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17º CONGRESSO DE
ATUAÇÃO RESPONSÁVEL
tem recorde de público e
variedade de temas abordados

Plenária de abertura do
17º Congresso de Atuação Responsável
O 17º Congresso de Atuação
Responsável da Associação Brasileira
da Indústria Química – Abiquim,
recebeu um público recorde de 650
participantes entre representantes
do governo, de instituições
internacionais, de órgãos regulatórios,
associações, ongs, sindicatos,
academia, profissionais da indústria,
de empresas de logística e outras
relacionadas ao setor.
O evento teve como tema a “Química
do Futuro: Universo de Possibilidades
e Desafios” e foi realizado no Novotel
Center Norte, na capital paulista,
nos dias 15 e 16 de agosto. Com
uma sessão plenária e 18 salas
temáticas, o Congresso promoveu
debates sobre importantes assuntos
ligados à saúde, segurança, meio

ambiente e sustentabilidade, além da
legislação de substâncias químicas,
controle de emissões e ações para
promover a saúde e a segurança dos
colaboradores, das comunidades
do entorno e da sociedade,
abordando também a questão sobre
competências dos trabalhadores
e a importância da diversidade no
segmento.

O presidente do Conselho Diretor da Abiquim,
Marcos De Marchi

O presidente do Conselho Diretor
da Abiquim, Marcos De Marchi,
ressaltou na cerimônia de abertura
que a Associação tem o objetivo de
engajar mais empresas a adotarem
o Programa Atuação Responsável®.
“O Congresso apresenta temas que
impactam a atividade industrial e
celebra o compromisso da indústria
química com a melhoria contínua de
seus processos e produtos gerando
maior segurança aos funcionários e
comunidades vizinhas.
A indústria química vem aprimorando
seus padrões de excelência e
trabalhando para minimizar seus
impactos e se tornar mais eficiente,
limpa e sustentável”, explicou De
Marchi.

2
O Programa como alicerce para o desenvolvimento sustentável e sua
importância para a indústria foram destacados pelo vice-presidente
de governança corporativa e questões públicas da Solvay e chairman
do Grupo de Líderes do Responsible Care no International Council of
Chemical Associations (ICCA), Patrick Vandenhoeke.

O vice-presidente de governança corporativa e
questões públicas da Solvay e chairman do Grupo
de Líderes do Responsible Care no ICCA, Patrick
Vandenhoeke

O executivo explicou que o Programa Atuação Responsável®, já adotado
em 62 países, é o principal pilar das empresas do setor, e apesar de
possuir formatos diferentes entre os países que o aplicam, o objetivo
de todos é comum: “promover a segurança nos produtos e processos
químicos, além da segurança dos colaboradores e da população do
entorno”.

Vandenhoeke também lembrou que mesmo com o avanço em direção a uma economia sustentável e as inovações
trazidas pela Indústria 4.0, o programa continua sendo a base para as contribuições da indústria química ao
desenvolvimento sustentável com práticas que promovem a melhoria no desempenho ambiental das empresas, na
segurança de produtos e na saúde e segurança dos colaboradores da população como um todo, sendo necessário buscar
a contínua melhoria nas ações e processos industriais.

A coordenadora-geral de Qualidade
Ambiental e Gestão de Resíduos do
Ministério do Meio Ambiente (MMA),
Letícia Reis Carvalho, que representa o
Brasil na Abordagem Estratégica para
a Gestão Internacional de Produtos
Químicos (SAICM), apresentou as
demandas mundiais do Fórum
após 2020. Letícia reconhece a
relevância e a dependência da
sociedade nos produtos químicos e
explica que o consumo de químicos
deve aumentar principalmente
nos países em desenvolvimento, o
que reforça a importância de uma
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gestão de substâncias químicas após
2020. “Tivemos muitos progressos
desde 2016, mas muitos países
ainda carecem do básico, como a
participação da indústria em todo o
ciclo de vida do produto e nossa meta
é que todas as substâncias sejam
regulamentadas a partir de 2020”.

A coordenadora-geral de Qualidade Ambiental
e Gestão de Resíduos do MMA e Co-Chair do
Processo Intersessional do SAICM (Strategic
Approach to International Chemicals
Management), Letícia Reis Carvalho
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O deputado Orlando Silva
(PCdoB/SP), coordenador do
tema Saúde e Segurança do
Trabalho da Frente Parlamentar
da Química (FPQuímica), elogiou
o trabalho da indústria química
na busca pela sustentabilidade e
a responsabilidade que o setor
tem com o meio ambiente e com
o aumento de segurança de seus
colaboradores e comunidades.

O coordenador da Comissão de Gestão do
Atuação Responsável, Marcos Barros Cruz

O coordenador da Comissão de
Gestão do Atuação Responsável,
Marcos Barros Cruz, destacou o
trabalho realizado pela comissão
para a manutenção e implantação
constante do Programa Atuação
Responsável® nas empresas. “Ele
traz benefícios para a sociedade
e empresas e deve ser visto
como a fundação que dá suporte
às indústrias”. Cruz destacou
que aumentar a segurança dos
colaboradores tem sido um dos
principais focos do Programa.
“Por meio de ações destinadas a
prevenção e capacitação com foco
no reconhecimento dos riscos, uso
adequado de equipamentos de
proteção e o desenvolvimento de
uma cultura de segurança foi possível
reduzir a frequência de acidentes
com afastamento em 59,7%, de 2006
a 2017”. O livreto dos Indicadores de
Desempenho do Atuação Responsável
está disponível para download no
site da Abiquim (www.abiquim.org.
br). O executivo destacou ainda o
compromisso de todas as empresas
associadas à Abiquim de implantar
e demonstrar, por meio de uma
auditoria, a implantação do Programa

O parlamentar também abordou o
trabalho desenvolvido pela Frente:
“a busca pela competividade da
indústria química brasileira é um
desafio da FPQuímica e deputados
de diferentes matrizes ideológicas
e políticas compreendem a
importância de se buscar a
reindustrialização do País”.

O deputado federal Orlando Silva (PCdoB/SP),
coordenador do tema Saúde e Segurança do
Trabalho da FPQuímica

Atuação Responsável® até 2020. Ao
final convidou os participantes a
assistirem ao vídeo que congratula
as empresas que já obtiveram a
certificação no Programa.

cumpram sua função de gerar
benefícios à sociedade, de forma
sustentável”, afirma o executivo. O
Manual está disponível para download
no site www.porummarlimpo.org.br.

A plenária recebeu o lançamento
do “Manual Perda Zero de Pellets”
realizado pelo presidente da
Plastivida, Miguel Bahiense. O
Manual auxilia a cadeia produtiva dos
plásticos, empresas transportadoras,
operadores logísticos, empresas
de atendimento a emergências
durante o manuseio, armazenagem
e transporte, entre outros, a
reduzirem a perda de pellets plásticos
(resinas termoplásticas no formato
de pequenos grãos) no ambiente
marinho. “Trata-se de um material
de grande importância para que se
avance nos trabalhos de mitigação da
poluição marinha. Desenvolvemos um
Manual informativo e que promove
ações práticas para que os plásticos

O coordenador do Comitê de
Sustentabilidade da Abiquim, Weber
Porto, apresentou o “Benchmarking de
Sustentabilidade da Indústria Química”,
estudo realizado pela Fundação
Dom Cabral, que identifica os temas
econômicos, sociais e ambientais
mais relevantes para a indústria
química nacional e internacional.
“Para entender melhor nossa indústria
precisávamos de mais informações
e pudemos ver as diferenças
entre as empresas brasileiras e
estrangeiras”. O estudo apontou
que no Brasil há uma preocupação
com a formação dos colaboradores
e no mercado internacional já existe
uma preocupação maior com o
desenvolvimento das comunidades.

O coordenador do Comitê de Sustentabilidade da Abiquim, Weber Porto

abiquim.org.br
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Porto explicou que foi possível
concluir que as indústrias químicas
brasileiras realizam mais do que
reportam em seus relatórios de
sustentabilidade, manter atuação
transparente é um desafio e uma
oportunidade para a indústria
química, que é importante fazer parte
de uma estratégia global e ter uma
estratégia de esforço coletivo.
Além das salas temáticas, que serão
detalhadas nas próximas páginas,
o Congresso recebeu a reunião
do grupo de Responsible Care® da
América Latina, com a participação
de representantes da Argentina,
Chile, Colômbia, Equador, Venezuela
e Uruguai, além do representante
do ICCA, que debateram as ações
do Programa Atuação Responsável
desenvolvidas em cada país, a

evolução do programa no continente,
a regulação de substâncias químicas,
que contou com a participação do
diretor-geral da Health Canada,
David Morin, além de discussões
sobre a implementação do Sistema
Globalmente Harmonizado de
Classificação e Rotulagem de Produtos
Químicos (GHS), Estratégia Global de
Produtos Químicos (GPS) e o status de
admissão dos países à Organização
para a Cooperação e Desenvolvimento
Econômico (OCDE).
O Congresso de Atuação Responsável
promoveu quatro minicursos,
que receberam um público total
de 110 participantes: “Manuseio
e Transporte Seguro de Cloro”,
ministrado pelo gestor institucional
da unidade de negócio da Sabará
Químicos e Ingredientes, Elias

Oliveira; “e-Social – Experiências na
implantação da indústria química”,
ministrado pelo gerente de Projetos
de TI e Coordenador de Operação
de Remuneração e Benefícios da
Solvay, Felipe Young da Silva e pelo
analista de Segurança do Trabalho da
Usiminas, Guilherme Sena Fonseca
Penna; “Mapa de Materialidade da
Indústria Química”, ministrado pelo
analista técnico de Políticas Sociais
da Subsecretaria do Regime Geral de
Previdência Social da Secretaria de
Previdência do Ministério da Fazenda,
Orion Sávio Santos de Oliveira; e
“Gestão de Risco e a Governança
Corporativa – Uma questão de
transparência”, ministrado pelo
engenheiro Marcos Lucio de Moura
e Souza, consultor empresarial e
professor da Academia Nacional e
Seguros e Previdência.

