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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.

O QUE É SUSTENTABILIDADE?



Já ocorreram acidentes pela gestão inadequada de produtos químicos

• Desastre de Minamata (Japão): Desde 1930, uma indústria local de propriedade da corporação Chisso, lançava, em grande
quantidade sem qualquer tratamento, dejetos com carga mercúrio, na baía de Minamata, causando envenenamento de
centenas de pessoas. Em 2001, uma pesquisa indicou que cerca de dois milhões de pessoas podem ter sido afetadas por comer
peixe contaminado.

• Acidente de Seveso (Itália): Em 10 de julho de 1976, na cidade de Seveso, na Itália, tanques de armazenagem na indústria
química ICMESA romperam, liberando vários quilogramas da dioxina na atmosfera e o produto espalhou-se por grande área na
planície Lombarda, entre Milão e o lago de Como. Devido à contaminação, 3000 animais morreram e outros 70000 animais
tiveram que ser sacrificados para evitar a entrada da dioxina na cadeia alimentar.

• Desastre de Bopal (Indía): foi um vazamento de gás ocorrido na noite entre 2 e 3 de dezembro de 1984 na fábrica de pesticidas
Union Carbide India Limited (UCIL). É considerado o pior desastre industrial da história. Mais de 500.000 pessoas foram expostas
ao gás isocianato de metila (MIC). A substância altamente tóxica atingiu várias pequenas cidades localizadas ao redor da fábrica.

• Vazamento Baía de Guanabara (Brasil): No 18 de janeiro de 2000, um duto da Petrobrás que ligava a Refinaria Duque de Caxias
(Reduc) ao terminal Ilha d’Água, na Ilha do Governador, rompeu-se antes do raiar do dia, provocando um vazamento de 1,3
milhão de litros de óleo combustível nas águas da baía. A mancha se espalhou por 40km². O vazamento afetou milhares de
famílias que viviam da pesca e de atividades ligadas ao pescado.



A gestão adequada de produtos químicos, utilizados pela empresa,
permite que seu armazenamento, transporte, manuseio, utilização e
descarte sejam ambientalmente adequados.
Buscamos a redução do impacto ambiental em nossas atividades.
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GESTÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS

COMO É FEITA A GESTÃO NA EMPRESA?



FISPQ
Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos

Fispq de gasolina (exemplo)

• A FISPQ 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 deve ter FISPQ

específica.

• Você sabe onde encontrar?



ARMAZENAMENTO

Armazenamento
Contenção: Todos os produtos químicos devem possuir contenção para fácil verificação de eventuais vazamentos
e evitar contaminação do solo.
Devem estar acondicionados em pallets (como no caso do Arla), ou em bandejas (detergentes).
Necessárias barreiras de contenção evitando que eventuais vazamentos possam se espalhar e contaminar a área.
(muretas no entorno da área de armazenamento, piso com pintura epóxi)
O acesso deve ser restrito, com sinalização restringindo o acesso, uso de EPIs necessários e riscos.
Os locais de armazenamento devem ter identificação. Também OBRIGATÓRIA a tabela de incompatibilidade
química nestes locais.

Modelo de pallet para contenção de TR
Modelo de bandeja para contenção de produtos 
químicos



VOCÊ CONHECE O 
INFORMATIVO?
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