ANEXO III - FICHA DE INFORMAÇÃO - DEPÓSITO DE TINTAS
1  Caracterização do Empreendimento
Razão Social:
Endereço:
Município:
Telefone:
Fax.:
Endereço Eletrônico:
Horário de Funcionamento:
Número de Funcionários:
Localização Geográfica:

Bairro:

Estado:

Latitude:

Longitude:

Atividade Principal:
Venda ao varejo de matérias primas para pintura.
Pessoa para contato:
Nome:
Endereço:
Município:
Telefone:
Endereço Eletrônico:
Função/Cargo:

Fax.:

Estado:

Bairro:

2  Descritivo do Empreendimento
 Características físicas, construtivas e operacionais das instalações:
Localizado na área urbana do Município, iniciou suas atividades em 1.971. Realiza vendas a
varejo de matérias primas para pintura.
As principais operações realizadas na área em questão referem-se ao recebimento, armazenamento, expedição e transporte de tintas, esmaltes e solventes.
O empreendimento ocupa uma área de 2500 m2 totalmente murada com blocos de concreto e
cercas de arame, sendo que as suas edificações são construídas em alvenaria e estrutura metálica.
Os produtos são armazenados nas seguintes embalagens:
- Tintas, vernizes, esmaltes e solventes, armazenados em tambores metálicos de 200 litros;
- Tintas, catalisadores, esmaltes e solventes, armazenados em galões de 3,6 litros;
- Produtos líquidos, Número da ONU 3066, em soluções e resina, Número da ONU 1866, armazenados em tambores metálicos de 200 litros;
- Outros produtos sólidos diversos em sacos, tambores metálicos e bombonas plásticas de
diversos volumes.
A área do empreendimento, utilizada para a armazenagem de produtos químicos, é provida de
dispositivo de contenção, com capacidade para reter eventuais derrames, de modo a evitar poluição do solo e das águas.
As operações de carga e descarga dos produtos químicos manipulados pela empresa são precedidas de todos os cuidados, de forma a evitar o rompimento das embalagens e a conseqüente
liberação das mesmas ao meio ambiente, seguindo os procedimentos operacionais estabelecidos.
 Principais produtos químicos e matérias primas:
Tintas, solventes, vernizes, catalisadores, etc.
 Produtos fabricados:
Não pertinente.
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 Croqui do empreendimento na região:
 Croqui do empreendimento, na área:
 Croqui do empreendimento no interior do terreno (layout):
 Características da área circunvizinha ao empreendimento:
Área densamente povoada, com residências e estabelecimentos comerciais diversos, alguns
edifícios residenciais e um hospital.
3  Informações Emergenciais
 Principais áreas e atividades de risco do empreendimento:
- Área de armazenamento de tintas e vernizes (tambores metálicos);
- Área de armazenamento de solventes (galões metálicos);
- Área de armazenamento de catalisadores e resina epóxi (sacos, tambores metálicos e bombonas plásticas).
 Perigos relacionados à atividade do empreendimento:
- Vazamentos;
- Incêndios;
- Explosões;
- Contaminação do solo, devido a acidentes.
 Infra-estrutura de atendimento às emergências:
A empresa não possui qualquer tipo de infra-estrutura para o atendimento às emergências.
4  Informações Gerais
- Trata-se de um estabelecimento de porte médio, com um volume total de aproximadamente
10 m3 de material inflamável, estocado no local.
- Não possui histórico de acidentes.
5  Responsável pelo preenchimento
Nome:
Telefone:
Data:

Assinatura