Encontro inédito de CEOs enfatiza união do
setor por pleitos de competitividade
O 1º Encontro dos CEOs da Indústria Química teve a presença de aproximadamente 70 dirigentes
de grandes, médias e pequenas empresas do setor. Foi uma oportunidade inédita para muitos
que não fazem parte do Conselho Diretor da Abiquim (formado por 25 CEOs) de interagir com os
colegas e, mais do que isso, enfatizar a união da esfera em torno dos pleitos por competitividade
que serão apresentados aos candidatos a presidente da república.
O encontro foi aberto pelo presidente do Conselho da
Abiquim, Marcos De Marchi, que fez uma síntese do
momento da indústria química no Brasil. “Temos as
matérias-primas mais caras do mundo, contratos de
fornecimento de curta duração, energia elétrica cara em
relação ao preço pago por competidores internacionais,
um custo logístico em média o dobro dos europeus, e
uma burocracia que nos demanda dez vezes mais horas
que a média dos países da OCDE para cumprir obrigações
tributárias”, declarou.
Como consequência desses entraves, o faturamento do
setor está em queda desde 2011 (de US$ 150 bilhões para
US$ 120 bilhões em 2017), a produção estagnada desde
2007, e os investimentos na indústria química caíram de
US$ 4,2 bilhões em 2012 para US$ 1 bilhão em 2017.
De Marchi ressaltou o trabalho da Abiquim nos últimos
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anos junto às várias esferas do poder executivo e de apoio
às ações da Frente Parlamentar da Química (FPQuímica).
“Tivemos conquistas importantes, como a possibilidade de
realização de leilões específicos para a venda de óleo e gás
da União no Pré-Sal para a indústria brasileira, a ratificação
da Convenção de Minamata, a inclusão dos nossos
principais pleitos de logística no plano do governo federal,
entre outras”, destacou o executivo.
O presidente do Conselho afirmou ainda em seu discurso
que a Abiquim apresentará aos candidatos uma série de 73
propostas para restaurar a competitividade do setor sem o
dispêndio de recursos públicos. “São medidas que, quando
adotadas, trarão segurança para novos investimentos e um
ciclo de crescimento de produção.”
Já o presidente-executivo, Fernando Figueiredo, destacou o
reconhecimento da associação no governo e a participação
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dos principais executivos do setor nas audiências públicas
realizadas. A preocupação da indústria química com a
sustentabilidade também foi lembrada por Figueiredo que
apresentou os programas Atuação Responsável®, Sassmaq
e Pro-Química, que mostram como o setor trabalha para
promover o crescimento sustentável.
O jornalista Augusto Nunes (Rádio Jovem Pan e Revista
Veja) participou do Encontro, e elogiou o trabalho da
Abiquim junto aos poderes executivo e legislativo.
“Parabéns pelo trabalho de vocês. Nossos políticos
carecem de informação para poder legislar melhor”,
afirmou. “Gostei de participar deste encontro e conversar
com a indústria química. É sempre um aprendizado
conviver com pessoas notáveis em suas áreas”. Nunes
acredita que as redes sociais serão usadas nestas eleições
como nunca foi feito antes e que o Whatsapp será o
instrumento mais valioso, mas que terá mais efeito nos
cargos legislativos do que no caso dos presidenciáveis. O
jornalista ainda demonstrou preocupação com a infinidade
de fake news e destacou a importância de sempre conferir
as informações e fontes das notícias.

O 1º Encontro de CEOs teve também uma apresentação
da diretora de Relações Institucionais da Abiquim, Marina
Mattar, sobre as ações da FPQuímica, e uma homenagem
ao ex-CEO da Solvay para América Latina, José Borges
Matias, colaborador da Abiquim por décadas, um dos
grandes incentivadores do Atuação Responsável, que se
aposentou recentemente.

Augusto Nunes (Jovem Pan / Veja) em seu discurso durante o 1º Encontro
de CEOs da Indústria Química.

Cadeia do Plástico Brasileiro debate ações para
promover a economia circular do produto
A Comissão Setorial de Resinas Termoplásticas (Coplast) da Abiquim promoveu um encontro dos
fabricantes de resinas termoplásticas e dos transformadores de plástico na sala “A Indústria do
Plástico e os Desafios da Economia Circular”, realizada no Congresso de Atuação Responsável.
O encontro, realizado no dia 15 de agosto, proporcionou
o debate de ações que visam promover a economia
circular dos produtos plásticos no Brasil e reuniu mais de
40 profissionais da indústria produtora e transformadora
do plástico. Os participantes também puderam conhecer
as experiências realizadas pela Divisão de Plásticos da
American Chemistry Council (ACC) e pela Plastics Europe,
associação de fabricantes de plásticos da Europa.

O plástico é um produto que já contribui com a promoção
da redução das emissões por sua leveza, durabilidade e
outras propriedades que permitem seu uso em diferentes
segmentos industriais. “Mas, para torná-lo mais eficiente
e fazer com que ele atinja seu potencial máximo em uma
economia circular, a indústria tem trabalhado nos desafios
relacionados à reciclagem, reuso e reutilização dos
plásticos”, completa Andrea.

“O objetivo deste encontro foi o de compartilhar as
experiências das cadeias produtivas do plástico na Europa
e nos Estados Unidos de modo a nos auxiliar a refletir
sobre o modelo ideal para que no Brasil os produtos
destinados ao consumidor final tenha um menor impacto
ao meio ambiente”, explica a diretora de Assuntos Técnicos
da Abiquim e coordenadora-executiva da Coplast, Andrea
Carla Barreto Cunha.

A Plastics Europe tem o objetivo de reusar ou reciclar
60% do plástico produzido nos países da União Europeia,
Noruega e Suíça até 2030 e alcançar o índice de 100%
até 2040. Para isso serão realizadas ações como o fim do
despejo de produtos recicláveis em aterros; a coleta seletiva
obrigatória de todas as embalagens até 2025; o alinhamento
das regulações sobre os resíduos de forma a eliminar
obstáculos à reciclagem; e a partir de 2019 a entidade fará
um relatório para acompanhar a progressão desse trabalho.

abiquim.org.br
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O vice-presidente da Divisão de Plásticos da ACC, Steve
Russell, explicou que a entidade tem como meta que
até 2030 a totalidade dos plásticos seja reciclável ou
recuperável e que até 2040, 100% dos plásticos sejam
reutilizados, reciclados ou recuperados. Para atingir esses
objetivos, os produtores atuarão no desenvolvimento
de produtos que sejam mais eficientes nos processos de
reciclagem e reutilização; no desenvolvimento de novas

tecnologias e sistemas para coleta, triagem, reciclagem
e recuperação de materiais; no aumento da participação
de consumidores em programas de reciclagem e
recuperação; na expansão dos tipos de plásticos coletados
e reaproveitados; e na expansão da conscientização de que
os plásticos usados são recursos valiosos que aguardam
seu próximo uso.

O professor e pesquisador do Instituto
Oceanográfico da Universidade de São Paulo
(IOUSP), Alexander Turra; o presidente da
Plastivida, Miguel Bahiense; a diretora de
Assuntos Técnicos da Abiquim, Andrea Carla
Barreto Cunha; o coordenador da COPLAST,
Edison Terra; o vice-presidente da Divisão de
Plásticos da ACC, Steve Russell; o conselheiro
da Abiplast, Ricardo Hajaj

Segundo o coordenador da Comissão
da Comissão Setorial de Resinas
Termoplásticas (Coplast), Edison
Terra, o encontro propiciou a troca de
experiências entre os profissionais da
cadeia de plásticos brasileira e líderes
internacionais na economia circular.
“Como pudemos acompanhar, os
mercados europeu e norte-americano
têm assumido compromissos
voluntários para tornar o plástico um
produto mais eficiente e que possa
ser reaproveitado inúmeras vezes.
Para alcançarmos esses patamares no
Brasil toda a cadeia precisa trabalhar
de forma conjunta”, explica.
O Brasil já possui a Lei 12.305/2010,
que institui a Política Nacional de
Resíduos Sólidos (PNRS) e prevê a
redução dos Resíduos Recicláveis
Secos dispostos em aterros sanitários,
através das medidas prevista em
Acordos Setoriais, sendo que o
plástico é um desses produtos e ações
já são realizadas para atingir as metas,
estipuladas pelo governo federal, de
redução dos resíduos recicláveis secos
dispostos em aterros.
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O presidente da Plastivida, Miguel
Bahiense, explicou que a entidade
tem realizado projetos de Educação
Ambiental como o curso de formação
de educadores “Plásticos, Reciclagem
e Resíduos Sólidos”, que de 2016
a 2018 impactou mais de 35 mil
pessoas. Durante o encontro, o
executivo lembrou o lançamento
do “Manual Perda Zero de Pellets”,
ocorrido na manhã do mesmo dia,
que foi produzido como parte do
convênio entre a Plastivida - Instituto
Socioambiental do Plástico e o
Laboratório de Manejo, Ecologia e
Conservação Marinha do Instituto
Oceanográfico da Universidade de
São Paulo (USP) e contou com a
participação ativa do “Fórum Setorial
dos Plásticos - Por Um Mar Limpo”,
que tem 16 signatários, entre eles a
Abiquim.
O conselheiro da Associação Brasileira
da Indústria do Plástico (Abiplast),
Ricardo Hajaj, explica que além de
ações educativas tem promovido
ações para envolver todos os agentes
com o objetivo de estimular o uso do

ecodesign nas embalagens para que
no fim da vida útil sejam reinseridas
em novas aplicações e com qualidade.
O encontro da cadeia produtiva do
plástico brasileiro foi um primeiro
passo para que o País alcance o
patamar dos Países desenvolvidos.
“Ao aprendermos como a indústria
global se posiciona sobre o tema,
poderemos expandir e melhorar as
ações realizadas e ter nossos próprios
objetivos para promover a reciclagem
e o reuso dos plásticos no Brasil”,
finaliza Edison Terra.
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O diretor-geral da Health Canada, David
Morin, a coordenadora-geral de Qualidade
Ambiental e Gestão de Resíduos do MMA,
Letícia Reis Carvalho e o vice-diretor
executivo da ECHA, Jukka Malm

