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1. INTRODUÇÃO 
 

Realizou-se durante o ano de 2011, nas dependências do Departamento da Gráfica e Editora 
Pallotti, da Sociedade Vicente Pallotti, os levantamentos das condições de Riscos Ambientais, 
constantes nas Normas Regulamentadoras, da Portaria 3214/78 do Ministério do Trabalho. 

O Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) NR-9, visa a preservação da saúde 
e a integridade física dos trabalhadores, através de uma avaliação sistêmica dos riscos ambientais. 

Este Programa tem como finalidade avaliar, classificar, quantificar os agentes ambientais, 
além de indicar as alternativas possíveis para o tratamento dos mesmos. Possibilitando ainda o 
conhecimento da dimensão dos riscos envolvidos nas atividades laborais, para que a empresa possa 
prever e programar as ações para controlar, minimizar e/ou eliminar os riscos existentes no ambiente 
de trabalho. 

Para auxiliar na resolução das medidas propostas é necessário, além da análise do programa, 
incentivar e envolver todos os trabalhadores (em todos os níveis hierárquicos), a empenhar-se em 
adotar medidas de controle com as questões ligadas à saúde de Segurança do trabalho. 
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2. OBJETIVO 
 

O objetivo do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais da Sociedade Vicente Pallotti – 
Gráfica - é a prevenção da saúde e a integridade dos trabalhadores, através da antecipação, 
reconhecimento, avaliação e consequente controle de ocorrência de riscos ambientais existentes ou 
que venham a existir no ambiente de trabalho, tendo em consideração a proteção no meio ambiente e 
dos recursos naturais. 

As avaliações quantitativas têm sua comparação com os valores estabelecidos na Norma 
Regulamentadora - NR 15 e anexos, definindo-se condições de insalubridade a que estão expostos os 
trabalhadores e em que grau de exposição. 

De acordo com as recomendações após cada avaliação, propomo-nos a informar a empresa 
para que possa criar condições favoráveis de trabalho a todos os colaboradores. 

Com a melhoria quantitativa de desenvolvimento do processo produtivo de ambiente salubre, 
com a promoção do bem-estar do trabalhador pela diminuição dos riscos e a segurança do trabalho, 
será possível verificar reflexos positivos nos objetivos de produção da Empresa. 
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3. IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA E SUAS CARACTERÍSTICAS 
 

 
Razão Social: Sociedade Vicente Pallotti – Gráfica Pallotti 

Endereço: Av. Presidente Vargas n°. 115 

Bairro: Patronato 

Município:  Santa Maria – RS 

CEP: 97020-001 

Telefone: ( 055 ) 3220 4500 

Cnpj: 95 602 942/0019-85 

Classificação das Atividades 

18.11-3-02 - Impressão de livros revistas e outras publicações periódicas. 

Grau de Risco 

Grau de risco 03.  

Integrantes do Sesmt 

Técnico de Segurança do Trabalho – Rita Cecchin – Reg. 45/00958-0 

 Técnico de Segurança do Trabalho – Micheli Procópio – Reg. 006217-0 

 Técnico de Segurança do Trabalho – Rosimere Robaina Vieira. – Reg. 8994 

Técnico de Segurança do Trabalho – Camila Augusti Osmari. – Reg. 11455, 

 Médico do Trabalho – Hélio Antônio Beltrame – CRM 29396 

 

Número de Colaboradores 

Masculino: até 45 anos: 102 e mais de 45 anos: 29 
Feminino: até 45 anos: 17 e mais de 45 anos: 11    Total: 159 
 
Horário de Trabalho 
1o. turno: 06:50h às 15:10h 
2o. turno: 15:05h às 22: 50h 
3o. turno: 22:40h às 07:05h 
Administrativo: 07:45h as 11:45h 13:15h as 18:03h 
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4. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 
 
 
Entende-se por Riscos Ambientais, os riscos existentes no ambiente de trabalho, capazes de 

causar danos à saúde do trabalhador, em função de sua natureza, concentração, intensidade e tempo de 
exposição. 

Os riscos ambientais podem ser classificados como: 
Riscos Físicos (NR 15, anexo I a X): todas as formas de energia a que possam estar expostos 

os trabalhadores, tais como: ruído, vibrações, pressões anormais, temperaturas extremas, radiações 
ionizantes e não-ionizantes, bem como o infra-som e o ultra-som; 

Riscos Químicos (NR15 anexos XI a XIII): todas as substâncias, compostos ou produtos que 
possam penetrar no organismo pela via respiratória, nas formas de poeiras, fumos, névoas, neblinas, 
gases ou vapores, ou que, pela natureza da atividade de exposição possam ter contato ou serem 
absorvidas pelo organismo através da pele ou por ingestão; 

Riscos Biológicos (NR 15 anexo XIV): são bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários, 
vírus, entre outros, que possam vir causar doenças ao trabalhador; 

Riscos Ergonômicos (NR 17): são considerados aqueles cuja relação do trabalho com o 
homem causam desconforto ao mesmo, podendo causar danos à saúde tais como esforço físico 
intenso, postura inadequada, ritmos excessivos, monotonia e repetitividade e outros fatores que 
possam levar ao stress físico e/ou psíquico; 

Riscos de Acidentes: considerados os equipamentos, dispositivos, ferramentas, produtos, 
instalações, proteções e outras situações de risco que possam contribuir para ocorrência de acidentes 
durante a execução do trabalho devido ao uso, disposição ou construção incorreta. 
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5. OBJETO E CAMPO E APLICAÇÃO 
 

5.1. OBRIGATORIEDADE LEGAL  
O PPRA está baseado na Portaria no. 25 de 29 / 12 / 94 da Secretaria de Segurança e Saúde 

no Trabalho (SSST), a qual dá nova redação à Norma Regulamentadora n°. 9 ( NR 9 ) da Portaria no. 
3214 de 08 / 06 / 78, Capítulo V - Título II da CLT. 
 

5.2. DAS FASES 
Conforme determinação legal, o presente Relatório especifica a Antecipação, o Reconhecimento, 

Avaliação e controle que foi e deverá ser exercido nas fontes de Riscos Ambientais detectadas, 
especialmente assinados como excedentes dos Limites de Tolerância (LTs da Norma 
Regulamentadora n°. 15). 

      5.2.1. ANTECIPAÇÃO 
Envolvendo análise de projetos de novas instalações, processos de trabalho, ou de modificação 

dos já existentes, visando identificar os riscos potenciais e introduzir medidas de proteção para sua 
proteção ou eliminação. 

       5.2.2. RECONHECIMENTO 
Envolvendo a identificação dos riscos, das fontes geradoras, das trajetórias, das funções, o tipo 

de exposição, o número de trabalhadores envolvidos e dos danos à saúde relacionados aos riscos, bem 
como das medidas de controle já existentes. 

        5.2.3. AVALIAÇÃO 
Envolvendo medidas de avaliações quantitativas para comprovar a exposição e/ou inexistência 

dos riscos, para dimensionar a exposição e fornecer subsídios técnicos para a proposição de medidas 
de controle. 

5.2.4. CONTROLE 
Envolvendo a implementação de medidas necessárias para a eliminação ou minimização dos 

riscos ambientais. 
         O presente relatório especifica as fases a serem exercidas sobre as fontes dos riscos ambientais 
detectados, especialmente aqueles que excedem os limites de tolerância estabelecidos pela NR 15 da 
portaria 3214/78. 

 
5.3.RESPONSABILIDADE E PARTICIPAÇÃO  

De acordo com o presente legislação específica a responsabilidade do seguinte modo: 
     5.3.1.DO EMPREGADOR 

Estabelecer, implementar e assegurar o cumprimento do PPRA, como atividade permanente da 
empresa ou instituição.  

        5.3.2.DOS TRABALHADORES 
Colaborar e participar na implementação e execução do PPRA, seguindo suas orientações, bem 

como dos treinamentos oferecidos e informar quaisquer alterações que possam implicar em riscos à 
saúde dos trabalhadores. 

 
5.4. ARTICULAÇÃO  

   É, o presente Plano, parte de um conjunto mais amplo de iniciativas da Empresa, algumas das 
quais sugeridas neste Relatório, a fim de preservar a saúde e a integridade física dos colaboradores, 
conforme dispositivo legal. 
Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) 
O PPRA deverá estar articulado com o disposto nas demais Normas Regulamentadoras - NRs, em 

especial com o PCMSO, estabelecido pela NR 7, na Portaria 3214 de 29/12/94, onde consta 
determinações como o estudo de relações Causa X Efeito dos riscos e agentes constatados, bem como 
um Monitoramento com controle médico da saúde previsto na mesma NR. 
Daí, depreende-se, identicamente ao PPRA, a obrigatoriedade legal de implantação e execução do 

PCMSO. 
Os parâmetros e diretrizes básicas a serem observados na execução do PPRA poderão ser ampliados 

mediante negociação coletiva de trabalho. 
 
5.5. DOS RESULTADOS 
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As ações propostas neste PPRA, a serem desenvolvidas na empresa, devem ser amplamente 
divulgadas de maneira a informar os colaboradores sobre os riscos nos locais de trabalho e sobre os 
meios disponíveis para permitir a prevenção e/ou atenuação dos mesmos. 
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6. DESENVOLVIMENTO 
 

 
A fim de viabilizar o Programa de Prevenção de riscos ambientais (PPRA), sugere-se a 

adoção dos procedimentos de Estratégia e Metodologia, estabelecidos em reuniões de atuação da 
Comissão Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho (CIPA), SESMT, Encarregados do Setor, 
Gerência, Direção e com a representação dos trabalhadores. Farão parte deste documento, as medições 
técnicas quantitativas, com a utilização de decibelímetro, dosímetro, luxímetro e outros; Inspeções de 
Segurança; Treinamentos; Cursos e Planejamento anual de Metas. 

O Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), baseia-se no reconhecimento, 
avaliação e controle dos riscos, sendo renovado sempre que algo novo se apresentar. 
6.1.1. RECONHECIMENTO DOS RISCOS  
 
Será realizado anualmente, quando determinado em reuniões, ou de acordo com outros Programas, 
envolvendo a descrição dos processos, Identificação dos riscos, determinação e localização dos pontos 
geradores, identificação das proteções existentes, Reconhecimento do no. de colaboradores expostos . 
6.1.2. AVALIAÇÃO DOS RISCOS 
 
Fase onde se dá o estabelecimento de prioridades e o dimensionamento da exposição dos 
trabalhadores aos agentes nocivos, se necessário. 
6.1.3. CONTROLE DOS RISCOS 
 
Etapa de análise dos riscos, a fim de realizar proposições para o tratamento destes. As medidas 
propostas podem variar conforme os riscos encontrados/ treinamento/cursos, medidas de proteção 
coletiva/individual, análise dos riscos a nível de projeto, implantação de programas de monitoramento. 
 
6.1.4.QUADRO DE ESTRUTURA (Prazos e Etapas) I 

 

PRAZO ETAPAS METAS 

Curto: 30 dias Constatação e avaliação Correção do risco ou 
Neutralizar 

Médio: 60 a 90 dias Constatação, avaliação e pequenos 
projetos (palestras, treinamentos) 

Neutralizar ou minimizar 

Longo: 6 meses a 1 ano 
 

Constatação, avaliação médios e 
grandes Projetos 

Minimizar o risco 
 

6.1.5 FORMA DE REGISTRO, MANUTENÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS DADOS 
 

Para o desenvolvimento do PPRA, foram realizadas medições técnicas e inspeções de 
segurança nas instalações da empresa, permitindo o levantamento dos riscos ambientais a que estão 
expostos os colaboradores, tendo em vista o acompanhamento adequado controle e proteção. Os dados 
obtidos nas medições técnicas e outros itens encontram-se registrados em forma de planilha, relatório, 
atas, inspeções, sendo estudado individualmente as condições de trabalho de cada setor 
individualmente. 

      6.1.6. ARTICULAÇÃO 
 

É, o presente Plano, parte de um conjunto mais amplo de iniciativas da Empresa, algumas das 
quais sugeridas neste Relatório, a fim de preservar a saúde e a integridade física dos colaboradores, 
conforme dispositivo legal. 

Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) 
O PPRA deverá estar articulado com o disposto nas demais Normas Regulamentadoras - 

NRs, em especial com o PCMSO, estabelecido pela NR 7, na Portaria 3214 de 29/12/94, onde consta 
determinações como o estudo de relações Causa X Efeito dos riscos e agentes constatados, bem como 
um Monitoramento com controle médico da saúde previsto na mesma NR. 
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Daí, depreende-se, identicamente ao PPRA, a obrigatoriedade legal de implantação e 
execução do PCMSO. 

Os parâmetros e diretrizes básicas a serem observados na execução do PPRA poderão ser 
ampliados mediante negociação coletiva de trabalho. 

6.1.7. DESENVOLVIMENTO 

 
Já mencionado, a elaboração do presente PPRA foi realizada com a participação direta de 

todos os colaboradores e encarregados, conforme critério da Empresa, com o objetivo de desenvolver 
este Programa, no sentido da melhoria da Condições de Trabalho e da Saúde dos Trabalhadores. 

A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), composta conforme NR 5 - Portaria 
3214/78–classificação da atividade (quadro III) e dimensionamento da CIPA (quadro I), deverá 
participar ativamente junto ao Setor de Segurança e Medicina do Trabalho. 

6.1.8. DIMENSIONAMENTO DA CIPA:  
(QUADRO I) 
 

EMPREGADOR (representantes) EMPREGADOS (representantes) 

 

TITULAR SUPLENTE TITULAR SUPLENTE 

4 3 4 3 

 
A CIPA é composta de 14 (quatorze) integrantes, sendo que os representantes do empregador 

são escolhidos, ao passo que os representantes dos Empregados são eleitos em escrutínio secreto, 
sendo a CIPA registrada no Ministério do Trabalho no. 2423, através de um Livro de Atas, com a 
realização de curso de formação com a duração de 20 horas, cuja, a CIPA realiza: reuniões ordinárias 
e de acordo com o calendário estabelecido no início da gestão e extraordinárias conforme 
necessidades; inspeções, sinalização e mensagens nos locais de trabalho; reuniões de Segurança da 
Empresa; desenvolvimento da SIPAT (Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho) da 
Empresa conjuntamente com a Segurança do Trabalho da Empresa; participação de SIPATs de outras 
Empresas, treinamentos e cursos de outras Empresas de Santa Maria; devendo participar e inteirar-se 
com o Mapa de Risco e PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais); investigar junto ao 
Setor de Segurança do Trabalho, Acidentes do Trabalho; Auxiliar os colegas nos Setores de trabalho 
quanto aos Risco ambientais existentes. 

O Setor de Segurança e Medicina do Trabalho da Empresa é composto por quatro técnicos de 
segurança do trabalho, cumprindo 8, 8, 6 e 6 horas diárias de trabalho, auxiliados por estagiários e 
completando o SESMT da empresa, um Médico do Trabalho, que coordena o PCMSO.  
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7. ESTABELECIMENTO GRÁFICA E EDITORA PALLOTTI 

7.1. DESCRIÇÃO DAS FUNÇÕES E RISCOS  

 

7.1.1. SETOR – ADMINISTRATIVO  

 

FUNÇÃO: Auxiliar de Escritório (Rubens) 

A) Atividades: Responsável pela administração Geral da Empresa, compreendendo o 

planejamento, organização e  controle de todos os setores da Gráfica e Editora Pallotti. 

B) Máquinas e equipamentos utilizados: Planilhas, pastas, arquivos, relatórios, canetas, lápis. 

C) Riscos a Avaliar: Riscos Ergonômicos: proveniente da natureza da atividade: postura e 

posição do trabalho. 

 

FUNÇÃO: Supervisor Administrativo (José Luiz) 

A) Atividades: Supervisionar custos, produção, financeiro, compras, atividades contábeis e 

fiscais. 

B) Máquinas e equipamentos utilizados: Computador, telefone, lápis, caneta, blocos de papel, 

máquina calcular, impressora. 

C) Riscos a Avaliar: Riscos ergonômicos: postura e posição de trabalho. 

Risco Físico: Ruído (intermitente) quando houver necessidade de transitar no setor de produção.  

 

FUNÇÃO: Gerente Comercial (Dina) 

A) Atividades: Atividades de atender clientes, fornecer orçamentos, orientar trabalhos a serem 

realizados, fornecer notas, responsável pelas vendas. 

B) Máquinas e equipamentos utilizados: Computador, telefone, lápis, caneta, blocos de papel, 

máquina calcular, impressora. 

C) Riscos a Avaliar: Riscos ergonômicos: postura e posição de trabalho.  

Risco Físico: (intermitente) quando houver necessidade de transitar no setor de produção.  

 

FUNÇÃO: Orçamentista / Elaborador I (Denise), Orçamentista / Elaborador II (Renan e 

Sônia), Orçamentista Atendimento (Gilmar) 

A) Atividades: Desenvolvem atividades de atender  clientes, fornecer orçamentos, orientar 

trabalhos a serem realizados, fornecer notas. 

B) Máquinas e equipamentos utilizados: Computador, telefone, lápis, caneta, blocos de papel, 

máquina calcular, impressora. 

C) Riscos a Avaliar: Riscos ergonômicos: postura e posição de trabalho. 

Risco Físico: (intermitente) quando houver necessidade de transitar no setor de produção.  

 

FUNÇÃO: Recepcionista (Franciele) 

A) Atividades: Recepcionar e orientar clientes, atender telefone, fornecer informações. 
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B) Máquinas e equipamentos utilizados: Computador, telefone, lápis, caneta, blocos de papel, 

fax. 

C) Riscos a Avaliar: Risco Ergonômico: postura e posição de trabalho. 

 

FUNÇÃO: Assistente Informática (Fabiano) 

A) Atividades: Suporte ao usuário (orientação aos funcionários em seus computadores). 

Manutenção hardware. Tubulação de rede onde não há risco elétrico. Levantamento e compra de 

equipamentos e materiais de informática. 

B) Máquinas e equipamentos utilizados: Computador, telefone, lápis, caneta, blocos de papel. 

Risco Ergonômico: postura e posição de trabalho. 

Risco Físico: (intermitente) quando houver necessidade de transitar no setor de produção.  

 

FUNÇÃO: Assistente Financeiro (Pedro) e Auxiliar Financeiro (Gelson) 

A) Atividades: Contabilidade e fluxo financeiro da empresa (cobranças, pagamentos e 

recebimentos), acompanhamento e arquivamento de notas de compra e venda. 

B) Máquinas e equipamentos utilizados: Computador, calculadora, e máquina de escrever. 

C)Riscos a Avaliar: Risco Ergonômico: postura e posição de trabalho, estress, responsabilidade. 

 

7.1.2. SETOR - SUPRIMENTO DE COMPRAS/ESTOQUE 

 

FUNÇÃO: Almoxarife (Salvador) 

A) Atividades: Aquisição de materiais gerais para Gráfica, cadastro de produtos no sistema, 

verificação de estoque no sistema. 

B) Máquinas e equipamentos utilizados: Computador, blocos, caneta, impressora, papéis, 

telefone. 

C) Riscos a Avaliar: Riscos Ergonômicos: proveniente da natureza da atividade: postura e 

posição do trabalho. 

 

FUNÇÃO: Almoxarife (Jorge e Vanderlei) 

A) Atividades: Neste setor os funcionários desenvolvem atividades de recebimento, 

armazenamento, organização, controle e estocagem de materiais, cadastro de materiais no 

sistema, fracionamento dos produtos em embalagens menores, entrega dos materiais aos setores, 

transporte e armazenamento de papéis com auxílio de carrinhos hidráulicos e/ou empilhadeiras 

motorizadas, lançamento no sistema das notas fiscais e conhecimentos de frete. 

B) Máquinas e equipamentos utilizados: Computador, caneta, impressora, carrinho de transporte 

de materiais, papéis, empilhadeira, telefone. 

C) Riscos a Avaliar: Riscos Químicos: (habitual e permanente) produtos químicos utilizados nas 

atividades do Departamento Gráfica, proveniente do fracionamento destes produtos em 

embalagens menores. 

Riscos Ergonômicos: levantamento de pesos, postura e posição do trabalho. 
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Risco Físico: Ruído: (intermitente) quando do uso da empilhadeira. 

 

FUNÇÃO: Auxiliar de Almoxarife II (Anderson Christino)  

A)Atividades: Neste setor o funcionário desenvolve atividades de recebimento, armazenamento, 

organização, controle e estocagem de materiais, lançamento de Notas Fiscais e conhecimento de 

frete, providenciar materiais solicitados através das requisições (exceto produtos químicos), 

transporte e armazenamento de papéis com auxílio de carrinhos hidráulicos ou empilhadeira 

motorizada. 

B)Máquinas e equipamentos utilizados: Computador, blocos, caneta, impressora, carrinho de 

transporte de materiais, papéis, empilhadeira. 

C)Riscos a Avaliar: Riscos Ergonômicos: levantamento e transporte manual de pesos, postura e 

posição do trabalho. 

Risco Físico: Ruído: (intermitente) quando do uso da empilhadeira. 

 

FUNÇÃO: Assessor Acabamento (Francisco) 

A) Atividades: Neste setor o funcionário desenvolve atividades de recebimento, armazenamento, 

organização, controle e estocagem de materiais, lançamento de Notas Fiscais e conhecimento de 

frete, providenciar materiais solicitados através das requisições (exceto produtos químicos), 

transporte e armazenamento de papéis com auxílio de carrinhos hidráulicos. 

B)Máquinas e equipamentos utilizados: Computador, blocos, caneta, impressora, carrinho de 

transporte de materiais, papéis, estilete. 

C)Riscos a Avaliar: Riscos Ergonômicos: levantamento e transporte manual de pesos, postura e 

posição do trabalho. 

Ruído: (intermitente) quando do uso da empilhadeira. 

 

7.1.3. SETOR - PROGRAMAÇÃO E CONTROLE DE PRODUÇÃO 

 

FUNÇÃO: Encarregado de Produção (João) 

A) Atividades: Supervisão e controle do processo de trabalho da impressão até o acabamento 

final, quando necessário auxilia no acabamento manual e uso da empilhadeira (eventual) para 

transporte de papel. 

B) Máquinas e equipamentos utilizados: Computador, impressora, papéis, planilhas, 

empilhadeira. 

C) Riscos a Avaliar: Risco Físico: Ruído: (habitual e permanente) proveniente das máquinas dos 

setores de produção ao acompanhar o processo de trabalho; 

Risco Ergonômico: Postura e posição de trabalho  

 

FUNÇÃO: Assessor Acabamento (Júlio Rocha) 
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A) Atividades: Controle de chapas usadas e abastece o sistema de produção (PCP) Programa de 

Controle de Produção, quando necessário auxilia no acabamento manual e uso da empilhadeira 

(eventual) para transporte de material. 

