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Conclusão do estudo dos poluentes prioritários

COFIP segue novo conceito gráfico

Monitoramento buscou verificar possíveis impactos ambientais decorrentes 
das atividades do Complexo Petroquímico

O conceito pretende aproximar a comunidade ao Polo

Em junho, foram apresentados os resulta-
dos da campanha de monitoramento de 
poluentes prioritários realizada em 2015. O 
evento ocorreu no auditório da UNIB 2 RS e 
contou com a presença de funcionários do 
Polo, integrantes do CCC e membros das 
comunidades próximas às empresas.

A campanha de monitoramento consistiu 
na coleta de 400 amostras em 80 pontos 
estratégicos do Polo Petroquímico de Tri-
unfo, incluindo matrizes ambientais como 
águas superfi ciais, subterrâneas e pluviais, 
efl uentes líquidos, solo, sedimentos, lodo, 
carvão, cinza, ar e emissões atmosféricas.

Todas as amostras coletadas foram envia-
das para o laboratório canadense Maxxam, 
considerado uma referência mundial em 
análises ambientais. Os poluentes priori-
tários verifi cados constituem uma lista de 
substâncias perigosas ao meio ambiente 
discriminadas pela EPA (Environmental 
Protection Agency, ou Agência de Proteção 
Ambiental Americana).

Este monitoramento teve por objetivo veri-

fi car possíveis impactos ambientais decor-
rentes das atividades do Complexo Petro-
químico e de suas imediações, através de 

uma avaliação ambiental cientifi camente 
adequada e baseada em dados analíticos 
confi áveis.

Funcionários do Polo, integrantes do CCC e membros das comunidades próximas às empresas.

O novo conceito dos materiais publicitári-
os do COFIP, Comitê de Fomento Indus-
trial do Polo, foi desenvolvido pensando 
no papel do Comitê para a comunidade, 
sendo um facilitador na aproximação entre 

órgãos governamentais e públicos, além 
das empresas do complexo industrial. 

O conceito transmite o elo do COFIP, fun-
cionando como uma ponte de comuni-

cação, levando e trazendo as informações 
relevantes.

As peças já podem ser vistas nos materi-
ais que estão circulando este ano.

no papel do Comitê para a comunidade, 
sendo um facilitador na aproximação entre 
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Projeto Ação Sustentável • O legado
Segunda fase foca no desenvolvimento dos 
projetos escolhidos
Em 2016 o Conselho Comunitário Consul-
tivo do Polo Petroquímico do Sul promove 
mais uma campanha ambiental destinada 
às escolas das três cidades vizinhas do 
complexo petroquímico, Montenegro, Nova 
Santa Rita e Triunfo. 

O Projeto Ação Sustentável – O legado, tem 
como objetivo incentivar os alunos para o 
desenvolvimento de práticas sustentáveis 
de economia de energia elétrica, água e 
insumos diversos, fazendo com que es-
sas práticas sejam aplicadas na escola e/
ou comunidade. Ele terá duração de três 
anos, sempre focado nos mesmos temas 
e contando com as mesmas regras, dando 
assim continuidade aos projetos e deixan-
do um importante legado para as cidades 
envolvidas.

Na primeira fase os alunos propuseram 
diversas ideias em cada escola. Agora o 
projeto está na sua segunda fase, na qual 
cada escola escolheu a melhor ideia para 
representar a instituição e terá até 31 de ou-
tubro para desenvolver o projeto escolhido. 
O Ação Sustentável conta com 20 escolas 
inscritas nas três cidades e os principais 
temas que as escolas estão trabalhando 
são: economia de água, reutilização e reci-
clagem, educação ambiental, economia de 
energia e economia de papel.

Veja as escolas inscritas na sua cidade:
MONTENEGRO

E.E.E.F. José Garibaldi
E.E.E.F. Adão Martini
E.E.E.F. Dr. Jorge Guilherme Moojen
E.M.E.F. Esperança

TRIUNFO

E.M.E.F. Generoso Alves da Rosa
E.M.E.F. Manoel Gonçalves Meireles
E.M.E.F. Manoel Luiz Kuhn
E.M.E.F. Qorpo Santo
E.M.E.F. Serafim Ávila
E.M.E.F. Tristão Pereira da Silva
E.M.E.F. Cândido Justiminiano de Carvalho
E.M.E.F. Oswaldo Aranha
E.M.E.I. Mundo da Fantasia
E.M.E.I. Mundo Encantado
E.M.E.M. Almirante Barroso
E.T.M. Farroupilha

NOVA SANTA RITA

E.M.E.F. Miguel Couto
E.M.E.F. Campos Salles
E.M.E.F. Victor Aggens
E.M.E.I. Paulo Freire
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Os alunos mentores das ideias vencedoras 
(1º, 2º e 3º lugar) receberão um tablet. E 
as melhores escolas de cada cidade rece-
berão a seguinte premiação:

1º lugar - R$ 2.000,00 em crédito para 
compras + 2 bancos ecológicos + 1 mesa 
de pingue-pongue.

