artificial, sendo complementada por 

13 luminárias fluorescentes duplas grandes sobre as áreas de trabalho. Pé direito de 

aproximadamente 8 a 10 metros de altura. 

 

Equipamentos utilizados: 1 empilhadeira, 1 injetora de pré-formas, 1 paleteira e 1 moedor 

de pré-formas. 

 

Entrevistados: Geovani Tamiosso (Operador de Máquina) e Adriano Diedrich (Técnico em 

Segurança do Trabalho). 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

Atividades desenvolvidas no setor: 

 

# Injeção de pré-formas -> retirar sacos de resina do estoque, com auxílio de uma 

empilhadeira, colocando sobre uma plataforma. A parte inferior do saco é aberta, fazendo a 

resina cair dentro de um tanque de aço inox. Após o saco esvaziar, o operador da injetora 

dobra os sacos e coloca em um local de armazenamento para ser devolvido aos 
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fornecedores. Além disso, opera a injetora com comandos automáticos, realiza serviços de 

lubrificação e regulagens e coloca na saída da máquina, gaiolas de metal para o 

armazenamento das pré-formas produzidas. As gaiolas contendo pré-formas são levadas por 

ele, com auxílio de uma empilhadeira para o estoque. Para finalizar, também tem a função 

de moer as pré-formas defeituosas através de um equipamento automático. 

 

Injetora - Dosimetria 100% jornada (TWA) = 94,2 dB (A) : dose (8:54) = 356,6% 

 

EPI’s fornecidos: botina, protetor auricular, luva de algodão com banho de nitrila e creme 

de proteção para as mãos. 

 

III. CONDIÇÕES AMBIENTAIS DOS LOCAIS DE TRABALHO 

 

Os setores da área de produção, manutenção e outros (Almoxarifado, Resíduos 

Sólidos, Estação de Tratamento de Efluentes (ETE), Sala de Máquinas) possuem boas 

condições de ventilação e iluminação (natural complementada por luminárias), com níveis 

de temperatura amena em condições normais de trabalho.  

 

A Administração (Escritório) possui boa ventilação e iluminação, com níveis de 

temperatura amena em condições normais de trabalho, controlada por ar condicionado. 

 

A seguir relacionamos as medições de temperatura e umidade relativas nos respectivos 

setores: 

 

SETOR TEMPERATURA ºC UMIDADE % 

Administrativo 16,4 35 

Análise de Crédito 16,4 33 

Faturamento 16,0 34 
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Tesouraria 16,9 35 

Vendas 16,3 32 

Almoxarifado de matérias-primas 15,0 32 

Planejamento e Controle de Produção 15,4 33 

Vigias 14,4 37 

Limpeza 16,6 36 

Resíduos Sólidos 17,1 36 

Almoxarifado Geral 15,1 32 

Xaroparia 15,9 40 

Laboratório 15,4 41 

Carregamento 15,4 35 

Caldeira 17,0 30 

Estação de Tratamento de Efluentes (ETE) 17,9 30 

Sala de Máquinas 20,0 30 

Geradores 16,1 35 

Manutenção Industrial 15,8 38 

Manutenção de Veículos 16,1 35 

Água Mineral 20 Litros 16,0 32 

Água Mineral 5 Litros 15,3 31 

Linha Latas 15,3 31 

Linha de Água Mineral diversos tamanhos 15,1 32 

Linha do Energético 15,9 35 

Linha dos refrigerantes PET 14,9 31 

Linha do Vidro 15,4 37 

Injeção de Pré-formas 15,3 31 

Descarga 15,0 31 
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IV. REGISTRO DOS AGENTES NOCIVOS, CONCENTRAÇÃO, 

INTENSIDADE, TEMPO DE EXPOSIÇÃO E METODOLOGIAS 

UTILIZADAS, CONFORME O CASO 

 

 AGENTE FÍSICO 

 

Na avaliação quantitativa ambiental nos setores da administração identificamos que o 

ruído médio varia de 51,8 dB (A) a 88,7 dB (A). 