 B) Máquinas e equipamentos utilizados: Computador, impressora, papéis, planilhas, 

chapas,carrinho hidráulico, empilhadeira. 

C) Riscos a Avaliar: Risco Físico: Ruído: (habitual e permanente) proveniente das máquinas dos 

setores de produção 

Risco Ergonômico: Postura e posição de trabalho  

 

FUNÇÃO: Encarregado de Impressão (Alexandre) e Encarregado Acabamento (Valdecir) 

A) Atividades: Gerenciam e orientam todo o processo de impressão ao acabamento, quando 

necessário auxiliam no acabamento manual. 

B) Máquinas e equipamentos utilizados: papéis, paletes de madeira, gaiolas de madeira, carrinho 

hidráulico de transporte de materiais e outros equipamentos de acompanhamento de todo o 

processo. 

C) Riscos a Avaliar: Riscos Físicos: Ruído (habitual e permanente), proveniente das máquinas 

de todo o processo produtivo; 

Riscos Ergonômicos: postura e posição de trabalho. 

 

FUNÇÃO: Encarregado de Impressão I (Ernesto)  

A) Atividades: Gerencia e orienta todo o processo de impressão ao acabamento, quando 

necessário auxilia no acabamento manual e uso da empilhadeira (eventual) para transporte de 

papel. 

B) Máquinas e equipamentos utilizados: papéis, paletes de madeira, gaiolas de madeira, carrinho 

hidráulico de transporte de materiais, e outros equipamentos de acompanhamento de todo o 

processo. 

C) Riscos a Avaliar: Riscos Físicos: Ruído (habitual e permanente), proveniente das máquinas 

de todo o processo produtivo; 

Riscos Ergonômicos: postura e posição de trabalho . 

               

               7.1.4. SETOR – PRÉ IMPRESSÃO  

FUNÇÃO: Encarregado de Pré impressão (Ivete) 

A) Atividades: Recebe: arquivos de trabalhos, atendimento, FTP, e-mail, site, ... encaminha para 

checagem, recebe as Ordens de Serviço e as coloca em Produção de Provas; coordena a equipe 

desde o recebimento dos arquivos até a gravação das chapas; atende clientes e diagramadores; 

recebe o retorno e a aprovação das amostras enviadas; supervisiona e providencia manutenção 

nos equipamentos, assessora clientes internos e externos na preparação do material a ser 

impresso.  
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B) Máquinas e equipamentos utilizados: Computador, impressora laser, jato de tinta de provas 

digitais, rip, scanner, processadora de fotolitos, imagesetter e processadora de filmes, estiletes, 

régua, papéis, fotolitos.  

C) Riscos a Avaliar: Risco Ergonômico: postura e posição de trabalho 

 

FUNÇÃO: Operador de Computador (Adelar, Marta, Paulino), Auxiliar de Pré-Impressão 

(Laura), Auxiliar Encadernação (Rafael) 

A) Atividades: Desenvolvem atividades de criação visual dos produtos, arte nos filmes, seleção 

de cores, papel vegetal, digitação e composição final dos trabalhos que serão enviados para 

gravação de chapas para a impressão final, fechamento de arquivos, preparação para impressão 

off set, imposição (montagem eletrônica) conforme as Ordens de Serviço, aproveitamento de 

papel para impressão final, cálculo de lombada, impressão de provas comuns, impressão de 

provas certificadas, tratamento de imagens, editoração eletrônica de arquivos, diagramação, 

confecção de arquivos de verniz, relevo, hot stamping e outros acabamentos.  

B) Máquinas e equipamentos utilizados: Computador, impressora laser, jato de tinta de provas 

digitais, rip, scaner, processadora de fotolitos, imagesetter e processadora de filmes, estiletes, 

régua, papéis, fotolitos.  

C) Riscos a Avaliar: Risco Ergonômico: postura e posição de trabalho 

 

FUNÇÃO: Revisor (Helena) 

A) Atividades: Arquiva em sistema eletrônico e manual os filmes utilizados e/ou devolvidos ao 

cliente; colagem e dobra de provas; conferência de filmes de verniz, relevo e hot stamping, envio 

de provas para o cliente, conferência de cálculo de lombada; arquiva o material impresso (livros, 

revistas, cartazes,...), arquiva as Ordens de Serviço, as montagens de filmes e demais materiais 

utilizados na Pré Impressão, os recebidos de clientes externos, (exceto material utilizado em 

CTP). Revisa provas filmes, chapas e montagem CTP. 

B) Máquinas e equipamentos utilizados: arquivos, pastas, fotolitos, estiletes, papéis, cola, clips, 

álcool, filme. 

C) Riscos a Avaliar: Riscos Ergonômicos: postura e posição de trabalho 

Riscos de Acidentes: Manuseio com material perfuro cortante como estilete utilizado no recorte 

de filmes. 

 

FUNÇÃO: Montador de Fotolito (Luiz Batista) 

A) Atividades: Montagem manual de filmes-simples e seleção (em cores); colagem e dobra de 

provas; conferência de filmes de verniz, relevo e hot stamping, envio de provas para cliente, 

conferência de cálculo de lombada e aproveitamento de papel. 

B) Máquinas e equipamentos utilizados: arquivos, pastas, fotolitos, estiletes, papéis, cola, clips, 

álcool, filme. 

C)Riscos a Avaliar: Riscos Ergonômicos: postura e posição de trabalho 
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Riscos de Acidentes: Manuseio com material perfuro cortante como estilete utilizado no recorte 

de filmes. 

 

FUNÇÃO: Gravador de Chapas II  (Jaime) e Auxiliar Chapas Mont. I (Daniela) 

A) Atividades: Através da O S. observa-se se o trabalho já foi realizado ou não. Caso realizado 

antes verifica-se se há modificações, gravar as chapas necessárias.  

Gravação de Chapas para Impressão Off Set: coloca-se a chapa na máquina, programa formato e 

cor, liga e a máquina faz o processo de gravação, quando o produto (Revelador de Chapas 300 

Thermal) é transvazado na máquina e retirado através de mangueiras em bambonas de 20L. 

Processo manual ou convencional , montagem do filme, coloca-se o mesmo na máquina de 

gravação, opera-se a máquina de acordo com cada trabalho, (necessita de mais ou menos luz ou 

revelação) , após a gravação passa-se para outra máquina para revelar com químico 

convencional HX 101, após retoca-se a chapa e engoma-se em outra máquina (CTP). Após 

prontas as chapas são encaminhadas para a impressão.  

Produtos Utilizados são: 

PRODUTO FREQUÊNCIA DE USO 
DIA/MÊS/ANO 

USO 

1- Álcool isopropílico Diário -Pano embebido em álcool  para 
limpar vidro Elenco ELV 44-
c(freqüente)* 
-Pano ou algodão em álcool para 
limpeza de filmes (raramente)* 

2- Limpador de chapa RC95 
LC 

Quando há necessidade/riscos na 
chapa. 

-A pasta e colocada no algodão e 
passada na chapa para limpeza.* 
(depende do serviço) 

3- Corretor de chapa Gel 
HX 107 

Diário, dependendo do trabalho -Usado com pincel para correção da 
chapa (deve ser usado com luvas, 
óculos) 

4- Revelador de Chapa 300 
Thermal 

40l para +/- 1900 chapas 
reveladas  

- Somente na máquina 

5- Revelador HX 101 A cada 2 meses Somente na máquina, despeja na 
máquina  

6- Acetona Raramente - Molha no algodão e pinga na 
chapa, se ficar bordas azuis o 
químico (revelador) está velho; 

7- Veja Multiuso 2 x semana - Embebido em pano para faxina 
geral das máquinas; 

 

Gravação de Chapas para Impressão Rotativa: Processo de queima das chapas consiste em passar 

a solução de forno (com auxilio de esponja e utilizando luvas) nas chapas e levar ao forno para 

queimar, após são encaminhadas para impressão. 

PRODUTO FREQUÊNCIA DE USO 
DIA/MÊS/ANO 

USO 

Solução de forno Qdo necessário Passado na chapa com esponja para 
queimar forno 

 

B) Máquinas e equipamentos utilizados: Esponja, pincel, durex, máquinas reveladoras. 

C) Riscos a Avaliar: Riscos Ergonômicos: posição e postura de trabalho;  

Riscos Químicos: produtos utilizados na gravação das chapas; 

Risco Físico: Ruído (intermitente) quando as máquinas do setor estão ligadas.  
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7.1.5. SETOR – IMPRESSÃO ROTATIVA 

 

FUNÇÃO: Impressor Rotativa I (Adelmo), Impressor Off Set (Antonio Adorna) 

A) Atividades: Desenvolvem atividades de regulagem da máquina, abastecimento de papel (em 

bobina) e acerto da regulagem com a passagem do papel. Colocam-se as chapas queimadas para 

impressão, realiza a colocação de tinta no tinteiro, sua regulagem e acerto de impressão. 

Conferência de impressão em mesa própria de plano inclinado e iluminação localizada.  

Os produtos utilizados são: 

PRODUTO FREQUÊNCIA DE USO 
DIA/MÊS/ANO 

USO 

Álcool Isopropilico Diário Espira nas bolsas e rolos da dobradeira 
Jimo Spray Diário (+/- 3x dia) Passado nas bolsas da dobradeira em jato 

(spray) 
Lavaprint Diário (+/- 2x dia) Lavagem cauchu embebido em pano 
Tinta UV Diário (frequente) Colocado com espátula 
Fount Solution Diário (+/- 2 x semana) Direto na mistura (20 l de água para 600 

ml) 
 

B) Máquinas e equipamentos utilizados: bobina de papel, paletes de madeira, gaiolas de madeira, 

carrinho hidráulico de transporte de materiais, e outros equipamentos de acompanhamento do 

processo. 

C) Riscos a Avaliar: Risco Físico: Ruído (habitual e permanente), proveniente das máquinas de 

todo o processo de acabamento e impressão; 

Riscos Ergonômicos:  postura e posição de trabalho, levantamento de materiais. 

 

FUNÇÃO: Marco Antonio  

A) Atividades: Desenvolve atividades de regulagem da máquina, abastecimento de papel (em 

bobina) e acerto da regulagem com a passagem do papel. Colocam-se as chapas queimadas para 

impressão, realiza a colocação de tinta no tinteiro, sua regulagem e acerto de impressão. 

Conferência de impressão em mesa própria de plano inclinado e iluminação localizada. Qunado 

necessário uso da empilhadeira (uso eventual) 

Os produtos utilizados são: 

PRODUTO FREQUÊNCIA DE USO 
DIA/MÊS/ANO 

USO 

Álcool Isopropilico Diário Espira nas bolsas e rolos da dobradeira 
Jimo Spray Diário (+/- 3x dia) Passado nas bolsas da dobradeira em jato 

(spray) 
Lavaprint Diário (+/- 2x dia) Lavagem cauchu embebido em pano 
Tinta UV Diário (frequente) Colocado com espátula 
Fount Solution Diário (+/- 2 x semana) Direto na mistura (20 l de água para 600 

ml) 
 

B) Máquinas e equipamentos utilizados: bobina de papel, paletes de madeira, gaiolas de madeira, 

carrinho hidráulico de transporte de materiais, e outros equipamentos de acompanhamento do 

processo. 
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C) Riscos a Avaliar: Risco Físico: Ruído (habitual e permanente), proveniente das máquinas de 

todo o processo de acabamento e impressão; 

Riscos Ergonômicos:  postura e posição de trabalho, levantamento de materiais. 

 

7.1.6. SETOR – IMPRESSÃO OFF SET 

 

FUNÇÃO: Impressor de Off Set (Armando, Hivarton, João Renato, Luis Francisco, Sidnei 

e Valmor), Impressor I (Danieli de Cássia, Jair Marion),  Impressor III (Marcio Ricardo).  

A) Atividades: Desenvolvem atividades de regulagem da máquina, abastecimento de papel e 

acerto da regulagem com, a passagem do papel. Coloca as chapas para impressão, realiza a 

colocação de tinta no tinteiro, sua regulagem e acerto de impressão. Conferência de impressão 

em mesa própria de plano inclinado e iluminação localizada. Em casos de amassamento do 

revestimento de borracha pela passagem de folha dobrada (com espessura acima da regulagem) é 

utilizado restaurador.  

Os produtos utilizados são:  

PRODUTO FREQUÊNCIA DE USO 
DIA/MÊS/ANO 

USO 

1- Álcool Isopropílico Só na mistura (diário) - Para misturar (água +álcool+RC661) para a 
molhagem das chapas 

2- RC 661  800 ml (na mistura) - Só na mistura 
3-Tintas Dependendo do tipo de 

trabalho 
Pega a lata de tinta, com auxilio de espátula 
coloca a tinta no tinteiro da máquina. 

4- RC 95  P/ semana 
Quando necessário+* 

Limpador de chapas para correção 
Parar gordura das chapas, usado com esponja 
úmida com água. 

5- Jimo Silicone Quando necessário, borrifa no 
cilindro. 
 

Usado somente no contra/cauchu para 
deslizar melhor o papel, usado com pano 
embebido com o produto depois espalha no 
local. 

6- Revitol Na troca da tinta 
Quando necessário 

Lavagem da rolagem da máquina, passa no 
rolo deixa segundos e lava com água. 
-Limpeza rolo tinta de escura p/ clara, 
máquina em movimento. 

7- Corretor de chapas -HX 107 Quando necessário Para retoque chapas (apagar) usado com 
pincel e em área maior com auxilio de 
algodão 

8- Óleo MA 85 Diário Colocado nos rolos para não secar e não 
desgastar os rolos (baterias) que não são 
usadas 

9- Pó Anti Maculador (talco) Diário Para não decalcar (manchar) parte branca do 
papel, para não encostar (separação) uma 
folha na outra 

10- Rost Off Raro -Anticorrosivo 
11- HHS 2000 Raro - Lubrificante 

12- 3 G Diário - Com pano para limpar o cauchu e direto na 
máquina para limpar rolagem; 

13- Gummi Diário (dependendo serviço) - Limpeza do rolo de água, passado no rolo 
com pano. 

 

B) Máquinas e equipamentos utilizados: Máquinas impressoras, tintas para impressão, papel, 

produtos de manutenção e limpeza da máquina como: espátula, tesoura, estilete, pano, lupa.  

C) Riscos a Avaliar: Risco Físico: Ruído (habitual e permanente) proveniente das máquinas 

impressoras; 
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Risco Químico: dos produtos químicos utilizados no processo de produção 

Risco Ergonômico: postura e posição do trabalho. 

 

FUNÇÃO: Impressor III (Olmiro Fernando, Rodrigo da Silva), Auxiliar de Impressão 

(Érico) 

A) Atividades: Desenvolvem atividades de regulagem da máquina, abastecimento de papel e 

acerto da regulagem com, a passagem do papel. Coloca as chapas para impressão, realiza a 

colocação de tinta no tinteiro, sua regulagem e acerto de impressão. Conferência de impressão 

em mesa própria de plano inclinado e iluminação localizada. Em casos de amassamento do 

revestimento de borracha pela passagem de folha dobrada (com espessura acima da regulagem) é 

utilizado restaurador.  

Os produtos utilizados são:  

PRODUTO FREQUÊNCIA DE USO 
DIA/MÊS/ANO 

USO 

01- Álcool Isopropílico - 1 x semana para mistura 
- Semanal 

-Usado direto na mistura; 
- Embebido pano para tira tinta rolo banheira 
de água; 
 

02- Corretor de Chapas 
HX 107 

- Quando necessário - Com pincel para retirar resto retícula 

03- Jimo Silicone 1x semana - Limpeza mesa do papel e limpeza máquina 
geral; 
 

04- Limpador de chapas 
RC95LC 

Diário -Com esponja para retirar riscos e sujeira; 
 
 

05- RC 661  - Para mistura -Direto para mistura 
 

06- Talco 15 - Quando necessário - Direto máquina; 
 

07-Tintas e Produtos 
Auxiliares 

- Diário - Direto no tinteiro; 
 

08- Verniz  - Quando necessário - Direto na máquina; 
 

09- 3G - Quando necessário - Direto máquina para limpeza; 
- Uma vez na semana para lavagem tinteiro 
com pano; 

10- Limpa Verniz - 2 x semana ou qdo usa 
verniz 

- com pano passa na rolagem do verniz 
(desmanchar o verniz) 

11- FR 1000 - 1x semana - Com pano passa no rolo dágua (limpar rolo 
dágua) 

12- ER (Pasta) - 1x semana - Aplicado com a pá na rolaria 
(descristalização rolaria) 

13- EK (Gel) - 1 x semana - Descalificar rolaria, passado com tubo 
próprio 

14 – Rolo Gel - Quando necessário - Lubrificante passado com pá 
15 – Veja Multiuso - 1 x dia - Com pano para limpeza geral 

 

B) Máquinas e equipamentos utilizados: Máquinas impressoras, tintas para impressão, papel, 

produtos de manutenção e limpeza da máquina como: espátula, tesoura, estilete, pano, lupa.  

C) Riscos a Avaliar: Risco Físico: Ruído (habitual e permanente) proveniente das máquinas 

impressoras; 

Risco Químico: dos produtos químicos utilizados no processo de produção 

Risco Ergonômico: postura e posição do trabalho. 
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FUNÇÃO: Auxiliar de Impressão (Alberto, Deivid, Diego, Douglas), Auxiliar Impressão I 

(Alessandro de Almeida, Claiton, Ricardo Lemos, Ricardo Silva), Auxiliar Encadernação ( 

Ronei) 

A) Atividades: Abastece a máquina com papel, auxilia no acerto de máquina (o formato do 

papel, as chapas e a cor ). Colocação e retirada das chapas da máquina, descarrega o papel 

impresso, para um estrado. Prepara e limpa a chapa. Quando é armazenada deixa-a preparada. 

Coloca tinta no tinteiro da máquina conforme pedido na OS. Limpa o cauchu, o contra pressão, 

lava os rolos e limpa o lavador. Limpeza do tinteiro com espátula e pano .Limpeza externa da 

máquina com pano e limpeza interna da máquina com um pincel e um aspirador de pó. 

Os produtos utilizados são: 

PRODUTO FREQUÊNCIA DE USO 
DIA/MÊS/ANO 

USO 

1- Álcool Isopropílico Só na mistura (diário) - Para misturar (água +álcool+RC661) para a 
molhagem das chapas 

2- RC 661  800 ml (na mistura) - Só na mistura 
3-Tintas Dependendo do tipo de trabalho Pega a lata de tinta, com auxilio de espátula 

coloca a tinta no tinteiro da máquina. 
4- RC 95  P/ semana 

Quando necessário+* 
Limpador de chapas para correção 
Parar gordura das chapas, usado com esponja 
úmida com água. 

5- Jimo Silicone Quando necessário, borrifa no 
cilindro. 
 

Usado somente no contra/cauchu para deslizar 
melhor o papel, usado com pano embebido com 
o produto depois espalha no local. 

6- Revitol Na troca da tinta 
Quando necessário 

Lavagem da rolagem da máquina, passa no rolo 
deixa segundos e lava com água. 
-Limpeza rolo tinta de escura p/ clara, máquina 
em movimento. 

7- Corretor de chapas -HX 107 Quando necessário Para retoque chapas (apagar) usado com pincel 
e em área maior com auxilio de algodão 

8- Óleo MA 85 Diário Colocado nos rolos para não secar e não 
desgastar os rolos (baterias) que não são usadas 

9- Pó Anti Maculador (talco) Diário Para não decalcar (manchar) parte branca do 
papel, para não encostar (separação) uma folha 
na outra 

10- Rost Off Raro -Anticorrosivo 
11- HHS 2000 Raro - Lubrificante 

12- 3 G Diário - Com pano para limpar o cauchu e direto na 
máquina para limpar rolagem; 

13- Gummi Diário (dependendo serviço) - Limpeza do rolo de água, passado no rolo com 
pano. 

 

Lavagem de Chapas: 

PRODUTO FREQUÊNCIA DE USO 
DIA/MÊS/ANO 

USO 

01 – 3G - Diário - Lava chapa com produto; 
02- Limpador de chapa RC 95 Quando 3G não tirar a tinta ou 

sujeira 
Espalha na chapa com auxílio de 
esponja depois lava com água 
corrente 

03-Goma RC  794 Plus Diário -Esguicha produto na chapa depois 
espalha com auxílio de esponja, 
depois lava com água, para não 
oxidar a chapa  
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B) Máquinas e equipamentos utilizados: Máquinas impressoras, tintas para impressão, papel, 

produtos de manutenção e limpeza da máquina como: água, espátula, tesoura, estilete, pano, 

lupa.  

C) Riscos a Avaliar: Risco Físico: Ruído (habitual e permanente) proveniente das máquinas 

impressoras; 

Risco Químico: dos produtos químicos utilizados no processo de produção 

Risco Ergonômico: postura e posição do trabalho. 

 

FUNÇÃO: Auxiliar de Impressão (Pablo Bortoloto), Auxiliar Encadernação (Pablo 

Samuel) 

A) Atividades: Abastece a máquina com papel, auxilia no acerto de máquina (o formato do 

papel, as chapas e a cor ). Colocação e retirada das chapas da máquina, descarrega o papel 

impresso, para um estrado. Prepara e limpa a chapa. Quando é armazenada deixa-a preparada. 

Coloca tinta ou verniz na máquina conforme pedido na OS. Limpa o cauchu, o contra pressão, 

lava os rolos e limpa o lavador. Limpeza do tinteiro com espátula e pano .Limpeza externa da 

máquina com pano e limpeza interna da máquina com um pincel e um aspirador de pó. 

B) Máquinas e equipamentos utilizados: Máquinas impressoras, tintas para impressão, papel, 

produtos de manutenção e limpeza da máquina como: água, espátula, tesoura, estilete, pano, 

lupa.  

C) Riscos a Avaliar: Risco Físico: Ruído (habitual e permanente) proveniente das máquinas 

impressoras; 

Risco Químico: dos produtos químicos utilizados no processo de produção 

Risco Ergonômico: postura e posição do trabalho. 

