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Relatório Anual de

Sustentabilidade

A Inpasa é uma Indústria de Etanol Anidro e Hidratado, Óleo de Milho, DDGS - Grãos Secos de Destilaria com Solúveis e Energia
Elétrica. Começou suas atividades na cidade de Nueva Esperanza no Paraguai, em 2008. Atualmente, possui duas unidades no Paraguai.
A segunda planta está localizada em Guayaibí e foi inaugurada em 2018.

No Brasil, a primeira planta industrial começou a ser construída em 2018 na cidade de Sinop, região Norte de Mato Grosso, onde
existe abundância na matéria-prima e mão de obra. A segunda unidade da Inpasa no Brasil está localizada em Nova Mutum e começou a
operação em agosto de 2020.

A Inpasa Brasil possui como prioridade a produção de energias limpas e renováveis e para isso direciona seus investimentos para
processos com o mais alto controle de qualidade e eﬁciência. Seguindo padrões internacionais de qualidade, os produtos são
rigorosamente monitorados por análises laboratoriais, garantindo a qualidade e eﬁcácia em todas as etapas.

Este Relatório Anual de Sustentabilidade visa apresentar os principais procedimentos, planos e programas da Inpasa Brasil, tendo
como base a Política Nacional de Meio Ambiente, instituída pela Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981 - controle prévio à construção,
instalação, ampliação e operação de estabelecimentos e atividades que utilizam recursos ambientais.

A industrialização de produtos e subprodutos à base de milho é um negócio inovador, mesmo assim, nos cercamos de cuidados em
todas as etapas de produção, preservando padrões éticos e atuando com compromisso para o meio ambiente, colaboradores,
fornecedores, clientes e sociedade, conforme a nossa Missão. Para isso, evidenciamos valores como a Integridade, o respeito à
Diversidade, a Transparência e a Responsabilidade Organizacional, Social e Ambiental. O reﬂexo disso está em um ambiente saudável
para os nossos funcionários e uma participação ativa na sociedade, com a promoção da educação ambiental entre as crianças e jovens e o
atendimento das demandas sociais.

Meio Ambiente
A Inpasa Brasil está instalada em regiões de transição entre a ﬂoresta Amazônica e o Cerrado e próxima a áreas
de preservação permanente. Mesmo antes da ocupação pela empresa, os locais já eram usados para atividades
agrícolas. Diante deste cenário, a Inpasa realizou o Relatório Ambiental Simpliﬁcado (RAS) e o Estudo de Impactos
Ambientais (EIA/RIMA), a ﬁm de compor dados quantitativos e qualitativos sobre a Fauna e a Flora ocorrentes no
entorno do empreendimento.

O levantamento revelou a composição, riqueza, distribuição e abundância das taxas silvestres, permitindo o
resgate e a manutenção de informações cientíﬁcas de modo a subsidiar as propostas de medidas mitigadoras e
compensatórias previstas durante o processo de licenciamento ambiental.

Meio Ambiente
A biodiversidade da área de inﬂuência da Inpasa não foi impactada signiﬁcativamente pelas atividades do
empreendimento, tanto nas fases de instalação, quanto na fase de operação, considerando a ausência de supressão
de vegetação nativa para implantação do empreendimento e a distância de cerca de um quilômetro da área vegetada.

A Inpasa mantém seu compromisso com a preservação ambiental, bem como o equilíbrio do desenvolvimento
econômico visto que a produção de energia elétrica e etanol de milho têm um papel estratégico e fundamental ao
crescimento socioeconômico de toda a região.

Sistema de Gestão Ambiental
Programa de Gestão Ambiental do Transporte – PGAT;
Programa de Uso, Ocupação e Monitoramento do Solo – PUOMS;
Programa de Monitoramento de Recursos Hídricos – PMRH;
Plano de Monitoramento do Sistema de Tratamento de Despejos Líquidos e Aplicação no Solo – PTDLAS;
Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS;
Plano de Controle de Emissões Gasosas – PCEG.
Programas Sociais; Subprograma de Ações Socioambientais – PG/SAS;
Programa de Educação Ambiental – PEA;
Programa de Segurança e Saúde Ocupacional – PCMSO;

Sistema de Gestão Ambiental

Sistema de Gestão Ambiental

Programa de Gestão Ambiental do Transporte (PGAT)
O Programa de Gestão Ambiental do Transporte (PGAT) determina os monitoramentos realizados nas vias internas
e de acesso à rodovia quanto à sinalização vertical e horizontal e controle de particulados em suspensão e de
fumaça preta.

