RELATÓRIO
DE
SUSTENTABILIDADE

PREPARADO POR
EQUIPE DE MEIO AMBIENTE

UM COMPROMISSO
COM A
SUSTENTABILIDADE

O presente relatório apresenta um conjunto de atividades e
ferramentas de gerenciamento e monitoramento, adotadas
pela Petrom - Petroquímica Mogi das Cruzes S.A., uma das
empresas do Grupo Cipatex desde 1998, que tem como
finalidade a proteção do meio ambiente, a prevenção da
poluição e melhoria do desempenho ambiental.
Para a Petrom o compromisso com o meio ambiente é uma
questão estratégica, uma vez que além de contribuir para a
preservação do meio ambiente, natureza e biodiversidade,
também visa reduzir os custos diretos (água, energia, matériasprimas e demais insumos) e indiretos (multas e passivos por
danos ambientais).
Por este motivo a fábrica investe em colaboradores
comprometidos
e
na
constante
pesquisa
para
reaproveitamento e melhoria dos processos, buscando sempre
a melhoria contínua.
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POLÍTICA DA
PETROM

A Petrom, atuante na fabricação e comercialização de Anidrido
Ftálico, Plastificantes, Ácido Fumárico e Álcool Isoamílico, tem
seu compromisso com Qualidade, Segurança, Saúde e Meio
Ambiente através dos seguintes Princípios:
Assegurar a posição de fornecedora preferencial através de
produtos e serviços que atendam os requisitos dos clientes;
Atender as diretrizes do Programa Atuação Responsável
e requisitos legais, normativos e demais requisitos
subscritos aplicáveis às nossas atividades;
Prevenir a poluição, proteger o Meio Ambiente e preservar a
segurança e saúde de nossos colaboradores;
Promover a melhoria contínua de nosso Sistema Integrado
de Gestão, assim como do desempenho da Qualidade,
Segurança, Saúde e Meio Ambiente.
Com estes Princípios e o comportamento de todos os nossos
colaboradores, orientamos nossos objetivos e ações visando a
Excelência Empresarial.
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PROGRAMA
ATUAÇÃO
RESPONSÁVEL

O Programa Atuação Responsável®, marca registrada da
Abiquim - Associação Brasileira da Indústria Química, é
destinado a apoiar as indústrias químicas que, ao aderirem,
comprometem-se a manter uma ética na gestão de produtos de
forma a buscar níveis de excelência em saúde, segurança e
meio ambiente.
A Petrom implantou o programa em 2001 e desde então
compartilha com a Abiquim os índices anuais com muita
transparência.
Em julho de 2021, após uma auditoria interna, a empresa
emitiu uma auto declaração, a qual comprova formalmente que
o programa está adequadamente implementado e em
funcionamento.
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PROGRAMA
TOGETHER FOR
SUSTAINABILITY

Em 2021 a Petrom se submeteu a auditoria do programa
Together For Sustainability (TfS), traduzido do inglês-"Juntos
pela Sustentabilidade", uma iniciativa conjunta de empresas
químicas, fundada em 2011. O programa TfS tem como foco a
promoção de práticas de sustentabilidade na cadeia de
suprimentos da indústria química.
Os pontos avaliados são:
MEIO AMBIENTE
Consumo de energia e
geração de CO2
Água
Biodiversidade
Poluição
Saúde e Segurança dos
Clientes
Consumo sustentável

SOCIAL
Saúde e Segurança de
funcionários
Trabalho infantil
Trabalho escravo
Poluição
Discriminação dos
Direitos Humanos

ÉTICA
Corrupção
Suborno
Práticas
Anticompetitivas
Responsabilidade social
- Marketing
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BIODERIVADOS

Desde que iniciou suas atividades, a Petrom sempre fez
questão de atender aos seus clientes em suas mais diversas e
desafiantes necessidades.
Sendo assim, em resposta à crescente exigência do mercado
mundial por matérias-primas e produtos sustentáveis, a
Petrom, após um intenso trabalho de pesquisa para o
desenvolvimento de plastificantes de fontes renováveis.
Aliando alto desempenho com sustentabilidade, criou-se o PLS
Green: uma nova linha de plastificantes bioderivados que
possui amplo leque de aplicações como:
Filmes esticáveis;
Solados;
Mangueiras;
Brinquedos;
Laminados;
Espalmados;
Calandrados;
Fios e cabos.
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CONTROLE DE
EMISSÕES
ATMOSFÉRICAS
Sistema de Lavagem de Gases
O processo de produção de Anidrido Ftálico gera gases com
substâncias ácidas que necessitam tratamento antes de serem
emitidas para a atmosfera.
Atualmente o processo possui

2 torres de lavagem de gases.

