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Projeto: Gerenciamento de produtos químicos em uma indústria de papelão ondulado
Organização: Trombini Embalagens S/A Página: 1/1

Fotos: 

Capacitação Expor a informação dos produtos químicos 
utilizados e armazenados em cada área

Kit de emergência para atendimento a vaza-
mentos com produtos químicos

Fracionamento e rotulagem de quimicos

Levantamento de produtos químicos 



Q1: Título do projeto ambiental participante: GERENCIAMENTO DE PRODUTOS QUÍMICOS 
EM UMA INDÚSTRIA DE PAPELÃO ONDULADO

Q2: Categoria de inscrição:

(sem rótulo)

Selecione: Gestão Ambiental

Q3: Sobre a organização participante:
Razão social: Trombini Embalagens S/A
Nome fantasia: Trombini
Setor de atuação: Embalagens de papelão ondulado
Data de fundação:(dd/mm/aaaa) 01/05/1971
Número de colaboradores: 480

Q4: Informações de contato:
Endereço: Rodovia RS 122, km 61 - Distrito Industrial
Bairro: Industrial
Cidade: Farroupilha
Estado: Rio Grande do Sul
CEP: 95180-000
Telefone com DDD: 54 2109 7000

Q5: Informações do responsável pelo preenchimento do questionário:
Nome completo: Vanessa Missiaggia
Cargo: Analista de Meio Ambiente
E-mail: vmissiaggia@far.trombini.com.br
Telefone com DDD: 54 2109 7000

INCOMPLETAINCOMPLETA
Coletor:Coletor: Web Link 1  Web Link 1 (Link da Web)(Link da Web)
Iniciado:Iniciado:  sexta-feira, 24 de outubro de 2014 04:28:16sexta-feira, 24 de outubro de 2014 04:28:16
Última modificação:Última modificação:  sexta-feira, 24 de outubro de 2014 05:03:46sexta-feira, 24 de outubro de 2014 05:03:46
Tempo gasto:Tempo gasto:  00:35:3000:35:30
Endereço IP:Endereço IP:  189.114.141.226189.114.141.226

PÁGINA 1: Informações cadastrais:

#49
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Q6: Informações do responsável pelo projeto:
Nome completo: Vanessa Missiaggia
Cargo: Analista de Meio Ambiente
E-mail: vmissiaggia@far.trombini.com.br
Telefone com DDD: 54 2109 7000

Q7: AUTORIZO a divulgação de informações
cadastrais no Guia de Sustentabilidade 2015 e no
site do Prêmio Expressão de Ecologia?

Sim

Q8: Data de início do projeto:(ex.: 01/02/2012) 19/11/2013

Q9: O projeto está em andamento? Não

Q10: Data do término do projeto:(se aplicável, ex.:
01/02/2012)

15/04/2014

Q11: Número de pesssoas que participaram do projeto:(favor digitar somente o valor numérico, ex.:
"10.868")
Voluntárias 2

Q12: Quantas pessoas, animais e/ou espécies já
foram beneficiados pelo projeto?(favor digitar
somente o valor numérico, ex.: "5.850")

Questionado ignorou esta
pergunta

Q13: Parceiros que apoiaram financeiramente o
projeto:

Questionado ignorou esta
pergunta

Q14: O projeto é decorrente de exigências de
órgãos regulamentadores?

Questionado ignorou esta
pergunta

Q15: Descreva o problema ambiental identificado no projeto:(máx. 3.000 caracteres)

- Não atendimento ao Decreto Federal Nº 2.657, de 03 de julho de 1998, apontada em auditoria externa de 
requisitos legais realizada pelo SOGI, e;
- Não atendimento a NR 26 - Sinalização de segurança, item 26.2 - Classificação, Rotulagem Preventiva e 
Ficha com Dados de Segurança de Produto Químico.
- Não atendimento ao ítem 4.4.7 da NBR ISO 14001 (BRASIL, 2004), Preparação e resposta à emergências.