 

Na avaliação quantitativa ambiental nos setores da produção identificamos que o ruído 

médio varia de 44,9 dB (A) a 110 dB (A). 

 

A exposição ao agente físico ruído é permanente devido à necessidade de utilização 

das máquinas existentes nos setores e descritas no item II. 

 

A metodologia de medição segue a Norma Regulamentadora NR-15, ou seja, os níveis 

de ruído foram medidos em decibéis (dB) com instrumento de nível de pressão sonora 

operando no circuito de compensação “A” e circuito de resposta lenta (SLOW). As leituras 

foram feitas próximas ao ouvido do trabalhador. 

 

AGENTE QUÍMICO 

 

Na avaliação qualitativa ambiental nos setores de produção e administração 

identificamos que existem alguns agentes químicos como: 

 

Geral: Detergente desincrustante ácido, Detergente cáustico desengraxante de alta 

espuma, Lubrificante sintético de esteiras, Desinfetante a base de quaternário de amônio 

para a indústria alimentícia, Detergente semi-pastoso para limpeza de carrocerias e chassis, 
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Aditivo ácido para soda cáustica, Detergente cáustico clorado para aplicação por espuma, 

Lubrificante para esteiras transportadoras com alto grau de sujidade, Aditivo líquido para 

soluções cáusticas, para limpeza de equipamentos em indústrias de alimentos, laticínios e de 

bebidas, Detergente ácido para lavagem de tanques, Desinfetante líquido à base de sais 

quaternários de amônio para desinfecção de equipamentos e instalações em indústrias 

alimentícias e de bebidas, Desinfetante à base de ácido peracético estabilizado e ácidos 

orgânicos para uso em indústrias de alimentos e bebidas, Detergente para limpeza de pisos e 

remoção de óxidos, ELTROL 650 e Detergente e desinfetante líquido, alcalino clorado, para 

higienização por espuma. 

 

A exposição aos agentes químicos é intermitente conforme a necessidade de utilização 

dos mesmos durante a jornada de trabalho, sendo que os mesmos estão descritos 

anteriormente. 

 

AGENTE BIOLÓGICO 

 

Não foi verificada a exposição a agentes biológicos conforme anexo IV do Decreto 

3048/99. 

 

EPI’s FORNECIDOS 

 

Avental de napa, avental de raspa de couro, botas de borracha, botina hidrofugada, 

calçado de segurança tipo botina, capacete de segurança, casaco térmico, creme de proteção 

para as mãos, luva de segurança (raspa de couro), luva de segurança (nitrílica), luva de 

segurança (algodão com banho de nitrila), luva de segurança (látex, borracha), máscara para 

pintura, máscara para soldas, óculos de proteção, protetor auditivo tipo plug, protetor 

auditivo tipo concha, protetor facial, respirador para fumos metálicos e respirador para 

poeiras. 
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V. EM SE TRATANDO DE AGENTES QUÍMICOS, DEVERÁ SER 

INFORMADO O NOME DA SUBSTÂNCIA ATIVA, NÃO SENDO 

ACEITAS CITAÇÕES DE NOMES COMERCIAIS, DEVENDO SER 

ANEXADA A RESPECTIVA FICHA TOXICOLÓGICA 

 

 Agentes Químicos: Produtos utilizados nos setores da empresa (PASCAL, SU 169, 

DICOLUBE RS – 148, DIVOSAN DIVOQUAT FORTE, ORQUIMOL, DIVO 660, 

QUIMISTROL SU 727, P3 Luboklar HH (BR), P3 Stabicip ZN, P3 Trimeta S Plus, P3 

Triquart B, Vortexx, P3 VR 1255/1, ELTROL 650 e Topax 68).  

 

VI. DURAÇÃO DO TRABALHO QUE EXPONHA O TRABALHADOR 

AOS AGENTES 

 

         A exposição dos trabalhadores expostos ao item IV era intermitente especificamente 

nos setores que possuem determinado risco. 