Brasil prepara lei para gestão segura de
substâncias químicas
O Anteprojeto de Lei que dispõe sobre o cadastro,
a avaliação e o controle de substâncias químicas
industriais no Brasil, está em elaboração para ser
apresentado ao Congresso Nacional. O trabalho
desenvolvido pelo governo brasileiro, as experiências
europeia e canadense, assim como possibilidade e
benefícios de práticas de Cooperação Regulatória e
os impactos da nova legislação nos demais setores
industrias foram debatidos na sala “Regulamentação:
Desenvolvimento da Legislação Brasileira de
Substâncias Químicas”.
A coordenadora-geral de Qualidade Ambiental e Gestão
de Resíduos do Ministério do Meio Ambiente (MMA),
Letícia Reis Carvalho, afirmou que a proposta de
Anteprojeto de Lei deverá ser entregue ao parlamento
brasileiro em outubro deste ano. “Estou confiante
que em outubro estaremos prontos para entregar a
proposta trabalhada pelo executivo ao parlamento
O uso do conhecimento adquirido
por países que já implantaram a
regulação de substâncias químicas e o
compartilhamento de informações foi
ressaltado pelo vice-diretor executivo
da European Chemicals Agency
(ECHA), Jukka Malm, que destacou a
necessidade de conhecer os produtos
que existem no mercado, seus riscos
e as medidas para o uso seguro das
substâncias. Já o co-presidente do
processo intersecional do SAICM
e diretor-geral da Health Canada,

brasileiro e estaremos prontos para assessorar
os parlamentares, porque não temos dúvidas de
que essa matéria precisará vir acompanhada de
várias explicações e sobretudo de regulamentações
secundárias, sendo que uma parte delas certamente
precisa começar a ser desenvolvida imediatamente”.
Letícia lembrou que era necessário criar uma lei que
cobrisse lacunas do atual quadro regulatório com
o objetivo de garantir uma gestão segura, baseada
no risco que a substância pode oferecer. Destacou,
ainda, que o processo de desenvolvimento do texto
foi transparente e construído com base em um amplo
debate entre governo, sociedade e indústria.
“Será necessário fazer um inventário das substâncias
produzidas no País e importadas ao menos uma vez por
ano, sendo que caso o volume da substância produzida
e/ou importada aumente será necessário informar os
órgãos reguladores”, explicou.

David Morin, também destacou
a importância da cooperação
regulatória para auxiliar os países que
estão implantando uma regulação
de substâncias químicas. “Não é
preciso repetir um trabalho que já
foi feito. Temos que tirar vantagens
do que foi desenvolvido e entender
o que os outros países estão fazendo
e aprender com as regulações
existentes”.

Sobre a legislação cobrir setores
econômicos que já possuem
legislações próprias é preciso evitar
redundâncias e confusões com regras
diferentes para os mesmos produtos.
Outro ponto de concordância é a
necessidade de se respeitar os sigilos
comerciais dos estudos realizados
sobre as substâncias químicas e
compartilhados entre os países.
A transparência durante o processo
de desenvolvimento da regulação

abiquim.org.br
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brasileira foi ressaltada por Morin, que
lembrou que o trabalho no Canadá
também teve esse cuidado. Durante
todo o processo convidamos indústria,
ONGs, e representantes da sociedade
para participar. “Mas é preciso que
todos avaliem o que é melhor para a
sociedade e não contribuir pensando
como representantes de suas classes”,
aconselha Morin.
A transparência do processo de
desenvolvimento da regulação
brasileira de substâncias químicas foi
destacada pela consultora da Mourão
Henrique Consultores Associados,
Nícia Mourão. “O processo foi
transparente e participativo sendo

que todos os setores como indústria
e ongs foram ouvidos na Conasq
(Comissão Nacional de Segurança
Química)”.
O gerente-sênior de Assuntos
Regulatórios da Associação Brasileira
dos Fabricantes de Tintas – Abrafati,
Roland Bircher, explicou que o setor
tem pouca regulamentação específica
e nenhuma agência reguladora.
Bircher destaca que o País precisa
de uma regulação que esteja
alinhada com o que é praticado em
outros mercados. “Caso contrário as
matérias-primas podem desaparecer
pelos importadores acharem que não
vale mais a pena trazer o produto

para o Brasil”.
A gerente de Inovação e
Sustentabilidade da Associação
Nacional de Defesa Vegetal – Andef,
Andreia Ferraz, contou sobre os
estudos apresentados para o
registro de um produto agroquímico
no Brasil, sendo que do início do
desenvolvimento até a aprovação do
produto pode levar até 20 anos, e
no caso do Brasil apenas o processo
de registro leva oito anos. Andreia
ainda explicou a importância de se ter
uma legislação de produtos químicos
baseada no risco.

Padrões de qualidade do ar, cases da indústria
química, tecnologias para redução de emissões
atmosféricas e tendências de regulamentação
foram debatidos por representantes de órgãos
governamentais, consultores e indústria na
Sala de Qualidade do Ar
O tema “Qualidade do Ar” foi
abordado em três sessões do
Congresso de Atuação Responsável.
A necessidade de inventários oficiais
de emissões que permitam avaliação
de contribuições de diferentes fontes
na qualidade do ar, ações realizadas
pela indústria química para a redução
de suas emissões atmosféricas e a
revisão do Programa de Controle de
Emissões Veiculares (PROCONVE)
foram os temas mais debatidos pelos
palestrantes.
As discussões da sala abordaram
emissões atmosféricas provenientes
de fontes fixas e móveis e suas
contribuições para os padrões de
qualidade do ar no Brasil, cases da
indústria química na redução de
suas emissões, além de soluções da
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química para redução de emissões de
fontes móveis.
O coordenador da Comissão de
Meio Ambiente da Abiquim, Mauro
Machado Júnior, introduziu as
discussões apresentando informações
sobre os indicadores da qualidade
do ar em São Paulo no período da
greve dos caminhoneiros, ocorrida
entre maio e junho deste ano, que
evidenciou a redução drástica das
emissões de poluentes na atmosfera,
demonstrando a considerável
contribuição de emissões fontes
móveis na redução da qualidade do
ar. Neste contexto, Mauro ressaltou
a importância de políticas de gestão
da qualidade do ar que considerem
informações de emissões sobre as
contribuições de diferentes fontes

de emissão e orientem ações não
somente para fontes estacionárias,
como as indústrias, mas para todos
os tipos de fontes, especialmente
as móveis, fazendo com que os
esforços despendidos pela indústria
para reduzir suas emissões sejam
ampliados para todos os setores.
O gerente do setor de Projetos
Especiais da Companhia Ambiental
do Estado de São Paulo, Cetesb,
Milton Norio Sogabe, discutiu a
necessidade de se fazer inventário
das fontes de emissões atmosféricas
para o Estado, ponderando que só
a partir do resultado obtido com
esses inventários torna-se possível
desenvolver e executar ações voltadas
à qualidade do ar. Sogabe apresentou
o Sincet Web, sistema de inventário
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Palestrantes da sala Qualidade do Ar e equipe da Abiquim: Fábio Cardinale Branco (EnvironMentality), Vanderlei Borsari (Cetesb), Mauro Machado
Junior (Braskem), Gabriel Murgel Branco (EnvironMentality), Aline Bressan (Abiquim), Andrea Carla Barreto Cunha (Abiquim), Letícia Carvalho (MMA),
Fábio Feldmann (FF Consultores), Rogério Menezes (Anama), Alfred Szwarc (ADS Tecnologia e Desenvolvimento Sustentável), Fernando Tibau (Abiquim)
e Elcio Farah (Afeevas)

de fontes de poluição da Cetesb,
que pretende monitorar em tempo
real a situação da qualidade do ar e
permitir maior agilidade na gestão de
ocorrências, melhorando a qualidade
do ar e, consequentemente, a saúde
pública.
Presente também na sala, a
especialista em Meio Ambiente da
Federação das Indústrias do Estado
de S. Paulo, FIESP, Priscila Freire
Rocha, apresentou a visão do setor
industrial a respeito do processo
de revisão da Resolução CONAMA
03/90, sobre qualidade do ar. Priscila
abordou a necessidade de revisão
dos padrões de qualidade de ar no
Brasil, destacando como condição
indissociável a gestão de políticas
ambientais, logísticas, energéticas e
territoriais.
A indústria química vem adotando
controles cada vez mais eficazes
em suas instalações e a sala trouxe
profissionais que apresentam
exemplos de ações aplicadas pelo
setor. A gerente global de Meio
Ambiente da Oxiteno, Lorena
Brancaglião apresentou o case do
projeto de recuperação de tail gas
feito em parceria com a Cabot.

Segundo Lorena, a parceria resultou
em diminuição média de: 29% nas
emissões de gases de efeito estufa,
94% nas emissões de NOx, 91%
nas emissões de SO2 e material
particulado e aproximadamente 70%
nas emissões de CO e VOC. Lorena
destacou que o processo de gestão
das emissões locais e a possibilidade
de uma simbiose industrial resultam
em benefícios ambientais e na
economia de recursos.
O analista de Monitoramento da
Qualidade do Ar, Bruno Cardoso
Alves, apresentou o case do Polo
de Camaçari, que estabeleceu
o monitoramento contínuo de
poluentes atmosféricos e parâmetros
meteorológicos, que fornece as
informações atualizadas, de forma
transparente, na internet. Alves
ressaltou que este monitoramento
é fundamental para determinar
o controle das emissões e definir
os recursos necessários a fim de
mitigar os impactos da poluição
do ar para o meio ambiente e para
a saúde humana. A supervisora
de Meio Ambiente da Yara Brasil,
Sueli Moroni, trouxe o case sobre a
planta de Cubatão que, com o uso
de tecnologias específicas, conseguiu

