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A EVOLUÇÃO DA EXPECTATIVA DE VIDA ATRAVÉS DOS ANOS



Cenário

Até o ano 2050, a população mundial deve superar 
9 bilhões de habitantes.

A melhoria da qualidade de vida leva ao aumento da 
demanda por recursos.



Fonte: ABIQUIM, ABIPLAST

O SETOR DE PRODUTOS QUÍMICOS FIGURA ENTRE OS QUE MAIS POSSUEM 

EFEITOS PROPULSORES NA ECONOMIA

Resinas Termoplásticas, Termofixas, Elastômeros, 

Tensoativos, Plastificantes, Fertilizantes, Defensivos 

Agrícolas

• PE / PP

• PVC

• SBR

• PS

• PET

• Acrilatos

• Poliamida

• Solventes

• LAB

• Ftalatos

Empresas
2 mil

• Etoxilados

• Alcois-graxos

Orgânicos e Inorgânicos 

Básicos e Intermediários

• Olefinas

• Aromáticos

• Amônia / Uréia

• Cloro / Soda

• EO / EG

• Metanol

• Oxo-alcois

• Gases Industriais
Empresas

800

Petróleo,

Gás Natural, 

Etanol e 

Biomassa

• Nafta

• Etano

• Propano

• Butano
Empresas
20

• Álcool Etílico

• Sal

AGRÍCOLA CONSTRUÇÃO 
CIVIL

AUTOMOTIVO ALIMENTÍCIO ELETRO-
DOMÉSTICOS

TÊXTEIS FARMA
HIGIENE E
LIMPEZA

EMBALAGENS



O SETOR QUÍMICO BRASILEIRO 

2
MILHÕES DE 
EMPREGOS

8ª MAIOR
Indústria Química

DO MUNDO

2,4%
PIB

BRASILEIRO

119,6 US$ BILHÕES
Faturamento (2017)

MAIOR
PIB
Industrial (10,4%)

3º



A missão da ABIQUIM é promover o aumento da competitividade e o 

desenvolvimento sustentável da indústria química instalada no Brasil..



• Disseminar e promover a aplicação contínua do Programa Atuação Responsável®, divulgando-o perante a sociedade;

• Contribuir para o pleno desenvolvimento do mercado brasileiro de produtos químicos, concorrendo 

para elevar os padrões brasileiros nas áreas de saúde, segurança, meio ambiente, qualidade, 

produtividade e logística de distribuição;

• Executar e estimular ações esclarecedoras que permitam a compreensão adequada da contribuição 

da indústria química à sociedade;

• Acompanhar o desempenho e o desenvolvimento da I Q, elaborando e oferecendo aos seus 

associados e segmentos de interesse da indústria informações qualificadas e estudos técnicos;

• Representar os associados, na defesa de seus interesses, perante as instituições governamentais e 

outros setores relevantes da sociedade, em âmbito nacional e internacional;

• Contribuir na elaboração da legislação e na definição de políticas e decisões governamentais que 

digam respeito ao interesse da indústria química;

• Participar de organismos e reuniões internacionais de interesse da indústria química;

• Estimular parcerias para pesquisas e desenvolvimento tecnológico na indústria química;

• Estimular o intercâmbio de informações e práticas de gestão entre as empresas associadas;

• Disseminar e promover a aplicação contínua do Programa 

Atuação Responsável®, divulgando-o perante a sociedade;

• Contribuir para o pleno desenvolvimento do mercado brasileiro 

de produtos químicos, concorrendo para elevar os padrões 

brasileiros nas áreas de saúde, segurança, meio ambiente, 

qualidade, produtividade e logística de distribuição;



O Programa Atuação Responsável®,

marca registrada da Abiquim, é uma 

inciativa da indústria química brasileira 

e mundial com o objetivo de  

demonstrar o compromisso voluntário

na melhoria continua de seu

desempenho em Saúde, Segurança e 

Meio Ambiente.

A adesão ao programa é condição de 

filiação à Abiquim para suas associadas. 



Sistema de Avaliação de Segurança, Saúde, 
Meio Ambiente e Qualidade.

Objetivo de aumentar os padrões de
segurança no transporte, estocagem
e distribuição de produtos químicos.

Sistema de informações e 
comunicações desenvolvido pela 
Abiquim e operacionalizado pela 

Suatrans.
ACC/Chemtrec
American Chemical 
Council/Chemical 
Transportation Emergency 
Center  (Manual: USA/DOT)

Modelo de melhoria contínua na 
segurança do transporte, com foco 

no comportamento humano



Alerta e Preparação de 
Comunidades para Emergências 

LocaisAPELL

GPS - Global Product Strategy
Proteger a saúde das pessoas e o 

meio ambiente 

Iniciativa proposta pela Organização das 
Nações Unidas para encorajar empresas a 
adotar políticas de responsabilidade social 

corporativa e sustentabilidade

Awareness and

Preparedness for

Emergencies at

LocalLevel

A process for improving community 

awareness and preparedness for 

technological hazards and 
environmental emergencies

AQUARELA®

Análise Qualitativa de Risco  
ELementar da Abiquim



PROGRAMA NA MÃO CERTA



PROJETO: ARMAZENAGEM RESPONSÁVEL

Objetivos:

• Propor ações para o desenvolvimento de estudo e propostas visando o armazenamento seguro de 
produtos químicos, desenvolvendo um piloto no Porto de Santos e posteriormente nas outras aduanas 
de entrada de produtos químicos;

• Avaliar a implementação das análises de risco e preparação de atendimento a emergência no manuseio 
e armazenamento, de acordo com os requisitos do Programa Atuação Responsável®

12

 SEPORT- Prefeitura de Santos

 CAP - Conselho de Autoridade Portuária –Santos

 Comissão P2R2-BS - Plano Nacional de Prevenção, Preparação e Resposta Rápida à Emergências Ambientais com Produtos Químicos

Perigosos – Ministério Meio Ambiente

 CEDC SP - COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL - GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO/CASA MILITAR - Palácio do Governo

 CLAPS - COMISSÃO LOCAL DAS AUTORIDADES NOS PORTOS – GT – PREVENÇÃO DE SINISTROS

 SGIP2R2/BS - Comitê para Implantação do “SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO DE PREVENÇÃO, PREPARAÇÃO E RESPOSTA RÁPIDA A

EMERGÊNCIAS AMBIENTAIS COM PRODUTOS QUÍMICOS PERIGOSOS, NA BAIXADA SANTISTA” Casa Militar – Palácio dos Bandeirantes

 SEPORT

 CAP

 Comissão P2R2-BS

 CEDC SP

 CLAPS

 SGIP2R2/BS – Casa Militar Governo ESP



COMISSÕES TEMÁTICAS (18) COMISSÕES SETORIAIS (10)

COMITÊ Comitê para o 
Desenvolvimento 
Sustentável

Estas Comissões envolvem cerca de
Envolvem cerca de 

520 profissionais da

indústria química

COMISSÕES





Criado em 1984 pela Canadian Chemical Producers Association, em 
função dos grandes acidentes que ocorreram nas décadas de 70 e 

80, o Responsible Care® , tornou-se, sob a responsabilidade do 
ICCA, uma inciativa global



RESPONSIBLE CARE® NO MUNDO

43%
Acidentes com 
afastamento

(2000)
45%

Acidentes no 
Transporte

(2000)

34%
Emissões GEE

(2006)

63 PAÍSES
aderiram ao RC

578 Signatários do RCGC                96% das maiores companhias químicas  



O Programa Atuação Responsável no Brasil



Sistema de Gestão do Atuação Responsável

Do

CheckAct

Plan
Códigos 
Originais

ISO 14001 
e OHSAS 

18000

RC Global 
Charter

Gestão dos Riscos 
e 

Comunicação dos mesmos às 
partes interessadas.



Preservar a integridade das instalações e a confiabilidade operacional.

Prevenir a exposição de agentes químicos, físicos,     ergonômicos e 
biológicos.

Eliminar e/ou reduzir  os impactos causados pelos produtos químicos 
no meio ambiente.

Proteger e prevenir contra acidentes do trabalho. 

Avaliar e controlar os riscos que os produtos podem causar.                                                
GHS (Sistema Globalmente Harmonziado) e GPS (Global Product Strategy)

Proteger e prevenir contra ações intencionais.

Segurança 
de Processo

Saúde

Meio 
Ambiente

Segurança do 
Trabalho

Gestão do 
Produto

Segurança 
das 

Instalações

Abrangência do Sistema de Gestão do AR





Documentar o comprometimento e a adesão ao Programa Atuação Responsável®

O Principal executivo da empresa deve assinar:

4.1 – Liderança e Compromisso  



4.2 Identificação dos aspectos e perigos e avaliação dos impactos e  riscos.

Estabelecer, implementar, manter e acompanhar o procedimento para a identificação dos 
aspectos e perigos, para avaliação dos impactos e riscos inerentes às atividades da 
empresa e para a determinação dos respectivos controles.

Impactos 
e riscos

Atividades

Atividades

Instalações

Produtos

Pessoas

Processos

Serviços



Rotas de desenvolvimento de produtos mais seguros ao uso do consumidor 
final e que para  a produção  não traga impactos relevantes ao meio ambiente.

Processos seguros. Avaliados por metodologias de Analise de Risco e com controles operacionais 
estabelecidos e monitorados.

Instalações projetadas e construídas com as melhores tecnologias, menor impacto ambiental e 
segurança para as operações. Manutenção preventiva de equipamentos e instrumentos para garantir a 
operação segura.

Atividades realizadas de acordo com procedimentos estabelecidos para garantir a segurança e a redução 
dos impactos ao meio ambiente. 

Proteção das pessoas através de monitoramento da exposição a agentes químicos, físicos, biológicos e 
ergonômicos de forma a preservar a saúde e prevenir acidentes (PPRA/PCMSO/Procedimentos/Treinamentos)

Qualificação de prestadores de serviços ( manutenção, transporte, etc) requerendo 
ao atendimento aos padrões de segurança e ambientais previstos pela empresa.