PÁGINA 2: Informações sobre o projeto ambiental participante*:
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Q16: Qual a solução encontrada?(máx. 3.000 caracteres)

-Conhecer, através de levantamento, os produtos químicos utilizados no empreendimento
-Mapear seu uso e armazenamento
-Expor a informação do produto nas áreas de uso e armazenamento
-Instalar Kits para atendimento de acidentes ambientais com produtos químicos (vazamentos em geral)
-Construir plano de respostas a emergência;
-Estabelecer e controlar o fracionamento e rotulagem de produtos químicos
-Capacitar os envolvidos

Q17: Descreva detalhadamente o que constitui(u) o projeto e de que forma é(foi) desenvolvido: (máx.
5.000 caracteres)

No empreendimento em questão, não há um gerenciamento efetivo dos produtos químicos. Novos produtos 
são desenvolvidos por área específica e passam por aprovação que envolve as áreas: solicitante, segurança 
e meio ambiente. No entanto, solicita-se apenas a FISPQ (Ficha de Informação de Segurança de Produtos 
Químicos) que é avaliada após a aprovação. Quanto aos produtos químicos consolidados no processo 
produtivo não há registro algum. Sendo assim, os colaboradores que estão em contato não conhecem os 
riscos envolvidos no uso de tal e quando ocorrem acidentes ambientais o atendimento não é eficaz.
O gerenciamento de produtos químicos só foi possível após o conhecimento dos diversos produtos químicos 
utilizados no empreendimento. Desta forma, a primeira etapa do processo deu-se a partir do levantamento 
dos produtos químicos utilizados no empreendimento.

O levantamento dos produtos químicos utilizados se deu em sua maior parte no almoxarifado, e após em 
outras áreas onde há armazenamento e uso de químicos, pois a área de compras da empresa está 
principalmente concentrada na Unidade de Curitiba e na busca de produtos químicos utilizados não é possível 
visualizar o uso de apenas uma unidade. No levantamento foram considerados todos os produtos químicos 
de estoque, ou seja, aqueles que já possuem um número, denominado item, e uma descrição definida.Ao 
realizar a pesquisa a campo, verificou-se que muitos dos produtos utilizados possuíam um nome fantasia 
dado pelo colaborador que o utilizava, devido o nome descrito no rótulo ser de difícil pronunciamento ou em 
inglês. Sendo assim, optou-se por anexar na planilha de levantamento a imagem do mesmo, a partir de foto, 
a fim de reconhecer o produto facilmente. Também foram considerados no levantamento:
 a finalidade de uso a partir de entrevistas com os colaboradores que utilizam tais produtos e da informação 
das Fichas de Informação de Produtos Químicos (FISPQ);
 a classificação segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), presente nas fichas de emergência 
(FE) dos produtos químicos ou na FISPQ;
 as áreas de uso e armazenamento;
 o volume da embalagem, a fim de conhecer o risco envolvido em vazamentos, uma pequena embalagem 
oferece menores impactos com vazamentos, já grandes silos de armazenamento podem oferecer maiores 
impactos com vazamentos;
 a existência de fracionamento, conforme Decreto n.º 2.657, de 03 de julho de 1198, onde cita-se que na 
transferência de produtos químicos para outros recipientes ou equipamentos, seja indicado o conteúdo destes 
e a rotulagem a fim de que os trabalhadores fiquem informados sobre a identidade desses produtos químicos 
e os riscos que os mesmos oferecem bem como os perigos e as precauções de segurança.
O levantamento apontou o uso de 130 produtos químicos utilizados no parque fabril, sendo 51 produtos 
classificados como perigoso, e 79 produtos classificados como não perigoso. Na planilha digital, criou-se um 
hiperlink da FISPQ do produto químico, para o caso de busca de outras informações não especificadas na 
planilha.
Para manter a planilha atualizada foi necessário envolver todas as chefias e adotar o procedimento, onde 
qualquer produto químico desativado, substituído ou novo passe para aprovação e conhecimento das áreas 
de Meio Ambiente e Segurança do Trabalho através de formulário específico.