          

Nos setores da empresa não existe exposição dos trabalhadores a agentes passíveis de 

gerar danos a sua saúde, conforme Anexo IV, Decreto 3.048/99. 
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VII. INFORMAÇÃO SOBRE A EXISTÊNCIA E APLICAÇÃO 

EFETIVA DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL 

(EPI), A PARTIR DE 14 DE DEZEMBRO DE 1998, OU 

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO COLETIVA (EPC), A 

PARTIR DE 14 DE OUTUBRO DE 1996, QUE NEUTRALIZEM 

OU ATENUEM OS EFEITOS DA NOCIVIDADE DOS 

AGENTES EM RELAÇÃO AOS LIMITES DE TOLERÂNCIA 

ESTABELECIDOS, DEVENDO CONSTAR TAMBÉM: 

 

a) se a utilização do EPC ou do EPI reduzir a nocividade do agente nocivo de 

modo a atenuar ou a neutralizar seus efeitos em relação aos limites de tolerância 

legais estabelecidos. 

 

O grupo homogêneo de trabalhadores utiliza os EPI’s abaixo relacionados, de forma 

eficaz. O fornecimento e treinamento para o uso e a fiscalização do uso permanente estão a 

cargo do Técnico em Segurança do Trabalho da empresa.  

 

b) as especificações a respeito dos EPC’s e dos EPI’s utilizados, listando os 

Certificados de Aprovação (CA’s) e, respectivamente, os prazos de validade, a 

periodicidade das trocas e o controle de fornecimento aos trabalhadores. 

 

Para um controle de fornecimento e fiscalização eficaz, a empresa registra o 

recebimento por parte dos funcionários de todos os EPI’s fornecidos, bem como inspeciona, 

higieniza ou substitui peças quando necessário, mediante registro e assinatura dos 

funcionários nas fichas de registro de EPI’s. Esta é individual, ou seja, cada funcionário tem 

sua ficha de registro de EPI’s. É obrigação da empresa fornecer, treinar, tornar obrigatório e 

fiscalizar o uso correto dos EPI’s. Todos os EPI’s fornecidos pela empresa possuem os 
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respectivos CA’s, conforme relação dos Equipamentos de Proteção Individual descritos 

abaixo. Os prazos de validade podem ser observados no anexo 1, relação de Certificados de 

Aprovação dos EPI´s utilizados na empresa. 

 

RELAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE 

PROTEÇÃO INDIVIDUAIS (EPIs) 

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL   -   E.P.I. C.A. 

AVENTAL DE SEGURANÇA 10.096 

CALÇADO DE SEGURANÇA 12.232 

CAPACETE DE SEGURANÇA 498 

CREME DE PROTEÇÃO 8.265 

DISPOSITIVO DE TRAVA QUEDA DE SEGURANÇA 9.403 

LUVA DE SEGURANÇA 3.983 

LUVA DE SEGURANÇA 5.297 

LUVA DE SEGURANÇA 10.077 

LUVA DE SEGURANÇA 10.164 

MÁSCARA DE SOLDA DE SEGURANÇA 6.135 

ÓCULOS DE SEGURANÇA 10.377 

PROTETOR AUDITIVO 5.674 

PROTETOR AUDITIVO 5.745 

PROTETOR AUDITIVO 7.442 

PROTETOR AUDITIVO 8.670 

PROTETOR FACIAL DE SEGURANÇA 2.207 

RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR DE SEGURANÇA 2.072 

RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR DE SEGURANÇA 3.929 

RESPIRADOR PURIFICADOR DE SEGURANÇA 5.658 

RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA SEMIFACIAL 4.115 

   Fonte: SESMT – Bebidas Fruki Ltda – Lajeado - RS 
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Constatamos a presença dos seguintes sistemas de proteção coletiva: 

 

ADMINISTRAÇÃO 

- Setor : Administrativo – exaustão e resfriamento (sala climatizada); 

PRODUÇÃO 

- Setor: Xaroparia – Proteção em partes móveis e exaustão e resfriamento (sala 

climatizada); 