PRODUTO FREQUÊNCIA DE USO 
DIA/MÊS/ANO 

USO 

01- Álcool Isopropílico - 1 x semana para mistura 
- Semanal 

-Usado direto na mistura; 
- Embebido pano para tira tinta rolo banheira 
de água; 
 

02- Corretor de Chapas 
HX 107 

- Quando necessário - Com pincel para retirar resto retícula 

03- Jimo Silicone 1x semana - Limpeza mesa do papel e limpeza máquina 
geral; 
 

04- Limpador de chapas 
RC95LC 

Diário -Com esponja para retirar riscos e sujeira; 
 
 

05- RC 661  - Para mistura -Direto para mistura 
 

06- Talco 15 - Quando necessário - Direto máquina; 
 

07-Tintas e Produtos 
Auxiliares 

- Diário - Direto no tinteiro; 
 

08- Verniz  - Quando necessário - Direto na máquina; 
 

09- 3G - Quando necessário - Direto máquina para limpeza; 
- Uma vez na semana para lavagem tinteiro 
com pano; 

10- Limpa Verniz - 2 x semana ou qdo usa 
verniz 

- com pano passa na rolagem do verniz 
(desmanchar o verniz) 
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11- FR 1000 - 1x semana - Com pano passa no rolo dágua (limpar rolo 
dágua) 

12- ER (Pasta) - 1x semana - Aplicado com a pá na rolaria 
(descristalização rolaria) 

13- EK (Gel) - 1 x semana - Descalificar rolaria, passado com tubo 
próprio 

14 – Rolo Gel - Quando necessário - Lubrificante passado com pá 
15 – Veja Multiuso - 1 x dia - Com pano para limpeza geral 

 

Lavagem de Chapas 

PRODUTO FREQUÊNCIA DE USO 
DIA/MÊS/ANO 

USO 

01 – 3G - Diário - Lava chapa com produto; 
02- Limpador de chapa RC 
95 

Quando 3G não tirar a tinta ou 
sujeira 

Espalha na chapa com auxílio de 
esponja depois lava com água 
corrente 

03-Goma RC  794 Plus Diário -Esguicha produto na chapa depois 
espalha com auxílio de esponja, 
depois lava com água, para não 
oxidar a chapa. 

 

7.1.7. SETOR - Prensa 

 

FUNÇÃO: Operador de Acabamento (Bernardo, Marcelo), Auxiliar Encadernação 

(Andrei, Maicon Machado)  

A) Atividades: Prensa de livros: Abastece a prensa com livros, aciona a prensa até a medida 

adequada, calça nas extremidades, passa cola ou água com pincel, após seco encaminha para 

separação. 

B) Máquinas e equipamentos utilizados: Pedaços de madeira (tábua), prensa, ferro, estilete, 

cola.  

C) Riscos a Avaliar: Riscos Físicos: Ruído (habitual e permanente), proveniente das máquinas 

de todo o processo de acabamento; 

Riscos Ergonômicos: postura e posição de trabalho em pé; 

Risco de Acidente: proveniente do manuseio de estilete; 

 

7.1.8. SETOR – Corte Elétrico – Guilhotina 

 

FUNÇÃO: Operador Corte Elétrico (Luis Enrique, Rafael, Rodrigo Corin), Auxiliar 

Encadernação (Leandro), Operador Guilhotina (Nálio) 

 

A) Atividades: Desenvolvem atividades de preparação da máquina, acertar medidas, observar 

o estado da navalha, opera a guilhotina através de painel, regular o corte de papel para 

impressão ou acabamento de material impresso. O material cortado é encaminhado para 

impressão, dobra, acabamento ou expedição. Quando necessário faz troca de navalha e realiza 

a manutenção externa da máquina.  

B) Máquinas e equipamentos utilizados: Máquina de corte eletrônica, chaves específicas para 

regulagem da máquina, folhas de papel, folhetos, fascículos, paletes de madeira, gaiolas de 
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madeira, carrinho hidráulico para transporte de materiais, estilete, régua, tesoura, material 

tipográfico e ferramentas específicas.  

C) Riscos a Avaliar: Risco Físico: Ruído (habitual e permanente) proveniente da própria 

máquina de cortar 

Riscos Ergonômicos: (habitual e permanente) proveniente da natureza da atividade, 

levantamento de materiais, postura e posição de executar a atividade, 

Riscos de Acidentes: (habitual e permanente) proveniente do próprio trabalho com a máquina 

de cortar , manuseio com navalhas e regulagem. 

 

FUNÇÃO: Operador Corte Elétrico (Adão) 

A) Atividades: Desenvolve atividade de preparação da máquina, acertar medidas, observar o 

estado da navalha, opera a guilhotina através de painel, regular o corte de papel para impressão 

ou acabamento de material impresso. O material cortado é encaminhado para impressão, 

dobra, acabamento ou expedição. Quando necessário faz troca de navalha e realiza a 

manutenção externa da máquina. Quando necessário (eventual) uso de empilhadeira 

B) Máquinas e equipamentos utilizados: Máquina de corte eletrônica, chaves específicas para 

regulagem da máquina, folhas de papel, folhetos, fascículos, paletes de madeira, gaiolas de 

madeira, carrinho hidráulico para transporte de materiais, estilete, régua, tesoura, material 

tipográfico e ferramentas específicas.  

C) Riscos a Avaliar: Risco Físico: Ruído (habitual e permanente) proveniente da própria 

máquina de cortar 

Riscos Ergonômicos: (habitual e permanente) proveniente da natureza da atividade, 

levantamento de materiais, postura e posição de executar a atividade, 

Riscos de Acidentes: (habitual e permanente) proveniente do próprio trabalho com a máquina 

de cortar , manuseio com navalhas e regulagem. 

 

7.1.9. SETOR - Corte Elétrico - Recortes/Acabamento   

 

FUNÇÃO: Operador Corte Elétrico Pr (Celina, Jesse, Willian), Operador Corte Elétrico 

Pr I (Jonathan, Roberto), Operador Acabamento II (Manoel).  

A) Atividades: Desenvolvem atividades de preparação da máquina, acertar medidas, observar 

o estado da navalha, acertando para corte livro. Sempre observar a O.S. de cada trabalho. 

Retirar material já pronto e encaminhar para acabamento ou expedição. Auxilia na limpeza 

externa da máquina e manter ambiente limpo para bom desenvolvimento das atividades. 

B) Máquinas e equipamentos utilizados: Chaves específicas para regulagem da máquina, 

folhas de papel, folhetos, fascículos, paletes de madeira, gaiolas de madeira, carrinho 

hidráulico para transporte de materiais, estilete, régua, tesoura, material tipográfico e 

ferramentas específicas.  

C) Riscos a Avaliar: Risco Físico: Ruído (habitual e permanente) proveniente da própria 

máquina de cortar 
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Riscos Ergonômicos: proveniente da natureza da atividade, levantamento de materiais, postura 

e posição de executar a atividade, 

Riscos de Acidentes: proveniente do próprio trabalho com a máquina de cortar , manuseio com 

navalhas e regulagem. 

 

7.1.10. SETOR – Corte Elétrico – Afiação 

 

FUNÇÃO: Afiador Ferramentas (Lúcio) 

A) Atividades: Desenvolve atividades de afiação de facas (preparação de navalhas das 

máquinas de cortar). Prepara a máquina, coloca a navalha na máquina para a retifica, 

acompanha o processo de retifica, retira e passa o rebolo (esmeril) até ficar afiada o suficiente, 

passa pedra para retirar rebarbas, após afiada encaminha para o setor de Guilhotinas. 

B) Máquinas e equipamentos utilizados: Máquina de afiação, esmeril, navalhas 

C) Riscos a Avaliar: Riscos Ergonômicos: proveniente da natureza da atividade: postura e 

posição do trabalho 

Riscos de Acidentes: proveniente do manuseio das navalhas  

Riscos Físicos: Ruído (habitual e permanente) proveniente da preparação das navalhas; 

Risco Químico: óleo mineral para afiação, 3G para a limpeza da máquina. 

 

7.1.(8.9.10). SETOR – Corte Elétrico (Altemir)  

FUNÇÃO: Assistente de Acabamento  

SETOR: Corte Elétrico - Guilhotina 

A) Atividades: Desenvolvem atividades de preparação da máquina, acertar medidas, observar 

o estado da navalha, opera a guilhotina através de painel, regular o corte de papel para 

impressão ou acabamento de material impresso. O material cortado é encaminhado para 

impressão, dobra, acabamento ou expedição. Quando necessário faz troca de navalha e realiza 

a manutenção externa da máquina. Quando necessário (eventual) uso de empilhadeira. 

B) Máquinas e equipamentos utilizados: Máquina de corte eletrônica, chaves específicas para 

regulagem da máquina, folhas de papel, folhetos, fascículos, paletes de madeira, gaiolas de 

madeira, carrinho hidráulico para transporte de materiais, estilete, régua, tesoura, material 

tipográfico e ferramentas específicas.  

C) Riscos a Avaliar: Risco Físico: Ruído (habitual e permanente) proveniente da própria 

máquina de cortar 

Riscos Ergonômicos: (habitual e permanente) proveniente da natureza da atividade, 

levantamento de materiais, postura e posição de executar a atividade, 

Riscos de Acidentes: (habitual e permanente) proveniente do próprio trabalho com a máquina 

de cortar , manuseio com navalhas e regulagem. 

SETOR: Corte Elétrico – Recortes/Acabamento 

A) Atividades: Desenvolvem atividades de preparação da máquina, acertar medidas, observar 

o estado da navalha, acertando para corte livro. Sempre observar a O.S. de cada trabalho. 
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Retirar material já pronto e encaminhar para acabamento ou expedição. Auxilia na limpeza 

externa da máquina e manter ambiente limpo para bom desenvolvimento das atividades. 

Quando necessário (eventual) uso de empilhadeira. 

B) Máquinas e equipamentos utilizados: Chaves específicas para regulagem da máquina, 

folhas de papel, folhetos, fascículos, paletes de madeira, gaiolas de madeira, carrinho 

hidráulico para transporte de materiais, estilete, régua, tesoura, material tipográfico e 

ferramentas específicas.  

C) Riscos a Avaliar: Risco Físico: Ruído (habitual e permanente) proveniente da própria 

máquina de cortar 

Riscos Ergonômicos: proveniente da natureza da atividade, levantamento de materiais, postura 

e posição de executar a atividade, 

Riscos de Acidentes: proveniente do próprio trabalho com a máquina de cortar , manuseio com 

navalhas e regulagem. 

SETOR: Corte Elétrico – Afiação 

A) Atividades: Quando necessário desenvolve atividades de afiação de facas (preparação de 

navalhas das máquinas de cortar). Prepara a máquina, coloca a navalha na máquina para a 

retifica, acompanha o processo de retifica, retira e passa o rebolo (esmeril) até ficar afiada o 

suficiente, passa pedra para retirar rebarbas, após afiada encaminha para o setor de 

Guilhotinas. 

B) Máquinas e equipamentos utilizados: Máquina de afiação, esmeril, navalhas 

C) Riscos a Avaliar: Riscos Ergonômicos: proveniente da natureza da atividade: postura e 

posição do trabalho 

Riscos de Acidentes: proveniente do manuseio das navalhas  

Riscos Físicos: Ruído (habitual e permanente) proveniente da preparação das navalhas; 

Risco Químico: óleo mineral para afiação, 3G para a limpeza da máquina. 

                   

7.1.11. SETOR – Acabamento – Alceamento 

  

FUNÇÃO: Assistente de Acabamento (Aciomar), Operador de Acabamento II (Aline 

Jardim, Cledi, Eduardo, Jeferson, Paula), Operador Acabamento (Maria Erondina, 

Leonete, Bernardo), Auxiliar Encadernação (Diego Lucas) 

A) Atividades: Desenvolvem atividades, de ajustar a máquina quanto ao tamanho e a 

qualidade dos fascículos, preparar a mesa de recepção do material intercalado de acordo com a 

quantidade de material a ser intercalado, preencher as gavetas com fascículos, acompanhar 

todo o processo, sempre fazendo ajustes de acordo com o necessário, na mesa receptora pegar 

fascículos intercalados e colocá-los nos estrados (palets), encaminhar para o setor de costura. 

B) Máquinas e equipamentos utilizados: Máquinas alceadeira, espátulas, chaves específicas 

para regulagem das máquinas, papéis, paletes de madeira, gaiolas de madeira, carrinho 

hidráulico para transporte de paletes.  
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C) Riscos a Avaliar: Riscos Físicos: Ruído (habitual e permanente) proveniente da máquina de 

alcear automática. 

Riscos Ergonômico: postura e posição de trabalho proveniente da natureza do trabalho. 

 

7.1.12 - SETOR – Acabamento - Dobra  

 

FUNÇÃO: Dobrador III (Afonso, Alexandro, Emerson, Naisson, Ricardo Rodrigo, 

Tiago), Dobrador II ( Vianei), Dobrador I (Alex Sander, Claudio), Auxiliar 

Encadernação (André, Daniel Pereira, Pablo Elizandro, Sidinei, Luis Sodré) 

A) Atividades: Os colaboradores deste setor no desenvolvimento de suas atividades, receber o 

material da impressão ou corte, ajustar a máquina em função da quantidades, qualidade de 

dobras e espessura do papel, regulagem da máquina em termos de entrada, acerto e saída de 

papel, retirar o material da máquina e colocação em paletes. 

B) Máquinas e equipamentos utilizados: Máquina dobradeira, chaves específicas para 

regulagem das máquinas, papéis, paletes de madeira, gaiolas de madeira, carrinho hidráulico 

para transporte de materiais.  

C) Riscos a Avaliar: Riscos Físicos: Ruído (habitual e permanente) proveniente da máquina de 

dobra; 

Riscos Ergonômicos: (habitual e permanente) postura e posição de trabalho 

 

7.1.13- SETOR – Acabamento – Dobra/Grampeadeira  

 

FUNÇÃO: Assistente Acabamento (Jairo), Operador Acabamento (Arioli, Jonas) 

A)Atividades: Os colaboradores deste setor no desenvolvimento de suas atividades, receber o 

material da impressão ou corte, ajustar a máquina em função da quantidades, qualidade de 

dobras e espessura do papel, e também o grampeamenrto e corte, regulagem da máquina em 

termos de entrada, acerto e saída de papel, retirar o material da máquina e colocação em 

paletes. 

B)Máquinas e equipamentos utilizados: Máquina dobradeira, chaves específicas para 

regulagem das máquinas, papéis, paletes de madeira, gaiolas de madeira, carrinho hidráulico 

para transporte de materiais.  

C)Riscos a Avaliar: Riscos Físicos: Ruído (habitual e permanente) proveniente da máquina de 

dobra e grampo; 

Riscos Ergonômicos: postura e posição de trabalho 

 

7.1.14. SETOR – Acabamento – Coladeira 

 

FUNÇÃO: Colador II (Alan, Debora), Colador I (Fábio),  
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A) Atividades: Desenvolvem atividades de regular (ajustar) a máquina para executar o 

processo de colagem com cola quente de capas, repor colas no coleiro, abastecer a máquina, 

controle da qualidade do trabalho .  

B) Máquinas e equipamentos utilizados: Máquina coladeira, chaves específicas para 

regulagem da máquina, livros, paletes de madeira, gaiolas de madeira, carrinho hidráulico para 

transporte de materiais, cola, estilete, régua, tesoura.  

C) Riscos a Avaliar: Riscos Físicos: Ruído (habitual e permanente ) proveniente da máquina 

da máquina coladeira; 

Riscos Químicos: proveniente da cola  

                  Riscos Ergonômicos: proveniente da natureza do trabalho, postura e posição de trabalho, 

Riscos de Acidentes: queimaduras, proveniente da cola quente. 

 

7.1.15. SETOR – Acabamento – Coladeira 

FUNÇÃO: Auxiliar Coladeira I (Ana Letícia), Auxiliar Encade rnação (Laercio, 

Diorgenes, Rodrigo Machado, Adriano, Vagner) 

 

A) Atividades: Desenvolvem atividades de abastecer a máquina com material para ser colado, 

retirar o material já colado fazendo o controle da qualidade, caso em não conformidade avisa o 

operador e este ajusta de acordo, controla a quantidade de material e os coloca em palets, 

encaminha para a guilhotina.. 

B) Máquinas e equipamentos utilizados: Máquina coladeira, chaves específicas para 

regulagem da máquina, livros, paletes de madeira, gaiolas de madeira, carrinho hidráulico para 

transporte de materiais, cola, estilete, régua, tesoura.  

C) Riscos a Avaliar: Riscos Físicos: Ruído (habitual e permanente ) proveniente da máquina 

da máquina coladeira; 

                  Riscos Ergonômicos:  proveniente da natureza do trabalho, 

 

7.1.16. SETOR – Plastificação 

 

FUNÇÃO: Plastificador I (Fabiula, Maria Leonizia), Colador IA (João Ingracio) 

A) Atividades: Os colaboradores preparam o rolo de plástico para poder ter um trabalho de 

qualidade e operam a máquina de plastificação de capas de livros, revistas e folhetos, 

colocando as folhas para serem plastificadas e as retiram do outro lado empilhando em cima 

da bancada, após efetuado colocam no paletes e as encaminham para a guilhotina e vinco. 

B) Máquinas e equipamentos utilizados: Máquina plastificadora, chaves específicas para 

regulagem da máquina, papéis como capas de livros, folhetos, cartazes,..., paletes de madeira, 

gaiolas de madeira, carrinho hidráulico para transporte de materiais, cacos de vidro, espátula, 

estilete, régua.  

C) Riscos a Avaliar: Riscos Físicos: Ruído (habitual e permanente ) outras máquinas no setor. 

Riscos Ergonômicos: posição e postura de trabalho. 
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7.1.17. SETOR - Capa Dura – Colar livro na capa 

 

FUNÇÃO: Assistente de Acabamento (Julio Oliveira) 

A) Atividades:  

Máquina colar guardas – Kolbus V.A: Aquecer a cola (ligar o coleiro – 1 ½ hora antes), 

acertar as guardas, regular os trilhos, cuidar o nível da cola no coleiro. 

Máquina colar capa -  B.F 40: Para acertar máquina: Aquecer a cola (ligar o coleiro – 3  horas 

antes), fazer o acerto sempre com a  máquina travada, abrir a máquina com a manivela e seguir 

os passos: 1º: medir o dorso do livro; 2º soltar as porcas que prendem a prensa (dois lados); 3º 

após ter soltado as porcas usar a manivela na 1ª prensa; 4º ver a medida do dorço livro e deixar 

na medida certa; 5º após ter deixado na medida do dorço, apertar as porcas da prensa nos dois 

lados. Para trocar trilhos: Ver a medida do dorso (sempre ½ cm menor que a medida), após ter 

medido o trilho deve-se: 1º:soltar o pino que segura o mesmo; 2º retirar o trilho usando uma 

cordinha; Para colocar novos trilhos: colocar o trilho no lugar com auxilio da corda e apertar o 

pino; Para acertar a abertura da máquina de acordo o livro: abre a máquina; pressione o 

mecanismo para abrir a entrada do dorço do livro; feche a máquina com manivela cuidando o 

grau de fechamento. Este procedimento vale para todos os livros quadrado ou redondo, grosso 

ou fino. Para retirar o livro pressione o mecanismo para frente e retire o livro. Colar o vies 

com o dorço do livro: 1º introduza o rolo no lugar e parafuse o mesmo; 2º abra a manivela que 

regula a espessua de col que desejar. Acerto do vies: 1º ver o formato do livro (para ver se é 

necessário cortar a bobina de papel); 2º para troca a bobina deve-se: a) cortar o papel; b) retirar 

a bobina; c) soltar o parafuso com uma chave Alen 8; c) colocar novamente a bobina com 

formato desejado; d) prender a bobina no eixo; acertar o tamanho do vies com o tamanho do 

livro; e) coloque o livro entre os dois parafusos com manivela; f) pressione para fazer 

desenrolar e ficar no tamanho certo; Corte do vies: a) regular o formato maior/menor; b) 

conferir o tamanho do vies (1º liga-se no painel o cortador de vies; 2º corta-se um vies com 

mecanismo manual; 3º conferir a subida de ar). Vies pronto: regular o conjunto de vies: a) 

manivela na 1ª entrada; b) corte um vies usando o mecanismo manual até margear o livro com 

auxilio da manivela; c) aplicar o vies e verificar se está correto; Medir capa: abrir e fechar a 

máquina com auxilio da manivela até acertar a capa; Acerto do elevador: Solte o parafuso 

(abrindo e fechando)  deverá ficar na mesma largura do livro. Acerto do livro na elevador com 

manivela: a) usar a manivela para regular a altura do livro, acertar os rolos aplicando cola 

branca. Testar o livro com cola branca: 1º ligar o ar central; 2º colocar as mangueiras dentro 

do reservatório de cola; 3º abrir o ar na bomba. 

B) Máquinas e equipamentos utilizados: Máquina, chaves específicas para regulagem da 

máquina, papéis, carrinho hidráulico para transporte de materiais, estilete, régua.  

C) Riscos a Avaliar: Riscos Ergonômicos: postura e posição de trabalho. 

Riscos Físicos: Ruído (habitual e permanente) proveniente da atividade ser realizada próximo 

da máquina. 
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Risco Químico: Produto Quimico, para colagem do livro 

  

 FUNÇÃO: Costurador (Cleide) 

A) Atividades: auxiliar de máquina de fazer capa dura. Fazer o abastecimento da máquina com 

capas para revestir de papelão, após pronto retirar as capas e encaminhar para colagem do 

miolo.  

Auxiliar na máquina de colagem capa dura no miolo de livros, abastecer a máquina com capas 

e livros e retirar os livros prontos, após encaminhar para expedição. Auxiliar na colocação de 

livros e capas na máquina para serem coladas. Colar manualmente papel branco na capa dura 

parte interna da capa. 

B) Máquinas e equipamentos utilizados: Máquina, papéis, carrinho hidráulico para transporte 

de materiais, estilete, régua.  

C) Riscos a Avaliar: Riscos Ergonômicos: postura e posição de trabalho. 

Riscos Físicos: Ruído (habitual e permanente) proveniente da atividade ser realizada próximo 

da máquina. 

 

                  7.1.18. SETOR - Capa Dura – Cola Capa   

FUNÇÃO: Operador Acabamento (Elionete) 

A) Atividades: Operar máquinas de colar capa dura nos livros. Faz o acerto da máquina 

conforme tamanho do livro e espessura do dorso, acompanha o processo de colagem da capa . 

Auxiliar na colocação de livros e capas na máquina para serem coladas. 

Colar manualmente papel branco na capa dura parte interna da capa. 

B) Máquinas e equipamentos utilizados: Máquina, chaves específicas para regulagem da 

máquina, papéis como capas de livros, carrinho hidráulico para transporte de materiais, 

estilete, régua.  

C) Riscos a Avaliar: Riscos Ergonômicos: postura e posição de trabalho. 

Riscos Físicos: Ruído proveniente da atividade ser realizada próximo da máquina. 

 

7.1.19. SETOR - Acabamento Geral  

FUNÇÃO: Operador de Acabamento e Auxiliar de Encadernação 

A) Atividades: Auxiliam na  intercalação manual e separação, no abastecimento e recepção de 

material em máquinas do acabamento. 