Para o plano de respostas a emergência, foi necessário o envolvimento da área de segurança e saúde 
ocupacional e da área de qualidade do produto, onde a partir de diversas reuniões conjuntas elaborou-se um 
procedimento para gerenciamento de riscos no empreendimento.
Tal procedimento, apresentado no Apêndice D considerou o levantamento de produtos químicos, e previu os 
possíveis acidentes relacionados a vazamentos, incêndio e envolvimento de pessoas para cada um dos 
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possíveis acidentes relacionados a vazamentos, incêndio e envolvimento de pessoas para cada um dos 
casos. 
Devido à diversidade de produtos químicos utilizados, o procedimento foi dividido em:
 acidentes de grande impacto: aqueles que envolvem grande quantidade de produto, e que em situações de 
emergência faz necessário a colaboração de mais indivíduos para o atendimento, e
 pequeno impacto, aqueles que envolvem pequena quantidade de produto e que o atendimento não 
necessita do envolvimento de mais indivíduos.
Não obstante, verificou-se que o atendimento a emergências diversificava-se, conforme o número de ONU. 
Portanto, criou-se uma orientação para atendimento a emergências geral e após partiu-se para a orientação 
da ficha de emergência (FE) do respectivo número de ONU.
As FE foram desenvolvidas segundo a NBR 7503 (BRASIL, 2008), conforme informações prescritas na 
FISPQ. Para isso, foi necessário conhecer os produtos químicos classificados em cada número de ONU, 
formular ficha de emergência de forma a atender emergências relacionadas ao mesmo e por fim, expor as 
mesmas nas áreas de uso e armazenamento através de expositores e pastas plastificadas.
Para o atendimento de emergências foram disponibilizados kits, conforme Figura 23 com os seguintes 
materiais:
 Macacão;
 Luvas nitrílicas;
 Óculos de segurança;
 Máscara respiratória;
 Botas de borracha;
 Fitas e cordões de isolamento;
 Serragem;
 Areia;
 Mantas e cordões absorventes de óleo, e;
 Saco plástico.
Os sete kits de emergência foram disponibilizados em áreas estratégicas, onde há maior concentração de 
produtos químicos, são elas:
32
 Rampa das empilhadeiras;
 Impressora 227;
 Almoxarifado;
 Estação de tratamento de efluentes;
 Enfardadeira;
 Central de gás GLP, e;
 Caldeira.
Os kits possuem um lacre, de forma que todo material utilizado seja recolocado para atendimento de outras 
emergências. Além disso, são realizadas vistorias mensais nos kits a fim de verificar se os lacres foram 
rompidos.

Durante o levantamento de produtos químicos, verificou-se que aproximadamente 21 produtos são 
fracionados em embalagens menores reaproveitadas, sem rótulo ou até mesmo com rótulo que não 
corresponde ao produto interno. Tal procedimento faz com que os colaboradores utilizem o olfato para 
identificar o produto químico fracionado na embalagem. Em algumas situações foi encontrada a mistura de 
diversos produtos num só frasco, oferecendo riso ao trabalhador que manuseia o mesmo.
Sendo assim, verificou-se cada fracionamento realizado, a fim de verificar a forma de fracionamento e a 
necessidade. Para aqueles que a supervisão determinou desnecessário fracionarem, o empreendimento 
optou pela compra de embalagens menores. Já, aqueles em que foi definida a necessidade, foram solicitados 
às etiquetas com a informação do produto e a quantidade fracionada. Além disso, definiu-se que tipo e 
volume de embalagens que serão utilizadas no fracionamento de forma a padronizar o referido procedimento.
As etiquetas seguiram o padrão do programa 5’S do empreendimento e as exigências da Resolução Anvisa 
n.º 40, (BRASIL, 2008) a qual define:
 Nome comercial do produto;
 Finalidade de uso;
 Conteúdo líquido;
 Identificação da empresa titular do produto;
 Incompatibilidades com algum material, quando for o caso.
Iniciou-se o processo de rotulagem, rotulando as bombonas de volume igual a 5L utilizadas no fracionamento 
de um determinado produto químico que contempla todo processo fabril, o detergente industrial. Os 
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de um determinado produto químico que contempla todo processo fabril, o detergente industrial. Os 
operadores de cada área foram responsáveis pela avaliação da etiqueta e da embalagem, quanto ao 
atendimento da necessidade e a resistência ao uso. Após um mês de teste, com a aprovação das etiquetas e 
embalagens passou-se a identificar todos os produtos fracionados.
Portanto, foi necessário realizar o desenvolvimento de novas embalagens, mais resistentes a fim de deixa-las 
em estoque para o caso de necessidade de troca. O mesmo aconteceu com as etiquetas, foi necessário 
manter uma quantidade em estoque para troca de rótulo quando necessário. Definiu-se que as bombonas e 
etiquetas ficassem estocadas no almoxarifado e fossem retiradas conforme a necessidade de cada área.
Para que o novo procedimento de fracionamento e rotulagem esteja realmente implantado, faz-se necessário 
vistoriar as áreas periodicamente e orientar o pessoal envolvido.O programa 5’S, que realiza auditorias 
trimestrais nas áreas avaliará o atendimento das mesmas, apontando em auditoria no caso de não 
atendimento.