- Setor: Laboratório – exaustão e resfriamento (sala climatizada); 

- Setor: Caldeira – proteção em partes móveis; 

- Setor: Estação de Tratamento de Efluentes (ETE) – proteção em parte móveis, guarda 

corpo nas escadas e corrimões; 

- Setor: Sala de Máquinas – proteção de partes móveis; 

- Setor: Manutenção Industrial – biombo removível para solda; 

- Setor: Água Mineral 20 Litros – 1 exaustor; 

- Setor: Água Mineral 5 Litros – 1 exaustor; 

- Setor: Linha do Energético: exaustão e resfriamento (sala climatizada) e proteção em 

partes móveis; 

- Setor: Linha dos refrigerantes PET – proteção em partes móveis e exaustão e 

resfriamento (sala climatizada); 

- Setor: Linha do Vidro – proteção em partes móveis e corrimões; 

- Setor: Injeção de Pré-formas – guarda-corpo nas escadas e corrimões. 

 

VIII. MÉTODOS, TÉCNICA, APARELHAGENS E EQUIPAMENTOS 

UTILIZADOS PARA ELABORAÇÃO DO LTCAT 

 

O laudo foi elaborado de acordo com a Portaria n° 3311, de 29/11/89 e 

INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 84, de 17 de dezembro de 2002. 

Os Equipamentos utilizados conforme os agentes ambientais analisados: 
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· Medidor de nível sonoro – Decibelímetro INSTRUTHERM modelo DEC 5000; 

· Medidor de nível sonoro – Decibelímetro Lutron SL – 4.001 

· Calibrador para decibelímetros e dosímetros INSTRUTHERM modelo CAL – 1.000; 

· Termohigrômetro marca TempTec. 

· Dosímetro INSTRUTHERM modelo DOS 450 – nº de série 010502763. 

 

IX. CONCLUSÃO DO ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO 

TRABALHO RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO LAUDO 

TÉCNICO 

 

Consideradas as atividades desenvolvidas pelos empregados da empresa e avaliadas as 

condições e os locais de trabalho, somos de parecer que nos setores da empresa não existem 

atividades passíveis de serem consideradas como “atividade especial” nos termos do Quadro 

do Anexo IV (Classificação dos Agentes Nocivos), do Decreto 3048 de 06 de maio de 1999. 

 

1. RUÍDO 

 

Os funcionários que laboram em setores em que o nível de ruído é superior a 90 dB, 

estavam expostos ao “ruído”, em condições passíveis de ser classificada como “atividade 

especial”, conforme o Quadro do Anexo III, previsto no artigo 2, do Decreto 53.831/64, no 

item “1.1.6 – Ruído – Operações em locais com ruídos excessivos capaz de ser nocivo à 

saúde”, na atividade profissional descrita como “Trabalhos sujeitos a efeitos de ruídos 

industriais excessivos”, até a data de 05/03/1997. 

          

 Os níveis de Ruído estão informados no item IV (Registro de Agentes Nocivos). 

         

 O Anexo IV do Decreto 3.048/99 classifica como atividade especial a exposição sem 

proteção adequada de forma habitual e permanente, não eventual ou intermitente, do 
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trabalhador a níveis de ruído acima de 80 dB(A). No setor os funcionários estão expostos a 

níveis de ruído acima do citado de forma intermitente e com a utilização de protetores 

auriculares adequados com o devido Certificado de Aprovação (CA). Diante do exposto, 

concluímos que as atividades não são consideradas especiais pela exposição ao ruído, pois 

todos os funcionários da empresa que estão expostos ao ruído utilizam protetores auriculares 

adequados com os devidos CA’s. 

 

2. ÓLEOS MINERAIS 

 

O Anexo IV do Decreto 3.048/99 classifica como atividade especial a utilização sem 

proteção adequada de forma habitual e permanente, não eventual ou intermitente, de óleos 

minerais.  

 

Nas atividades nos setores da empresa, os funcionários realizam a utilização de óleos 

minerais de forma intermitente. 