2º lugar - R$ 1.500,00 em crédito para com-
pras + 2 bancos ecológicos + 1 mesa de 
pingue-pongue.

3º lugar - R$ 1.000,00 em crédito para com-
pras + 2 bancos ecológicos + 1 mesa de 
pingue-pongue.

Projeto Ação Sustentável • O legado
Segunda fase foca no desenvolvimento dos 
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Combinação com potencial - joint venture 
da LANXESS e Saudi Aramco
Através da associação entre o número 1 
em borracha e o número 1 em petróleo e 
energia, surge um novo grupo empresarial 
forte, que pretende ser um global player de 
liderança no mercado da borracha

Desde 1º de abril de 2016, o mundo da bor-
racha possui um novo agente no mercado: 
ARLANXEO, a joint venture entre a LANX-
ESS e a Saudi Aramco. O nome representa 
uma combinação de elementos de ambos 
os parceiros, em que as seis primeiras letras 

foram tiradas dos nomes de cada empresa. 
A joint venture ARLANXEO tem o potencial 
para ser um grupo empresarial importante 
no mercado da borracha. Afi nal, ela as-
sumiu da LANXESS, como líder de mer-
cado mundial de borracha sintética, uma 
rede global de plantas de produção: ela 
abrange 20 instalações de produção em 
nove países, das quais várias estão entre as 
maiores e mais modernas de sua categoria. 
A Saudi Arabian Oil Company (abreviado: 
Saudi Aramco) é uma empresa de energia 

e química líder no mundo todo, que produz 
12,5% do fornecimento global de petróleo. 
O grupo empresarial com sede em Dhah-
ran opera, como administrador do Reino da 
Arábia Saudita, os recursos energéticos de 
hidrocarbonetos do país, com mais de 100 
campos de petróleo e gás.

25 anos do Museu de Ciências Naturais 
da Estação Ambiental Braskem
Durante todo o mês de junho, visitantes conferiram 
novo equipamento de realidade virtual.

Turmas de alunos do Ensino Fundamental, Médio 
e Superior podem agendar visitas à EAB, para 
conhecer de perto o trabalho de preservação e 

monitoramento realizado no local. As visitas de-
vem ser agendadas pelo telefone (51) 3457.6432 
ou no site da Braskem (www.braskem.com.br), 
na aba Contatos/Visita.

De portas abertas
para os estudantes

uma combinação de elementos de ambos 
os parceiros, em que as seis primeiras letras 

A Saudi Arabian Oil Company (abreviado: 
Saudi Aramco) é uma empresa de energia 

25 anos do Museu de Ciências Naturais 
da Estação Ambiental Braskem
Durante todo o mês de junho, visitantes conferiram 
novo equipamento de realidade virtual.

De portas abertas
para os estudantes

A Estação Ambiental Braskem (EAB) comemorou os 25 anos do seu Museu 
de Ciências Naturais em junho, durante a Semana do Meio Ambiente. Para 
celebrar o aniversário, durante todo o mês os visitantes da EAB puderam ex-
perimentar o Beenoculus, um equipamento de realidade virtual que mostrou 
um fi lme em 360º com as principais atrações da Estação. Localizado dentro 
da antiga Casa Rosa, em Triunfo (RS), o Museu foi inaugurado em 1991, mas 
passou a receber visitas do público externo em 1994.

A Estação Ambiental possui uma área de 68 hectares de preservação. Até 
2014, foram mapeadas mais de três mil espécies de animais e plantas no 
local, algumas inéditas no RS. Além do Museu de Ciências Naturais, a Es-
tação possui também mirantes, jardim sensorial, sala do Plástico Verde, 
entre outras atrações.

No início dos anos 1980 a região já era monitorada diariamente, para se 
verifi car os possíveis impactos oriundos das atividades industriais do 
Polo. Com o passar do tempo, observou-se o desenvolvimento cada 
vez maior da fauna e da fl ora no local, daí surgiu a ideia de se criar 
uma área de preservação ambiental para se acompanhar de perto o 
desenvolvimento das espécies. Em 1991, a EAB inaugurava o seu 
Museu de Ciências Naturais, com destaque para o espaço de taxi-
dermia, com a reprodução de diversos animais que habitam o local.

Hoje, a Estação recebe estudantes de todo o estado em visitas 
guiadas, que promovem educação ambiental por meio de jogos e 
trilhas, em meio à mata nativa. Há também um programa específi -
co para as escolas das cidades de Nova Santa Rita, Montenegro 
e Triunfo. Somente em 2015, a Estação foi visitada por mais de 
2,4 mil alunos.
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Centro de Tecnologia e Inovação da Braskem inaugurou 
dois novos laboratórios em Triunfo
Investimento total na construção e ampliação foi de R$ 1,5 milhão

Videolar-Innova inaugura expansão de fábrica em Triunfo
Empresa inaugurou em junho a expansão da fábrica no Polo Petroquímico de Triunfo

Videolar-Innova inaugurou a expansão da fábrica no Polo Petro-
químico de Triunfo com uma cerimônia.