Este sistema é extremamente
eficiente e composto por 3
ciclos de absorção, com
concentrações
diferentes,
garantindo a qualidade na
saída do equipamento de
acordo
com
padrões
Ambientais.

Torre de lavagem
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Análise das Emissões Atmosféricas
Periodicamente são realizadas amostragens, para análise de
compostos voláteis e semi voláteis, das chaminés dos
Lavadores de Gases visando comprovar o atedimento às
Resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA.
Os relatórios das amostragens são protocolados na Agência
Ambiental Unificada de Mogi das Cruzes - CETESB. As Emissões
da Petrom atendem plenamente aos padrões estabelecidos na
legislação vigente.

Inventário de Gases de Efeito Estufa - GEE

Conforme a Decisão de Diretoria Nº 035/2021/P da Companhia
Ambiental do Estado de São Paulo - CETESB que dispõe sobre
critérios para elaboração de inventário corporativo de emissões
de gases de efeito estufa (GEE), a Petrom reporta anualmente o
memorial de cálculo de suas emissões. Deste modo, o
inventário de GEE torna-se uma ferramenta de gestão,
possibilitando o mapeamento das fontes, monitoramento,
registro e reconhecimento do perfil das emissões de GEE da
fábrica.
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TESTE DE
FUMAÇA
PRETA

Desde 2008 a Petrom monitora as emissões dos veículos
movidos a óleo diesel através da Escala Ringelman.
Regulado pela Norma interna SEMA 03, o programa visa a
autofiscalização da correta manutenção de veículos próprios ou
de terceiros. As medições são realizadas quinzenalmente, onde
é selecionado um veículo de forma aleatória e o mesmo é
verificado quanto ao atendimento dos níveis de emissão.
Além disso, os responsáveis pela contratação de serviços de
empresas que atendam à Petrom com veículos movidos a
diesel, devem solicitar a estas empresas que enviem
semestralmente um memorando devidamente assinado por
representante da contratada, informando que seus veículos
passam pelo programa interno de autofiscalização da correta
manutenção da frota quanto à emissão de fumaça preta, de
acordo com o Art. 1º da Portaria IBAMA N. 85 de 17.10.96 e que
atendem ao Art. 3º da mesma Portaria.
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TRATAMENTO
DE ÁGUA E
EFLUENTES

A Petrom possui uma Estação de Tratamento de Água (ETA) e
uma Estação deTratamento de Efluentes (ETE), como com
segue:
ETA realiza a captação, em conformidade com a outorga
emitida pelo DAEE (Departamento de Água e Energia
Elétrica) e o tratamento da água para consumo industrial e
doméstico, dentro dos padrões exigidos pela vigilância
sanitária.
A ETE possui uma área total de 133,25 m², projetada em
2006, de acordo com os padrões fixados pela Companhia
Ambiental do Estado de São Paulo - CETESB e resoluçã nº357
do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) . A
estação trata todo efluente industrial gerado nas áreas
fabris e esgoto doméstico. A qualidade do efluente final
permite o reuso 100% na indústria, o que significa uma
redução de 22% da captação de água.
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MONITORAMENTO
DA FLORA NATIVA

A Petrom gerencia uma área verde de 346.552,71 m² de
propriedade da Oropó Empreendimentos (Grupo Cipatex), a
qual é maior que sua área produtiva, que é de 137,534,43 m² .
Vale ressaltar que todas as áreas de preservação permanente
(APP) estão devidamente mapeadas, bem como todos os dados
Ecossistêmicos.
Com o objetivo de preservar toda a área, a Petrom conta com
uma equipe especializada em manejo florestal para realizar o
monitoramento e manutenção periódica das áreas. Este
trabalho também ajuda a evitar invasões, crescimento
desordenado da vegetação e avarias nas redes de distribuição
de energia elétrica.
Em períodos de seca as áreas podem oferecer risco de
incêndio, deste modo a fábrica possui equipamentos de
combate a incêndio e equipe treinada para este tipo de
ocorrência.
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MONITORAMENTO
DAS ÁGUAS
SUPERFICIAIS E
SUBTERRÂNEAS
Semestralmente
uma
equipe
especializada
realiza
o
monitoramento da qualidade das águas superficiais, em três
pontos específicos e, subterrâneas através de poços de
monitoramento instalados em pontos estratégicos.
Os resultados são analisados
por
uma
consultoria
de
Gerenciamento ambiental e
apresentados a Companhia
Ambiental do Estado de São
Paulo - CETESB.
Esta ação tem o objetivo de
garantir a integridade da água
e solo de toda a área da
fábrica e seu entorno.