B) Máquinas e equipamentos utilizados: Papéis, livros, cola, pincéis, mesas, estilete, régua, 

tesoura, carrinho para transporte, paletes. 

C) Riscos a Avaliar: Riscos Ergonômicos: postura e posição de trabalho. 

Riscos Físicos: Ruído (habitual e permanente) proveniente da atividade ser realizada no 

mesmo ambiente onde operam outras máquinas com nível de ruído alto. 

 

7.1.20. SETOR - Corte e Vinco 
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FUNÇÃO: Impressor (Angelo, João Lemes, Gilmor), Operador de corte vinco automático 

I (Marcos Appolinário)  

A) Atividades: Desenvolvem atividades de colocar o papel na máquina para ser estampado e 

vincado. 

B) Máquinas e equipamentos utilizados: Máquina, chaves específicas para regulagem da 

máquina, folhas de papel, folhetos, fascículos, paletes de madeira, gaiolas de madeira, carrinho 

hidráulico para transporte de materiais, estilete, régua, tesoura, material tipográfico e 

ferramentas específicas.  

C)Riscos a Avaliar: Risco Físico: Ruído (habitual e permanente) proveniente da máquina e as 

demais máquinas do setor; 

Risco Ergonômico:postura e posição do trabalho 

Risco de acidentes: colocação de materiais na máquina para vincar.  

 

7.1.21. SETOR – Costura 

 

FUNÇÃO: Costureiro III (Isaac, Rosane), Costureiro II (Michel),Costureiro I (Daniel 

Paulo, Juarez), Assistente Acabamento (Elton, Pulo Toniolo), Auxiliar Encadernação 

(Juliano, Maiko Doglas) 

A) Atividades: Desenvolvem atividades de : regular a máquina de acordo com o formato e a 

quantidade de páginas; Abastecer máquina com fascículos para costurar; Colocar linha e trocar 

agulhas; Retirar livros costurados e colocar em estrados e/ou encaminhar para prensar; 

B) Máquinas e equipamentos utilizados: Máquina costuradeira, chaves específicas para 

regulagem da máquina, folhas de papel, folhetos, fascículos, paletes de madeira, gaiolas de 

madeira, carrinho hidráulico para transporte de materiais, rolinho, cola, estilete, régua, tesoura, 

madeira para prensagem, gancho para prensa.  

C) Riscos a Avaliar: Riscos Físicos: Ruído (habitual e permanente) proveniente da máquina de 

costura. 

Riscos Ergonômicos: proveniente da natureza do trabalho sentado e em pé, postura e posição 

do trabalho, atenção. 

 

7.1.22. SETOR - EXPEDIÇÃO  

 

FUNÇÃO: Embalador a mão ( Aline Lopes, Carlos Presa), Assitente Acabamento 

(Cristiano), Assessor de Acabamento (Antonio Beck), Auxiliar Encadernação (Carlos 

Jean) 

A) Atividades: Os colaboradores deste setor desenvolvem atividades de operar máquina de 

scheringar livros e revistas. Fazer o acerto da máquina conforme a quantidade e tamanho do 

livro. Abastecer a máquina de um em um livro ou de maior quantidade. Retirar livros 

plastificados e encaixotar, encaminhar para expedição. 
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B) Máquinas e equipamentos utilizados: máquina schering, livros, mesas, estilete, régua, 

tesoura, carrinho para transporte, paletes, fita adesiva.  

C) Riscos a Avaliar: Riscos Ergonômicos: proveniente da natureza do trabalho,  postura e 

posição de trabalho. 

Riscos Físicos: Ruído (habitual e permanente) proveniente da atividade ser realizada no 

mesmo ambiente onde operam outras máquinas com nível de ruído alto. 

 

FUNÇÃO: Auxiliar de Expedição I (João Rafael) 

A) Atividades: Desenvolvem atividades de extrair notas, armazenamento, transporte e 

carregamento de material. Utiliza-se transporte por carrinhos hidráulicos manuais além do 

transporte manual e com empilhadeira. 

B) Máquinas e equipamentos utilizados: Caixas papelão, papéis, notas, telefone, fita adesiva, 

livros, máquina de empacotamento com papel e plástico, suporte para fita adesiva, estilete. 

C) Riscos a Avaliar: Riscos Ergonômicos: (habitual e permanente) proveniente da natureza da 

atividade como: levantamento e transporte de materiais, postura e posição de trabalho, da 

atividade como: levantamento e transporte de materiais, postura e posição de trabalho, 

 

FUNÇÃO: Auxiliar de Expedição II (José Roberto) 

A) Atividades: Desenvolve atividade de extrair notas, armazenamento, transporte e 

carregamento de material. Utiliza-se transporte por carrinhos hidráulicos manuais além do 

transporte manual. 

B) Máquinas e equipamentos utilizados: Caixas papelão, papéis, notas, telefone, fita adesiva, 

livros, máquina de empacotamento com papel e plástico, suporte para fita adesiva, estilete. 

C) Riscos a Avaliar: Riscos Ergonômicos: (habitual e permanente) proveniente da natureza da 

atividade como: levantamento e transporte de materiais, postura e posição de trabalho, da 

atividade como: levantamento e transporte de materiais, postura e posição de trabalho, 

 

FUNÇÃO: Motorista Furgão 

A) Atividades: Desenvolvem atividades de armazenamento, transporte e carregamento de 

material. Utiliza-se transporte por carrinhos hidráulicos manuais além do transporte manual. 

Conduz veículos para transporte, entrega e recebimento de produtos e também o transporte de 

pessoas quando necessário. 

B) Máquinas e equipamentos utilizados: Caixas papelão, papéis, notas, telefone, fita adesiva, 

livros, máquina de empacotamento com papel e plástico, suporte par fita adesiva, estilete, 

veículos Kombi e Strada.. 

C) Riscos a Avaliar: Riscos Ergonômicos: (habitual e permanente) proveniente da natureza da 

atividade como: levantamento e transporte de materiais, postura e posição de trabalho, stress. 

Riscos de Acidentes: de modo habitual ao conduzir veículos no trânsito (acidentes de trânsito). 

 

7.1.23. SETOR - MANUTENÇÃO INDUSTRIAL  
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FUNÇÃO: Encarregado Manutenção (Clairton) 

A) Atividades: Acompanha todo o trabalho de manutenção da Gráfica e realiza atividades 

como manutenção predial, manutenção de equipamentos mecânicos das máquinas e 

equipamentos, manutenção de sistemas elétricos e eletro-eletrônicos, lubrificação de 

máquinas. A manutenção de máquinas e equipamentos é realizada no ambiente onde as 

mesmas estão instaladas, como também no setor de manutenção. Quando necessário uso da 

empilhadeira (eventual). 

B) Máquinas e equipamentos utilizados: Ferramentas e instrumentos manuais de manutenção 

elétrica de maquinários e predial e de manutenção mecânica das máquinas como: chaves de 

fenda e de boca de várias bitolas, martelo, alicates, e outros. Máquinas utilizadas quando 

necessário para manutenção de máquinas e peças como: maquita, esmeril, torno, e outros. 

C) Riscos a Avaliar: Estão expostos a riscos prejudiciais a saúde como: 

Riscos Físicos: Ruído: proveniente das máquinas quando na realização da manutenção das 

mesmas. 

Riscos de Acidentes: eletricidade, proveniente da atividade com linha de energia elétrica 

quando na manutenção da parte elétrica predial e das máquinas como também na manutenção 

mecânica das máquinas. 

Quedas: proveniente de atividades em altura acima de 2m sem usar o cinto de segurança 

Riscos Ergonômicos: proveniente da natureza da atividade, postura e posição do trabalho. 

Riscos Químicos: proveniente do manuseio dos produtos químicos utilizados na manutenção 

de máquinas e equipamentos. 

 

FUNÇÃO: Eletrotécnico (Airton) 

A) Atividades: Os colaboradores que exercem suas atividades como manutenção predial, 

manutenção de equipamentos mecânicos das máquinas e equipamentos, manutenção de 

sistemas elétricos e eletro-eletrônicos, lubrificação de máquinas. A manutenção de máquinas e 

equipamentos é realizada no ambiente onde as mesmas estão instaladas, como também no 

setor de manutenção. 

B) Máquinas e equipamentos utilizados: Ferramentas e instrumentos manuais de manutenção 

elétrica de maquinários e predial e de manutenção mecânica das máquinas como: chaves de 

fenda e de boca de várias bitolas, martelo, alicates, e outros. Máquinas utilizadas quando 

necessário para manutenção de máquinas e peças como: maquita, esmeril, torno, e outros. 

C) Riscos a Avaliar: Estão expostos a riscos prejudiciais a saúde como: 

Riscos Físicos: Ruído: proveniente das máquinas quando na realização da manutenção das 

mesmas. 

Riscos de Acidentes: eletricidade, proveniente da atividade com linha de energia elétrica 

quando na manutenção da parte elétrica predial e das máquinas como também na manutenção 

mecânica das máquinas. 

Quedas: proveniente de atividades em altura acima de 2m sem usar o cinto de segurança 

Riscos Ergonômicos: proveniente da natureza da atividade, postura e posição do trabalho. 
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Riscos Químicos: proveniente do manuseio dos produtos químicos utilizados na manutenção 

de máquinas e equipamentos. 

 

FUNÇÃO: Auxiliar Eletrotécnico (Neimar)  

A) Atividades: Atividades como manutenção predial, manutenção de equipamentos mecânicos 

das máquinas e equipamentos, manutenção de sistemas elétricos e eletro-eletrônicos, 

lubrificação de máquinas. A manutenção de máquinas e equipamentos é realizada no ambiente 

onde as mesmas estão instaladas, como também no setor de manutenção. 

B) Máquinas e equipamentos utilizados: Ferramentas e instrumentos manuais de manutenção 

elétrica de maquinários e predial e de manutenção mecânica das máquinas como: chaves de 

fenda e de boca de várias bitolas, martelo, alicates, e outros. Máquinas utilizadas quando 

necessário para manutenção de máquinas e peças como: maquita, esmeril, torno, e outros. 

C) Riscos a Avaliar: Riscos Físicos: Ruído: proveniente das máquinas quando na realização da 

manutenção das mesmas. 

Riscos de Acidentes: eletricidade, proveniente da atividade com linha de energia elétrica 

quando na manutenção da parte elétrica predial e das máquinas como também na manutenção 

mecânica das máquinas. 

Quedas: proveniente de atividades em altura acima de 2m sem usar o cinto de segurança 

Riscos Ergonômicos: proveniente da natureza da atividade, postura e posição do trabalho. 

Riscos Químicos: proveniente do manuseio dos produtos químicos utilizados na manutenção 

de máquinas e equipamentos. 

 

7.1.24. SETOR - Recursos Humanos 

FUNÇÃO: Assistente Pessoal 

A) Atividades: Controle, acompanhamento de todo processo departamento de pessoal e 

humano da Gráfica. 

B) Máquinas e equipamentos utilizados: Computador, impressora, arquivos, canetas. 

C) Riscos a Avaliar: Risco Ergonômico: Postura e posição de trabalho 

 

FUNÇÃO: Auxiliar de Limpeza 

A) Atividades: Desenvolvem atividades de limpeza da área física da Gráfica como varreção, 

transferência e transporte de lixo, limpeza do chão e retirado do pó dos móveis com pano 

úmido, limpeza de sanitários. 

B) Máquinas e equipamentos utilizados: Vassoura, pano, balde, sabão em pó, detergentes e 

desinfetantes sanitários. 

C) Riscos a Avaliar: Riscos Físicos: Ruído (habitual) proveniente das máquinas quando na 

realização das atividades no interior da Gráfica. 

Riscos Químicos: proveniente de Produtos Químicos utilizados na limpeza do Departamento 

(sabão em pó, detergentes e desinfetantes sanitários). 
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Riscos Ergonômicos: proveniente da natureza da atividade, postura e posição de trabalho, 

transporte e levantamento de materiais. 

Risco Biológico: Bactérias provenientes da limpeza de banheiros; 

 

7.1.25. SETOR – Segurança do Trabalho 

FUNÇÃO: Médico do Trabalho 

A) Atividades: Atende e acompanha os colaboradores quando apresentam alguma moléstia, 

em acidente de trabalho e/ou fora da empresa, responsável pelo PCMSO. 

B) Máquinas e equipamentos utilizados: Caneta, receituário, aparelhos de medir pressão 

arterial, temperatura, medicamentos e curativos.  

C) Riscos a Avaliar: Risco Ergonômico: Postura e posição de trabalho. 

Riscos Biológicos: Bactérias, fungos e vírus. 

 

FUNÇÃO: Técnico Segurança do Trabalho 

A) Atividades: Acompanhamento dos funcionários nos setores de trabalho quanto aos riscos 

ambientais, EPIS, inspeções, investigações, atividades burocráticas, exames médicos e 

complementares, etc. 

B) Máquinas e equipamentos utilizados: Computador, impressora, arquivos, canetas. 

C) Riscos a Avaliar: Risco Ergonômico: Postura e posição de trabalho 

Risco Físico: Ruído Intermitente – Proveniente do acompanhamento do Setor de Produção. 

 
7.1.26. SETOR – Menor Aprendiz 

FUNÇÃO: Aprendiz 

 
Não desenvolvem atividades. 
 
 
Relação Funcionários 
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 7.1.1-Setor:  

Administrativo
Nome 

Função Dt. Adm. 

1. Luiz Rubem Brondani Auxiliar Escritório 01.08.81 
2. Dina Lucia Marchezan Estivalet Gerente Comercial 02.06.86 
3. Denise Maria  Dorneles Nogueira Orç. Elaborador I 15.09.94 
4. Fabiano Dias Ragagnin Assistente Informática 01.08.11 
5. Franciele Maria Campos Denardin Recepcionista 03.11.04 
6. Gilmar Antonio Noro Rossato Orçamentista/ 

Atendimento. 
01.10.77 

7. José Luiz Correa Estivalet Supervisor Administrativo 03.06.96 
8. Renan Machado Martelet Orç. Elaborador II 15.08.94 
9. Sonia Maria S. Pozzobon Orç. Elaborador III 08.07.96 
10. Pedro Antonio Weber Assistente Financeiro 01.12.78 
11. Gelson Saraiva Trindade Auxiliar Financeiro 04.04.05 

 7.1.2- Setor:  
Suprimentos de Compras/Estoque

Nome 
Função Dt. Adm. 

12. Anderson Christino dos Santos Aux. Almoxarifado II 12.11.07 
13. Jorge Ibanes Rangel Ferreira Almoxarife 01.11.85 
14. José Francisco Coelho da Silva Assessor Acabamento 21.11.00 
15. Salvador Dima Rangel Ferreira Almoxarife 01.11.85 
16. Vanderlei Soquetta Almoxarife 24.11.04 

 7.1.3 - Setor:  
Produção/ Programação e Controle

Nome 
Função Dt. Adm. 

17. Alexandre Fernandes de Oliveira Encarregado Impressão 02.02.98 
18. João Roberto Durlo Sporquio Encarregado de Produção 04.01.88 
19. Julio César Paim da Rocha Assessor de Acabamento 01.11.84 
20. Ernesto Rigue Encarregado Impressão I 19.12.88 
21. Valdecir José Saquette Encarregado Acabamento 06.08.90 

 7.1.4 -Setor: 
 Pré-Impressão e Gravação de Chapas

Nome 
Função Dt. Adm. 

22. Adelar Blaskievicz Operador de Computador 26.06.00 
23. Helena Francisca Brum Paiva Revisor 06.02.03 
24. Ivete Therezinha dos Santos Encarregado Pré -Impressão. 01.06.82 
25. Laura Garrido Bilher Auxiliar Pré-Impressão  01.10.09 
26. Luiz Batista de Oliveira Montador de Fotolito 01.12.86 
27. Marta Regina Tonetto Operador de Computador 09.03.92 
28. Paulino Tassi Operador de Computador 01.03.84 
29. Rafael dos Santos Auxiliar Encadernação 23.08.10 
30. Daniela da Silva Gonçalves Aux. Chapas/Mont. I 16.07.08 
31. Jaime Lemos de Souza Gravador de Chapas II 16.11.99 

 7.1.5 - Setor:  
Impressão Rotativa

Nome 
Função Dt. Adm. 

32. Adelmo José Cassol Impressor Rotativa I 07.10.91 
33. Antonio Adorna Impressor Off Set 01.02.88 
34. Marco Antonio Lima dos Santos Impressor Off set 16.11.99 

 7.1.6 - Setor:  
Impressão Off Set

Nome 
Função Dt. Adm. 

35. Alberto Leal Severo Auxiliar Impressão  06.03.06 
36. Alessandro de Almeida Pazatto  Auxiliar Impressão I 15.09.08 
37. Armando Adorna Impressor Off Set 17.05.88 
38. Claiton Leonardo Quadros Brum Auxiliar Impressão I 22.10.07 
39. Danieli de Cassia Machado da Silva Impressor I 17.03.05 
40. Deivid Rafael Righi Fontana Auxiliar Impressão  01.10.07 
41. Diego Soares Cardoso Auxiliar Impressão  01.03.07 
42. Douglas Oliveira Machado Auxiliar Impressão 25.03.10 
43. Erico Rodrigues Gonçalves Auxiliar Impressão  02.10.06 
44. Hivarton Behling da Cunha Impressor Off set 01.12.86 
45. Jair Marion de Oliveira Zuza Impressor I 04.07.94 
46. João Renato dos Santos Fontana Impressor Off set 03.05.82 
47. Luis Francisco Arruda Kirchhof Impressor Off set 01.10.96 
48. Marcio Ricardo Ludtke Impressor III 20.01.05 
49. Olmiro Fernando Trindade Soares Impressor III 16.10.00 
50. Pablo Bortoloto da Silva  Auxiliar Impressão 01.10.09 
51. Pablo Samuel Cezar Lemos Auxiliar Encadernação 01.11.10 
52. Ricardo Lemos dos Santos Auxiliar Impressão I 20.01.05 
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53. Ricardo Silva de Oliveira Auxiliar Impressão I 15.09.08 
54. Rodrigo da Silva Marinho Impressor III 12.04.02 
55. Ronei da Rosa Rodrigues Auxiliar Encadernação 01.10.09 
56. Sidnei Ceron Impressor Off set 02.01.91 
57. Valmor Herber Drescher Impressor Off set 02.01.81 

 7.1.7 - Setor:  
Acabamento Geral - Prensa

Nome 
Função Dt. Adm. 

58. Andrei da Rosa Bopp Auxiliar Encadernação 02.07.11 
59. Maicon Machado dos Santos Auxiliar Encadernação 01.02.11 
60. Marcelo Lima  Operador de Acabamento 01.11.06 

 7.1.8 - Setor:  
Corte Elétrico - Guilhotina

Nome 
Função Dt. Adm. 

61. Adão Jorge dos Santos Rodrigues Operador Corte Elétrico II 01.03.07 
62. Cleberson Galvão Auxiliar Coladeira I 02.10.06 
63. Leandro Coutinho Cabral Auxiliar Encadernação 01.11.10 
64. Luiz Enrique Rodrigues Pilar Operador Corte Elétrico 06.03.02 
65. Nalio Luiz Pozzobon Operador de Guilhotina 01.11.85 
66. Rafael Behling da Cunha  Operador Corte Elétrico 01.10.09 
67. Rodrigo Flor Corin Operador Corte Elétrico 28.01.08 

 7.1.9 - Setor:  
Corte Elétrico – Recortes/Acabamento

Nome 
Função Dt. Adm. 

68. Altemir Neves Assistente Acabamento 08.12.87 
69. Celina Cezimbra Teixeira Operador Corte Elétrico 07.03.05 
70. Jesse Marchiori dos Santos Operador Corte Elétrico 01.12.09 
71. Jonathan da Silva Rodrigues Operador Corte Elétrico I 28.02.07 
72. Manoel Paulo Lopes Pereira Junior Operador Acabamento II 15.09.08 
73. Roberto Sones de Freitas Operador Corte Elétrico I 22.10.01 
74. Wilian Dion Klein Operador Corte Elétrico 01.10.07 

 7.1.10 - Setor:  
Corte Elétrico – Afiação

Nome 
Função Dt. Adm. 

75. Lúcio Antônio Rodrigues Afiador Ferramentas 13.10.06 
 7.1.11 - Setor:        

Alceamento - Acabamento
Nome 

Função Dt. Adm. 

76. Aciomar Belitz Pereira Assistente Acabamento 02.01.80 
77. Aline Jardim Cauduro Operador de Acabamento II 03.11.03 
78. Bernardo Dutra da Silva  Operador Acabamento 12.11.07 
79. Cledi Machado Pimentel Operador de Acabamento II 05.05.03 
80. Diego Lucas de Jesus Auxiliar Encadernação 01.02.11 
81. Eduardo Naysinger Operador de Acabamento II 22.10.07 
82. Jeferson Soares da Rosa Operador de Acabamento II 23.10.02 
83. Leonete Raquel de Gregori da Rocha Operador Acabamento 06.03.86 
84. Maria Erondina Pinto Lima  Operador de Acabamento  05.02.01 
85. Paula Grasiela Braz da Silva Operador de Acabamento II 03.11.04 

 7.1.12 – Setor:  
Dobra – Acabamento

Nome 
Função Dt. Adm. 

86. Afonso Cesar da Rosa Rodrigues Dobrador III 06.03.06 
87. Alexandro de Oliveira Martins  Dobrador III 01.10.09 
88. Alex Sander Medeiros da Silva Dobrador I 05.02.01 
89. André da Silva Kosmann Auxiliar Encadernação 03.03.10 
90. Claudio Amenci Machado Salles Dobrador I 01.12.85 
91. Daniel Pereira  Auxiliar Encadernação 03.03.10 
92. Emerson Bisognin Rodrigues Dobrador III 06.03.06 
93. Luis Carlos Pereira Sodré Auxiliar Encadernação 01.10.09 
94. Naisson Cardoso Figueiredo Dobrador III 20.01.05 
95. Pablo Elizandro Rosa da Rocha  Auxiliar Encadernação 01.11.10 
96. Ricardo Rodrigo de Oliveira Martins Dobrador III 15.09.08 
97. Sidinei Ferreira da Silva Auxiliar Encadernação 01.07.11 
98. Tiago Vianna Rosauro Dobrador III 23.10.07 
99. Vianei Machado da Costa Dobrador II 22.10.01 

 7.1.13– Setor:  
Dobra – Grampeadeira

Nome 
Função Dt. Adm. 

