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

Estado:

Latitude:

Bairro:

Longitude:

Atividade Principal:
Fabricação de medicamentos, armazenamento e distribuição ao varejo.
Pessoa para contato:
Nome:
Endereço:
Município:
Telefone:
Endereço Eletrônico:
Função/Cargo:

Estado:
Fax.:

Bairro:

2  Descritivo do Empreendimento
 Características físicas e construtivas e operacionais das instalações:
Localizada na área urbana do município, tem como atividade principal a fabricação de remédios, utilizando como matéria prima diversos produtos químicos.
O empreendimento ocupa uma área de 10.000 m2, totalmente murada com blocos de concreto e
cercas de arame e as edificações são em alvenaria e concreto, duas das quais, com três pavimentos.
Toda a área do empreendimento possui piso de concreto ou asfalto e as edificações possuem
iluminação e aterramento adequados às normas vigentes. Também possui câmaras de esterilização e descontaminação.
 Principais produtos químicos e matérias primas:
- Produtos químicos diversos, sólidos, em sacos;
- Produtos químicos diversos líquidos, em tambores metálicos de 200 litros, cada um, bombonas plásticas de 60 litros, cada um e em galões de 3 litros, cada um;
- Ácido sulfúrico, soda cáustica, formaldeído e ácido clorídrico.
 Produtos fabricados:
Medicamentos diversos, nos estados líquidos e sólidos.
 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 mista (urbana e industrial) com residências, alguns estabelecimentos comerciais, várias
indústrias, postos de revenda de combustíveis e dois armazéns gerais nas imediações do empreendimento.
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3  Informações Emergenciais
 Principais áreas e atividades de risco do empreendimento:
Áreas de manipulação, armazenamento e fracionamento de produtos químicos.
Os principais riscos oferecidos pelo empreendimento estão associados a eventuais vazamentos
de ácido sulfúrico, soda cáustica, formaldeído e ácido clorídrico, com possibilidade de contaminação do ar, do solo, das águas subterrâneas e causar incômodo ou danos às pessoas próximas ao
local do vazamento e corpos dágua próximo.
O ácido sulfúrico e a soda cáustica têm como característica predominante, a sua corrosividade
e toxicidade, quando ingerido ou em contato com a pele. Entretanto, devido à sua baixa pressão
de vapor, caso ocorra um vazamento, não é esperada a formação de nuvem tóxica e eventuais
danos ao homem motivados pela dispersão na atmosfera.
O ácido clorídrico é classificado como corrosivo e tóxico. Caso ocorra um vazamento na área de
estocagem, poderá ser observada a formação de nuvem tóxica agressiva ao ser humano.
O formaldeído, no caso de vazamento, poderá formar nuvem inflamável com forte odor irritante.
 Perigos relacionados à atividade:
- Vazamentos com contaminação do solo, do ar e de corpos dágua;
- Incêndio.
 Infra-estrutura de atendimento às emergências:
O empreendimento possui equipes técnicas capacitadas e treinadas para agir em casos de acidentes, bem como Brigada de Combate à Incêndios, além de todo material necessário para realização destes trabalhos, com segurança.
Possui ainda:
- Ramais telefônicos exclusivos para atendimento à acidentes;
- Fax;
- Carros resgate e ambulância;
- Recursos materiais diversos, distribuídos em pontos estratégicos da empresa;
- Alarme de incêndio;
- Ambulatório médico;
- Chuveiros de emergência;
- Plano de Ação de Emergência, integrado com a comunidade local.
4  Informações Gerais
O empreendimento possui uma área destinada ao acondicionamento das embalagens. No depósito de armazenamento e expedição ficam depositadas mensalmente, aproximadamente 2 toneladas de remédios, embalados em frascos de vidro e cartelas metálicas, acondicionados em caixas
de papelão.
Possui histórico de pequeno vazamento de remédios líquidos, em razão de queda de embalagens, porém sem extravasamento para o ambiente externo à fábrica.
5  Responsável pelo preenchimento
Nome:
Telefone:
Data:

Assinatura