Atuamos sob os impactos ambientais relacionados ao tráfego de veículos que terão acesso as unidades por meio
da Rodovia Federal BR-163/MT para carga e descarga de produtos ou realização de serviços, monitorando o ﬂuxo
de veículos, umectação regular de vias de acesso à rodovia e vias internas e, por ﬁm, e por ﬁm, orientando os
motoristas sobre as regras de circulação interna.

Programa de Gestão Ambiental do Transporte (PGAT)

Sinalização vertical
de velocidade permitida
de via interna

Sinalização vertical
de sentido proibido

Atividade de umectação
via de acesso

Atividade de umectação
das gramíneas

Programa de uso, conservação e monitoramento
do solo - controle de processos erosivos (PUCMS/CPE)

Programa de uso, conservação e monitoramento
do solo - controle de processos erosivos (PUCMS/CPE)

Via interna totalmente pavimentada com
concreto e sistemas de contenção implantados

Vias de acesso à fábrica pavimentadas

Programa de uso, conservação e monitoramento
do solo - controle de processos erosivos (PUCMS/CPE)

Pátio interno com revestimento em
e inserção de gramíneas

Pátio interno com revestimento em
concreto e canaletas com direção
ao sistema de drenagem

Pátio interno com revestimento em
concreto e canaletas com direção
ao sistema de drenagem

Bacia de água pluvial com inserção
de gramíneas em seu entorno com foco
na prevenção de processos erosivos

Programa de uso, conservação e monitoramento
do solo - controle de processos erosivos (PUCMS/CPE)

Interior da Indústria com inserção
de gramíneas em seu entorno
com foco na prevenção
de processos erosivos

Contenção dos tanques de etanol com inserção
de gramíneas em seu entorno com foco
na prevenção de processos erosivos

Programa de monitoramento dos recursos
hídricos (PMRH)

Este programa monitora periodicamente a
qualidade das águas superﬁciais e subterrâneas tanto
no córrego Rosana, em Sinop, como no Rio dos Patos,
em Nova Mutum.

Programa de monitoramento dos recursos
hídricos (PMRH)
O monitoramento dos poços tubulares dá-se através de um medidor automático de nível de água e de uma
malha de controle. As informações destes monitoramentos são controladas através de supervisórios, onde é
possível emitir relatórios pelo centro de operação integrado (COI). O processo produtivo da fábrica de etanol é
realizado por meio da captação de água de cinco poços subterrâneos em Sinop e três em Nova Mutum, os quais
estão devidamente outorgados pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT).

Programa de monitoramento do sistema
de tratamento de despejos líquidos e apliação no solo (PTDLAS)
A valorização integral da cadeia do milho tem como vantagem a ausência de eﬂuentes industriais em volume
signiﬁcativo. Um exemplo disso é a agregação de valor proteico na recuperação da vinhaça na fabricação de DDGS
(Dried Distillers Grains with Solubles, que signiﬁca grãos secos por destilação com solúveis), subproduto oriundo da
tecnologia industrial que separa a ﬁbra do cereal durante o processo de moagem e que, posteriormente, é utilizada
para o enriquecimento das rações animais.

O Programa de Monitoramento do Sistema de Tratamento de Despejos Líquidos e Aplicação no Solo se justiﬁca
pela realização do tratamento de eﬂuentes gerados nos processos internos da fábrica e também pela reutilização
deste produto ﬁnal, o biofertilizante, para fertirrigação em áreas de gramíneas, com melhoria da qualidade do solo,
conforme aprovação da Secretaria Estadual de Meio Ambiente (SEMA/MT) por ocasião da emissão da Licença de
Operação (LO) resultando, portanto, na incorporação ao meio ambiente para melhoria da qualidade do solo.