reduzir em 80% a taxa de emissão de
material particulado na atmosfera.
O diretor técnico da ERM, Braulio
Pikman, comentou sobre a proposta
de alterações nas especificações
para o gás natural no Brasil. Segundo
Pikman, a nova proposta, ao limitar
os volumes de hidrocarbonetos, abre
espaço para mais emissões de etano
e propano, o que resultaria em mais
poluentes na atmosfera. “É preciso,
primeiramente, o desenvolvimento
de um estudo de impacto regulatório,
uma vez que as consequências, sem
esse estudo, cairiam diretamente
sobre o mercado e sobre o meio
ambiente”, afirmou Pikman.
A respeito das emissões de fontes
móveis, a coordenadora-geral de
Qualidade Ambiental e Gestão de
Resíduos do Ministério do Meio
Ambiente (MMA), Letícia Reis Carvalho,
destacou que o Programa de Controle
de Emissões Veiculares (PROCONVE)
é estratégico para o País ter um ar de
melhor qualidade. “Estamos prevendo
a adoção do ORVR na proposta para
veículos leves. Essa técnica com
certeza se alinha ao controle de uma
das lacunas importantes da regulação
atual, que é o controle das emissões
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evaporativas no reabastecimento.
Temos controle já bem definido do
escapamento, mas sabemos que é
necessário aperfeiçoar o controle
no reabastecimento também, que
isso vem a complementar uma
outra estratégia, que é o controle na
bomba dos postos, o estágio 2, que
entra em uma lógica bem diferente
da do PROCONVE. Para nós são
complementares”, afirmou Letícia.
A tecnologia ORVR foi amplamente
explorada nas discussões realizadas
na sala temática, entre os convidados
que explicaram o seu funcionamento.
O diretor da consultoria em emissão
veicular EnvironMentality, Gabriel
Murgel Branco, explicou que “Esta
tecnologia é apenas uma ampliação
dos canisters atuais e funciona com
gasolina C, Flex e E100 e já existem
mais de 350 milhões de veículos com a
tecnologia e ela já é usada em veículos
importados no Brasil”.
O engenheiro sênior da Ingevity,
Glenn Passavant, afirmou que os
veículos equipados com ORVR
demonstram uma eficiência de 98%
no controle das emissões evaporativas
durante o reabastecimento. A
tecnologia, que já é adotada nos
Estados Unidos e no Canadá, está em
processo de implantação na China e
as montadoras que atuam no Brasil
já trabalham ou trabalharam com a
tecnologia.
Em relação à diferença nas dimensões
dos veículos usados no Brasil e nos
países da América do Norte e se isso
poderia inviabilizar a implantação do
ORVR nos carros brasileiros, Passavant
afirmou: “A China tem carros menores
do que os carros médios usados no
Brasil e veículos como o Fiat 500 já
são fabricados e vendidos com a
tecnologia nos Estados Unidos”.
O sócio da Gilson Environmental,
Don Gilson, especialista, desde
1975, em sistemas de recuperação
de vapor e controle de emissões
de hidrocarbonetos de veículos
automotores e postos de
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abastecimento de gasolina,
apresentou uma preocupação com a
implantação do estágio 2 no Brasil.
“Essa proposta foi rejeitada na China
e temo que pode impactar os postos
menores e causar a diminuição na
oferta de combustível”.
“Temos conversado com a Cetesb
e com a Anama e é importante não
deixar para o ano que vem o que
podemos fazer este ano”, afirma
o ambientalista e consultor, Fabio
Feldmann. Além da preocupação com
a mudança do governo, Feldmann
cita a possível falta de recursos do
governo federal. “O Estado terá menos
recursos e precisará fazer escolhas
inteligentes e não deve haver recursos
para a área ambiental melhorar”.
Feldmann também elogiou o
Programa Atuação Responsável®, que
tornou o setor mais protagonista.
Outras soluções para reduzir
as emissões também foram
apresentadas pelo presidente da
Associação dos Fabricantes de
Equipamentos para Controle de
Emissões Veiculares da América do
Sul (Afeevas), Stephan Blumrich,
que explicou as tecnologias de
catalisadores como o de oxidação
para motores movidos a diesel ou
gasolina, que podem converter
combustíveis não queimados em água
e gás carbônico, e o catalisador de
redução seletiva, que pode converter
os óxidos de nitrogênio gerados nos
motores a diesel em nitrogênio e
água.
Representantes de órgãos ambientais
também participaram do painel e
debateram com os demais convidados
as necessidades e as formas para
o Brasil ter uma regulação mais
rigorosa. O gerente e técnico em
mecânica da Cetesb, Vanderlei
Borsari, explicou que o órgão iniciou
a medição da qualidade do ar no
estado e as emissões veiculares nos
anos 70 surgindo naquela época o
PROCONVE. Borsari acredita que
sempre é possível criar regulações
mais rígidas e que chegará ao ponto

em que a frota deverá ser formada
por veículos híbridos e elétricos. O
presidente da Associação Nacional
dos Órgãos Municipais de Meio
Ambiente (ANAMMA), e Secretário
Municipal do Verde, Meio Ambiente
e Desenvolvimento Sustentável
de Campinas, Rogério Menezes,
explicou que os municípios não
têm ferramentas para atuar no
monitoramento das fontes móveis
e um dos problemas para reduzir
essas emissões é o tempo em
que os veículos permanecem em
circulação, de 20 a 30 anos. Menezes
destacou que a cidade de Campinas
deve realizar um programa piloto
para a medição de emissões por
sensoriamento remoto e dessa forma
medir as emissões geradas pelos
veículos em situações reais de uso.
Este debate na Sala de Qualidade
do ar foi moderado pelo membro
da Diretoria do Departamento de
Desenvolvimento Sustentável da
FIESP e Diretor da ADS Tecnologia e
Desenvolvimento Ambiental, Alfred
Szwarc.
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A importância das
ações focadas no capital
humano para aumentar a
segurança das indústrias
A sala “Fatores Humanos Relacionados a Segurança de Processo”
promoveu o debate sobre a necessidade de considerar como as
ações humanas podem levar a ocorrência de acidentes e também
como ajudam a evitá-los aumentando a segurança nas plantas
industriais.
O gerente geral da Refinaria Gabriel Passos da Petrobras, José
Alexandrino Machado, afirmou que a taxa de acidentes na
refinaria, como em todo o setor, estão estabilizadas e menores
em relação à década anterior, mas há uma preocupação em como
os erros humanos geram acidentes em maior quantidade que
problemas técnicos e explicou que para aumentar a segurança
é preciso entender as vulnerabilidades dos colaboradores
durante seu período laboral, identificando que em determinados
intervalos as pessoas têm uma queda de energia, o que aumenta a
vulnerabilidade e a chance de acidentes.
O especialista em Processos de Segurança da Braskem, Sandro
França, destacou que é necessário estudar de forma detalhada os
eventos de menor gravidade para conhecer as vulnerabilidades
a serem solucionadas. O gerente corporativo de Segurança,
Saúde Ocupacional e Meio Ambiente da DuPont para a América
Latina, Eduardo de Maio Francisco, ressaltou o papel dos líderes
na segurança de processo. Segundo Francisco, eles precisam
estar atentos a fatores que podem diminuir a capacidade dos
colaboradores como mudanças de humor, aumento da ansiedade,

Comunidades e
indústria debatem
ferramentas para uma
relação sustentável
A participação dos membros dos Conselhos Comunitários
Consultivos (CCCs) na sala “Comunidades Sustentáveis:
o que queremos para o futuro” foi um dos destaques do
17º Congresso de Atuação Responsável. Organizada pelos
membros da Comissão de Diálogo com a Comunidade
da Abiquim, a sala contou com a participação de
representantes dos CCCs da BASF em Guaratinguetá e
São Bernardo do Campo/SP; da Clariant, em Suzano/SP;
da Monsanto, em São José dos Campos/SP; da Unipar
Carbocloro, em Cubatão/SP; da Nitro Química, em São
Paulo/SP; da Oxiteno, em Tremembé/SP; do Comitê de
Fomento Industrial de Camaçari – Bahia (COFIC), do Polo
Industrial de Cubatão e do Comitê de Fomento Industrial
do Polo do Grande ABC/SP (COFIP ABC).

Sandro França (Braskem), João Carlos Gregoris (Dow Brasil), Eduardo de
Maio Francisco (DuPont), Paulo Roberto Valadão (ExxonMobil)

entre outros, encaminhando-o a um programa de apoio da
empresa. Já o gerente de Saúde, Segurança e Meio Ambienta da
ExxonMobil, Paulo Roberto Valadão, explica que é necessário
fornecer as ferramentas e experiências para que elas executem
suas funções com êxito, ao mesmo tempo é preciso identificar e
coibir situações que podem levar a erros.
A sala ainda teve uma mesa redonda moderada pelo consultor
do Center for Chemical Process Safety (CCPS), Alexandre Glitz,
que reuniu o diretor Técnico da RSE Consultoria, Américo Diniz
Carvalho Neto; o gerente corporativo de Segurança de Processo
da Oxiteno, George André Tonini; e do especialista em Controle
de Tráfego Aéreo e professor do curso de Engenharia do Trabalho
da USP, Eduardo Silvério de Oliveira. O debate foi focado no
desenvolvimento de ferramentas de gestão para reduzir as
chances de ocorrerem erros e a importância de se discutir e
analisar as ocorrências apontando melhorias.

Os conselheiros assistiram à apresentação de Ricardo
Voltolini, diretor-presidente da Consultoria Ideia
Sustentável: Estratégia e Inteligência em Sustentabilidade,
que abriu a programação da sala apresentando o conceito

O diretor presidente da Consultoria Ideia Sustentável: Estratégia e
Inteligência em Sustentabilidade, Ricardo Voltolini
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de sustentabilidade como uma forma
de pensar, viver e fazer negócio
com ética, integridade, respeito à
diversidade e ao meio ambiente, além
de abordar o diálogo do setor privado
com as comunidades e o papel de
lideranças em sustentabilidade.

Debate entre os membros dos CCCs

O presidente-executivo da Abiquim, Fernando
Figueiredo entrega a Carta de Contribuição
aos Objetivos do Desenvolvimento
Sustentável ao secretário-executivo da Rede
Brasileira do Pacto Global, Carlo Pereira

Como forma de trazer a experiência
com comunidades de outro
setor industrial, o gerente de
Relacionamento Corporativo
do Instituto Votorantim, Wilian
Lourenço da Silva, apresentou na
sequência as ações realizadas pelo
Instituto Votorantim nas relações
com as comunidades e em prol da
sustentabilidade.
A partir do conteúdo dessas palestras,
e com base nas atividades de seus
próprios CCCs, os conselheiros
foram incentivados a discutir e gerar
conteúdo. Para esse fim, a agente de
Responsabilidade Social do SESI de
Santos, Tathiane Alves Nunes Pereira,

organizou uma dinâmica dividindo os
participantes em cinco grupos para
debater os temas “Ética nas Relações”,
“Comunidades Sustentáveis” e
“Comunicação e Engajamento”,
permitindo a troca de ideias e
experiências entre CCCs de diferentes
realidades. Após debaterem entre
si, cada grupo elegeu um porta-voz
para apresentar os resultados das
discussões aos demais participantes
da sala.
Por fim, a programação foi encerrada
com o lançamento da Carta de
Contribuição aos Objetivos do
Desenvolvimento Sustentável (ODS). O
documento, que reúne boas práticas
dos CCCs da indústria química em
conexão com os ODS, foi entregue
pelo presidente-executivo da Abiquim,
Fernando Figueiredo, ao secretárioexecutivo da Rede Brasileira do Pacto
Global, Carlo Pereira.