A Videolar comprou a Innova da Petrobras em 2013. No ano seguin-
te, a operação foi aprovada pelo Cade.

A fábrica produz poliestireno expansível. O produto é usado na 
construção civil, indústria de embalagens, peças técnicas das 
linhas brancas, marrom e automotiva, além de itens de segurança.

A resina passa a ser fabricada com a marca Newcell, usando tec-
nologia suíça. A capacidade de produção é de 25 mil toneladas 
por ano.

“No Brasil, o consumo da resina apresenta franca expansão, sen-
do ainda uma pequena fração do que se verifi ca em países como 
Alemanha e EUA, onde seu uso já é consagrado. Apenas no ano 
passado, a importação do poliestireno expansível totalizou 45.000 
toneladas/ano.” – diz a empresa.

O Centro de Tecnologia e Inovação (CTI) da Braskem, um dos 
mais modernos centros de pesquisa em Polímeros da América 
Latina, localizado no Polo Petroquímico de Triunfo (RS), inaugurou 
em janeiro dois novos laboratórios, operacionalizando novos equi-
pamentos. O investimento total nas obras de ampliação do Centro 
foi de R$ 1,5 milhão. Um dos novos laboratórios está dedicado à 
análise de barreiras à passagem de gases em fi lmes ou placas 
de polímeros. Essa propriedade é importante no desenvolvimento 
de tanques de combustível, bombonas e embalagens de produtos 
alimentícios e farmacêuticos no que diz respeito à segurança e 
maior durabilidade do que está armazenado. O outro tem foco em 
análises de Raios-X, utilizado para avaliação de conteúdo metáli-
co e propriedades de cristalinidade dos plásticos. “As duas novas 

áreas ampliam nossa capacidade de atendimento aos clientes e 
permitem maiores avanços nos projetos de inovação dos produ-
tos”, diz Cristiane Azeredo, coordenadora dos laboratórios de Ca-
racterização do CTI.

Desde sua inauguração, o Centro recebeu mais de 12 mil vi-
sitantes de 22 países. Em 2015, o CTI de Triunfo realizou 62 mil 
análises, das quais 16 mil foram destinadas ao apoio de mais de 
450 clientes, através de suporte a novos produtos, processos e 
desenvolvimento de mercado. O Centro de Tecnologia também é 
responsável pela geração de fi chas técnicas, materiais de referên-
cia, atualização de normas externas e unifi cação de metodologias 
analíticas.



SOCIAL
COFIP NAS COMUNIDADES 2016

REALIZAÇÃO

PATROCÍNIO

Local: Ginásio Poliesportivo no bairro Olaria, Triunfo RS
Data: 15 de outubro de 2016
Horário: 14h às 17h30min

Informativo do COFIP RS06

O PE Verde é o primeiro produto da indústria petroquímica bra-
sileira a receber a certifi cação da pegada de carbono, iniciativa 
que nasceu na Comissão Técnica do Plano Indústria (CTPIn), do 
Ministério do Desenvolvimento da Indústria e do Comércio (MDIC), 
e que defi ne e orienta ações para implementar a Política Nacional 
de Mudanças Climáticas em setores prioritários.
 
“Como trabalhamos em um mercado global, o selo vai fortalecer a 
credibilidade da indústria brasileira no que diz respeito a impactos 
ambientais, abrindo novas possibilidades de negócios para os pro-
dutos nacionais que tenham esse diferencial competitivo”, afi rma 
Alexandre Elias, Responsável por Químicos Renováveis.

O lançamento do novo Sistema da Associação Brasileira de Nor-
mas Técnicas (ABNT) de Medição e Certifi cação da Pegada de 
Carbono e Água de Produtos aconteceu no dia 6 de abril, em São 
Paulo, e teve a apresentação de estudos de caso das empresas 
participantes, entre elas a Braskem.

De acordo com a medição, realizada pela Carbon Trust e pela 
ABNT, o PE Verde tem uma pegada de emissões negativa (-2,11 
quilos de CO2 equivalente por quilo de produto), ou seja, ajuda a 
sequestrar o gás poluente da atmosfera.

Para Jorge Soto, Responsável por Desenvolvimento Sustentável 
na Braskem, a iniciativa permite que a sociedade possa fazer suas 
escolhas de forma mais consciente, considerando os impactos 
do seu padrão de consumo nas mudanças climáticas. “O enga-
jamento do consumidor visando à economia de baixo carbono é 
crucial. Para tal, é muito importante dar-lhe informações confi áveis 
para que ele possa tomar uma decisão pró-sustentabilidade. Por 
isso, entendemos que um selo com o aval do governo, associado a 
outras instituições de reconhecimento internacional, pode ser uma 
adequada ferramenta”, diz.

PE Verde recebe selo de pegada de carbono
Selo irá fortalecer a credibilidade da indústria brasileira acerca
de impactos ambientais
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