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PRINCÍPIO DA POLÍTICA: 
SUSTENTABILIDADE

Sustentabilidade pode ser definida como a capacidade 
do ser humano interagir com o mundo, preservando o 

meio ambiente para não comprometer os recursos 
naturais das gerações futuras.

Gestão

A gestão adequada de produtos químicos, utilizados pela empresa, permite que seu

armazenamento, transporte, manuseio, utilização e descarte sejam ambientalmente

adequados.

Procedimentos SGAS

Para a gestão de produtos químicos (Procedimento SGAS009) são realizadas as

seguintes ações na empresa:

• Inventário de produtos químicos

• Identificação: Diamante de Hömmel

• Disponibilização de FISPQ

• Armazenamento adequado

• Treinamentos

• Utilização do KPA sempre que necessário



Inventário

• Anualmente é realizado em cada
unidade o inventário dos produtos
químicos no local.

• São listados: óleos, graxas,
detergentes, produtos de limpeza,
etc.

Diamante de Hommel

• Todos os produtos químicos possuem identificação através do Diamante
de Hommel. São utilizados losangos que expressam tipos de risco em graus
que variam de 0 a 4, cada qual especificado por uma cor (branco, azul,
amarelo e vermelho), que representam, respectivamente, riscos
específicos, risco à saúde, reatividade e inflamabilidade.



• A FISPQ (Ficha de informação de segurança de produtos

químicos) fornece informações sobre vários aspectos dos

produtos químicos (substâncias e misturas) quanto à proteção,

à segurança, à saúde e ao meio ambiente; transmitindo desta

maneira, conhecimentos sobre produtos químicos,

recomendações sobre medidas de proteção e ações em

situação de emergência.

• Em todos os locais onde há produtos químicos há a FISPQ

específica.

• Você sabe onde encontrar?

FISPQ



VOCÊ CONHECE O INFORMATIVO?

Armazenamento
Contenção: Todos os produtos químicos devem possui contenção
para fácil verificação de eventuais vazamentos e evitar
contaminação do solo. Estão acondicionados em pallets (como no
caso do Arla), ou em bandejas (detergentes). Há barreiras de
contenção evitando que eventuais vazamentos possam se espalhar
e contaminar a área. O acesso é restrito. Os locais de
armazenamento possuem identificação: Também há a tabela de
incompatibilidade química nestes locais.



Nós somos aquilo que fazemos repetidamente.
Excelência, então, não é um modo de agir, mas um
hábito.

Will Durant