Reforma Trabalhista demanda novos cuidados
para garantir a segurança e a saúde no
trabalho
A Lei Federal nº 13.467, de 13 de julho
de 2017, que regulamentou a reforma
trabalhista foi tema da sala “Impacto
da Reforma Trabalhista na Saúde e
Segurança do Trabalho”. O advogado da
Dutra Advogados, Sílvio Dutra, explicou
as mudanças promovidas pela legislação
que podem ter reflexo na saúde e
segurança como a possibilidade de
grávidas e lactantes exercerem atividades
em ambientes insalubres e a redução do
período de intervalo intrajornada para 30
minutos.
Dutra alertou que a convenção coletiva e o
acordo coletivo de trabalho passam a ter
prevalência sobre a lei em casos como o
enquadramento do grau de insalubridade;
a prorrogação de jornada em ambientes
insalubres. A relação com os trabalhadores
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terceirizados também foi abordada e Dutra
explicou que os terceirizados poderão
ter atendimento médico ou ambulatorial
existente nas dependências da contratante
ou local por ela designado e em caso de
necessidade de um treinamento para
exercer a função a contratante deverá
fornecer o treinamento adequado.
O gerente de Recursos Humanos da
Rhodia-Solvay, Luiz Zanutto, apresentou
as principais mudanças que impactam no
dia a dia das empresas, como a criação da
modalidade de home office no contrato
de trabalho e a necessidade de que sejam
definidos, por meio de contrato, o uso
de equipamentos próprios, sendo que
caberá ao empregador instruir sobre
precauções para evitar doenças e avaliar se
a residência oferece condições físicas

Renata Matsumoto (Superintendência
Regional do Trabalho do Estado de SP),
Luiz Zanutto (Solvay), Silvio Dutra (Dutra
Advogados), Antônio André da Costa
(coordenador da Comissão de Segurança,
Saúde e Higiene do Trabalhador
(coordenador da Comissão de Segurança,
Saúde e Higiene do Trabalhador
da Abiquim)
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e ergonômicas para o desenvolvimento
das atividades, para as quais ele seja
contratado. A nova lei também permite a
demissão em comum acordo, que garante
ao trabalhador 20% de multa sobre o saldo
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
– FGTS.
A auditora fiscal do Trabalho e chefe
da seção de Segurança e Saúde no
Trabalho da Superintendência Regional
do Trabalho do Estado de São Paulo,
Renata Matsumoto, apresentou a visão do
Ministério do Trabalho sobre a Reforma
Trabalhista. Renata afirmou que a reforma

e a terceirização ilimitada devem aumentar
os casos de acidentes e adoecimentos
ocupacionais e dificultar o cumprimento
de algumas normas de segurança e
saúde no trabalho. Segundo a auditora,
a terceirização, o trabalho insalubre para
grávidas e lactantes, o teletrabalho, o
trabalho de empregados intermitentes,
e a possibilidade de acordos coletivos
sobre a jornada de trabalho, o intervalo
intrajornada e o grau de insalubridade,
são as mudanças que mais repercutirão na
segurança e saúde do trabalho.

Projeto Armazenagem
Sustentável busca aumentar
a segurança nos locais de
armazenagem

Marco Antônio Lainha (Cetesb), Valdir Caobianco (CIDE/Vale Cubatão Fertilizantes), Cel. PM Eduardo Nocetti Holms (Codesp), Luiz Shizuo Harayashiki (Abiquim), Cel. PM Daniel Onias (Defesa
Civil de Santos), Cap. Luis Alberto (Coordenadoria Estadual de Defesa Civil) e Ten. Cel. PM Daniel
Tenório dos Santos (Polícia Militar do Estado de São Paulo)

O armazenamento seguro dos produtos
químicos é uma das preocupações da
indústria química, seja ele feito dentro
de suas próprias instalações, seja em
operadores logísticos ou em áreas de
transição como portos, onde os produtos
ficam temporariamente armazenados. Em
2016, foi iniciado o Projeto Armazenagem
Responsável, com o objetivo de propor
ações que atendam estas preocupações
e a sala “Armazenagem Responsável:
Prevenção e Preparação na Resposta
a Emergências no Armazenamento de
Produtos Químicos” debateu este trabalho.
O diretor do Centro de Integração e
Desenvolvimento do Polo de Cubatão
(CIDE), do Centro das Indústrias do Estado
de São Paulo (CIESP) em Cubatão e diretor-

presidente da Vale Cubatão Fertilizantes,
Valdir José Caobianco, que atua como
sponsor do projeto na Abiquim, iniciou a
apresentação mostrando alguns casos de
acidentes em áreas de armazenagem de
diferentes países e ressaltou a necessidade
de atuar de forma preventiva, o que
gerou a criação do Projeto Armazenagem
Responsável.
As ações desenvolvidas desde 2016 foram
apresentadas pelo gerente de Gestão
Empresarial da Abiquim, Luiz Shizuo
Harayashiki. A associação tem atuado
como facilitadora por meio de reuniões,
workshops, eventos para disseminar
as melhores práticas relacionadas ao
manuseio e armazenagem de produtos
químicos, as ações preventivas e de

atendimento a emergência, além de
contribuir na investigação e análise dos
acidentes.
O secretário executivo do Comitê para
Implantação do “Sistema de Gestão
Integrado de Prevenção, Preparação e
Resposta Rápida a Emergências ambientais
com Produtos Químicos Perigosos, na
Baixada Santista – SGIP2R2/BS”, do Estado
de São Paulo, da Companhia Ambiental
do Estado de São Paulo (CETESB), Marco
Antônio José Lainha, apresentou o
funcionamento do Comitê, que visa integrar
as iniciativas de prevenção ao atendimento a
emergências na Baixada Santista.
Sobre as ações realizadas para aumentar
a segurança das áreas de armazenagem,
Harayashiki falou sobre o Acordo de
Cooperação Técnica assinado pela Abiquim
com a Associação Brasileira de Terminais e
Recintos Alfandegados (ABTRA), a empresa
Suatrans Emergência e a Companhia Docas
do Estado de São Paulo (Codesp), em agosto
de 2017, na sede da Codesp, em Santos.
Esse acordo consiste na transferência das
informações do Manual de Atendimento
a Emergências de Produtos Químicos
Perigosos da Abiquim para o Banco de
Dados de Produtos Perigosos, criado pelo
Grupo de Trabalho de Prevenção de Sinistro
(GTPS) da Comissão Local das Autoridades
Anuentes do Porto de Santos (CLAPS),
que fazem parte do sistema portuário
comunitário integrado mantido pela ABTRA
no Porto de Santos.
O gerente de Saúde, Segurança e Meio
Ambiente da Rhodia-Solvay, Vlamir
Kanashiro, apresentou o trabalho que
está sendo desenvolvido para a criação
do Sistema de Avaliação de Segurança,
Saúde, Meio Ambiente e Qualidade –
SASMAQ módulo Terminal de Contêiner,
que se constitui em uma ferramenta para
avaliação dos terminais de armazenagem
e movimentação de produtos químicos. O
chefe substituto da Unidade Regional São
Paulo da ANTAQ, responsável pela unidade
regional de Santos da Agência Nacional de
Transportes Aquaviários (Antaq), Daniel
Alves dos Santos, apresentou o banco de
dados de containers, granel líquido e granel
sólido.
A sala ainda recebeu a reunião do Grupo
Gestor do SGIP2R2/BS e a participação do
tenente coronel do Corpo de Bombeiros da
Polícia Militar, Daniel Tenório dos Santos; do
biólogo da Cetesb, Carlos Ferreira Lopes; e
do consultor técnico do CIESP de Cubatão,
Manuel Dubra.
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Tecnologia será cada vez
mais presente na logística
O futuro do transporte e
armazenamento de produtos químicos
está inevitavelmente ligado às novas
tecnologias de automação, internet
das coisas e conectividade, como
ferramentas eficientes no compromisso
da indústria por diminuir seus impactos
ambientais. “Logística Sustentável”,
assunto que interessa a toda a cadeia da
indústria química, foi tema de uma Sala
no Congresso de Atuação Responsável,
com a presença de representantes
da academia, indústria automotiva e
segmento logístico.
“As pessoas ainda se perguntam se o
veículo autônomo será uma realidade...
Ele já é uma realidade, com muitas
horas de testes e bons resultados. O
que a sociedade discute agora é um
arcabouço legislativo para essa e outras
novas tecnologias”, afirmou o senior
manager Development da MercedesBenz do Brasil, Camilo Adas. A empresa
desenvolveu o caminhão autônomo
FT 2025, que pretende colocar no
mercado tão logo os países aceitem a
nova tecnologia. Os veículos autônomos
tendem a obter ganhos expressivos de
eficiência energética e segurança, uma
vez que toda a condução e rota são
determinadas pela análise maciça de
dados.
O pesquisador do Centro de Excelência
em Logística da Fundação Getúlio
Vargas (FGV), Paulo Fernandes de
Oliveira, apontou as tendências para
a logística no Brasil. “No médio-longo
prazo é inevitável uma mudança na
nossa matriz modal”, avaliou. Segundo
ele, o transporte hidroviário e de
cabotagem tendem a crescer, bem
como a presença da tecnologia na
roteirização e nos equipamentos.
“Ganhos de sustentabilidade significam
vantagens competitivas. O mercado está
percebendo isso cada vez mais.”
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O pesquisador da COPPE da
Universidade Federal do Rio de Janeiro
(UFRJ) e coordenador do Programa de
Logística Verde Brasil (PLVB), Marcio
D’Agosto, apresentou o trabalho da
entidade, que está elaborando um selo
de qualidade de logística sustentável.
Já existe um Guia de Referência, com
boas práticas para a redução de
custo e impacto ambiental, este ano o
PLVB termina o Manual de Aplicação
e até 2020 deve começar a emitir os
certificados. “No primeiro momento
vamos certificar o transporte de cargas,
depois a armazenagem e a inteligência
de pedidos”, contou o professor.
A abertura da sala foi realizada pelo
coordenador da Comissão de Logística
da Abiquim, Fernando Henriques; e
pelo coordenador da Comissão de
Parceiros do Atuação Responsável®,
Laércio Oliveira que fizeram menção da
importância do tema e reproduziram um
breve vídeo institucional do Programa
Na Mão Certa para o Combate da
Exploração Sexual da Criança e do
Adolescente, eles também citaram a
importância da Agenda Estratégica de
Logística do Setor Químico, desenvolvido
pela Abiquim e que visa a melhoria
na matriz de transporte nacional,
traria benefícios como o aumento da
competitividade do setor químico, o
aumento da segurança e a redução
nas emissões. O Gerente Comercial
da EBMAC Transporte e Logística,
João Costa, apresentou um case da
transportadora referente a integração
do sistema de rastreamento de veículos
que determina o quão “sustentáveis são
os condutores e veículos Scania de sua
frota”.