Ou seja, todo eﬂuente gerado na fábrica é destinado e tratado pelas lagoas, porém, há tipos de eﬂuentes que
são enviados para tratamentos prévios, conforme suas características e classiﬁcações, como pode ser observado na
ﬁgura a seguir, que indica o tratamento realizado por estas lagoas e o seu destino ﬁnal.

Programa de monitoramento do sistema
de tratamento de despejos líquidos e apliação no solo (PTDLAS)

Euentes do processo
produtivo/ limpeza
de pisos

Euentes
de laboratório

Euentes
de ocina
mecânica

Euentes
de refeitório

Euentes
doméstico

Caixa separadora
de água e óleo

Caixa
de gordura

Fossa
séptica

Tanque de mistura de euentes
oriundos de processos da fábrica
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Programa de monitoramento do sistema
de tratamento de despejos líquidos e apliação no solo (PTDLAS)
O reservatório do biofertilizante é revestido por uma camada impermeabilizada em Polietileno de Alta Densidade
(PEAD) que, por meio de canhões de irrigação, é dispersado nos locais mapeados para o plantio.

Fertirrigação

O manejo adequado desse biofertilizante em áreas mapeadas para cultivo de gramíneas é parte fundamental
para a correção do solo e de seu potencial agronômico, sendo aplicado por meio de um sistema de irrigação
automatizado.

Programa de monitoramento do sistema
de tratamento de despejos líquidos e apliação no solo (PTDLAS)
Análises de eﬂuentes

As análises de eﬂuentes brutos e tratados são realizadas por empresas devidamente cadastradas na Secretaria
do Estado de Mato Grosso – SEMA/MT com os proﬁssionais capacitados e registrados em seus Conselhos de
Classe.

A indústria monitora o tratamento de seus eﬂuentes por meio de análises mensais e para melhorar a eﬁciência
do tratamento e evitar desvios investe em tecnologia em sistema de tratamento de eﬂuentes, como ﬂotadores,
peneiras rotativas e aeradores.

Programa de monitoramento do sistema
de tratamento de despejos líquidos e apliação no solo (PTDLAS)
Análises de solos fertirrigados
O monitoramento tem a ﬁnalidade de veriﬁcar a preservação ambiental do solo onde ocorre a dispersão do
biofertilizante. Pelos resultados obtidos é possível conﬁrmar a preservação ambiental.

Programa de gerenciamento de resíduos sólidos (PGRS)

;
;
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Programa de gerenciamento de resíduos sólidos (PGRS)

Central de Armazenamento
temporário de Resíduos Sólidos.

Plano de controle de emissões gasosas (PCEG)
Os níveis de poluição atmosférica estão vinculados a um sistema de fontes emissoras (industriais, móveis, antrópicas,
naturais) e reações na atmosfera, além de receptores (comunidades, fauna e ﬂora), associados às condições
meteorológicas para dispersão de poluentes (pluviosidade, temperatura, umidade e outros).

O objetivo do deste Plano é promover uma avaliação periódica das condições de qualidade do ar da área de inﬂuência
da fábrica, bem como a veriﬁcação da evolução destas condições ao longo do tempo de forma a permitir a identiﬁcação
da eﬁciência das medidas de controle ambiental adotadas.

Monitoramento das emissões veiculares
São realizados monitoramentos mensais de fumaça preta dos veículos disponíveis no pátio da fábrica de etanol com a
utilização da escala Ringelmann. Os veículos deverão atender ao limite de grau nº 2 da referida escala. O não
atendimento a este limite implicará na retirada de circulação do veículo para imediata manutenção e ainda em
eventuais outras penalidades a serem estabelecidas em cláusula contratual especíﬁca junto às empresas
contratadas.

Plano de controle de emissões gasosas (PCEG)
Implantação de equipamentos redutores de
poluentes emitidos pela Caldeira

As caldeiras adquiridas pela Inpasa Brasil.
Possuem a tecnologia chamada Caldema Sand
Collector (CSC).

Utiliza deﬂetores verticais (Figura 180) dispostos
em arranjos triangulares com travamentos internos que,
durante a passagem dos gases emitidos pela
combustão da caldeira, são direcionados para este
sistema realizando a mudança de direção dos mesmos,
Sistema Caldema
Sand Collector (CSC)

fazendo com que o material particulado caia na bica
coletora inferior por meio da gravidade, onde são
direcionadas para a esteira readlers e, posteriormente,
destinadas ao depósito de cinzas.