 

Os funcionários destes setores recebem creme de proteção óleo resistente, luvas 

nitrílicas e foram adequadamente treinados para a utilização destes EPI’s com os devidos 

CA’s. Diante do exposto, além da atividade ser intermitente, concluímos que os funcionários 

não estão expostos diretamente a óleos minerais, portanto as atividades não possuem 

enquadramento de exposição a agentes agressivos conforme Anexo IV, Decreto 3.048/99. 

 

3. MANGANÊS E SEUS COMPOSTOS 

 

O Anexo IV do Decreto 3.048/99 classifica como atividade especial a utilização de 

eletrodos contendo manganês, sem proteção adequada exercida de forma habitual e 

permanente, não eventual ou intermitente. 
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Nas atividades do setor de Manutenção Industrial e Manutenção de veículos, alguns 

funcionários realizam soldas com a utilização de eletrodos que contém manganês. Esta 

atividade é realizada de forma eventual ou intermitente. 

 

As atividades de solda com eletrodos contendo manganês exercidas pelos funcionários 

destes setores ocorrem de forma eventual e os funcionários recebem e foram adequadamente 

treinados para a utilização de vários EPI’s, entre eles citamos o uso de luvas de raspa de 

couro, máscara para soldador, avental de raspa de couro, botina, creme de proteção, 

respirador para fumos metálicos, luvas nitrílicas e protetor facial. Diante do exposto, além da 

atividade ser eventual ou intermitente, concluímos que os funcionários não estão expostos 

diretamente ao agente agressivo manganês, devido ao uso de EPI’s, portanto as atividades 

não possuem enquadramento de exposição a agentes agressivos conforme Anexo IV, 

Decreto 3.048/99. 

 

4. OUTROS AGENTES  

 

Os funcionários que laboram nos setores que possuem câmaras frigoríficas estavam 

expostos ao frio, em condições passíveis de ser classificada como “atividade especial”, 

conforme Anexo I do Decreto 83080/79, no item “1.1.2 – Frio, na atividade exercida no 

interior de Câmaras Frigoríficas”, até a data de 05/03/97. Esta atividade também tinha 

enquadramento conforme o Quadro do Anexo III, previsto no artigo 2, do Decreto 

53.831/64, no item “1.1.2 – Frio – Operações em locais com temperatura excessivamente 

baixa (inferior a 12 graus centígrados), capaz de ser nociva à saúde e proveniente de fontes 

artificiais, na atividade profissional descrita como “Trabalhos na indústria do Frio”, até 

05/03/97. 

 

Os funcionários que laboram nos setores que possuem Umidade, também trabalharam 

em condições passíveis de ser classificada como “atividade especial”, conforme o Quadro do 

Anexo III, previsto no artigo 2, do Decreto 53.831/64, no item “1.1.3 – Umidade – 
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Operações em locais com umidade excessiva capaz de ser nociva à saúde e proveniente de 

fontes artificiais”, até a data de 05/03/97. 

 

Os funcionários que laboram nas atividades de Operadores de Caldeira, também 

trabalharam em condições passíveis de ser classificada como “atividade especial”, conforme 

o Quadro do Anexo III, previsto no artigo 2, do Decreto 53.831/64, no item “1.1.1 – Calor – 

Foguistas”, e Decreto 83080 de 24/01/79, no item “1.1.1 – Calor – Alimentação de caldeiras 

a vapor, à carvão ou lenha”, até a data de 05/03/97. 

 

X. ESPECIFICAÇÃO SE O SIGNATÁRIO DO LAUDO TÉCNICO É OU 

FOI CONTRATADO DA EMPRESA, À PECA DA CONFECÇÃO 

DO LAUDO E, OU, EM CASO DE NEGATIVO, SE EXISTE 

DOCUMENTAÇÃO FORMAL DE SUA CONTRATAÇÃO COMO 

PROFISSIONAL PARA A SUBSCRIÇÃO DO LAUDO 

 

 O Engenheiro signatário foi contratado pela empresa para a subscrição do laudo. 