100. Arioli Domingos dos Reis Helfer  Operador Acabamento II 15.09.08 
101. Jairo Righi  Assistente Acabamento 02.01.89 
102. Jonas Martins Pedroso  Operador Acabamento 07.04.08 

 7.1.14 e 7.1.15- Setor:  Função Dt. Adm. 
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Cola
Nome 

103. Alan Fagundes Resi Colador II 24.09.07 
104. Ana Leticia Barcelos Auxiliar Coladeira I 01.03.07 
105. Débora da Silva Rodrigues Colador II 01.03.07 
106. Diorgenes  Altobelli de Paula Vanes Auxiliar Encadernação 23.08.10 
107. Fabio Marchiori dos Santos Colador I 25.09.00 
108. Laércio Werilton de Castro Almeida Auxiliar Encadernação 22.11.06 
109. Rodrigo Machado Fagundes Auxiliar Encadernação 01.02.11 
110. Vagner dos Santos Alves Auxiliar Encadernação 17.03.09 

 7.1.16 - Setor:   
Plastificação

Nome 
Função Dt. Adm. 

111. Fabiula Kerchner Salazar Escobar Plastificador II 17.03.05 
112. João Ingracio Dias Colador IA 19.04.88 
113. Maria Leonizia Batista Rodrigues Plastificador I 18.09.00 

 7.1.17 e 7.1.18- Setor:  
Capa Dura - Acabamento

Nome 
Função Dt. Adm. 

114. Cleide Aparecida Marchezan da Cunha Costurador 01.12.94 
115. Julio Cezar Tavares Oliveira Líder/ Assistente do Processo de Acabamento 03.03.87 
116. Elionete Cidiane Lopes Operador Acabamento I 13.10.06 

 7.1.19 - Setor:  
Acabamento Geral

Nome 
Função Dt. Adm. 

117. Adriano Leal de Oliveira Auxiliar Encadernação 18.07.11 
118. Alex Fagundes Resi Auxiliar Encadernação 18.07.11 
119. Julio Cesar Fernandes da Silva  Auxiliar Encadernação 15.09.08 
120. Vilmar Soares Motta Auxiliar Encadernação 18.07.11 

 7.1.20– Setor:  
Corte e Vinco 

Nome 
Função Dt. Adm. 

121. Angelo Antonio Brites Vieira Impressor / 
Sindicato 

02.09.85 

122. Gilmor João Righi  Impressor 08.09.86 
123. João Lemes Lopes Impressor 03.11.87 
124. Marcos Antonio Chaves Appolinario Oper. Corte Vinco Aut. 01.03.89 

  7.1.21 – Setor:  
Costura

Nome 
Função 

Dt. Adm. 

125. Daniel Paulo Olivier Costureiro I 12.04.04 
126. Elton Ribeiro Sihe Líder/Assistente do Processo de Acabamento 02.07.86 
127. Isaac de Azevedo Lemos Auxiliar Encadernação 23.08.10 
128. Juarez Brum Costureiro I 27.03.95 
129. Juliano da Silva Lemos Auxiliar Encadernação 23.08.10 
130. Maiko Douglas Mousquer dos Reis  Auxiliar Encadernação 23.08.10 
131. Michel Batista de Azevedo Costureiro II 22.10.07 
132. Paulo Roberto Massen Toniolo Assistente de Acabamento 02.01.89 
133. Rosane Miranda de Miranda Costureiro III 05.02.01 

 7.1.22 - Setor: 
 Expedição

Nome 
Função Dt. Adm. 

134. Aline Lopes da Rocha  Embalador a Mão 01.10.07 
135. Antônio Valcir Becker Assessor de Acabamento 21.11.00 
136. Carlos Cesar dos Santos Presa Embalador a Mão 17.03.05 
137. Carlos Jean Bertollo Dorneles Auxiliar Encadernação 09.11.10 
138. Cristiano Godoy  Assistente Acabamento 08.06.04 
139. Glênio Aimoré Soares Andrade Motorista Furgão 12.08.86 
140. João Rafael Jacques Aux. Expedição I 11.10.99 
141. Jose Roberto dos Santos Freitas Aux. Expedição II 01.10.07 

 7.1.23 - Setor:  
Manutenção Industrial

Nome 
Função Dt. Adm. 

142. Airton Trevisan Dutra Eletrotécnico 04.01.10 
143. Clairton Garcia da Silva Encarregado 19.10.99 
144. Evandro Bastos Teixeira Eletromecânico 04.08.08 
145. Neimar dos Santos Moser Auxiliar Eletrotécnico 01.03.07 

 7.1.24- Setor:  
Recursos Humanos

Nome 
Função Dt. Adm. 

146. Anderson Paz de Oliveira Auxiliar de Limpeza 01.10.09 
147. Cristiane e Silva Gomes Auxiliar de Pessoal 13.01.05 
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148. Higor Alves da Costa Auxiliar de Limpeza 11.09.07 
149. Rodrigo Vargas Fresinghelli Auxiliar Limpeza 01.09.11 

 7.1.25- Setor: 
Segurança do Trabalho

Nome 
Função Dt. Adm. 

150. Hélio Antonio Beltrame Médico do Trabalho 01.06.84 
151. Rita Cecchin Técnica de Segurança 02.01.95 

 7.1.26 - Setor: 
Menor Aprendiz

Nome 
Função Dt. Adm. 

152. Abetina Carvalho de Souza Aprendiz 10.10.11 
153. Filipe Serro Henkes  Aprendiz. 14.10.11 
154. Jean Rochester Fagundes Silva Aprendiz 01.09.11 
155. Peterson Diovane Vargas Ferreira Aprendiz 01.09.11 
156. Pedro Ariel da Rosa Batista Aprendiz 01.09.11 
157. Vanessa Flores Padilha Aprendiz 01.09.11 
158. Jaderson Machado de Lima Aprendiz 01.09.11 
159. Eriane Baptista Alves Aprendiz 03.10.11 
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7.2. AVALIAÇÃO DOS RISCOS AMBIENTAIS 

RISCO FÍSICO 
 
RUÍDO 
 
Realizou-se durante o ano de 2011 (meses de Julho, Outubro, Novembro e Dezembro) várias 

medições de níveis de ruído no Departamento Gráfica. Estas medições de níveis de ruído foram 
realizadas, a fim de avaliar o potencial do agente risco físico – ruído – que causa danos à saúde do 
trabalhador. 

Para realizar as medições utilizou-se o decibelímetro marca INSTRUTHERM DEC - 470. 
As características do ruído, existentes no Departamento Gráfica são de ruído contínuo, 

intermitente e de impacto.  
De acordo com a NR 15 - portaria 3214/78, anexo 1 e as medições realizadas nos locais de 

trabalho, com o aparelho localizado no nível do ouvido do funcionário. As medições foram realizadas 
em ambiente onde operam mais de uma máquina simultaneamente. Além das medições foram 
realizados exames audiométricos nos colaboradores destes setores durante o ano de 2011 conforme 
PCMSO e PCA, os resultados estão arquivados na pasta individual de cada colaborador no 
Departamento Pessoal, que são acompanhados pelo médico do trabalho coordenador do PCMSO da 
Sociedade Vicente Pallotti. 

 
Medições Realizadas: 
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Data Turno  Fonte geradora de ruído Localização 
planta baixa 

Nível 
Intensidade 

db (A) 

Nível 
Intensidade 

db (C ) 

  Setor Off Set    

18.10.11 1° Sala encarregado Off Set 1 80,1 a 82,5 db -- 

Penta - Máquina 01 

Abastecimento papel 

2 81,5 a 83,0 db -- 

Penta - Máquina 01 
Abastecimento de tinta máquina ligada 

 82,7 a 84,7 db -- 

Penta - Máquina 01 
Recepção 

3 81,9 a 83,1 db -- 

Penta - Máquina 01 
Mesa de análise 

4 80,3 a 82,7db 
 

-- 

Penta - Máquina 01 
Mesa: batendo papel 

1 81,2 a 83,4 db  
-- 

18.10.11 1° 

Penta - Máquina 01 
Acerto: mesa de análise 

1 79,2 a 81,5 db  
-- 

18.10.11 3° Lavagem de Chapas – Penta 1 59,8 a 62,0 db  

Speed Máster 4 cores–Máquina 02 
Abastecimento papel 

2 85,7db a 86,1db  
-- 

Speed Máster 4 cores – Máquina 02  
Abastecimento de tinta (máq. ligada) 

a 84,1 db  
-- 

Speed Máster 4 cores–Máquina 02 
Recepção  

3 80,9db a 82,8db -- 

Speed Máster 4 cores Máquina 02 
Mesa de análise  

4  
79,4db a 81,1db 

-- 

15/07/11 1º 

Speed Máster 4 cores Máquina 02  
Mesa Abastecimento 

1 82,5 a 84,2 db -- 

Speed Máster bicolor–Máquina 03 
Abastecimento  

3  
81,6 a 83,1 db 

 
-- 

Speed Máster bicolor– Máquina 03 
Abastecimento de tinta máq. ligada 

 80,2 a 82,4db   
-- 

Speed Máster bicolor– Máquina 03 
Recepção 

4 79,2 a 82, db  
-- 

18.10.11 1° 

Speed Máster bicolor– Máquina 03 
Mesa de análise 5 

 
79,1 a 81,8 db 

 
-- 

Speed Máster 4 cores–Máquina 04 
Abastecimento 

3  
80,2 a 82,3db 

-- 18.10.11 2° 

Speed Máster 4 cores–Máquina 04 
Mesa de abastecimento 

1,2 79,9 a 82,3db  
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Abastecimento de tinta máq. ligada 

  

82,1 a 83,7 db 

-- 

 

Speed Máster 4 cores–Máquina 04 
Recepção 

4  
80,9 a 83,3 db 

-- 

Speed Máster 4 cores–Máquina 04 
Mesa de análise 

5  
81,2 a 83,9 db 

-- 

Guilhotina Polar Off Set - Abastecendo 
máquina 

1 70,5 a 75,5 db 
 

-- 

15.07.11 1° 

Guilhotina Polar Off Set – Cortando 1 -- 84,3 a 88,8 db 

15.07.11 
 

1º Máquina de afiar navalhas   70,4 a 75,5 db -- 

 

Data Turno  Fonte geradora de ruído Localização 
planta baixa 

Nível 
Intensidade 

db (A) 

Nível 
Intensidade 

db (C ) 

  Acabamento - Dobra    

Dobradeira 1 -TKT82 - Abastecimento   

87,8 a 89,1 db  

-- 

Dobradeira 1 - TKT82 - Recepção de 
material 

2  

86,2 a 88,7db 

-- 

 

 

18.10.11 

 

 

2º 

Dobradeira 1 - TKT82 – Mesa 
organização 

3  

87,9 a 89,9 db 

-- 

Dobradeira 2 – KD66 - Abastecimento  91,3db a 92,4db -- 

Dobradeira 2 – KD66 - Recepção de 
material 

 92,7 a 93,1db -- 

 

28.11.11 

 

2º 

Dobradeira 2 – KD66 - Mesa de 
organização 

 90,3 a 91,8 db -- 

Dobradeira –TK52 – Bolsa 1 (ajuste) 2 86,8 a 87,1 db -- 

Dobradeira –TK52 - Recepção de 
material 

2 87,5 a 89,8 db -- 
28.11.11 3º 

Dobradeira –TK52 - Mesa de 
organização 

3 88,1 a 89,4 db -- 

Dobradeira KD –78 - Abastecimento 1 88,7 a 89,1db -- 

Dobradeira KD –78 - Recepção de 
material 

2 86,9 a 88,2 db -- 
28.11.11 1º 

Dobradeira KD–78 - Mesa de 
organização 

3 85,1 a 87,9db -- 

28.11.11 1º Ambiente dobradeira (as 3 máquinas  89,7 db -- 
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ligadas) 

 

Data Turno  Fonte geradora de ruído Localização 
planta baixa 

Nível 
Intensidade 

db (A) 

Nível 
Intensidade 

db (C ) 

  Acabamento – Guilhotinas    

Guilhotina Polar – Ambiente com 
outras máquinas 

 83,1 a 84,7 db  
--- 

14.12.11 1° 

Guilhotina Polar – Cortando  - 86,3 db 

Guilhotina Guarani – Abastecendo 1 78,2 a 79,9 db  
--- 

Guilhotina Guarani – Cortando 2 --- 89,2 db 14.12.11 2° 

Ambiente com outas máquinas 
funcionando 

3 81,7 a 83,0 db  

14.12.11 3º Vibrador papel (com outras máquinas 
funcionando) 

 76 db -- 

Guilhotina trilateral – Mesa 
alimentadora 

1 80,8 a 81,9 db -- 

Guilhotina trilateral – Mesa receptora 2 80,2 a 81,5 db -- 

Guilhotina trilateral - Ambiente   70,9 a 72,1 db -- 

14.12.11 1º 

Guilhotina trilateral -  74,9 a 76,1 db -- 

Guilhotina trilateral Muller - Saída 
livro 

1 87,5 a 89,2 db  

Guilhotina trilateral Muller -Mesa 
recebimento/embalagem 

2 86,5 a 88,3db  28.11.11 2° 

Guilhotina trilateral Muller -
Abastecimento 

3 82,2 a 84,2db  

Dobra Orelha capa - Abastecimento 1 80,3 a 82,1 db -- 
14.12.11 2° 

Dobra Orelha capa - Recepção 2 81,8 a 82,9 db -- 

 

Data Turno  Fonte geradora de ruído Localização 
planta baixa 

Nível 
Intensidade 

db (A) 

Nível 
Intensidade 

db (C ) 

  Acabamento – Schering    

Schering Empacotadeira - 
Abastecimento 

1 74,7 a 83,8 db -- 
15.07.11 1° 

Schering Empacotadeira -Recepção  2 77,4 a 80,2 db -- 

 

Data Turno  Fonte geradora de ruído 
Localização 

planta baixa 

Nível 

Intensidade 

db (A) 

Nível 

Intensidade 

db (C ) 
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  Acabamento – Plastificação (até 
novembro 11) 

   

Plastificadora - Mesa Alimentadora 1 75,1 a 76,2 db --  

15.07.11 

 

2° 

Plastificadora - Mesa receptora  2 74,8 a 76,1 db -- 

  Acabamento – Plastificação Nova    

16.12.11 2º Plastificadora - Mesa Alimentadora 1 79,9db a 81,2 db -- 

16.12.11 2º Plastificadora - Mesa receptora  2 79,4db a 81,4db -- 

 

Data Turno  Fonte geradora de ruído Localização 
planta baixa 

Nível 
Intensidade 

db (A) 

Nível 
Intensidade 

db (C ) 

  Acabamento – Costura    

Costuradeira 1 - Alimentadora  1 86,8 a 88,2 db -- 

Costuradeira 1 - Receptora  2 85,2 a 86,9 db -- 16.12.11 2° 

Costuradeira 1 - Mesa  3 87,1 a 89,0 db -- 

Costuradeira 2 - Alimentadora 1 83,2 a 84,2 db -- 

Costuradeira 2 - Receptora 2 82,4 a 85,0 db -- 

 

16.12.11 

1º 

Costuradeira 2 - Mesa  3 81,4 a 83,4 db -- 

Costuradeira 3 - Alimentadora  1 84,1 a 85db -- 

Costuradeira 3 - Receptora  2 83,2 a 83,6db -- 15.07.11 1º 

Costuradeira 3 - Mesa  3 82,4 a 83,7 db -- 

Costuradeira 4 ( nova) - Alimentadora  1 80 a 83,3 db  
15.07.11 1° 

Costuradeira 4 ( nova) - Receptora  2 79,5 a 82,9 db  

 

Data Turno  Fonte geradora de ruído Localização 
planta baixa 

Nível 
Intensidade 

db (A) 

Nível 
Intensidade 

db (C ) 

  Acabamento – Prensa    

Mesa prensar papel  73,2 a 76,1 db -- 
16.12.11 1º 

Prensa – Abastecendo   74,2 a 76,2 db -- 

 

Data Turno  Fonte geradora de ruído Localização 
planta baixa 

Nível 
Intensidade 

db (A) 

Nível 
Intensidade 

db (C ) 

  Acabamento – Corte e Vinco    
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Corte e vinco ponto A –B abastecimento   79,8 a 81,2 db -- 

Corte e vinco ponto B 1 83,1 a 85,8 db -- 28.11.11 2° 

Corte e vinco-Manual 1 84,1 a 85,9 db -- 

 

Data Turno  Fonte geradora de ruído Localização 
planta baixa 

Nível 
Intensidade 

db (A) 

Nível 
Intensidade 

db (C ) 

  Acabamento – Alceadeira    

Alceadeira semi automática (nova) 
abastec.- Início 1 81,7 a 84,9 db -- 

16.12.11 2° 

Alceadeira semi automática (nova) 
abastec.- Meio 

2 82,2 a 84,3 db -- 

 

Data Turno  Fonte geradora de ruído Localização 
planta baixa 

Nível 
Intensidade 

db (A) 

Nível 
Intensidade 

db (C ) 

  Coladeira    

Alceadeira  78,8 a 83,8 db -- 

Painel Controle  83,3 a 85,3 db -- 

Bater Capa  - 85,6 a 86,8 db 

15.07.11 1°  

 

 

Data Turno  Fonte geradora de ruído Localização 
planta baixa 

Nível 
Intensidade 

db (A) 

Nível 
Intensidade 

db (C ) 

  Empilhadeira    

28.11.11 2° 

Empilhadeira  

Trânsito 

Colocando papel na plataforma 

Retirando papel na plataforma 

 

 

71,9 a 73,1 db 

70,2 a 72,1 db 

69,5 a 72,0 db 

 

 

------- 

 

Data Turno  Fonte geradora de ruído Localização 
planta baixa 

Nível 
Intensidade 

db (A) 

Nível 
Intensidade 

db (C ) 

  Pré-impressão    

Impressão de provas, na máquina (HP 
5005) 

3 68,1 a 70,2 db  
16.12.11 2° 

Ambiente imprimindo provas (HP 5005) 2 63,3 a 67 db  

16.12.11 1º Máquina I  70,0 a 72,1 db  
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Máquina II  70,8 a 72,0 db  

Ambiente de trabalho c/ as impressoras 
em funcionamento 

 69,9 a 72,1db  

 

Data Turno  Fonte geradora de ruído Localização 
planta baixa 

Nível 
Intensidade 

db (A) 

Nível 
Intensidade 

db (C ) 

  Gravação de Chapas    

Ambiente de gravação de chapas  76,3 a 78,1 db  

Processador T 800 III  77,8 a 79,0 db  

Processador Trendesetter 800 II  72,1 a 75,8 db  

28.11.11 2º 

Processador CTP 880  73,8 a 75,1 db  

 

Data Turno  Fonte geradora de ruído Localização 
planta baixa 

Nível 
Intensidade 

db (A) 

Nível 
Intensidade 

db (C ) 

  Expedição (Com aparador de papel e 
grampeadeira funcionando) 

   

28.11.11 2º 
Sala da Expedição sem funcionamento 
da grampeadeira  70,1 a 72,5 db  

 

Data Turno  Fonte geradora de ruído 
Localização 
planta baixa 

Nível 
Intensidade 

db (A) 

Nível 
Intensidade 

db (C ) 

  Grampeadeira(Com aparador de papel 
funcionando) 

   

Abastecimento de fascículos  88,4 a 89,1db  

Saída fascículos  87,1 a 88,2 db  28.11.11 1º 

Ambiente trabalho   87,2 a 89,1 db  

 
OBS. Planta dos Setores – Anexo I 
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Anexo n° 01 da NR 15 (Atividades e Operações Insalubres): Limites de Tolerância para Ruído Contínuo ou Intermitente 

 
Os níveis de ruído aferidos e que ultrapassam o limite de tolerância permitido por Norma NR 

15, Anexo I, podendo provocar efeitos à saúde como PAIR (Perda Auditiva Induzida pelo Ruído), 
estresse crônico, náuseas, irritabilidade, ansiedade, perda do apetite, sonolência, insônia, fadiga, 
redução da produtividade, aumento do consumo de tranqüilizantes, hipoacusia neuro sensorial , etc. 

Os níveis de ruído entre 65db e 85 db, estão na faixa de desconforto, podendo causar estress, 
fadiga, e dor de cabeça nos colaboradores que trabalham diretamente expostos a estes níveis de ruído. 

A fim de prevenir problemas causados pela exposição a estes agentes, os colaboradores 
recebem orientações e treinamento adequado para a função que exercem. Além dos treinamentos 
assistem palestras, cursos e vídeos oferecidos pelo SESMT da Empresa, durante o ano, como também 
nunca deixar de usar os EPIs (protetor auricular tipo concha e tipo plug) fornecidos pela empresa, de 
acordo com a NR n º 06. 

Medidas de proteção coletiva a serem adotadas, para a redução ou eliminação do ruído, 
segundo observações nos locais de trabalho, são: 

-Manutenção, lubrificação e ajuste de folgas de modo periódico nas máquinas e 
equipamentos onde os colaboradores desenvolvem suas atividades; 

-Quando na aquisição de máquinas e equipamentos observar as que emanam menos ruído; 
-Limitar o tempo de exposição do trabalhador ao agente causador de ruído excessivo, ao 

máximo estabelecido no quadro, além de utilizar EPI (Equipamento de Proteção Individual), protetor 
auricular tipo “concha” ou de inserção tipo “plug”. 

-Até que medidas coletivas sejam realizadas (implantação de correções nas máquinas para 
gerarem ruído dentro dos padrões), o trabalhador deverá fazer uso de EPIs (Equipamentos de Proteção 
Individual). 

O colaborador exposto a este agente deverá realizar exames audiométricos na admissão, 
demissão e periódicos através de um planejamento de acompanhamento das medidas de controle com 
as avaliações audiométricas.  

Os colaboradores lotados nos Setores onde os níveis de ruído forem superior aos limites de 
tolerância de acordo com a NR 15, anexo nº.1, fica caracterizado como insalubridade em grau médio, 
percebendo um adicional de 20%, sobre o salário mínimo. 

As medidas acima propostas, a fim de prevenir as doenças provocadas por este risco, deverão 
ser realizadas a médio prazo. 

RISCOS QUÍMICOS  
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PRODUTOS QUÍMICOS 
Os agentes químicos são os fatores desencadeantes de doenças do trabalho, devido a sua ação 

química sobre o organismo humano.  
Os produtos químicos utilizados nas atividades do Departamento Gráfica, conforme abaixo, 

são analisados, identificados e rotulados (quando fracionados), e em cada máquina encontram-se as 
Fispq de cada produto com respectivo relatório de utilização. 