A capacitação dos colaboradores do empreendimento quanto aos procedimentos relacionados ao uso de 
produtos químicos foi essencial à implantação, pois os orientou quanto aos riscos envolvidos para as pessoas 
e para o meio ambiente, fazendo com que utilizassem o procedimento em suas atividades diárias. Incialmente 
realizou-se o treinamento com a Brigada de Emergência. Este treinamento foi ministrado por empresa 
terceirizada, sendo divido em duas etapas: teórica e prática. Na etapa prática, foi simulado um vazamento de 
óleo onde os brigadistas do treinamento eram orientados a controlar o vazamento e recolher o óleo vazado.
No treinamento da brigada, participaram sessenta brigadistas divididos em três turmas de vinte pessoas. 
Após esta fase, partiu-se para o treinamento dos colaboradores da fábrica. Nesta etapa, utilizou-se o 
momento de segurança, realizado mensalmente com duração de trinta minutos para orientar os 
colaboradores de que forma agir em acidentes com produtos químicos, fracionamento e rotulagem.

Q18: Quais os resultados alcançados com o projeto? (máx. 4.000 caracteres)

Os resultados alcançados com a implantação deste trabalho estão relacionados aos benefícios intangíveis, a 
partir do atendimento de:
- Decreto Federal Nº 2.657, de 03 de julho de 1998;
- NR 26 - Sinalização de segurança, item 26.2 - Classificação, Rotulagem Preventiva e Ficha com Dados de 
Segurança de Produto Químico;
- Não atendimento ao ítem 4.4.7 da NBR ISO 14001 (BRASIL, 2004), Preparação e resposta à emergências.
Além disso, permitiu melhorias relacionadas ao armazenamento e utilização dos produtos químicos do 
empreendimento, favorecendo o programa 5’S implantado na empresa.
A implantação proporcionou aos colaboradores a informação do produto químico utilizado, de forma que os 
funcionários pudessem conhecer o risco oferecido e manterem-se protegidos com as ferramentas 
disponibilizadas pelo empreendimento.
Por fim, a área de segurança passou a ter as ferramentas necessárias para estabelecer os equipamentos de 
uso individual e coletivo. Já a área de meio ambiente passou a ter ferramentas para a destinação de produtos 
químicos vazados e embalagens usadas descartadas e a qualidade passou a atender as auditorias 
realizadas por clientes, favorecendo a imagem da empresa.
Sendo assim, o gerenciamento produtos químicos permite que a empresa esteja preparada na escolha ou 
substituição de um produto químico por outro, pois tem ampla informação do uso, quantidade consumida e 
riscos oferecidos e portanto, o gerenciamento deve ser monitorado como um todo enquanto o 
empreendimento perpetuar em seu mercado de trabalho, necessitando ser atualizado constantemente.
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Q19: Quantifique em números os resultados obtidos com o projeto:(Essa questão exige ao menos
um resultado quantificado. Exemplo: 150 árvores foram plantadas; 10 kg de material reciclado; 25
crianças atendidas pelo programa ambiental; 150 animais beneficiados)
Resultado 1 100 % de atendimento Decreto Federal Nº