Monitoramento de água subterrânea
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PREVENÇÃO E
COMBATE A
INCÊNDIO
A Petrom possui uma norma interna que padroniza o
atendimento à emergências, as quais são consideradas como
anormalidades na atividade industrial que, fugindo ao controle
da equipe operacional, afete a integridade do ser humano, e/ou
patrimônio da empresa, e/ou meio ambiente. Neste contexto a
fábrica possui a seguinte estrutura:
- Canhões e hidrantes de combate a incêndio;
- Reservatórios de espuma líquida para combate a incêndio;
- Extintores;
- Equipamentos para combate de fogo em mata;
- Equipamentos para combate de emergência ambiental;
- Equipe de colaboradores treinados;
- Lago reservatório de água para combate a incêndio;
- 2 Áreas de abandono definidas.
Com o objetivo de treinar todos os colaboradores e aperfeiçoar
cada vez mais as estratégias, a Petrom realiza simulados de
emergências com cenários previamente planejados.
Vale ressaltar que, durante o simulado é fixado uma
identificação na portaria (para informação da comunidade/
vizinhança).
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PROGRAMA DE
GERENCIAMENTO
DE RESÍDUOS

Todo resíduo gerado pela Petrom é classificado de acordo com
o tipo, composição e periculosidade. Cada tipo deve ter uma
armazenagem e destinação adequada, como por exemplo o
resíduo de produção que é perigoso (classe I) e portanto
necessita de cuidados especiais.
Os resíduos recicláveis, tais como plástico, papel e sucata são
comercializados. Os resíduos orgânicos são coletados pelo
serviço municipal, enquanto os resíduos perigosos são
coletados por empresas especializadas e devidamente
autorizadas pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo
- CETESB a fazerem a destinação final adequada.
Atualmente utilizamos as tecnologias de coprocessamento e
incineração para tratamento destes resíduos perigosos.
Pilhas, baterias e aerossóis são encaminhados para Ecopontos
autorizados a receberem este tipo de material.
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REDUÇÃO DE
COPOS
DESCARTÁVEIS
Projeto de redução de consumo de copos descartáveis
Além de gerar muito lixo, os copos descartáveis demoram mais
de 100 anos para se decompor.
Preocupada com este problema a equipe de Meio Ambiente
analisou o consumo nos últimos 3 anos e identificou que o
consumo estava elevado.
Com o intuito de diminuir este índice, a Petrom investiu em
canecas com tampas para todos os colaboradores entre outras
ações de conscientização.

Pag
14
Relatório de Sustentabilidade

REDUÇÃO DE
FOLHA SULFITE

Projeto de redução de consumo de papel sulfite
Analisando a quantidade de folhas de sulfite utilizada na
Petrom foi possível observar o consumo exagerado deste
material. Pensando nisso a equipe de meio ambiente lançou a
campanha de redução do consumo de folhas de sulfite e
incentivou a cultura de utilização de folhas de rascunho.
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FÁBRICA ABERTA

Anualmente a Petrom abre os portões e convida alunos do
ensino médio de escolas da região de Mogi das Cruzes, cursos
técnicos/profissionalizantes, bem como a
comunidade vizinha e familiares dos
colaboradores para conhecer a
fábrica e seus processos produtivos.
Durante as visitas é seguido o
seguinte roteiro:
Explicação teórica dos nossos
produtos e principais processos;
Apresentação dos procedimentos
de Saúde e Segurança;
Ações ambientais;
Visita à Estação de tratamento
de efluentes (ETE);
Visita à sala de operação.
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PETROM E A
COMUNIDADE

Este projeto foi implementado com o objetivo de aproximar a
Petrom cada vez mais da comunidade vizinha e manter um
canal de comunicação direto e claro.
Através dele são realizadas ações tais como:
Entrega de informativos aos vizinhos visando explicar os
processos produtivos, projetos e ações.
Firmadas parcerias com escolas, apicultor e associações
localizadas no mesmo bairro ou próximo a ele, com a
entrega de kit de tambores de coleta seletiva, instalação de
caixas-isca para capturar enxames de abelhas (evitando
assim que se instalem em locais indesejados), entrega de
kits para recolhimento de lixo em vias públicas, poda de
vegetação em escolas, dentre outras interações.
Projeto Escolinha de Esportes, realizado desde 1999,
visando o incentivo a pratica esportiva para crianças e
jovens residentes no bairro da Vila Moraes.
Patrocínio a projetos de incentivo a cultura, educação e
social.
Pag
17
Relatório de Sustentabilidade

Todas as ações apresentadas
representam o comprometimento
da Petrom com as gerações
futuras, Saúde, Segurança e Meio
Ambiente, buscando sempre a
melhoria
contínua
em
seus
processos e o bem estar de seus
colaboradores,
vizinhos
e
parceiros.
Pensando nisso, novos projetos
surgem a todo instante, tornando
a sustentabilidade um valor
essencial.

Pag
18
Relatório de Sustentabilidade
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