Plano de controle de emissões gasosas (PCEG)

Para a fase de operação foi instalado um segundo sistema de contenção de partículas mais ﬁnas que podem ter
passado pela primeira ﬁltragem - o CSC. Para esta contenção de material particulado, foram instalados oito
Multiciclones.

Eles são responsáveis pela criação de forças que centrifugam as partículas mais densas e as fazem colidir nas
paredes do equipamento que, posteriormente, caem no cone inferior fazendo com que a saída dos gases seja com o
mínimo possível de material particulado.

Também foi adquirido um equipamento de medição de gases (livre de óleo e sistematizado) conforme o Plano de
Monitoramento e Controle da Poluição Atmosférica.

Multiciclones instalados
na saída da caldeira

Análises de partículas totais em suspensão (PTS)

Anualmente é realizada a coleta de amostragem de
grande volume para a análise de Partículas Totais em
Suspensão (PTS) com o objetivo de monitorar a qualidade
do ar. A escolha do local para instalação dos
equipamentos leva em conta a proximidade com outras
fontes geradoras de partículas.

Amostrador de Grande Volume

Análises de concentração e taxa de emissão
de monóxido de carbono (co), óxido de enxofre (sox)
O resultado da concentração de óxidos de nitrogênio (como NOx) da chaminé da caldeira, com combustível
extraído da queima do cavaco de lenha, apresentou média de 58,4 mg/Nm³ (com correção 8% de O²).

Estando, portanto, conforme o limite estabelecido pelo anexo IV da Resolução CONAMA 382/2006 que é de 650
mg/Nm³ para caldeira com potência térmica nominal maior que 70 MW, conforme pode ser observado.
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Gestão de requisitos legais aplicáveis
Para realizar a gestão de requisitos legais aplicáveis, a Inpasa Brasil adquiriu um software que apresenta
soluções para Gestão Integrada. Seus módulos foram desenvolvidos com base em legislações nacionais e normas
internacionais de certiﬁcação como as ISOs, OHSAS e outras.

Módulo Lira
Fornece acesso a todos os
requisitos legais aplicáveis
para as atividades
desenvolvidas
pela Inpasa.

Módulo Gaia
Utilizado para realizar a
gestão de aspectos
e impactos ambientais

Módulo PRSSO
Gerenciamento dos perigos
e riscos da segurança
e saúde no trabalho.

Módulo Licenças
Controle de Licenças e
Condicionantes
ambientais.

Consumo de Biomassa
A Inpasa considera que a biomassa é uma das principais alternativas como fonte de geração de vapor e energia
elétrica, com a capacidade de reduzir a utilização de combustíveis fósseis, reduzindo assim a emissão de CO2 para a
atmosfera.

Das biomassas ﬂorestais, o Eucalipto destaca-se devido a sua fácil adaptação a diferentes solos. Aliado a isso,
seu potencial energético e sua rentabilidade econômica, mostram-se vantajosos.

Como forma de demonstrar seu compromisso com a sustentabilidade, a Inpasa também absorve passivos
ambientais como pó de serra e palha de arroz (fontes de energia limpa e renovável) utilizando como combustível em
seu processo de geração de energia.

Consumo de Biomassa
Todos os fornecedores de biomassa da Inpasa Brasil passam por um rigoroso processo de homologação
onde são solicitados os seguintes documentos:

Certidão Negativa de Embargo
Certidão Negativa de Débito junto a SEMA e IBAMA
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas
Alvará de Funcionamento
Cadastro Técnico Federal
Licença de Operação + Parecer Técnico
Cadastro de Consumidores de Produtos Florestais
Saldo Virtual de Resíduo Para Comercialização
Guia Florestal

Projeto de Biofertilização
As cinzas oriundas da caldeira são doadas aos produtores rurais da região para serem utilizadas como
fertilizante e corretivo do solo.