Rodrigo Falato (Abiquim), Fernando Henriques (coordenador da Comissão Temática
de Logística da Abiquim), Laércio Oliveira
(Dow), Paulo Fernandes de Oliveira (FGV),
Marcio D’Agosto (UFRJ)

João Costa (EBMAC)

Camilo Adas (Mercedes-Benz)
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Os Desafios dos Profissionais de Emergência no
uso das Novas Tecnologias
O atendimento a emergências em
hospitais e em rodovias foi abordado
na sala “Capacitação e os Desafios dos
Profissionais de Emergência Frente
às Novas Tecnologias”. Em uma sala
lotada por profissionais que precisam
estar preparados para situações de
emergência, o médico intervencionista
do Serviço de Atendimento Móvel
(SAMU) de Salvador, Oswaldo
Bastos Neto, explicou sobre a
necessidade de se encontrar opções
de hospitais capazes de atender
eventuais ocorrências na indústria e a
necessidade da área de saúde evoluir,
dando como exemplo o trabalho
realizado pela indústria aeronáutica
no atendimento a situações de
emergência.
Segundo o médico, é necessário
inserir o estudo de toxicologia e
atendimento a emergência nas grades
curriculares das universidades de
medicina. Outro entrave é a ausência
de médicos nos cargos de ministros
e secretários de saúde. “Além disso,
os hospitais não têm programas
de atendimento às emergências”,
explicou.
Bastos Neto destacou a importância
de que ao indicar os hospitais para
atendimento às emergências, as
empresas possam saber se o hospital
tem condições de atendimento
adequadas. Pois nem todos os
hospitais têm, por exemplo, áreas
de descontaminação preparadas
para algumas potenciais situações
de emergência e por isso é essencial
que os planos de atendimento à
emergência das empresas levem
em consideração a capacitação de
atendimento para onde as vítimas
serão encaminhadas.
O analista do Núcleo de Emergência
Ambiental (NEA) da Secretaria de
Estado de Meio Ambiente de Minas
Gerais, Ronildo da Silva Valente,

apresentou casos de acidentes que
ocorreram em rodovias do estado.
Valente também apresentou as
principais mudanças propostas
pelo Projeto de Lei 4.838 de 2017,
que dispõe sobre os critérios para
o atendimento de acidentes e
emergências ambientais em ferrovias,
rodovias, estradas e suas adjacências,
envolvendo produtos e resíduos
perigosos em Minas Gerais.
Segundo o analista alguns pontos
da lei podem ser difíceis de
serem cumpridos pela indústria
e transportadores de produtos
perigosos. Valente citou como
exemplo um artigo que solicita ter ou
manter, por meio de uma empresa
especializada serviço de atendimento
à emergência e capaz de atender a
uma ocorrência em até duas horas
após o acidente. Valente contou que o
NEA não é comunicado da ocorrência
nesse prazo e que eles exigem, que
pelo menos a comunicação seja feita
em até duas horas.
O analista se mostrou preocupado
com o cumprimento das ações
determinadas no Projeto de Lei em
casos de ocorrências que ocorram
no período da madrugada. “Tiveram
casos em que foi solicitada água para
se fazer o transbordo do produto
que derramou e fornecedores de
água falaram que estava muito cedo
para trabalhar. Estamos procurando
cadastrar empresas que possam
atender aos pedidos nesses casos,
na região metropolitana e triângulo
mineiro têm estrutura, mas a
preocupação está nas em ocorrências
no interior do estado”.
A falta de empresas com estrutura
de equipamentos e profissionais
treinados também preocupam o
analista nos casos em que seja
necessário fazer o tratamento e
descarte dos resíduos. “Tem empresas

que possuem equipamento, mas
não possuem equipe treinada e tem
empresas que possuem equipes
treinadas, mas não possuem o
equipamento”.
A sala ainda teve uma apresentação
do engenheiro da Duty Group,
Rubens César Perez, que abordou
novas tecnologias usadas para o
treinamento e o atendimento às
emergências de forma a reduzir o
número de pessoas envolvidas na
ocorrência. Perez destacou o uso de
drones, câmeras térmicas, e explicou
como são realizados os treinamentos
em realidade virtual 3D, por meio da
plataforma XVR Simulation Software,
que pode criar diversos cenários de
uma situação de emergência como o
atendimento às vítimas de incêndios,
dessa forma as empresas podem
desenvolver o planejamento e as
atividades a serem desempenhadas
pelas equipes de respostas às
emergências.

Oswaldo Bastos Neto (SAMU de Salvador)

Ronildo da Silva Valente (NEA)
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Uso inteligente e sustentável do silicone pelas
indústrias é tema do Congresso de Atuação
Responsável
áreas de geração de energia, construção civil, medicamentos,
cosméticos e eletrônicos. Para Irineu, as pessoas desconhecem
os usos e aplicações do silicone nos produtos da vida cotidiana e
as contribuções que esse material pode trazer para a sociedade
do futuro. Na sequência das apresentações, cada um dos
palestrantes convidados abordou um dos “S” da campanha “3S:
Smart. Sustainable. Surprising.”.

Integrantes da Comissão Setorial de Silicones e palestrantes da sala
“Silicone - Solução Sustentável para a Indústria do Futuro”: Irineu
Bottoni (Dow Corning), Sebastião Cunha (Dow Performance Silicone),
Ralf Maecker (CES-Silicones Europe e GSC – Global Silicones Council),
Valter Araujo (Wacker), Jimena Canda (Dow), Eunice Heath (Dow), Camila
Hubner (Abiquim), Karluss Thomas (GSC – Global Silicones Council), Paulo
Vianna, Fernando Roda, Lucas Freire (Elkem Silicones) e Kathy Plotzke
(Dow)

O silicone é aplicado em diversos segmentos industriais que
desenvolvem produtos para aumentar a segurança, o conforto, a
saúde e o bem-estar das pessoas. Com o objetivo de debater como
o produto pode ser aplicado de forma inteligente, sustentável
e surpreendente, a Comissão Setorial de Silicones da Abiquim
realizou no 17º Congresso de Atuação Responsável a sala “Silicone:
Solução Sustentável para a indústria do futuro”.
Fazendo a abertura das discussões, Irineu Botoni, coordenador da
Comissão de Silicones, apresentou os trabalhos realizados, dando
destaque para a relevância do produto, utilizado em importantes
indústrias que são essenciais para a sociedade global, como nas

O líder da planta de Hortolândia da Dow Performance Silicone,
Sebastião Cunha, comentou sobre os conceitos de indústria 4.0,
além de mostrar como essa nova revolução industrial tem forte
uso de silicones, como no caso das impressões 3D. O presidente
da CES-Silicones Europe e presidente do Global Silicones Council
(GSC), Ralf Maecker, apresentou o ponto “Smart”, ressaltando a
pluralidade do uso do produto, presente nas mais diversas cadeias
de produção, como na indústria automobilística, nos setores de
energia, tecnologia e até no uso de satélites espaciais. A diretora
global de Saúde, Segurança, Sustentabilidade e Meio Ambiente
da Dow Química, Eunice Heath, palestrou sobre “Sustainable”,
apresentando as numerosas soluções sustentáveis que se utilizam
do material para, por exemplo, reduzir os gases do efeito estufa.
Fechando a apresentação da campanha, o diretor executivo do
GSC, Karluss Thomas, trouxe as vantagens “Surprising” do silicone
nas soluções voltadas para o cuidado com a saúde. Thomas
demonstrou a inovação do setor na utilização de silicone na
produção de órteses feitas por meio de impressão 3D e, ainda, o
case de um coração artificial cuja base foi o silicone. As palestras
foram finalizadas com uma mesa redonda, na qual discutiuse inovações no uso do silicone, unindo-o com a tecnologia,
responsabilidade social e com a sustentabilidade.