Anexo XIII:  Medições  
 

Relatório de Produtos Químicos por máquina 
 

 Em cada máquina há uma relação dos produtos químicos utilizados com suas 
respectivas Fispqs e relatório como segue: 
 
1-Setor: Dobra   
2-Máquina e equipamentos utilizados: Dobradeira KD 66 
3-Produtos Químicos: 

 
1-Setor: Dobra   
2-Máquina e equipamentos utilizados: Dobradeira KD 78   
3-Produtos Químicos: 

  
PRODUTO RÓTULO QUANTIDADE 

 Kg/Lt 
FREQUÊNCIA DE USO 

DIA/MÊS/ANO 
USO 

1-Benzina + 1L 1 x semana (dependendo 
material) 

Limpeza rolo (coloca máquina e 
deixa “roda”) 
-quando tem adesivo ou papel 
que mancha; 

2-Jimo silicone - 500ml 1 x semana Com pano para proteção 
máquina, mesa de bater papel; 

3- Álcool Isopropilício + 1L 1 x semana Limpeza rolo (coloca máquina e 
deixa “roda”) 

4 – 3G - 1L Quando necessário Quando dobra papel com muita 
tinta, utilizado com pano 

          
1-Setor: Dobra   
2-Máquina e equipamentos utilizados: Dobradeira RD 82   
3-Produtos Químicos: 
                                                                                 

PRODUTO RÓTULO QUANTIDADE 
 Kg/Lt 

FREQUÊNCIA DE USO 
DIA/MÊS/ANO 

USO 

1-Benzina + 1L 1 x semana Limpeza rolo (coloca máquina e 
deixa “roda”) correia com pano; 

2-Jimo silicone - 500ml Diário Com pano para proteção 
máquina, mesa de bater papel; 

3- Álcool Isopropilício + 1L Diário Limpeza externa da máquina com 
pano; 

4- Rost Off  - 900 ml Quando necessário Afrouxar parafusos ou partes que 
necessite. 

5 – 3G - 1L Quando necessário Quando dobra papel com muita 
tinta, utilizado com pano 

 
1-Setor: Dobra   
2-Máquina e equipamentos utilizados: Dobradeira TK 52   
3-Produtos Químicos: 

 
PRODUTO RÓTULO QUANTIDADE 

 Kg/Lt 
FREQUÊNCIA DE USO 

DIA/MÊS/ANO 
USO 

PRODUTO RÓTULO QUANTIDADE 
 Kg/Lt 

FREQUÊNCIA DE USO 
DIA/MÊS/ANO 

USO 

1-Benzina + 1L 1 x semana Limpeza dos rolos. Pano 
embebido passa nos rolos 

2-Jimo silicone - 500ml Quando necessário Utiliza para a limpeza das 
mesas.  

3- Álcool Isopropilício + 1L 2 x semana Limpeza rolo e limpeza 
geral da máquina 

4 – 3G - 1L Quando necessário Quando dobra papel com 
muita tinta, utilizado com 
pano 
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1-Benzina + 1L Quando necessário Quando é usado adesivo ou papel 
que mancha; 
Coloca nos rolos e “roda” a 
máquina, tira-se o excesso com 
pano do adesivo; 

2-Jimo silicone - 500ml 1 x semana Com pano para proteção máquina, 
mesa de bater papel (deslisar); 

3- Álcool Isopropilício + 1L Quando necessário Limpeza do rolo quando papel 
normal e com pano para limpeza 
da mesa e máquina; 

5- Rost Off - 900ml Quando necessário Engrenagens e rolamentos em 
geral; 

6 – 3G - 1L Quando necessário Quando dobra papel com muita 
tinta, utilizado com pano 

 
1-Setor: Alcear   
2-Máquina e equipamentos utilizados: Alceadeira   
3-Produtos Químicos: 
 

PRODUTO RÓTULO QUANTIDADE 
 Kg/Lt 

FREQUÊNCIA DE 
USO 

DIA/MÊS/ANO 

USO USO POR 
TURNO 

1-Álcool 
Isopropilíco 

+ 1l Diário Limpeza poeira das 
máquinas e faxina 

 

2-Glicerina - Gotas  Somente livro muito 
grande 

Gotas para molhar esponja  

3-Jimo silicone - 500ml  Limpeza parte de vidro e 
alumínio  
Passa com pano 
-Pano embebido passa nos 
trilhos+ 

2° turno não 
usa 

4-Maxlub GP - 1Kg 1x mês Lubrifica juntas da 
máquina com auxilio da 
bomba 

 

5-Óleo Maxlub 85 
EP 

- Almotolia Diário Para lubrificar as juntas , 
correia, rolamento, 
borrifando 

 

6-Rost Off    - 900 ml 2x semana Quando a máquina está 
com muito ruído para 
amenizar o mesmo e/ou 
pesada. Borrifando spray  
nas partes móveis. 

 

 
1-Setor: Cola   
2-Máquina e equipamentos utilizados: Coladeira   
3-Produtos Químicos: 
1-Setor: Trilateral    
2-Máquina e equipamentos utilizados: Trilateral  
3-Produtos Químicos: 

 

PRODUTO RÓTULO 
QUANTIDADE 

Kg/Lt 
FREQUÊNCIA DE 

USO DIA/MÊS/ANO USO 
MÁQUINA 

UTILIZADA 

1. Jimo Silicone 
Spray 

- 900ml Diário Limpar prensa e gaveta Coladeira 

Jimo Silicone 
Líquido 

+ 
 

________ Diário 

- Limpar a prensa 
quando acumula cola; 
- Limpar navalha, mesa, 
entrada da esteira (para 
não marcar o livro) 

- Coladeira 
 
- Trilateral 

2. Álcool 
Isopropilico 

+ 1L Pouco usado - Para retirar graxa que 
fica no metal onde 
passa livro. 

Coladeira 

3. Óleo MA 85 EP +  (300ml) Almotolia Raramente - Lubrificar correias, 
engrenagens e rolaria. 

Coladeira 

4. Óleo EP 220 
Mobil 

- 1L 6 meses - Direto no reservatório 
(feito somente pela 
manutenção) 

Trilateral 

5. Rost Off - 900 ml Pouco usado - Lubrificação geral 
partes móveis; 

Coladeira e 
Trilateral 

6. Cola Art Melt 
(Frio) 

- 50 Kg/dia  
(depende trabalho) 

Diário - Abrir o pacote e 
colocar no recipiente; 
- Para colar o dorso 

Coladeira 

7. Euromelt - 15 Kg/dia  Diário - Colocado direto no Coladeira 
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(Quente) (depende trabalho) coleiro; 
- Para colar lateral; 

8. Purfect Lok 960 -  Quando necessário - Direto no coleiro; 
- Para colar dorso (livro 
sem costura) 

Coladeira 

9. Melt-o-Clean - 800 gr Raramento - Limpeza da prensa 
com pano 
- Limpeza navalha com 
pano 

Coladeira 
Trilateral 
 

 
1-Setor: Corte e Vinco – Meia Estampa (Pré-corte no adesivo) – Estampa (Corte todo adesivo) – Alto relevo 
2-Máquina e equipamentos utilizados: Corte e Vinco Manual e Corte e Vinco 
3-Produtos Químicos: 
 

PRODUTO RÓTULO QUANTIDADE 
 Kg/Lt 

FREQUÊNCIA DE 
USO DIA/MÊS/ANO 

USO 

01- 3G + 1l Diário - Limpar óleo no chão (1x mês); 
- Limpeza do padrão quando cola 
adesivo; 
- Faxina da máquina, embebe no 
pano e passa na máquina; 

03- Óleo MA 85 EP + 1l - 1x mês 
- Quando necessário 

- Preenche a caixa de distribuição; 
- Engrenagens (máquina manual) 

04- Jimo Silicone - 900 ml Diário - Para material deslizar; 
- Para material não “raspar” na 
máquina; 

05- Graxa Maxlub GP - 1Kg Raramente - Para  engrenagens 
 
1-Setor: Costura   
2-Máquina e equipamentos utilizados: Costuradeira 1-2-3-4 
3-Produtos Químicos: 
 

PRODUTO RÓTULO QUANTIDADE 
 Kg/Lt 

FREQUÊNCIA DE USO 
DIA/MÊS/ANO 

USO 

1- Rost off - 900 ml Quando necessário - Lubrificar partes móveis (para 
melhor funcionamento). Borrifa 
(spray).  
- Borrifa quando a máquina não 
funciona bem. 

2- LPP Bardahl - 300 ml Quando necessário - Lubrificar partes móveis (para 
melhor funcionamento). Borrifa 
(spray).  
- Borrifa quando a máquina não 
funciona bem. 

3- Maxlub MA 40 + - 5 L 
 
- Almotolia de 300 ml 

- Colocado direto no 
recipiente das máquinas; 
 

- Reposição em média 1x mês direto 
na máquina para lubrificar partes 
móveis; 
- Uso da almotolia  quando 
necessário; 

4- Jimo Slicone - 500ml - Média de 1x mês; 
 
- Diário 

- Limpeza geral da máquina, usado 
com pano. 
- Utilizado para deslizar o material 
sobre a bancada, com auxílio pano. 

 
1-Setor: Expedição   
2-Máquina e equipamentos utilizados: Schering – Embalagem a mão 
3-Produtos Químicos: 

 
PRODUTO RÓTULO QUANTIDADE 

 Kg/Lt 
FREQUÊNCIA DE USO 

DIA/MÊS/ANO 
USO 

1-Jimo silicone  500ml 2xp/semana Espalha o produto com 
um pano, é utilizado para 
deslizar e facilitar o 
manuseio do material ( 
livros). 

2-Álcool isopropilico +  500ml 2 meses Passa com um pano para 
limpeza das bancadas. 

 
1-Setor: Dobradeira/Grampeadeira  
2-Máquina e equipamentos utilizados: Grampeadeira 
3-Produtos Químicos: 
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PRODUTO RÓTULO QUANTIDADE 
 Kg/Lt 

FREQUÊNCIA DE USO 
DIA/MÊS/ANO 

USO 

1-Benzina Emprestado da Dobra, não fica no 
setor 

Raramente Limpeza geral da máquina 

2-Jimo silicone - 500ml Diário Lubrificação das correias e 
limpeza de navalhas qdo adesivo 

3- Rost Off - 900 ml Quando necessário Lubrificação em geral 
4- Graxa GP - 1Kg Quando necessário Engraxe da máquina 

 
1-Setor: Guilhotina        
2-Máquina e equipamentos utilizados: Guilhotina Polar  
3-Produtos Químicos: 

 
PRODUTO RÓTULO QUANTIDADE 

 Kg/Lt 
FREQUÊNCIA DE USO 

DIA/MÊS/ANO 
USO 

1-Álcool isopropílico + 1L 1x ao dia Embebido pano para 
limpeza geral; 

2-Jimo Silicone - 250 ml Diário 
 

Embebido no pano para 
deslizar papel; 
Sábados: Lubrificação 
geral da máquina; 

3- 3G + 1L Na troca de navalha Para limpeza da navalha 
com uso do pano; 
Quando fica excesso de 
adesivo na navalha, 
passando pano; 

 
Observação: O 3G (1L) é utilizado para as três Guilhotinas - Polar e Guarani – (acabamento) e Polar – Off Set. 
                       Ficando o frasco nas guilhotinas do acabamento; 
 
1-Setor: Guilhotina   
2-Máquina e equipamentos utilizados: Guilhotina Polar e Guarani 
3-Produtos Químicos: 
 

PRODUTO RÓTULO QUANTIDADE 
 Kg/Lt 

FREQUÊNCIA DE USO 
DIA/MÊS/ANO 

USO 

1- Álcool 
Isopropílico 

+ 1L 1 x p/ semana Embebido em pano para 
desinfetar e limpeza em 
geral; 

2- Jimo Silicone - 250 ml Diário Embebido no pano para 
limpeza geral, lustrar para 
deslizar o papel; 

3- 3G + 1L Na troca de navalha Para limpeza da navalha 
com uso do pano; 
Quando fica excesso de 
adesivo na navalha, 
passando pano; 

4- Rost Off  - 900 ml Aos sábados e véspera de 
feriados 

Com pano na área de 
trabalho (antiferrugem); 

 
1-Setor: Gravação de Chapas  
2-Máquina e equipamentos utilizados: Gravação de Chapas 
3-Produtos Químicos: 
 

PRODUTO RÓTULO QUANTIDADE 
 Kg/Lt 

FREQUÊNCIA DE USO 
DIA/MÊS/ANO 

USO 

1- Álcool isopropílico + 2L (1 L p/ dia) Diário -Pano embebido em álcool  para 
limpar vidro Elenco ELV 44-
c(freqüente)* 
-Pano ou algodão em álcool para 
limpeza de filmes (raramente)* 

2- Limpador de chapa 
RC95 LC 

- 1kg (+- 3 meses) Quando há 
necessidade/riscos na chapa. 

-A pasta e colocada no algodão e 
passada na chapa para limpeza.* 
(depende do serviço) 

3- Corretor de chapa Gel 
HX 107 

- 240 ml (1 dia quando 
normal) 

Diário, dependendo do 
trabalho 

-Usado com pincel para correção 
da chapa (deve ser usado com 
luvas, óculos) 

4- Revelador de Chapa 
300 Thermal 

- Usa-se 40l na máquina 
mais 20l de reserva 
para manter o nível 
(vem 20l) 

40l para +/- 1900 chapas 
reveladas  

- Somente na máquina 

5- Revelador HX 101 - 40l A cada 2 meses Somente na máquina, despeja na 
máquina  
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6- Acetona + 240 ml Raramente - Molha no algodão e pinga na 
chapa, se ficar bordas azuis o 
químico (revelador) está velho; 

7- Veja Multiuso - 500 ml 2 x semana - Embebido em pano para faxina 
geral das máquinas; 

 
1-Setor: Impressão Off Set     
2-Máquina e equipamentos utilizados: Lavagem Chapas Máquinas 1,2,3,4 
3-Produtos Químicos: 

 
PRODUTO RÓTULO QUANTIDADE 

 Kg/Lt 
FREQUÊNCIA DE USO 

DIA/MÊS/ANO 
USO 

01 – 3G + 1L - Diário - Lava chapa com produto; 
02- Limpador de chapa 
RC 95 

 1L Quando 3G não tirar a tinta 
ou sujeira 

Espalha na chapa com auxílio 
de esponja depois lava com 
água corrente 

03-Goma RC  794 Plus  5L Diário -Esguicha produto na chapa 
depois espalha com auxílio de 
esponja, depois lava com água, 
para não oxidar a chapa  

 
1-Setor: Impressão Off Set   
2-Máquina e equipamentos utilizados: Máquina 01 - Impressora Penta 
3-Produtos Químicos: 

 
PRODUTO RÓTULO QUANTIDADE 

 Kg/Lt 
FREQUÊNCIA DE 

USO DIA/MÊS/ANO 
USO 

01- Álcool 
Isopropílico 

+ (2) 2 (20l) - 1 x semana para 
mistura 
- Semanal 

-Usado direto na mistura; 
- Embebido pano para tira tinta rolo 
banheira de água; 
 

02- Corretor de 
Chapas HX 107 

- 240g - Quando necessário - Com pincel para retirar resto retícula 

03- Jimo Silicone + (1) 400ml 1x semana - Limpeza mesa do papel e limpeza 
máquina geral; 
 

04- Limpador de 
chapas RC95LC 

- 1l Diário -Com esponja para retirar riscos e sujeira; 
 
 

05- RC 661  + (2) 2 (20l) - Para mistura -Direto para mistura 
 

06- Talco 15 - 1kg - Quando necessário - Direto máquina; 
 

07-Tintas e Produtos 
Auxiliares 

- - - Diário - Direto no tinteiro; 
 

08- Verniz  - 25kg - Quando necessário - Direto na máquina; 
 

09- 3G - 2 (20l) - Quando necessário - Direto máquina para limpeza; 
- Uma vez na semana para lavagem tinteiro 
com pano; 

10- Limpa Verniz 2 20l e 1l - 2 x semana ou qdo usa 
verniz 

- com pano passa na rolagem do verniz 
(desmanchar o verniz) 

11- FR 1000 - 1l - 1x semana - Com pano passa no rolo dágua (limpar 
rolo dágua) 

12- ER (Pasta) -  900g - 1x semana - Aplicado com a pá na rolaria 
(descristalização rolaria) 

13- EK (Gel) - 1l - 1 x semana - Descalificar rolaria, passado com tubo 
próprio 

14 – Rolo Gel -  900g - Quando necessário - Lubrificante passado com pá 
15 – Veja Multiuso + 1l - 1 x dia - Com pano para limpeza geral 

 
1-Setor: Impressão Off Set   
2-Máquina e equipamentos utilizados: Máquina 01 - Impressão Off Set Speed Máster 4 cores 
3-Produtos Químicos: 

 
PRODUTO RÓTULO QUANTIDADE 

 Kg/Lt 
FREQUÊNCIA DE USO 

DIA/MÊS/ANO 
USO 

1- Álcool Isopropílico 2 5l, 5l, 20l Só máquina (diário) - Para por na máquina, bambona 
de 20l; 

2- RC 661   
1 

 
5l 

600 ml (na mistura) - Só na mistura; 

3-Tintas  De acordo com o Dependendo do tipo de - Pega a lata de tinta, com 
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trabalho trabalho auxilio de espátula coloca a tinta 
no tinteiro da máquina. 

4- Limpador de 
Chapas RC 95 LC 

 1Kg Quando necessário - Limpador de chapas para 
correção 
- Com esponja para tirar.riscos, 
principalmente se a chapa for 
velha; 

5- Jimo Silicone  500ml Quando necessário, borrifa 
no cilindro. 
 

- Usado somente no 
contra/cauchu para deslizar 
melhor o papel, usado com pano 
embebido com o produto depois 
espalha no local. 

6- Corretor de chapas 
-HX 107 

 240gr Raro - Para retoque chapas 
(apagar/tirar durex ou sujeira) 
usado com pincel e em área 
maior com auxilio de algodão 

7- Pó Antimaculador 
(talco) 

 2,5kg  Diário - Para não decalcar (manchar) 
parte branca do papel, para não 
encostar (separação) uma folha 
na outra. 

8- 3 G 3 1l,1l, 
5l (p/ reposição) 

Diário - Com pano úmido para limpar o 
cauchu. 

9- Gummi 1 1l 3 x mês 
- Com auxilio do pano úmido 
para limpeza de blanqueta 
(cauchu); 

 Mistura: 600ml RC661 + 20l água (o álcool é colocado separadamente) 
 
 

1-Setor: Impressão Off Set   
2-Máquina e equipamentos utilizados: Máquina 03 – Speed Master Bicolor 
3-Produtos Químicos: 

 
PRODUTO RÓTULO QUANTIDADE 

Kg/Lt 
FREQUÊNCIA DE  

USO DIA/MÊS/ANO 
USO 

01-Álcool Isopropílico 2 5l,5l 2 dias conforme uso -Colocado no recipiente da máquina 
para fixar o PH da água 

02-EC-31 Anti 
espumante 

 250gr Raramente usado -Na mistura quando há maior 
quantidade de RC, colocado gotas 
para não espumar  usado direto na 
solução 

03-Gel corretor de 
chapas HX 107 

 240 gr Quando necessário -Exclusivo para manchas, riscos nas 
chapas, fora da letra, quando vem 
na impressão. Usado embebe pincel 
no produto depois passa no local 

04- Jimo silicone  500ml Quando necessário  -Usado somente no contra/cauchu 
para deslizar melhor o papel, usado 
com pano embebido com o produto 
depois espalha no local. 

05-Limpador de chapas 
RC95LC 

 1kg (4dias) Quando necessário -Exclusivo para limpar chapas. 
Pinga na esponja passa na chapa 
para riscos, manchas, chapas 
usadas. 
-Pode ser usado nas letras 

06-RC 661  1 5l Diário -Misturado na água 
07-Revitol 1 1L Raramente usado -Lavagem dos pólos quando há 

troca de tinta mais forte (cor) para 
mais fraca (cor). Colocado na 
máquina em movimento. 

08- Rost Off  300 ml Raro -Anticorrosivo 
Lata Conforme necessidade diária -Colocado no tinteiro da máquina 

(impressora) com auxílio de 
espátula; 

09-Tinta e Produtos 
Auxiliares 

- Diluente Mineral  

 

4kg Raramente Mistura na tinta para amaciar 
-Retirar a viscosidade da tinta,  

10 -3 G 2 1l,1l Diário - Com pano para limpar o cauchu e 
direto na máquina para limpar 
rolagem; 

11- Gummi 1 5l Diário - Limpeza blanqueta, rolo d água, 
contra, tinteiro, usado com pano; 

12- FR 1000 - Utilizado da Penta 2 x semana - Limpeza rolo d água 
13- EK Gel - Utilizado da Penta Quando necessário - Limpeza pesada, com auxilio bico, 

deixa rolar máquina, depois tira 
com 3G. 
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1-Setor: Impressão Off Set   
2-Máquina e equipamentos utilizados: Máquina 03 – Speed Máster 4 cores 
3-Produtos Químicos: 

 
PRODUTO RÓTULO QUANTIDADE 

 Kg/Lt 
FREQUÊNCIA DE USO 

DIA/MÊS/ANO 
USO 

1- Álcool 
Isopropílico 

2 5l, 5l Só na mistura (diário) - Para misturar (água 
+álcool+RC661) para a molhagem 
das chapas 

2- RC 661  1 12l 800 ml (na mistura) - Só na mistura 
3-Tintas  De acordo com o 

trabalho 
Dependendo do tipo de 
trabalho 

Pega a lata de tinta, com auxilio de 
espátula coloca a tinta no tinteiro 
da máquina. 

4- RC 95   1L P/ semana 
Quando necessário+* 

Limpador de chapas para correção 
Parar gordura das chapas, usado 
com esponja úmida com água. 

5- Jimo Silicone  500ml Quando necessário, borrifa 
no cilindro. 
 

Usado somente no contra/cauchu 
para deslizar melhor o papel, usado 
com pano embebido com o produto 
depois espalha no local. 

6- Revitol 1 1L Na troca da tinta 
Quando necessário 

Lavagem da rolagem da máquina, 
passa no rolo deixa segundos e lava 
com água. 
-Limpeza rolo tinta de escura p/ 
clara, máquina em movimento. 

7- Corretor de 
chapas -HX 107 

 240gr Quando necessário Para retoque chapas (apagar) usado 
com pincel e em área maior com 
auxilio de algodão 

8- Óleo MA 85 1 500ml Diário Colocado nos rolos para não secar 
e não desgastar os rolos (baterias) 
que não são usadas 

9- Pó Anti 
Maculador (talco) 

 2,5kg (1semana) Diário Para não decalcar (manchar) parte 
branca do papel, para não encostar 
(separação) uma folha na outra 

10- Rost Off  300 ml Raro -Anticorrosivo 
11- HHS 2000  350 gr Raro - Lubrificante 

12- 3 G 3 1l,1l,5l Diário 
- Com pano para limpar o cauchu e 
direto na máquina para limpar 
rolagem; 

13- Gummi 1 1l Diário (dependendo 
serviço) 

- Limpeza do rolo de água, passado 
no rolo com pano. 