O uso de cinzas na agricultura é uma alternativa viável e ambientalmente correta, devolvendo à terra os
nutrientes extraídos pelas plantas e contribuindo para melhoria das propriedades físicas e químicas do solo. Conforme
Campanharo (et. al. 2009), esse biofertilizante constitui uma fonte de macro e micronutrientes, substituindo a calagem
para correção da acidez do solo, diminuindo o uso de insumos e, consequentemente, aumentando a lucratividade da
produção.

As cinzas vegetais utilizadas na agricultura como adubo do solo, contêm cálcio, magnésio, fósforo e outros
elementos que podem ter inﬂuência no desenvolvimento das plantas. Dentre estes elementos, alguns são

TEORES DE NUTRIENTES EM CINZAS DE MADEIRA

micronutrientes essenciais para o desenvolvimento dos seres vivos, como, por exemplo, Cu, Zn, Mg Fe e B.
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Projeto de Biofertilização
Todos os produtores rurais considerados potenciais receptores/consumidores das cinzas geradas pela Inpasa
passam por um processo de homologação para receber esses biofertilizantes. A aprovação do cadastro do
interessado e da propriedade é concluída após expedição e assinatura de um termo de Responsabilidade/Anuência
pelas partes envolvidas.

A aplicação das cinzas nas áreas selecionadas e aprovadas deve seguir rigorosamente a recomendação
técnica prescrita para que alcance os índices de fertilização e correção esperados e para que possam ser convertidos
em aumento da produtividade.

Aplicação de cinzas em propriedades rurais da região

Programas Socioambientais

Programas Sociais (PS)
Subprograma de Ações Socioambientais (SAS)
O programa de Ações Socioambientais (SAS) está compreendido
pelo Programa Social (PS) e visa criar um canal contínuo de comunicação
e interação entre o empreendedor e as comunidades direta e
indiretamente atingidas pela operação da fábrica de etanol da Inpasa;

O objetivo é divulgar as atividades desenvolvidas ao longo de sua
operação, o que virá a sanar dúvidas, minimizar as expectativas
negativas em relação ao empreendimento, assim como maximizar os
impactos positivos. A ação também visa criar condições efetivas para a
conscientização ambiental em escolas do município, na construção de
um senso crítico que os leve a compreender a importância participativa no
processo de melhoria da qualidade de vida individual e coletiva.

Ao desenvolver ações socioeducativas, formuladas por meio de um
processo participativo, com envolvimento da população adjacente à
fábrica de etanol estamos trabalhando pela melhoria do meio ambiente e
das condições de vida na região.

Programas Sociais (PS)
Subprograma de Ações Socioambientais (SAS)
Ações de Conscientização
nas Redes Sociais

Sistema de Gestão Ambiental
Folder Utilizado em Campanha
Socioambiental

Programa de Educação Ambiental (PEA)
Como parte das ações de educação ambiental, a
Inpasa atuou junto às escolas de Sinop e de Nova Mutum.
Foram distribuídas cerca de 2 mil cartilhas com orientações
sobre a coleta seletiva e os danos causados pelos resíduos
lançados ao meio ambiente, além de palestras aos
estudantes.

Durante a semana do meio ambiente, a empresa
participou da exposição Embaixadores das Árvores,
promovida pela Patrulha Ecológica Lobo Guará, em parceria

Entrega de 2 mil cartilhas
com orientações

com o Grupo de Escoteiros Urubitinga.

Entrega de equipamento laptop para
incremento na educação de alunos

Programa de Educação Ambiental (PEA)

Palestra sobre educação ambiental
na escola Estadual Nossa Senhora
da Glória.

Palestra sobre Geração de Resíduos
na Escola Estadual Nossa Senhora
da Glória.

Palestra sobre educação ambiental
na escola Estadual Nossa Senhora
da Glória.

Programa de Educação Ambiental (PEA)
A Inpasa Brasil está apoiando a Brigada Municipal Mista de Nova Mutum, responsável pelo combate aos incêndios
ﬂorestais durante o período da seca. A instituição realiza uma doação mensal para a compra de alimentos para as
refeições de dos bombeiros militares do Batalhão de Emergências Ambientais cedidos pela corporação de Cuiabá e
brigadistas. As ações de combate às queimadas seguem ocorrendo em todo estado.