Indicadores AR  - Histórico de Desempenho

A Abiquim disponibiliza voluntariamente para a sociedade, 
desde 2001, os indicadores de segurança de processo, 
sustentabilidade ambiental, saúde e segurança do 
trabalhador e de diálogo com a comunidade, para 
demonstrar de forma transparente os resultados e as ações 
de proteção e prevenção adotadas pela indústria química.



Indicadores de Desempenho (2006 a 2016)

Geração 

de 

Resíduos

41%
Geração 

de CO2

29%

Consumo 

de 

Energia

30%

Taxa de 

acidentes 

sem 

afastamento

56%

Taxa de 

acidentes 

com 

afastamento

61%Taxa de 

gravidade 

dos

acidentes

39% Geração 

de 

Efluentes

25%

Captação 

de

Água

25%

Acidentes 

no 

transporte 

rodoviário

76%



4.5 – Normas e Procedimentos

Estabelecer, implementar, manter e acompanhar as normas, procedimentos,  
instruções, controles operacionais e os controles de processos decorrentes dos 
impactos e riscos identificados. 

• Determinar medidas para controlar os impactos e riscos;

• Definir níveis de proteção suficientes para evitar que uma falha, incluindo a possibilidade 
de erro humano, evolua para um cenário  crítico (incêndio, explosão e liberação acidental 
de produtos).

• Instalar sistemas e equipamentos de proteção visando reduzir os impactos e riscos, bem 
como mitigar suas consequências.

• Estabelecer os procedimentos e práticas adequadas e seguras para as atividades 
de partida e parada normais, operação, manutenção e paradas de emergência.



Estabelecer, implementar, manter e acompanhar os programas de 
manutenção e de calibração.

Estabelecer, implementar, manter e acompanhar procedimentos para o 
gerenciamento de mudanças nos processos, produtos, serviços e  nas instalações.

Estabelecer, implementar, manter e acompanhar programas relacionados às questões 
de saúde,  segurança e meio ambiente.

Estabelecer, implementar, manter e acompanhar os  procedimentos que consideram as 
questões de saúde, segurança e meio ambiente na contratação de serviços.

Estabelecer, implementar, manter e acompanhar os procedimentos que consideram as 
questões de saúde, segurança e meio ambiente na comercialização. 



Estabelecer, implementar e exercitar os planos para resposta as 
emergências.

Estabelecer, implementar e exercitar os planos
para gerenciar crises. 



4.6 - Comunicação, participação e consulta

Identificar as partes interessadas. (indispensável)

Estabelecer, implementar e manter os instrumentos, os
canais de comunicação e diálogo com as partes
interessadas.

Estabelecer, implementar e manter os procedimentos e meios que
permitam reconhecer e responder as demandas, expectativas e sugestões
das partes interessadas.

Estabelecer, implementar e manter os procedimentos para avaliar a 
efetividade das ações de comunicação e da imagem da empresa.



4.8 Auditorias

Estabelecer, implementar e manter os procedimentos para o planejamento, 
realização, relato e acompanhamento das auditorias. 



A contribuição do Programa Atuação Responsável®

Redução de acidentes e de 
trabalho e de processo. 

Prevenção contra doenças 
ocupacionais

Desenvolvimento 
sustentável

Busca pela 
melhoria contínua

Promoção do diálogo 
com a sociedade

Manejo responsável de 
produtos químicos em todo 
o seu ciclo de vida: redução 

no consumo de energia, 
agua e redução na geração 

de resíduos, efluentes e 
emissões..

Cooperação com governos e 
organizações na construção e 
implementação de regulações e 
padrões de qualidade



Programa de Valorização do Atuação Responsável

São Paulo

Ações junto aos órgão ambientais requerendo  ampliação 
das Licenças de Operação para as empresas certificadas.

Ações junto ao Corpo de Bombeiros requerendo  
ampliação dos AVCBs para as empresas certificadas.

Estado de São Paulo : CB  já 
concedeu, através da IT 01, 

ampliação de 01 ano a mais para 
as empresas certificadas no AR. 

Projeto Seguradoras.





IMPORTÂNCIA ESTRATÉGICA 

RELACIONAMENTO : 
Poder Executivo Federal, Estadual e Municipal 
Poder Legislativo  
Agencias Reguladoras 
Representantes de Sindicatos
Lideres Comunitários – ONGs 
Imprensa 
Fornecedores 
Cadeia Produtiva – clientes 
Academia Professores/alunos– Formadores de Opinião 
Entidades de Classe 
Entidades parceiras Nacionais e Internacionais 

AGENDA  POSITIVA : 
Divulgação de resultados;
Visibilidade padrão ind. Nacional;
Valorização iniciativas Voluntarias; 
Construção novas agendas de trabalho;
Engajamento empresas/cadeias produtivas; 
Posicionamento nacional e internacional; 
Atuação Pro Ativa no ambiente regulatório.  



Obrigada

Yáskara Barrilli
Yáskara@abiquim.org.br

(11) 2148 4705 / (11) 994885880

mailto:Yáskara@abiquim.org.br