 Mistura: 2l álcool + 800ml RC661 + 10l água 
                                                                                                                                                                                                                                           

1-Setor: Capa Dura (cola capa)  
2-Máquina e equipamentos utilizados: Máquina Kolbus para colar a capa dura 
3-Produtos Químicos: 

 
PRODUTO RÓTULO QUANTIDADE 

 Kg/Lt 
FREQUÊNCIA DE USO 

DIA/MÊS/ANO 
USO 

Jimo Silicone - 400 ml Quando necessário * No rolo para deslizar material 
* Em parafusos; 

Cola CA 9010 - 20 kg Diário * Direto do coleiro 
 
1-Setor: Capa Dura (cola livro de capa dura)                                             
2-Máquina e equipamentos utilizados: Máquina Kolbus BF 40 - Cola a Capa / FE – Prensa / RF 38 - Cola Reforço / VA 40 - Cola 
Guarda 
3-Produtos Químicos: 

 
PRODUTO RÓTULO  QUANTIDADE  

 Kg/Lt 
FREQUÊNCIA DE 

USO DIA/MÊS/ANO 
USO 

BF 40 - 
Cola a 
Capa 
PVARTE 
213 (a frio) 

- 20 Kg (2) Diário Direto na máquina, para cola a capa. 

Cola 
Lessoflex 
1330 

- Caixa com 
“tijolo” de 2 kg 

Diário Direto no coleiro (em banho – maria a 110°C), para 
o dorso do livro. 

Jimo 
Silicone 

- 
500 ml Quando necessário 

Para limpar sujeira em geral da máquina; 
Com esponja de aço (bombril) para limpeza do rolo 
do viez (pois a cola adere no rolo áspero). 

FE – 
Prensa 
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Rost Off - 300 ml Quando necessário Lubrificação de partes móveis; 
MA 85 - 40 l 2x ano Direto na máquina 
RF 38 – 
Cola 
Reforço 
Artecol 612 
(a frio) 

- 20 Kg (2) Diário Abastecimento manual (para reforço) 

Cola 3100 
(a quente) 

-  Diário Abastecimento manual (para dorso) 

Jimo 
Silicone 

- 500 ml Quando necessário Para limpar sujeira em geral da máquina; 

Rost Off  -  900 ml Quando necessário Lubrificar partes móveis. Borrifa (spray).  

MA 85 - 20 ml Diário Direto na máquina 

VA 40 
(Cola 
Guarda) 
Cola 3100 - Caixa com 

“tijolo” de 2 kg 
Diário Direto na máquina 

Observação: RF 38: 1° cola guarda                              VA 40: 2° cola reforço     
 

1-Setor: Plastificação                                           
2-Máquina e equipamentos utilizados: Plastificadora (Até novembro 2011) 
3-Produtos Químicos: 

 

PRODUTO RÓTULO 
QUANTIDADE 

Kg/Lt 
FREQUÊNCIA DE 

USO DIA/MÊS/ANO USO 

1- Jimo silicone  
- 

500ml 1x mês Espalha o produto com pano, é 
utilizado para deslizar melhor o 
material e lubrificar. 

2 - Rost Off 
- 

600ml 1 x mês Usado nas correias, rolamentos, régua 
(p/ arrumar a esteira) para lubrificar. 
Só borrifa 

3 - HHS – 2000 Spray -  Quando necessário Nos rolamentos e engrenagens. 
4 - Brasso Limpador  - 200 ml Quando necessário No polimento do cilindro 
5 – 3G + 1l Quando necessário Para limpeza geral da máquina 
   
1-Setor: Plastificação                                    
2-Máquina e equipamentos utilizados: Plastificadora Nova (A partir de Dezembro 2011) 
3-Produtos Químicos: 
 

PRODUTO RÓTULO 
QUANTIDADE 

Kg/Lt 
FREQUÊNCIA DE  

USO DIA/MÊS/ANO USO 

1- Gummi 
1 

1L Quando necessário-suja 2 a 
3 X no dia  

Com pano úmido de 
produto passar no rolo de 
borracha 

2 – WD 40 aerosol (desengripante) 
- 

300ml Sempre que estiver sujo Borrifar no cilindro ou 
pano e passar o pano no 
cilíndro 

 
1-Setor: Acabamento                                
2-Máquina e equipamentos utilizados: Prensa 
3-Produtos Químicos: 
  

PRODUTO RÓTULO QUANTIDADE 
 Kg/Lt 

FREQUÊNCIA DE USO 
DIA/MÊS/ANO 

USO 

1-Cola PVART 213   - Diário - Usado com pincel para passar 
nos livros; 

 
1-Setor: Impressão                                
2-Máquina e equipamentos utilizados: Rotativa 
3-Produtos Químicos: 
 

PRODUTO RÓTULO QUANTIDADE 
Kg/Lt 

FREQUÊNCIA DE USO 
DIA/MÊS/ANO 

USO 

Álcool Isopropilico + 1l Diário Espira nas bolsas e rolos da dobradeira 
Jimo Spray + 1l Diário (+/- 3x dia) Passado nas bolsas da dobradeira em 

jato (spray) 
Lavaprint + 5l, 1l Diário (+/- 2x dia) Lavagem cauchu embebido em pano 
Solução de forno + 5l, 1l (borrifador) Qdo necessário Passado na chapa com esponja para 

queimar forno 
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Tinta UV -  Diário (frequente) Colocado com espátula 
Fount Solution -  Diário (+/- 2 x semana) Direto na mistura (20 l de água para 600 

ml) 
  
1-Setor: Guilhotina                               
2-Máquina e equipamentos utilizados:  
Trilateral Kolbus 
Dobra Orelha 
3-Produtos Químicos: 
 

PRODUTO RÓTULO QUANTIDADE 
Kg/Lt 

FREQUÊNCIA DE 
USO 

DIA/MÊS/ANO 
USO MÁQUINAS 

UTILIZADAS 

1- Álcool 
Isopropílico 

+ 1l Quando necessário - Para limpar livro pois o 
3G e o Jimo danificam o 
mesmo 

- Dobra Orelha. 

2-Jimo silicone - 500ml Uso diário - Pano embebido com o 
produto passado para 
retirar o excesso da cola 
nas navalhas  
- Pano embebido com 
produto e passado nas 
bancadas para desliza 
melhor o papel (para a 
cola não pegar no livro) 

- Usada na Trilateral 
Kolbus e Dobra Orelha. 
 

3-Rost Off - 900ml Quando necessário - Borrifa nas partes 
móveis para lubrificar; 

- Usada na Trilateral 
Kolbus e Dobra Orelha. 

4-Maxlub 85 EP - Almotolia Quando necessário - Usado a cada 3 meses 
para lubrificar a máquina 
internamente, tem um 
recipiente próprio dentro 
da máquina (trilateral); 
 

- Usada na Trilateral 
Kolbus 

5- Maxlub GP - 1Kg Quando necessário - Para rolamento e 
engrenagens, com auxilio 
de uma régua; 

- Usada na Trilateral 
Kolbus e Dobra Orelha. 

6- 3G + 1l Uso diário - Pano embebido com o 
produto e passa nas 
navalhas para retira 
excesso de cola 

- Usada na Trilateral 
Kolbus e Dobra Orelha. 

 

HIDROCARBONETOS (ÓLEOS E GRAXAS MINERAIS) 
 

Os colaboradores, quando no desempenho das atividades de manutenção de máquinas e equipamentos, 
limpeza de peças, engraxar rolamentos, ficam expostos a agentes prejudiciais à saúde. Os mesmos são, 
potencialmente causadores de: irritação da pele, alergias, câncer de pele e outros problemas 
dermatológicos. 

Recomenda-se que continuem usando os EPIs, como: cremes protetores para mãos água/óleo resistente 
e no final da atividade lavar bem as mãos com água e sabão, usar luvas de pvc, aventais e botinas de 
couro. 

Treinamentos, palestras, vídeos, reuniões são ministrados pelo SESMT da empresa, uma vez que 
constituem forma eficaz de conscientização do colaborador quanto aos riscos a que estão expostos, como 
devem proceder para evitar acidentes e em caso de emergência. 

A periodicidade de avaliação destas condições será anual e quando necessário, e o prazo de 
implantação de medidas de curto à médio prazo.  

Os exames médicos serão realizados anualmente com o objetivo de monitorar as condições de saúde do 
trabalhador, detectando precocemente fatores que podem levar a doenças ocupacionais futuramente de 
acordo com o PCMSO. 

De acordo com a NR 15, em seu anexo 13, no item hidrocarbonetos e outros componentes com 
carbono fica caracterizada a insalubridade de grau médio, devido ao emprego de produtos contendo 
hidrocarbonetos aromáticos como solventes. 

RISCOS ERGONÔMICOS 

 
ERGONOMIA 
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Agente Ergonômico dos trabalhadores em computadores (Setor Administrativo) 
 
Em função das atividades desenvolvidas pelos operadores de computadores e atendimento ao 

cliente, o agente ergonômico é de natureza leve. Durante suas atividades predominantemente sentados 
com leves desvios ocasionados pela má postura. As cadeiiras de seus postos de trabalho são reguláveis de 
altura. Recomenda-se que durante suas atividades realize pequenos intervalos em posições diferentes de 
trrabalho, mantendo sempre o mobiliário regulado, com postura correta (coluna reta) e respeitando os 
intervalos de descanso. 

 
Agente Ergonômico dos trabalhadores na Produção Gráfica 
 
Em função das atividades desenvolvidas pelos operadores de máquinas na produção gráfica, o 

agente ergonômico é de natureza leve a moderada. Durante suas atividades predominantemente em pé 
com desvios posturais ocasionados pela repetição do trabalho. Recomenda-se que durante suas atividades 
realize pequenos intervalos em posições diferentes de trrabalho. 

 
 

    ILUMINAMENTO 
 

Segundo alguns oftalmologistas em estudos feitos, dizem que a visão é responsável por mais de 
80% da capacidade da percepção humana. Nos ambientes de trabalho, a iluminação está diretamente 
ligada a fatores como a saúde, segurança e produtividade do colaborador trazendo aspectos almejados 
pelas empresas como qualidade e economia. 

A luz natural é importante ao colaborador para desenvolver bem  a sua atividade desde que não 
seja insolação, pois provoca o ofuscamento e, portanto prejudicará o desempenho do colaborador, além da 
probabilidade de causar danos à visão . 

A quantidade de luz está  relacionada com níveis de iluminamento necessários à realização da 
tarefa visual, com rapidez exatidão, facilidade e comodidade com um esforço mínimo. 

Quanto a distribuição do fluxo luminoso, a iluminação artificial pode ser direta, semidireta, difusa, 
semi-indireta e indireta. 

A iluminação artificial dos ambientes de trabalho pode ser geral, localizada e suplementar, visa 
sempre o atendimento às necessidades básicas de trabalho visual, os chamados níveis mínimos de 
iluminamento. Para obtê-los com segurança, deve-se dar atenção principal à atividade desenvolvida no 
local, bem como à quantidade e idade das pessoas que o freqüentam, além das cores do teto, paredes e 
equipamentos e até mesmo do revestimento destes itens que pode interferir também na refletância gerada 
no local. 

A iluminação não diz questão apenas a saúde física do trabalhador,  mas ao seu bem-estar, de uma 
forma geral. 

Para medir  os níveis de iluminamento, usa-se o equipamento chamado  luxímetro  - já que os 
níveis são  medidos em lux, uma unidade de medida da quantidade de iluminação. 

Recomenda-se também  revisões gerais (periodicamente) em todas as lâmpadas, proporcionando 
assim maior incidência luminosa no ambiente de trabalho.  

Doenças mais provocadas por iluminação deficiente comuns: miopia, hipermetropia, astigmatismo 
e presbiopia (vista cansada), além dessas doenças que podem ser provocadas por pouca iluminação  ou 
inadequada, também problemas digestivos e desconforto físico generalizado do colaborador. 

 A iluminação adequada e dentro dos níveis estabelecidos em norma, proporciona um ambiente de 
trabalho agradável, melhorando as condições de supervisão e realização das tarefas, conseqüentemente 
diminuindo as possibilidades de acidentes. As conseqüências de uma má iluminação no local de trabalho 
se, refletem em aumento no número de acidentes, em baixa produtividade, desperdício de material, pior 
qualidade de produto e fadiga visual e geral dos colaboradores. 

De acordo com as medições realizadas nos setores do Departamento Gráfica e Editora Pallotti, nos 
dias 03 e 06.05.2011, com o luxímetro FOOT CANDLE/LUX METER 407026 (Extech Instruments), 
onde os colaboradores desempenhavam as  suas atividades, constatou-se que  os lux obtidos, não foram 
abaixo do limites mínimos de tolerância estabelecidos na NR-17, NBR 5413 da ABNT, que, para as 
atividades deste Departamento. 

 
Setor Off-Set 

Equipamento/Local Nível Medido Nível Recomendado 



Sociedade Vicente Pallotti 
Gráfica Editora Pallotti – Cnpj: 95 602 942/0019-85 

Av. Presidente Vargas, n° 115 – Patronato – Cep: 97020-001 
__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 
Ppra – 2011 

 

Penta - Máquina 01 323 lux 200/300/500 lux 

Speed Master – Máquina 03 484 lux 200/300/500 lux 

Setor Afiação 

Equipamento/Local Nível Medido Nível Recomendado 

Afiadeira 295 lux 150/200/300 lux 

Setor Manutenção 

Equipamento/Local Nível Medido Nível Recomendado 

Bancada 450 lux 150/200/300 lux 

Sala 220 lux 150/200/300 lux 

Setor de Gravação de Chapas 

Equipamento/Local Nível Medido Nível Recomendado 

Mesa de Retoques  495 lux 200/300/500 lux 

Sala 260 lux 200/300/500 lux 

Setor de Acabamento 

Equipamento/Local Nível Medido Nível Recomendado 

Dobradeira TK 78 473 lux 200/300/500 lux 

Dobradeira RD 82 325 lux 200/300/500 lux 

Dobradeira KD 66 350 lux 200/300/500 lux 

Dobradeira TK 52 290 lux 200/300/500 lux 

Grampeadeira  410 lux 200/300/500 lux 

Guilhotina Polar Acabamento 310 lux 200/300/500 lux 

Guilhotina Guarani Acabamento 460 lux 200/300/500 lux 

Guilhotina Polar Off Set 310 lux 200/300/500 lux 

Guilhotina trilateral 336lux 200/300/500 lux 

Plastificadora mesa alimentadora 255 lux 200/300/500 lux 

Plastificadora mesa receptora 240 lux 200/300/500 lux 

Coladeira Grande  469 lux 200/300/500 lux 

Prensa  280 lux 200/300/500 lux 
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Corte e vinco  346 lux 200/300/500 lux 

Alceadeira 316 lux 200/300/500 lux 

Setor Expedição 

Equipamento/Local Nível Medido Nível Recomendado 

Schering 367 lux 200/300/500 lux 

Setor Escritório 

Equipamento/Local Nível Medido Nível Recomendado 

Recepção  215 lux 150/200/300 lux 

Mesa Dina 302 lux 200/300/500 lux 

Mesa Pedro 240 lux 200/300/500 lux 

Mesa Cristiane 289 lux 200/300/500 lux 

Mesa Denise 356 lux 200/300/500 lux 

Mesa Luis 250 lux 200/300/500 lux 

Sala Gelson 225 lux 200/300/500 lux 

Sala Renan 395 lux 200/300/500 lux 

Sala Gilmar 301 lux 200/300/500 lux 

Sala João  210 lux 200/300/500 lux 

Mesa Sonia 301 lux 200/300/500 lux 

Mesa Salvador 276 lux 200/300/500 lux 

Setor Pré Impressão 

Equipamento/Local Nível Medido Nível Recomendado 

Computador Ivete 240 lux 200/300/500 lux 

Mesa Helena 219 lux 200/300/500 lux 

Mesa Luis Batista 245 lux 200/300/500 lux 

Mesa Marta 420 lux 200/300/500 lux 

Mesa Paulino 234 lux 200/300/500 lux 

Mesa Bruna 404 lux 200/300/500 lux 

Mesa Rafael 322 lux 200/300/500 lux 
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Conforme o item 5.2.4.1 da NBR 5313, “das três iluminâncias considerar o valor do meio, devendo 
este ser utilizado em todos os casos”. 

RISCOS DE ACIDENTES 
 

Quedas: decorrentes da realização de atividades em alturas superiores a 2 metros, recomenda-se o uso 
de cinto de segurança tipo pára-quedista durante a realização dos trabalhos necessários a serem 
realizados.  

Eletricidade: na realização de manutenção elétrica em partes de instalações elétricas, sob tensão, só 
poderão ser executadas por profissionais qualificados, devidamente treinados, em cursos especializados, 
em emprego de ferramentas e equipamentos especiais, atendidos os requisitos tecnológicos e as 
prescrições previstas. 

Todas as máquinas e equipamentos que utilizem energia elétrica deverão ter aterramento. Recomenda-
se revisão periódica em toda a rede elétrica, verificando pontos que necessitem de correções adequando-
as ao estabelecido de acordo com as Normas. 

As fiações das instalações elétricas devem estar em condições de uso e sem o perigo de risco.  
Os serviços de manutenção e/ou reparos em máquinas e equipamentos, deverão observar as partes 

móveis, pois estas deverão estar protegidas e identificadas com cor amarela. 
Utilizar máquinas e equipamentos adequados e em condições para a atividade que estiver 

desenvolvendo. 
Jamais realizar manutenção de máquinas e equipamentos em movimento (energizados). 
Sempre que realizar uma tarefa utilizar a ferramenta manual adequada e em condições de uso, nunca 

improvisar. 
Muita atenção ao monitorar máquinas e equipamentos (transportador), evitando atingir principalmente 

os membros superiores. 
Máquinas e equipamentos, todo o colaborador quando operar máquinas e equipamentos deverá receber 

treinamento para a atividade. 
Deverá inspecionar máquinas e equipamentos diariamente antes de iniciar a atividade. 
Deverá ter muito cuidado e atenção ao desenvolver a atividade. 
Solicitar sempre que necessário a manutenção das máquinas equipamentos que notar qualquer 

problema. 
Jamais operar máquinas e equipamentos quando apresentar problema. 

Muita atenção e observar as normas de segurança ao conduzir veículos, máquinas e equipamentos 
no desenvolvimento das atividades dentro da empresa como na parte externa da mesma. 

Trabalhar sempre com muita atenção, pois, a distração é um dos maiores fatores de acidentes. 
 
  

 
 

8. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO UTILIZADOS 
 

8.1-EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) UTILI ZADOS NO ANO DE 2011 

 
EPI CA FUNÇÃO/SETOR 

Luva Látex 10358,  Auxiliar Limpeza, Cola 

Luva Nitrilon 3814 Auxiliar Limpeza 

Luva Nitrílica 10146,6544,26098 Corte Elétrico, Impressão, Gravação Chapas 

Luva malha de aço 10225,10226, Grampeadeira,Plastificação 

Luva Tricotada 4276 Corte Elétrico, Suprimento 
Compras/Estoque, Gravação Chapas 

Luva de Raspa Couro 3750 Impressão, Dobra 

Luva Vaqueta 15227 Manutenção 

Luva Vaqueta p/ sobrepor isolante 9154 Manutenção 

Luva Isolante 1383 Manutenção 

Protetor Inserção 5745, Todos setores 
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Protetor Moldável 16197 Todos setores 

Protetor Concha 15624, Todos setores 

Creme protetor mãos 11070, Todos setores 

Botina  17137 Manutenção 

Calçado segurança (tênis, sandália, 
sapato) 

18096,17350,18097,9128,25709, 
28027,27019,8685 

Todos setores 

Máscara PFF2 11185 Manutenção 

Desengraxante - Impressão,Grampeadeira, Manutenção,Cola 

Capacete com viseira e protetor facial 11167/14969 Manutenção 

Cinto com talabarte 18088 Manutenção 

 

8.2-EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO COLETIVA (EPC) 
- Sistema contra incêndio (extintores); 
- Paredes para bloqueio de ruído; 
- Sinalização de Segurança; 
- Sistemas de proteção para o usuário no acionamento de máquinas; 
- Sistema de proteção descarga elétrica; 
- Tapete de Segurança e Lençol Isolnate de Borracha NSA (Eletricidade); 
 

8.3-MÁQUINAS, EQUIPAMENTO E MATERIAIS  
8.3.1 - Aquisição de máquinas e Instalação no ano de 2011 

• Acrílico de proteção da máquina dobra orelha  com duas espátulas para empurrar livros: 
14.03.2011 

• Sistema de sensor de segurança na dobra orelha nº 01 verde fim de outubro de 2011 
• Sensor de segurança na corte e vinco fim de outubro de 2011. 
• Grampeadeira conserto do stop inicio de novembro de 2011. 
• Sensor dobra orelha (as duas ) novembro de 2011. 
• Alceadeira Nova: Novembro 2011 – Muller Martini 
• Pára Raios /Lâmpadas Emergência da Ampliação:  Novembro 2011 
• Plastificadora GBC Voyager 3: Funcionamento em Dezembro 2011 (em frente ao almoxarifado)  

 
 

 
 

 
9. AVALIAÇÃO QUANTITATIVA 

(Medições) 
 
As medições quantitativas são de ruído e iluminamento, restando ainda a necessidade de 

avaliar, os agentes químicos, observando-se os limites previstos na NR 15 ou ACGIH - American 
Conference of. Governamental Industrial Higyenists ou estabelecidos em negociação coletiva, sendo 
que mais rigorosos, do que os critérios técnicos estabelecidos. 

MONITORAMENTO DE RUÍDO – quando na renovação do Programa de Prevenção de 
Riscos Ambientais. 

MONITORAMENTO DE ILUMINAÇÃO- quando na renovação do Programa de Prevenção 
de Riscos Ambientais. 

O monitoramento dos demais agentes ambientais serão anualmente por ocasião da renovação 
do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, conforme previsto na NR9. 

As medidas de controle propostas podem variar conforme os riscos encontrados e devem ser 
implantadas de comum acordo com a linha gerencial do setor envolvido, obedecendo um cronograma 
de execução, em função das prioridades estabelecidas, sempre envolvendo os profissionais da área de 
Segurança e Medicina do Trabalho. 
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10. MEDIDAS DE PROTEÇÃO 
 

10.1. PREVENÇÃO 

As medidas sugeridas têm como finalidade a PREVENÇÃO, seja de acidentes, doenças 
ocupacionais ou lesões. 