2.657, de 03 de julho de 1998;
Resultado 2 100 % de atendimento NR 26 - Sinalização

de segurança, item 26.2 - Classificação,
Rotulagem Preventiva e Ficha com Dados
de Segurança de Produto Químico

Resultado 3 100 % de atendimento 4.4.7 da NBR ISO
14001 (BRASIL, 2004), Preparação e
resposta à emergências

Q20: AUTORIZO a disponibilização de download
gratuito do arquivo digital do projeto inscrito
através do site do Prêmio Expressão de Ecologia?

Sim

Q21: Faça um breve histórico da organização participante e suas principais práticas de gestão
ambiental adotadas:(máx. 4.000 caracteres)

-Gerenciamento de resíduos sólidos
-Gerenciamento de efluentes
-Gerenciamento de produtos químicos
-90% de atendimento a ISO 14001
-Gerenciamento de requisitos legais

Q22: Quais foram os principais beneficiários das
ações ambientais de sua organização?

Comunidades vizinhas,

Organizações não governamentais,
Outros (especifique)
Colaboradores, área de segurança, área de meio
ambiente

Q23: Sua organização divulgou, seja em meio
impresso ou internet, suas ações ambientais em
relatórios ou balanços?

Nunca divulgou

Q24: Em relação à questão anterior, no caso de a
divulgação ter sido feita via internet, favor colar o(s)
link(s) de acesso:

Questionado ignorou esta
pergunta

Q25: Possui profissional(is) encarregado(s) de
segurança, saúde e meio ambiente?

Sim

Q26: Possui procedimentos para redução,
reutilização e reciclagem de materiais?

Sim

PÁGINA 3: Apresentação da organização participante:
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Q27: Possui um plano de redução das emissões de
carbono?

Não

Q28: Por quais normas a organização é certificada? ISO 9001

Q29: Faturamento (R$) anual em 2013:(favor digitar
somente o valor numérico, ex.: "25.868,52")

300.000.000,00

Q30: Investimento (R$) em ações ambientais em
2013:(favor digitar somente o valor numérico, ex.:
"25.868,52")

0,00

Q31: Investimento (R$) total com o projeto inscrito
no 22º Prêmio Expressão de Ecologia:(favor digitar
somente o valor numérico, ex.: "25.868,52")

905,00

Q32: Investimento (R$) com projetos culturais
aprovados pela Lei Rouanet de Incentivo à Cultura
em 2013:(favor digitar somente o valor numérico,
ex.: "25.868,52")

0,00

Q33: AUTORIZO a divulgação de informações
financeiras no Guia de Sustentabilidade 2015 e no
site do Prêmio Expressão de Ecologia?

Sim

Q34: AUTORIZO a divulgação das imagens do
projeto inscrito no Guia de Sustentabilidade 2015 e
no site do Prêmio Expressão de Ecologia?

Sim

Q35: Embora não seja obrigatório, você pode
complementar sua inscrição enviando anexos
(documentos, jornais, revistas, fôlderes, relatórios
ambientais ou de sustentabilidade, CDs, DVDs ou
qualquer material institucional sobre o projeto) pelo
correio, via Sedex, para a sede da Editora
Expressão (Rodovia SC 403, nº 5663, Sala 107 -
Ingleses - 88058-001 - Florianópolis–SC) até o dia 5
de novembro de 2014.Você enviará anexos para
complementar sua inscrição?

Não enviarei anexos.

PÁGINA 4: Perspectiva financeira:

PÁGINA 5: Imagens e anexos do projeto participante:
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