 

XI. DATA, HORA E LOCAL DO LEVANTAMENTO E NOME DOS 

ACOMPANHANTES 

 

Levantamento realizado a partir do dia 02 de junho de 2003 até 22 de agosto de 2003, na 

empresa situada no endereço constante acima. 

 

Acompanharam os trabalhos, prestando as informações necessárias, o Sr. Sr. Adriano 

Diedrich – Técnico de Segurança do Trabalho, Sr. Leandro Isidoro Schneider – Auxiliar de 

Indústria, Sr. Natalício Mörs – Operador de Máquina, Sr. Raul Sandri – Operador de 

Máquina, Sr. Luís Fernando Lucietto – Auxiliar de Indústria, Sr. Clécio Roberto Krohn – 
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Auxiliar de Indústria, Sr. André Ricardo Barbom – Operador de Máquina, Sr. Oldair Pedro 

Luy – Operador de Máquina, Sr. Leonardo André Becker – Operador de Máquina e líder do 

setor da Linha de Água diversos tamanhos e Energético, Sr. Leandro Matos – Operador de 

Máquina, Sr. Sigmar Arend – Operador de Máquina, Sr. Irio Neiland – Vigia, Sr. Clério 

Pelegrini – Gerente de Produção, Sr. Daniel Bussmann – Auxiliar de Almoxarifado, Sr. Júlio 

César R. do Nascimento – (PCP), Sr. Elton Schafer – Contador, Sr. José Auri – Auxiliar 

Contábil, Sra. Aline Eggers Bagatini – Diretora de Recursos Humanos e Desenvolvimento 

Organizacional, Sr. Egon Paulo Kreling – Analista de Crédito, Sr. Vladmir Teixeira 

Rodrigues – Supervisor de Vendas, Sr. Jaime Rafael Weiand – Coordenador de Vendas, Sr. 

Diegor Chemin – Auxiliar de Escritório, Sra. Lúcia Helena Schnorr Pattussi – Tesoureira, 

Sr. Celso Luís Schossler – Operador de Máquina, Sr. Célio Bergmann – Operador de 

Máquina, Sr. Sandro Luís dos Santos – Auxiliar de Indústria, Sr. Enio Krumenauer – 

Operador de Máquina, Sr. Mário Ataídes Santos Morais – Operador de Máquina, Sr. 

Geovani Tamiosso – Operador de Máquina, Sr. João Almir Siebeneichler – Operador de 

Máquina, Sr. André da Silva Morais – Operador de Máquina, Sr. Fabrício Jungkenn – 

Operador de Máquina, Sr. Leandro de Matos – Operador de Máquina, Sr. Leonardo André 

Becker – Operador de Máquina, Sr. Cristiano Adir Von Muhlen – Xaropeiro, Sr. Gerson 

André Eckhardt – Xaropeiro, Sr. Welimar Weiss – Chefe do carregamento, Sr. João Luís 

Gabriel – Caldeirista, Sr. Luciano Barbosa – Estação de Tratamento de Efluentes, Sr. Décio 

Gerhardt – Chefe de Manutenção de veículos, Sr. Nelson Becker – Chefe da Manutenção 

Industrial, Sr. Luís Gustavo Huppes – Almoxarife e o Sr. Marcelo Colling – Químico 

Industrial. 

     

Lajeado, 28 de agosto de 2003. 

 

 _______________________________ 

                                             EDUARDO BECKER DELWING 

                                                     CREA 83812-D 
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ANEXOS 

 

ANEXO   Nº  1   -  RELAÇÃO DOS CA´s 

 

ANEXO Nº 2 - FICHAS DE INFORMAÇÃO DE 

SEGURANÇA DOS PRODUTOS 

QUÍMICOS 

 

ANEXO   Nº  3   -  NOTAS FISCAIS DE COMPRA                                                                                                      

DOS EPI’s 

 

ANEXO   Nº  4   - DOSIMETRIAS 

 

ANEXO   Nº  5   - ART 

 

 