Bombeiros em ação
de combate as queimadas
no cerrado.

Saúde e Segurança do Trabalho

Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional
(PCMSO)

O Programa de Segurança e Saúde Ocupacional
(PCMSO) visa atender requisitos legais quanto à saúde
ocupacional e segurança do trabalho estabelecidos por
legislações brasileiras e, também,

garantir a promoção da

segurança integral (mental e física) de todos os colaboradores
que realizam os processos produtivos e administrativos da
Inpasa Brasil., com a divulgação de procedimentos e atitudes
individuais que possibilitem a prevenção de incidentes ou
acidentes.

Ao promover o Programa de Controle Médico de Saúde
Ocupacional (PCMSO) e o Programa de Prevenção de Riscos
Ambientais (PPRA) buscamos inﬂuenciar positivamente a
cultura de prevenção de acidentes e a mitigação de riscos em
cada colaborador e terceirizado da planta industrial.

Treinamentos, Integrações e Capacitações

Com o objetivo de capacitar nossos colaboradores
são realizados diversos treinamentos
conforme relacionado a seguir:
Programa de Prevenção de Riscos Ambientais;
Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade;
Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Materiais;
Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos;
Segurança e saúde no trabalho com inﬂamáveis e combustíveis;
Proteção Contra Incêndio;
Segurança e Saúde no Trabalho na Agricultura, Pecuária, Silvicultura, Exploração Florestal e Aquacultura;
Formação de Auditor Interno ISO 9001/14001/45001;
Formação em abastecimento de combustíveis;
Disciplina, organização e planejamento no ambiente de trabalho;
Treinamento de gestão de resíduos;
Brieﬁng sobre licenças ambientais;
Formação de Brigadista Tipo I;
Treinamento de equipe de facilitadores 5s;

Treinamentos, Integrações e Capacitações

Outros treinamentos que merecem
ser destacados pela Inpasa Brasil:

Campanha com temas como Ética e Conduta no Trabalho;
Campanha de conscientização sobre o Câncer de mama: Formas de prevenção e
cuidados;
Campanha sobre Depressão e Suicídio: como procurar ajuda?
Campanha de conscientização sobre o Câncer de Próstata;
Campanhas de motivação no ambiente organizacional;
Treinamento sobre formas de Bloqueio e Sinalização de tráfego
interno e externo;
Trabalho em Altura;
Curso de Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA 2019/2020;
Curso de Direção Defensiva;
Treinamento de Primeiros Socorros;
Apresentação de benefícios e parcerias para colaboradores;
Disciplina, organização e planejamento no ambiente de trabalho;
Treinamento de integração e atualização;

Treinamentos, Integrações e Capacitações

Mais treinamentos que merecem
serem destacados realizados
pela Inpasa Brasil:
Campanha Orientações sobre Hanseníase;
Campanha de combate à dengue;
Treinamento sobre a Percepção de Riscos;
Conceitos Técnicos de Fermentação;
Boas Práticas de Fabricação – BPF;
Formação de analista de cargos e salários;
Formação Consultor Comportamental;
Curso de Termograﬁa Nível I;
Signiﬁcado do Trabalho – Visão Sistêmica e Motivação;
Brieﬁng sobre exames, afastamentos e licenças;
Segurança no ambiente de trabalho e indústria;
Melhoria da comunicação interna;
Campanha de saúde com atendimento à colaboradores e terceirizados.

Treinamentos, Integrações e Capacitações

Treinamento sobre segregação
de resíduos sólidos

Treinamento sobre gestão
de resíduos

Treinamento sobre gestão
de resíduos

Treinamento de auditores internos

Treinamentos, Integrações e Capacitações

Treinamento trabalho em altura

Treinamento de formação de
Brigadistas - CBM-MT

Treinamento segurança e saúde
no trabalho com inﬂamáveis
e combustíveis

Treinamento sobre gestão
de resíduos

Treinamentos, Integrações e Capacitações

Treinamento de direção defensiva

Campanha de saúde com atendimento
a colaboradores e terceirizados

Treinamento de percepção
de riscos

Palestra sobre Hanseníase

Treinamentos, Integrações e Capacitações

Treinamento em sistemas elétricos
de potência (SEP)

Treinamento e formação de
cargos e salários

Treinamento sobre primeiros
socorros

Treinamento de segurança
e saúde no trabalho na Agricultura,
pecuária, silvicultura, exploração
ﬂorestal e aqüicultura.