Congresso AR debate era digital, diversidade
e inclusão
Uma das pautas no segundo dia do Congresso de Atuação
Responsável foi a discussão sobre diversidade. Em linha
com temas de grande repercussão na sociedade, o evento
contou com a sala “Competências da era digital, diversidade
e inclusão: precisamos conversar sobre isto!”. Dando boasvindas aos palestrantes e participantes, o coordenador
do grupo de trabalho de Capacitação da Comissão de
Recursos Humanos e Assuntos Trabalhistas da Abiquim e
responsável pela área de Educação Industrial Regional da
Braskem, Mauro Magenta, iniciou as discussões da sala, que
foram divididas em dois painéis: “Diversidade e inclusão:
quebrando paradigmas” e “Competências para o Futuro:
Qual será o caminho?”.
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No primeiro painel, o consultor de comunicação da Mais
Diversidade, Ricardo Sales, ressaltou a importância de se
tratar de temas como diversidade e inclusão nos ambientes
corporativos, como reflexo da sociedade atual. Logo
após a apresentação de Sales, o gerente de Diversidade
e Inclusão da Fundação Espaço ECO, mantida pela BASF,
Guilherme Bara, a analista de Diversidade & Inclusão da
Braskem, Débora Gepp; a assistente de Treinamento e
Desenvolvimento da Solvay, Gislene Cardoso, a especialista
em Assuntos Regulatórios da Becton Dickinson, Maria
Fernanda Hashimoto, e Mauro Magenta participaram de
uma mesa redonda, na qual discutiram sobre diversidade
e inclusão, ponderando sobre dúvidas, desafios e
necessidades para a construção de um ambiente industrial
igualitário.
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O segundo painel contou a apresentação da gerente
executiva de Relações do Trabalho da CNI Sylvia
Lorena, que discorreu sobre as relações trabalhistas
na indústria 4.0. O sócio diretor do Boston Consulting
Group (BCG), Eduard Pujol, abordou as transformações
digitais e as mudanças geradas nos ambientes
corporativos. Encerrando as apresentações o head de
Recursos Humanos na Arlanxeo Brasil, Francisco Mota
Vieitez, falou sobre as diferentes gerações convivendo
na era digital e as demandas necessárias a fim de
equipará-las no conceito da indústria 4.0.
Ricardo Sales (Consultoria Mais Diversidade), Débora Gepp (Braskem), Mauro
Magenta (Braskem), Gisleine Cardoso (Solvay), Maria Fernanda Hashimoto (Becton
Dickinson), Guilherme Bara (Fundação Espaço Eco) e Rita Rodrigues (Abiquim)

Fornecedores com políticas de gestão
ambiental geram valor às empresas
A gestão de fornecedores com o objetivo
de agregar valor ao negócio foi um
dos assuntos mais abordados na sala
“Compras Sustentáveis na Indústria
Química: Oportunidades e Benefícios”.
O consultor em Negócios Sustentáveis
e sócio da Gestão Origami, Bruno Vio,
mostrou os benefícios de agregação de
valor aos serviços e produtos oferecidos
pela empresa, por meio da integração de
critérios socioambientais na escolha de
fornecedores, incluindo o monitoramento
da performance socioambiental dos
mesmos, e da análise do ciclo de vida das
matérias primas usadas nos produtos.
O diretor executivo do Carbon Disclosure
Program (CDP), Lauro Marins, apresentou o
programa de engajamento de fornecedores
CDP e explicou como as mudanças
climáticas e o estresse hídrico podem
impactar fornecedores e por consequência
afetar as empresas. Segundo Marins,
mais de 70% dos fornecedores identifica
um risco atual ou futuro relacionado às
mudanças climáticas, que seja capaz de
afetar os negócios ou as receitas de forma
significativa.
A executiva pública da Coordenadoria
de Planejamento Ambiental ligada a
Secretaria do Meio Ambiente do Estado
de São Paulo, Denize Coelho Cavalcanti,
explicou que já existem ferramentas para
regulamentar as questões de segurança
às pessoas e ao meio ambiente no
Brasil e que ainda podem ser adotadas

ferramentas internacionais como a
Abordagem Estratégica Internacional
para o Gerenciamento de Substâncias
Químicas (SAICM) e o Sistema Globalmente
Harmonizado para a Classificação e
Rotulagem de Substâncias Químicas (GHS)
na escolha de um fornecedor. Denize
também abordou a Instrução Normativa
nº1, de 19 de janeiro de 2010, que dispõe
sobre a contratação de serviços ou obras
pela Administração Pública Federal.
O professor da Fundação Instituto de
Administração (FIA) da USP, Eduardo
Sanches, afirmou que o critério econômico
ainda é o principal fator determinante na
escolha de um fornecedor, mas segundo
ele é necessário aumentar a importância
dos critérios ambiental e social nesta
escolha. O professor ainda apontou
ações a serem desenvolvidas junto aos
fornecedores para aumentar o valor
agregado pelos fornecedores à empresa.
O vice-presidente de Compras da BASF,
Marcelo Leonessa, contou sobre a iniciativa
Together for Sustainability – TFS, criada
em 2011 e que atualmente conta com 21
empresas do setor químico. A iniciativa
visa construir um padrão de qualidades
para os fornecedores do setor químico
estimulando a implantação de padrões
de sustentabilidade, a melhoria contínua
nesses padrões e a divulgação desses
resultados. O programa ainda dispõe de
treinamentos online e presenciais para
aprimorar os fornecedores.

Lauro Marins (CDP)

Denize Cavalcanti (Secretaria do Meio
Ambiente do Estado de SP)

Marcelo Leonessa (BASF)
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Futuro da comunicação corporativa é tema de
sala do Congresso AR
As mudanças tecnológicas das últimas
décadas, o advento das redes sociais e
as grandes inovações com a chegada
da inteligência artificial, blockchain
e indústria 4.0 têm desafiado
profissionais de comunicação
corporativa a refletirem sobre o seu
papel nesta nova era. Este tema foi
um dos destaques do Congresso
de Atuação Responsável – que, em
2018, alcançou sua 17ª edição e se
tornou um dos mais tradicionais
eventos da indústria química – com
as palestras do encontro “Desafios
da Comunicação em um Futuro
Conectado”.
A abertura da sala foi feita pelo
presidente-executivo da Abiquim,
Fernando Figueiredo. Ele destacou o
papel fundamental da comunicação
para a indústria química e a
importância da reinvenção dos
profissionais de comunicação dentro
das estruturas organizacionais
do setor. “A indústria química faz
muito mais do que comunica e é
preciso mudar este cenário”, afirmou
Figueiredo.
“É preciso se preparar para um
diálogo mais aberto, pensar
comunicação como cultura dentro da
empresa”, afirmou o diretor geral da
Associação Brasileira de Comunicação
Empresarial – Aberje, Hamilton dos
Santos, em seu discurso de abertura
das palestras que ocorreram na sala.
Hamilton propôs que a comunicação
corporativa deva seguir o mesmo
prisma pontuado por Ítalo Calvino no
livro “Seis propostas para o próximo
milênio”, no qual “leveza”, “rapidez”,
“multiplicidade”, “visibilidade”,
“exatidão” e “consistência” norteariam
as ações dos profissionais de
comunicação dentro e fora das
empresas.
Também presente no evento o diretor
de comunicação do Instituto Brasileiro
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de Mineração IBRAM, Paulo Soares, e
autor do livro “Sem Megafone, Com
Smartphone”, pela editora Aberje,
ressaltou que um dos principais
desafios para o setor químico é
comunicar seu trabalho. “Assim como
apontou o [Fernando] Figueiredo, a
Indústria Química sofre com a falta
de compartilhamento de experiências
por conta do excesso de atividades.
Além de compartilhar, é importante
que este conteúdo seja relevante
para quem o absorve, e por isto é
importante pensar na abordagem
correta”, afirmou. Segundo Soares, a
principal forma de combater este gap
é a organização das ações. “Mesmo
no contexto acelerado das atividades,
é preciso organizar o que será feito,
pois sem organização não se sabe
quais são os objetivos, e sem objetivos
é impossível alcançar resultados”,
pontuou.
Uma das diretrizes de todo plano de
comunicação é entender o público.
Mais do que isso, fazer o mapeamento
da jornada do cliente é o que pode
ser o grande diferencial para a criação
de um fluxo comunicacional eficiente.
Este foi o paradigma defendido
pelo Head de Marketing da 3M, Luiz
Serafim, também palestrante na sala
de comunicação do Congresso AR.
“É fundamental entender o público,
pensar e fazer a comunicação tendo

como perspectiva as diferentes
pessoas atingidas. O espírito do
tempo de quando se comunica precisa
ser verdadeiro”, afirmou Serafim.
Encerrando as apresentações do
encontro o diretor de marketing da
IBM, Mauro Segura, defendeu o uso
da tecnologia como facilitador nas
relações de comunicação. Segundo
Segura é possível utilizar os recursos
disponíveis para se aproximar do
colaborador e nivelá-lo com o que
será cobrado – sobretudo em relação
aos profissionais de comunicação.
“O comunicador não pode mais,
simplesmente, comunicar. Ele precisa
ser um engajador do conteúdo que
se pretende transmitir, deixando de
lado o empiricismo das informações
e focando-se no poder analítico delas.
Para isto, a tecnologia vem a facilitar
a fuga dos meios tradicionais de
se fazer comunicação e inovar este
processo”, afirmou Mauro. O diretor
de marketing da IBM trouxe ainda
o case BIA, do Bradesco, explicando
que, a priori, o uso da tecnologia
foi focado nos colaboradores da
empresa e, devido ao sucesso, está
sendo agora estendido aos clientes.
“Um bom olhar sobre as tecnologias
é fundamental para o futuro que se
projeta: é necessário empregar novos
temas, novas formas de leitura, outras
fontes de informação”, concluiu.

Luiz Serafim (3M), Mauro Segura (IBM), Camila Matos (Abiquim), Hamilton dos Santos (Aberje) e
Paulo Henrique Soares (IBRAM)
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Segurança no transporte está entre as
prioridades da Indústria Química
Entre as diversas preocupações
da indústria química, uma das
prioritárias é a segurança com a
armazenagem e com o transporte de
seus produtos. Realizada no segundo
dia da 17ª edição do Congresso AR,
a sala de Logística teve como tema a
“Segurança no Transporte de Produtos
Químicos” e reuniu palestrantes para
discutir as ações e perspectivas do
setor. Esta sala foi dividida em dois
grandes painéis, sendo o primeiro
sobre as ações do Sistema de
Avaliação de Saúde, Segurança, Meio
Ambiente e Qualidade – SASSMAQ
–, implementado para atender às
demandas logísticas do ramo químico,
e o segundo referente aos trabalhos
desenvolvidos pela Comissão de
Estudos e Prevenção de Acidentes no
Transporte Rodoviário de Produtos
Perigosos, que tem o propósito de
estudar e debater os acidentes com
produtos perigosos para entender
suas causas e buscar soluções para
que não se repitam.
Abrindo o primeiro painel, o
coordenador da Comissão de
Logística da Abiquim, Fernando
Henriques, mostrou um panorama
dos planos envolvendo o SASSMAQ,
apontando atualizações e andamento
dos trabalhos da Comissão. O
coordenador da Comissão Parceiros
do Atuação Responsável Abiquim,
Laércio Oliveira, por sua vez, abordou
a importância da congruência entre
as diretrizes do Programa Atuação
Responsável® e do SASSMAQ para
o bom andamento das atividades
logísticas no âmbito da indústria
química. Em seguida, o coordenador
da Comissão Consultiva do Sassmaq,
Fernando Franco de Oliveira,
apresentou os trabalhos da Comissão
e anunciou o início do processo de
revisão da quarta edição do SASSMAQ
– Módulo Rodoviário e a finalização do
Módulo Terminal de Contêineres.

