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RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA À BRASKEM 
 

O documento tem como objetivo apresentação de experiência e registros técnicos como 
resultados de uma visita. 
 
1– IDENTIFICAÇÃO 
 
a) Alunos: Airton Kunh e Renata Padilha; 
b) Data da visita: 04/06/2011 
 
2- DESENVOLVIMENTO 
 
a) Denominação do estabelecimento visitado: 

 
Braskem S.A. Unidade de Triunfo 
Pólo Petroquímico de Triunfo, Rio Grande do Sul 
 
A Braskem é a maior produtora de resinas termoplásticas das Américas. Com 31 plantas 
industriais distribuídas pelo Brasil e Estados Unidos, a empresa produz anualmente 
mais de 15 milhões de toneladas de resinas termoplásticas e outros produtos 
petroquímicos. 
 
b) Localização 
 
BR 386: Rodovia Tabaí Canoas, Km 419 s/n°  
Via Contorno 1216 
Pólo Petroquímico 
Triunfo, Rio Grande do Sul – Brasil 
 

 



 
c) Histórico 
 
A Braskem originou-se da Companhia Petroquímica do Nordeste Ltda. - Copene, 
empresa fundada em 1972, que passou posteriormente (1974) a se chamar Copene 
Petroquímica do Nordeste S.A. Em novembro de 2007 a Braskem anunciou um acordo 
com a Petrobras para integrar os ativos da Companhia Petroquímica do Sul (Copesul), 
Ipiranga Química, Ipiranga Petroquímica, Petroquímica Paulínia e Petroquímica 
Triunfo. Em troca, a Petrobras e sua subsidiária Petroquisa passaram a deter 30% do 
capital votante e 25% do capital total da empresa. 
 
Em setembro de 2008, a Braskem anunciou o desenvolvimento do PP verde de origem 
renovável. As amostras foram obtidas primeiramente em escala de laboratório e na 
sequência em planta-piloto, onde se produziu homopolímero e copolímeros. Assim, foi 
dado mais um passo importante para consolidar a liderança da Braskem no 
desenvolvimento de plásticos verdes ao produzir as primeiras amostras de polipropileno 
a partir de matéria-prima 100% renovável com certificação internacional.  
 

 
 
d) Objetivo da visita 
 
Conhecimentos e análise das atividades da empresa quanto às questões de Saúde e 
Segurança do Trabalho. 
 
e) Relatos resultantes da observação do aluno: 
 
e.1) Análise da infra estrutura do prédio 
 
Prédios bem estruturados e equipados oferecendo segurança e conforto aos funcionários 
da empresa, pelo que pudemos observar, todos os funcionários envolvidos nas plantas 
de produção usavam EPI’s. Elevadores de acessibilidade estavam bem localizados, 
porém na sala de controle pudemos observar que não havia opção de acessibilidade. 
Durante o passeio para conhecer as plantas, pudemos observar que algumas matérias-
primas, como mantas cerâmicas para isolamento, estavam jogados. E em certo 
momento, estávamos sentados nos bancos e encontramos pedaços de lâminas jogados.  
 
e.2) Análise do sistema de prevenção 
 
O Prof.º Mauro Machado Júnior, que é responsável pela segurança e meio ambiente da 
planta 1 da Braskem, nos apresentou a sala de controle de riscos, onde recebemos as 
explicações do Eng.º Barreto. Segundo Barreto, são realizados simulados 
periodicamente de situações de risco. No dia da visita estava acontecendo um, durante 
as explicações o engenheiro recebia comunicados pelo rádio da equipe de prevenção, 



que conta também com uma equipe de bombeiros, o engenheiro também fez ligações 
para avisar alguns funcionários responsáveis sobre o simulado. Em outra parte da visita, 
o Prof.º Mauro nos apresentou o departamento de análise da qualidade ambiental que a 
Braskem possui para analisar as emissões.  
 
Medidas de Primeiros-Socorros 
 
Inalação, 
Contato com a pela, 
Contato com os olhos, 
Ingestão. 
 
Medidas de Combate a Incêndio 
 
Meios de extinção apropriados (a área deverá ser isolada, verificando-se aspectos de 
exaustão dos fumos provenientes da queima. O fogo pode ser combatido com spray de 
água, espuma, pó químico ou CO2), 
Proteção de bombeiros, 
 
Medidas de Controle e Para Derramamento ou Vazamento 
 
Remoção de fontes de ignição, 
Controle de poeira, 
Prevenção da inalação e contato com pele, mucosas e olhos, 
Precauções ao Meio Ambiente (estancar vazamentos. Evitar escoamentos dos produtos 
para esgotos públicos, diques ou mananciais), 
 
f) Informações Relevantes 
 
A Braskem possui encanamentos em torno de toda planta com água para incêndio e 
espuma para o combate de incêndios; 
Possui uma estação de tratamento de efluentes (ETE) própria. 
 
g) Conclusão 
 
A visita a Braskem proporcionou esclarecimentos à respeito da organização e 
funcionamento de uma empresa séria e preocupada com o bem estar de seus 
colaboradores e da comunidade em geral.  