Treinamentos, Integrações e Capacitações

Formação de auditor interno

Palestra sobre depressão
e combate ao suicídio

Palestra sobre ética e conduta
no trabalho

Segurança no trabalho em
máquinas e equipamentos

Treinamentos, Integrações e Capacitações

Treinamento trabalho em altura

Treinamento de formação de
Brigadistas - CBM-MT

Treinamento segurança e saúde
no trabalho com inﬂamáveis
e combustíveis

Treinamento sobre gestão
de resíduos

Ações no enfrentamento ao COVID-19
Para o enfrentamento ao novo corona vírus (Covid-19), a indústria criou um Plano de Contingenciamento
coordenado por um comitê envolvendo lideranças das diversas áreas da Indústria, a ﬁm de minimizar o risco de
contágio em nossas instalações e garantir ações preventivas de proteção aos colaboradores e seus familiares, além
dos fornecedores e clientes. Foram seguidas as orientações das autoridades sanitárias do país e da Organização
Mundial da Saúde (OMS), entre elas:

Todos os colaboradores das áreas administrativas passaram a trabalhar em regime de home oﬃce em março de
2020;
Avaliação da saúde dos colaboradores e terceiros com veriﬁcação térmica corporal;
Entrega de kit de saúde com Álcool 70% Glicerinado, máscara e luvas para serem usadas no ambiente de trabalho e
nas residências;
Distanciamento na ﬁla do refeitório e nas mesas de trabalho.

Ações no enfrentamento ao COVID-19
Uso obrigatório de máscaras em todos os setores da empresa;
Assepsia nas salas administrativas e áreas de grande ﬂuxo de pessoas;
Desinfecção nos ônibus e vans de transporte;
Fornecimento de marmitas para os colaboradores, a ﬁm de evitar aglomeração no refeitório, entre outras ações.

Atualmente, as equipes de saúde acompanham e monitoram os colaboradores para identiﬁcar possíveis
sintomas. Na entrada da indústria, os proﬁssionais realizam a medição da temperatura corporal antes de iniciarem
suas atividades e qualquer pessoa com sinais de febre e diﬁculdade respiratória é impedida de entrar na planta,
sendo acompanhada pela equipe de Saúde e Segurança e encaminhada ao posto médico.

Ações Sociais

Ações Sociais
A Inpasa Brasil realizou uma série de ações de cunho social voltadas ao enfrentamento do Corona Vírus
(COVID-19) para auxílio a comunidade vulnerável e as instituções de saúde.

Ações Sociais
Doação de cinco mil litros de álcool etílico 70% ao Conselho Regional de Química da 16ª Região (CRQ XVI). O
produto foi transformado em álcool gel e álcool glicerinado na campanha Química Solidária para ser distribuído aos
três campi do Instituto Federal de Mato Grosso, em três cidades diferentes.

Carregamento de cinco mil litros
de álcool etílico 70% ao Conselho
Regional de Química da 16ª Região

Ações Sociais
A Inpasa Brasil realizou mais uma ação de solidariedade com a entrega de cestas básicas para a Secretaria de
Indústria e Comércio do município de Sinop. Os alimentos foram distribuídos para a comunidade carente da região,
mais afetada pelos efeitos do Covid-19.

Cestas básicas para doação
comunidades carentes de
Sinop /MT

Ações Sociais
A Inpasa Brasil contribuiu para a fabricação de máscaras do projeto Máscara Solidária do Rotary Club Sinop
Teles Pires, em parceria com a Universidade Federal do Mato Grosso (UFMT).

Ações Sociais

Doação de 30 cabines de proteção para o corpo médico de hospitais públicos de Sinop e região.
O equipamento produzido pelo Senai viabiliza o monitoramento, alimentação e medicação do paciente
sem contato direto da equipe médica capaz de reduzir drasticamente a chance de contágio e ajudar no
controle da contaminação pela Covid-19.

www.inpasa.com.br

