ANEXO VI - FICHA DE INFORMAÇÃO - INDÚSTRIA DE PAPEL E CELULOSE
1  Caracterização do Empreendimento
Razão Social:
Endereço:
Município:
Telefone:
Endereço Eletrônico:
Horário de Funcionamento:
Número de Funcionários:
Localização Geográfica:

Estado:
Fax.:

Latitude:

Bairro:

Longitude:

Atividade Principal:
Fabricação de papel e celulose.
Pessoa para contato:
Nome:
Endereço:
Município:
Telefone:
Endereço Eletrônico:
Função/Cargo:

Estado:
Fax.:

Bairro:

2  Descritivo do Empreendimento
 Características físicas e construtivas das instalações:
Localizado na área rural do Município é responsável pela fabricação de papel e celulose. O
empreendimento iniciou suas atividades em 1.971 e ocupa uma área de 100.000 m2 protegida e
cercada com arame farpado. A área da fábrica, incluindo pátio de manobras do almoxarifado e
depósitos, possui piso impermeabilizado e canaletas de contenção de águas residuárias.
O sistema de drenagem de águas pluviais da fábrica possui canaletas direcionadas para o setor
de tratamento de efluentes industriais.
 Principais produtos químicos e matérias primas:
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 Produtos fabricados:
A empresa produz aproximadamente 500 mil toneladas de celulose por ano e 300 mil toneladas
de papel para impressão.
 Croqui do empreendimento na região:
 Croqui do empreendimento, na área:
 Croqui do empreendimento no interior do terreno (layout):
 Características da área circunvizinha ao empreendimento:
Não há núcleos habitacionais ou outras empresas num raio de 1 km. Há um ribeirão situado a
150 metros do empreendimento.
3  Informações Emergenciais
 Principais áreas e atividades de risco do empreendimento:
- Tanques de armazenamento de produtos químicos;
- Área de recuperação de licor negro;
- Área de armazenamento de Gás Liqüefeito de Petróleo - GLP;
- Bases dos tanques de evaporação;
- Fornos de cal;
- Lagoa de tratamento de efluentes.
 Perigos relacionados à atividade:
- Vazamentos;
- Emissões Gasosas (material particulado, dióxido de enxofre entre outros);
- Incêndio;
- Explosão;
- Contaminação do ar, solo e corpos dágua.
 Infra-estrutura de atendimento às emergências:
A empresa possui brigada de incêndio, formada por equipes de empregados dos diversos setores,
além de dispor de todos os recursos humanos e materiais necessários para resposta às emergências:
- Módulos de rádio;
- Ramais telefônicos exclusivos para atendimento aos acidentes;
- Telefone e Fax;
- Brigada de Incêndio, formada por equipes de empregados, treinadas para o atendimento às
emergências;
- Carros resgate;
- Recursos materiais distribuídos em pontos estratégicos da empresa;
- Alarme de incêndio;
- Ambulância;
- Ambulatório médico;
- Corpo de Bombeiros.
4  Informações Gerais
Na área de recebimento de madeira, existem inúmeras pilhas de lenha.
Na área de armazenamento, existem dez tanques metálicos aéreos, com as capacidades já informadas, protegidos por bacias de contenção.
No depósito de armazenamento e expedição, ficam depositadas, mensalmente aproximadamente 25.000 toneladas de papel, embalados em sacos plásticos e caixas.
Possui histórico de princípio de incêndio no depósito de armazenamento e expedição, em 1997.
5 Responsável pelo preenchimento
Nome:
Telefone:
Data:
Assinatura