10.2. TREINAMENTO (EPC) 
Há necessidade de treinamento e normalização, em forma de Normas de Segurança nas 

atividades onde for implantado Equipamentos de Proteção coletiva (EPC), do tipo manutenção e 
inspeção de máquinas, ter um grupo de colaboradores bem preparados e orientados em combate a 
incêndio (criando-se a Brigada de Incêndio) e de atendimento a Primeiros Socorros. 

10.3. EPI 

Conforme determina a NR 9 , o PPRA deve ser articulado com as demais NRs, dentre elas a 
NR6 que trata sobre EPI (Equipamento de Proteção Individual), onde a empresa fornece aos 
colaboradores os EPIs de acordo com o risco que o mesmo está exposto.  

10.3.1. SELEÇÃO 
Os EPIs são selecionados com o Certificado de Aprovação (CA), conforme legislação, 

fornecido pelo Ministério do Trabalho, os que protegem o colaborador com maior eficiência do risco 
que o mesmo está exposto no momento que desenvolve a atividade, sendo vedados quaisquer que não 
possuem CA ou não protegem o suficientemente o colaborador. 

10.3.2.TREINAMENTO 

Os colaboradores recebem treinamentos sobre o uso de EPIs, suas finalidades, obrigações 
legais e também quanto as responsabilidades legais. Treinamentos (teórico e prático) e 
acompanhamento pelo Setor de Segurança e Medicina do Trabalho, de acordo com o registro em 
fichas, livro de atas, e fichas de treinamento.. 

10.3.3.GUARDA E HIGIENIZAÇÃO 

A NR 6 estabelece a necessidade de a Empresa proporcionar meios para a guarda e 
higienização dos EPIs, cabendo aos colaboradores usá-los/higienizá-los e conservá-los, de acordo com 
o registrado em ficha individual do colaborador e dos treinamentos ministrados. 

10.3.4.FUNÇÕES X EPI 
Os EPIs estão de acordo com as funções exercidas pelos colaboradores, garantindo a 

eficiência na neutralização ou minimização do risco, devendo ser de uso, exclusivamente pessoal. 
 
 

 
 
 



Sociedade Vicente Pallotti 
Gráfica Editora Pallotti – Cnpj: 95 602 942/0019-85 

Av. Presidente Vargas, n° 115 – Patronato – Cep: 97020-001 
__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 
Ppra – 2011 

 

 
 
 
 

11.CONSIDERAÇÕES GERAIS 
 

11.1. Exames Médicos: 
Admissional, demissional, de retorno ao trabalho e periódico.  
Os colaboradores expostos aos agentes químicos, físicos e biológicos estão sujeitos aos 

exames médicos periódicos, com tipo, periodicidade e controle determinados através do PCMSO, 
conforme NR-7. Estando sujeitos ao enquadramento na NR-15, obrigando ao empregador a pagar o 
adicional de insalubridade caso a exposição dos mesmos esteja acima dos limites de tolerância 
determinados na NR-15, anexos 1 a 14, juntamente com a não caracterização da eliminação da 
insalubridade, quer pela adoção de medidas de ordem geral que mantenham o ambiente de trabalho 
dentro dos limites de tolerância ou pela não utilização do Equipamento de Proteção Individual. 

 

11.2.-Atividades Realizadas: 
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ANO 2011 MÊS 

ASSUNTO DESCRIÇÃO Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Aquisição x x x x x x x x x x x x 

Entrega/controle/orientações x x x x x x x x x x x x 

Acompanhamento-uso x x x x x x x x x x x x 

Orientação-uso/guarda/ higienização e conservação x x x x x x x x x x x x 

1- Epis 

Inspeções x x x x x x x x x x x x 

Treinamento Teórico Operador Empilhadeira       x      2- Empilhadeira 

 Acompanhamento Check List x x x x x x x x x x x x 

3-Resíduos sólido e líquidos  Programa de Gerenciamento de Resíduos x x x x x x x x x x x x 

Planejamento   x x         

Organização     x        

4-SIPAT 

Desenvolvimento     x        

Ruído Interno       x   x x x 

Ruído de Vizinhança       x      

5-Medições 

Iluminação     x        

Eleição: -Edital     x        

-Eleição      x       

-Posse        x     

- Treinamento Cipa        x x    

6-CIPA 

Reuniões x x x x x x x x x x x x 

7-Acidentes Investigação e acompanhamento x x x x x x x x x x x x 
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Medidas Propostas x x x x x x x x x x x x 

Procedimento Padrão de Acidentes x x x x x x x x x x x x 

Acompanhamento dos extintores (recarga/reteste), inspeção 
visual x x x x x x x x x x x x 

Teste alarme de incêndio   x   x   x   x  

8- Prevenção a Princípio de Incêndio 

PPCI          x x  

9-Inspeções diárias Inspeção diária nos setores x x x x x x x x x x x x 

10-Ordem serviço Em geral x x x x x x x x x x x x 

11-Treinamentos e orientações Em geral x x x x x x x x x x x x 

12-Produtos químicos Acompanhamento x x x x x x x x x x x x 

13- AIDS/DSTS Atividades           x x 

14-NR 10 Gestão e implantação da norma regulamentadora (NR 10) x x x x x x x x x x x x 

Cronograma, Gestão e implantação da norma 
regulamentadora. 

            15-NR 12 

Treinamento a todos os funcionários             

 
 

11.2.1. Descrição das atividades 
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1-EPI – Equipamento de proteção Individual, são utilizados por todos os funcionários da 
Sociedade Vicente Pallotti, Gráfica Editora Pallotti, conforme a NR 06 (Norma Regulamentadora): 
 
6.6 Responsabilidades do empregador.  
6.6.1 Cabe ao empregador quanto ao EPI: 
a) adquirir o adequado ao risco de cada atividade; 
b) exigir seu uso; 
c) fornecer ao trabalhador somente o aprovado pelo órgão nacional competente em matéria de 
segurança e saúde no trabalho; 
d) orientar e treinar o trabalhador sobre o uso adequado, guarda e conservação; 
e) substituir imediatamente, quando danificado ou extraviado; 
f) responsabilizar-se pela higienização e manutenção periódica; e, 
g) comunicar ao MTE qualquer irregularidade observada. 
h) registrar o seu fornecimento ao trabalhador, podendo ser adotados livros, fichas ou sistema 
eletrônico. 
6.7 Responsabilidades do trabalhador.  
6.7.1 Cabe ao empregado quanto ao EPI: 
a) usar, utilizando-o apenas para a finalidade a que se destina; 
b) responsabilizar-se pela guarda e conservação; 
c) comunicar ao empregador qualquer alteração que o torne impróprio para uso; e, 

        d) cumprir as determinações do empregador sobre o uso adequado. 
 
Quanto a aquisição: 
Aquisição do EPI de acordo com a necessidade de cada atividade do Setor, com ordens de compra 

e a comprovação da aquisição pelas notas fiscais arquivada em pasta no SESMT ; 
Quanto a entrega/distribuição: 
Distribuição e reposição de EPI de acordo com a Ficha de recebimento de EPI, arquivado em pasta 

individual de cada funcionário, no SESMT. Anexo II: Ficha de Recebimento de EPI e Orientação 
Quanto a inspeção Anexo III: Cópias Fichas de Inspção de EPIs  
Periodicamente são realizadas inspeções dos EPIs, é feita individualmente com cada funcionário as 

na qual é abordado a questão do uso correto dos EPIs, higienização, gurada e conservação, se em não 
conformidade quanto ao uso o funcionário será orientado novamente, de acordo com a planilha de 
acompanhamento e inspeção de EPI (planilha de inspeção arquivada no SESMT), caso o funcionário 
não estiver fazendo uso do seu EPI, procede-se da seguinte maneira: em 1o. momento será advertido 
verbalmente e em 2o. momento é realizada a ocorrência em livro de registro e o funcionário, quem o 
advertiu e o seu Encarregado assinam, ficando registrada sua ocorrência (arquivado no SESMT).. 

 
 2- Treinamento para Operador de Empilhadeira 

Conteúdo registrado em Livro Ata Sesmt 2011, na página 33.  Anexo IV: Cópia Ata Treinamento 

    

 

 

 

 

3- Programa de Gerenciamento de Resíduos 

Anexo V 

 

4- Sipat 

XXXII SIPAT: Recicle e viva melhor 
 

A Sipat aconteceu durante todo mês de maio, para toda a Instituição, com palestras e exposições, 
como segue:  
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- Na 1ª semana: o tema foi Coleta Seletiva, ministrado pela Químea – Química & Meio 
Ambiente, na qual abordou a importância da Coleta Seletiva, as cores que identificam casa tipo de 
resíduo, apresentou objetos feitos com material reciclado como garrafas pet  transformam-se em puffs, 
retalhos de madeira em porta garrafas entre outros. 
 

   
 

- Na 2ª semana: o tema foi Associativismo: Tecendo Idéias e fomentando a sustentabilidade, 
ministrado pelos responsáveis do projeto: Bruno Kirinus Piveta (Administrador), Lucélia Melo da Costa 
Cardoso (Assistente Social) e Caroline de Abreu Prolla (Psicóloga). Foi apresentado o funcionamento do 
projeto desenvolvido pela SVP, a importância para as famílias dos catadores envolvidos no processo e a 
questão social, na qual todos estão envolvidos. 

 
   

- Na 3ª semana: o tema foi A Higiene e Consumo Consciente, ministrado pelas nutricionistas 
Francine G. Gabardo e Viviane D. Weber. Abordou-se a importância da higiene ao manusear alimentos, a 
fim de melhorar a qualidade de vida, e o consumo consciente com dicas para evitar o desperdício de 
alimento.  

 
 

Durante todo mês foram colocados cartazes em todos os setores da Instituição, houve amostra de 
EPIs e exposição do Instrutor de Cursos Livres do Centro de Convivência da SVP Carlos Alberto da 
Cunha Flores, na qual o tema foi “Arte com papel reciclado” – feitos de jornais, folder, papéis de 
propaganda...  

 
                         
 
Implementação da NR 12 (Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos), onde 

foi ministrado treinamento a todos os funcionários, pelo Engenheiro  Cézar Orlandi. 
 
  
 

5- Medições de Ruído  

As medições de ruído são realizadas com aparelho específico e o mais próximo do funcionário em 
seu ambiente de trabalho conforme planilha de medições de ruído mencionadas anteriormente no 
item 7.2 de Riscos Ambientais. 

Medição de Ruído – Impacto de Vizinhança - Anexo VI 

6- CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes): 
 
-  Edital de eleição, eleição e posse de acordo com o arquivado em pasta CIPA e livro atas no 

SESMT; 
         - Treinamento dos Cipeiros realizado, conforme constante em ata Livro Ata 2011 (págs. 34 a 37); 
         - Reuniões de CIPA: de acordo com o arquivado em pasta e o registro em reuniões mensais em ata 
específica da CIPA, arquivados no SESMT 

Treinamentos e Orientações Cipa 2011/2012  
 

    

 Posse     Treinamentos 

    

Treinamentos    Treinamentos 

 

7- Acidentes  
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Todos os funcionários são orientados quanto ao Procedimento Padrão de Acidente, 
conforme segue: 



Sociedade Vicente Pallotti 
Gráfica Editora Pallotti – Cnpj: 95 602 942/0019-85 

Av. Presidente Vargas, n° 115 – Patronato – Cep: 97020-001 
__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 
Ppra – 2011 

 

 
SOCIEDADE VICENTE PALLOTTI – GRÁFICA PALLOTTI 

PROCEDIMENTO PADRÃO ACIDENTE TRABALHO - TÍPICO 
 

- Gilmar A. Noro Rossato  – 2a. a 6a.  – 07:45h às 18:03h 
- Laura Garrido Bilher – 2ª a sábado -  06:50h às 15:10h 
- Manoel Paulo L. Pereira - 2a. a sábado - 15:05h às 22:48h 
- Anderson Paz – 2a. a sábado - 15:05h às 22:48h 
-Rafael dos Santos – 2a. a 6a.  – 07:45h às 18:03h 
-Rodrgo Machado Fagundes - 2a. a 6ª- 22:40h às 07:08h 
-Anderson Christino dos Santos  - 2a. a 6ª- 22:40h às 07:08h     
- Naisson C. Figueredo - 2a. a sábado - 06:50h às 15:10h      
- Antonio V. Beck - 2a. a sábado - 15:05h às 22:48h 
- Isaac A. Lemos - 2a. a 6ª- 22:40h às 07:08h     
- Alberto L. Severo - 2a. a sábado - 06:50h às 15:10h      
- Debora S. Rodrigues - 2a. a sábado - 15:05h às 22:48h 
- Adão Jorge -  2a. a sábado - 15:05h às 22:48h 
- Airton Trevisan - 2a. a 6ª- 22:40h às 07:08h     

1°: Comunicar o colega mais próximo (testemunha) ( que irá avaliar a 
situação e caso necessário acompanhá-lo); 
 
2° Comunicar o (s) Cipeiro (s) do turno,   que irá (ão) avaliar a 
situação do acidentado e imediatamente comunicar ao encarregado do 
setor ou responsável no momento/turno (1) , este (encarregado)  
avaliará a situação do acidentado (preenchimento da notificação) e 
juntamente com o cipeiro o encaminhará para o ambulatório da 
Empresa, Pronto Socorro de Fraturas (Protege) ou  Pronto Socorro 
Patronato (conforme gravidade do acidente),  providenciando 
transporte e designando um acompanhante, caso necessário. (2) 
condutor do transporte. 
Caso emergência ligar para o SAMU 192 ou Bombeiros 193 
 
Obs. A NOTIFICAÇÃO tem que ser enviada ao SESMT na 1a. hora 
do dia seguinte ou se o acidente ocorrer nos sábados a tarde, domingos 
ou feriados na 1a. hora do próximo dia útil. Encarregado por turno:                         (2) Condutor p/ turno 

-1o. Turno -Valdecir     - 06:50h às 15:10h  ----- Glênio/ José 
Roberto/Vanderlei 
-2o. Turno -Alexandre  - 15:00h às 22:48h  ----  João 
Rafael/Jorge 
-3o. Turno - Ernesto     - 22:40h  às 7:08 h  ------ 
Anderson/Cristiano 

3° Comunicar ao Setor de Segurança e Medicina do Trabalho da 
Empresa (SESMT) imediatamente e avaliar o acidente. 

Horários: - 06:50h às 20h (2ª, 4ª e 6ª)   - 06:50h às 23:30h         
(3ª e 5ª) 
Sábados: 07:00h às 11:00h   
Demais horários: plantão 

4° O Setor de Segurança do Trabalho realizará juntamente com um 
cipeiro a investigação do acidente. 

 

5° O acidentado deverá no prazo de 24h apresentar ao médico da 
empresa o atestado de afastamento para o visto de acompanhamento 
do mesmo, após deverá ser entregue ao Departamento Pessoal da 
Empresa, que juntamente com o médico e o SESMT preencher e 
encaminhar a CAT  
Obs. Caso o acidentado não estiver em condições o atestado deverá ser 
apresentado por alguém da família. 
 

 

 
SOCIEDADE VICENTE PALLOTTI – GRÁFICA PALLOTTI 

PROCEDIMENTO PADRÃO ACIDENTE TRABALHO - TRAJETO  
1°  Avisar  o Encarregado ou responsável caso esteja se dirigindo ou 
saindo da Empresa; 

Encarregado por turno:  
-1o. Turno - Valdecir      -06:50h às 15:10h    
-2o. Turno - Alexandre   -15:00h às 22:48h    
-3o. Turno - Ernesto       -22:40h  às 7:08 h   

2° Após realizados os procedimentos médicos, que deverão ser 
encaminhados pela emergência que o atendeu,  apresentar a empresa no 
Setor de Segurança e Medicina do Trabalho o B.O. (Boletim de 
Ocorrência) e testemunhas para realização da investigação e juntamente 
com o médico e o Departamento Pessoal preencher e encaminhar a CAT 
( Comunicação do Acidente de Trabalho); 

 
 
 
 
 

3° Em mãos com o atestado do médico que prestou os 1°s atendimentos 
apresentar  ao médico da empresa para o visto de acompanhamento e 
após carimbado  encaminhar ao Departamento Pessoal; 
 
Obs. Caso o acidentado não estiver em condições o atestado deverá ser 
apresentado por alguém da família. 
 

 
 
 
 
 
 

     OBS: Todo acidente de trabalho deve ser comunicado ao SESMT  ou ao Médico do Trabalho da 
Empresa, até 24 horas após o acidente. 

 

8- Prevenção a Princípio de Incêndio
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a. Acompanhamento dos extintores 

Acompanhamento mensal dos extintores para análise do período de recarga, de livre acesso, 
condições gerais, entre outras, na qual essas informações são registradas em planilha para controle. Em 
caso de uso, faz-se a investigação da causa e solicita-se a recarga. Planilha de Acompanhamento de 
Extintores: Anexo VII 

Periodicamente são realizados testes para verificação do funcionamento do alarme de incêndio, 
nos 3 turnos juntamente com o simulado de evacuação, conforme registro no PPCI. 

b. Treinamento de Prevenção a Combate a Incêndio 

Conforme registro no PPCI. 

c. Programa de Prevenção à Incêndio - PPCI 

Conforme Anexo VIII: PPCI   

9- Inspeções Diárias: 

Periodicamente são realizadas inspeções observações quanto ao uso de EPI, procedimentos 
seguros ao desenvolver suas atividades junto as máquina e equipamentos, proteções das máquinas, 
organização e limpeza do ambiente de trabalho, sinalizações, etc 

10-Ordem Serviço 

São passadas a todos os colaboradores e estão arquivadas em pasta e livro atas SESMT 

11-Treinamentos e Orientações  
 

Treinamentos de acordo com o arquivado em pasta e ata no SESMT 
Funcionários Novos: Orientações e treinamento de segurança nas atividades que irá desenvolver 

dentro da área de produção. 
Mudança de função: Quando o funcionário troca de função o operador de maior experiência 

treina o colega e após se realiza por escrito este treinamento onde fica registrado quem treinou, quem 
recebeu orientação, em pasta e ata SESMT. 

Treinamentos para prevenção de acidentes, de acordo com ata e pasta no SESMT. 

12-Procedimentos para aquisição e uso de Produtos Químicos: 
 
-1ª Etapa: - Setor de compras faz a aquisição de amostra do produto químico a ser utilizado 

na máquina; 
2ª Etapa: - O Setor de Compras encaminha a FISPQ para análise através de protocolo de 

encaminhamento (em anexo), ao Setor de Segurança e ao Médico do Trabalho da Empresa para análise e 
este faz as ressalvas necessárias na Fispq, com data e assinatura; 

3ª Etapa: - Se Reprovado o Setor de Segurança encaminha ao Setor de Compras as 
observações levantadas e este providencia novo produto; 

4ª Etapa: - Se aprovado: passa a ser testado, sendo acompanhado pelo operador da máquina e 
o responsável do setor de compras procede à compra. O Setor de Segurança passa a todos os 
colaboradores que utilizarão o produto orientações quanto ao uso de EPIs, Medidas de Primeiros Socorros 
e Medidas de Combate a Incêndio, sendo renovada a pasta da FISPQ de cada máquina que utilizará o 
produto; 

Observação: caso Médico em férias mais de 15 dias, os procedimentos serão estes:  
1° Será feito o teste do Produto Químico; 
2° Análise do Médico; 
3° Compra do Produto Químico, se aprovado. (arquivado no SESMT) 
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-Após aquisição do produto químico os colaboradores recebem a orientação dos modos de 
segurança para operar com tal produto, são colocadas FISPQ nas devidas pastas das máquinas, 
rotulagem dos frascos onde são armazenados nas máquinas estes produtos, e direcionado o resíduo 
produzido por este produto . 
 
13-Atividade da Aids 
 

Relatório da atividade conforme Anexo IX: Relatório atividade Aids/DSTs 
 

14-Implementação da Nr 10 
 

Implementação da NR 10, conforme Cronograma de gestão e implantação da norma 
regulamentadora (NR 10). Anexo X: Atividade NR 10 

 
15-Implementação da Nr 12 
 

Implementação da NR 12, conforme Cronograma de gestão e implantação da norma 
regulamentadora (NR 12).  Anexo XI: Atividade NR 12 
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12. CONCLUSÃO 

 
 
Buscando atender às determinações legais, conclui-se o presente trabalho salientando-se a 

necessidade de avaliações periódicas das atividades e das modificações propostas e maneira a 
identificar novos riscos.  

As análises, interpretações e recomendações constantes neste PPRA foram baseadas em 
dados analisados durante as visitas específicas nos setores da empresa. Por este motivo qualquer 
modificação de produção, área física e/ou equipamentos poderá alterar as conclusões do trabalho, 
sendo necessárias novas avaliações com o objetivo de atualização do Programa.  

Ainda, na mesma NR-15 anexo nº 13, no item HIDROCARBONETOS E OUTROS 
COMPOSTOS DE CARBONO, fica caracterizada a INSALUBRIDADE em GRAU MÉDIO: “ Pelo 
emprego de produtos contendo hidrocarbonetos aromáticos como solventes”. 

De acordo com a NR-16 - ATIVIDADES E OPERAÇÕES PERIGOSAS, o funcionário exerce suas 
atividades no setor de energia elétrica e em áreas de risco (sub-estações de alta tensão). 
Assim sendo, o mesmo executa suas tarefas em ambientes e condições considerados como Perigosos e, 
faz jus à percepção de uma adicional de Periculosidade equivalente a 30% de seu salário, sem os 
acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participações nos lucros da Empresa. 

Concluímos que o funcionário que trabalha na Manutenção da Editora, como Eletro-Técnico, 
exerce suas atividades em ambientes considerados como áreas de risco (sub-estações de alta tensão), 
por conseguinte, em condições de Periculosidade. 

De acordo com a NR-l5 em seu anexo nº1- Limites de Tolerância Para Ruídos Contínuos ou 
Intermitentes, é considerada como insalubridade em grau médio, a atividade que exponha o 
trabalhador a níveis de ruídos acima dos limites de tolerância, durante a jornada de trabalho. 

Conforme os riscos existentes nos setores de produção da Gráfica são necessários a 
realização de alguns exames específicos como: Audiometria, Hemograma completo com dosagem de 
Ácido Hipúrico e Metil Hipúrico. 

Para a melhoria das condições de trabalho, produtividade e vida dos trabalhadores deve 
haver, necessariamente a boa vontade e solidariedade dos envolvidos e para o sucesso da implantação 
de medidas preventivas é importante que todos acreditem nelas. 

Este programa será reavaliado anualmente. 
 

 

Santa Maria, Dezembro de 2011. 

 

 

 

 

____________________________    _________________________ 
              Rita Cecchin               Dr. Hélio A Beltrame 
      TST Reg. 45/00958-0    Médico do Trabalho CRM 29396 
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