O gerente de Saúde, Segurança e
Meio Ambiente da Rhodia-Solvay,
Vlamir Kanashiro, fez apresentação do
SASSMAQ Terminal de Contêiner, que
tem por objetivo definir um sistema
de avalição de segurança, saúde, meio
ambiente e qualidade e oferecer aos
terminais um programa de gestão
especialmente voltado para operações
de estocagem de produtos químicos
em contêineres e isotanques,
com uma certificação reconhecida
pela indústria química. Kanashiro
ressaltou a importância do módulo,
além de demonstrar os pontos
críticos encontrados pela indústria
química em avaliações realizadas
nos terminais de armazenagem de
contêineres.
Já o relações institucionais da Cesari,
Sérgio Sukadolnick, trouxe para o
cerne da discussão a implantação
da segunda edição do SASSMAQ
Estação Limpeza, focando nas
melhorias que o módulo do sistema
agregou ao prestador de serviços
de limpeza e descontaminação de
tanques, isotanques, vagões-tanque e
embalagens utilizados no transporte
ou armazenagem de produtos
químicos, levando em consideração
pontos como o gerenciamento da
cadeia de produtos e os cuidados
com o meio ambiente. Ainda no
primeiro painel o auditor líder do
SASSMAQ, Wyuk Ramos, explicou as
diferenças entre as normativas que
regem o sistema e outros tipos de
auditoria. Ramos também reforçou
a importância da existência de um
auditor capacitado, a fim de atender
corretamente as exigências de cada
área.
O segundo painel, apresentado pelo
analista de Controle Ambiental da
Companhia Ambiental do Estado
de São Paulo (CETESB), Marco
Antonio Lainha, foi voltado para a
apresentação de alguns acidentes
envolvendo produtos químicos e as

medidas adequadas para prevenir
ocorrências similares. Lainha
comentou sobre a participação dos
envolvidos em casos de acidentes,
como transportador, embarcador e
órgãos de controle oficiais reforçando
a ideia de que é necessário a
realização constante de estudos
focados na prevenção de acidentes.
Lainha enfatizou ainda a importância
dos resultados obtidos com o curso
do “Primeiro Local”, focado na
dinâmica da gestão de acidentes em
situação de crise e como parcerias
e compromissos sociais auxiliam
as autoridades no atendimento às
ocorrências, garantindo fluidez das
informações.

Laercio Oliveira (Dow Brasil), Rodrigo Falato
(Abiquim), Fernando Henriques (Braskem) e
Marco Antônio José Lainha (Cetesb)

abiquim.org.br

20

Novas tecnologias possibilitam automatizar
a operação da indústria para deixa-la mais
segura
A tecnologia é uma aliada para
aumentar a segurança das plantas
industrias, a automação comercial
no ambiente industrial foi discutida
na sala “Tecnologias de Automação
aplicadas a Segurança de Processo”.
O gerente de Desenvolvimento de
Negócios-Schneider e coordenador
do GT Automação Setor Químico
da ABINEE, Flavio Bemelmans; o
gerente de Desenvolvimento de
Negócios da Chemtech da Siemens
Business e membro do mesmo GT,
Davi Hoffman; e o líder de Soluções
Avançadas – Honeywell e também
membro do GT da ABINEE, Moacyr
de Souza Junior, demonstraram
tecnologias e ferramentas que podem
auxiliar empresas do setor químico a
automatizar processos e aumentar a
segurança das operações.
Os palestrantes apresentaram
sistemas para gerenciamento

de malhas de controle, e para
o gerenciamento de alarmes,
este último já adotado no Polo
Petroquímico de Camaçari,
implantado com o objetivo de ter um
sistema de alarmes eficiente, que
possibilite o aumento da eficiência e
da segurança.
Os representantes da ABINEE
também apresentaram ferramentas
de análise de risco Hazop (Hazard
and Operability Study), utilizada
para descobrir os possíveis desvios
das condições normais de operação
e identificar perigos e problemas
operacionais; e o LOPA (Layer of
Protection Analysis), que consiste na
análise das diferentes camadas de
proteção e as mitigações necessárias
para evitar uma ocorrência grave;
além do Estudo de Classificação de
Área, que identifica os locais com
possibilidade de formação de uma
atmosfera explosiva. A integração

entre sistemas, da tecnologia
da informação com a tecnologia
operacional, também foi abordada.
O gerente de Projetos, Compras
Industriais e Automação da Oxiteno,
Leandro Sach, e o especialista
em automação da BASF para a
América do Sul, Emerson Antonio,
trouxeram cases de suas empresas
sobre Controle Básico de Processo
abordando camadas de proteção, o
gerenciamento de malhas de controle
e sistemas de alarmes e sistemas
instrumentados de segurança. Em um
segundo painel foram apresentados
temas relacionados à revolução digital,
tais como NOA, busca de dados fora
do sistema de controle de processo
e seu monitoramento (digitalização e
conectividade), manutenção preditiva
(analytics, big data, etc.), mobilidade e
cybersecurity industrial.

Yáskara Barrilli (Abiquim),
Davi Hoffmann (Chemtech
– Siemens Buisiness),
Flavio Bemelmans
(Schneider Electric), Raul
Victor Grosmann (ABINEE),
Leandro Sach (Oxiteno),
Émerson Antônio (Basf),
Kelly Caporalli (ABINEE),
Moacyr de Souza Junior
(Honeywell), João Carlos
Gregoris (Dow) e Eduardo
de Maio Francisco
(DuPont)
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A Braskem, como de praxe e entendendo a importância dos
temas abordados no Congresso de Atuação Responsável, apoiou
o Congresso AR 2018. Dentre a relevância dos assuntos tratados,
a empresa destaca alguns assuntos que acompanhou mais de
perto ou mesmo apresentou cases.
A sala de qualidade do ar procurou fazer uma comparação entre
as emissões de fontes fixas com as emissões de fontes móveis, mostrando que há ainda muito espaço para avançar
na gestão da emissão de fontes móveis. A indústria química pode e deve ser um importante agente de alavancagem
de ações que reduzam emissões de fontes móveis, hoje, para muitos poluentes, a principal fonte de emissão,
principalmente em grandes metrópoles. Essa mudança e a exigência de melhorias vêm se sustentando em avanços
na regulamentação, como é o caso das atualizações do PROCONVE e dos Padrões Nacionais de Qualidade do Ar.
A sala de qualidade do ar foi coordenada pela Comissão de Meio Ambiente da ABIQUIM, atualmente liderada pela
Braskem.
A sala de “Impacto da Reforma Trabalhista na Saúde e Segurança do Trabalho” debateu as principais alterações
da reforma trabalhista, tais como tele trabalho, gestantes e lactantes e a terceirização, e seu reflexo na saúde e
segurança do trabalho e na indústria. O debate se deu comparando como era e como passou a ser após a reforma.
Em linhas gerais, a reforma trouxe alguns avanços, mas, pelo pouco tempo de implantação, ainda não há como
avaliar impacto nas relações de trabalho. Por fim, a auditora fiscal do trabalho, parte da mesa, relatou que a
implantação do eSocial servirá como termômetro para medir a aderência das empresas à norma e contribuirá para
a avaliação das relações de trabalho.
A Braskem, sempre considerando a segurança de processo (SEPRO) como alta prioridade e valor inegociável,
procura participar ativamente nos debates institucionais sobre o tema, no sentido de promover o
compartilhamento de práticas e padrões, bem como estimular a melhoria contínua de sua gestão.
Como tal, a Braskem realizou uma apresentação na sala de SEPRO, cujo conteúdo enfocou a análise dos pequenos
eventos de SEPRO (Tier3) e o desafio da confiabilidade humana. O primeiro está vinculado com o pilar sistêmico
de aprendizado com a experiência e a grande oportunidade com os ‘quase-acidentes’. O segundo ressalta a
importância do entendimento na confiabilidade humana e necessidade de maior efetividade nas ações de bloqueio
da falha humana. Ambos são itens estratégicos para a evolução de SEPRO nas organizações.

A Suatrans, uma empresa do Grupo Ambipar, ao longo desses
quase 30 anos, ampliou seu foco de negócios, passando a
se desenvolver no atendimento a emergências químicas e
ambientais também no transporte ferroviário, nos terminais
de armazenagem e de carga, em indústrias químicas além de
atendimento marítimo e portuário.
Neste período, a presença da Suatrans foi evidenciada no atendimento às maiores ocorrências ambientais, que
tiveram projeção na mídia devido a sua gravidade e complexidade.
Em sua trajetória tem buscado, em normas nacionais e internacionais, as melhores referências técnicas para
profissionalização de sua atividade desenvolvendo equipamentos, capacitando seus técnicos de atendimento e
dessa forma, assegurando o adequado gerenciamento de situações de emergência de seus clientes.
Sempre atenta à evolução das regulamentações e às necessidades demandadas pela sociedade, adotou por padrão
a sua participação e consulta junto as mais importantes e representativas entidades de classe voltadas a segurança
e prevenção aos acidentes do setor químico e logístico, conforme os princípios preconizados pelas ações do
Programa Atuação Responsável®.
Entre as diversas ações voltadas a atender o compromisso firmado com o Programa Atuação Responsável, podemos
destacar: A Criação de Centros de Treinamento Multimodais, no Brasil, no Chile e no Peru, disponibilizando ao
mercado e entidades públicas, treinamentos e capacitação com Certificação Internacional.
Foi sede por três anos consecutivos (2015, 2016 e 2017) do exercício internacional de prevenção a armas químicas OPCW - Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons - Convenção de Armas Químicas.
Recebeu a certificação de seu Sistema de Comando e Controle de Emergências, segundo os requisitos da norma
ISO 22320 - SEGURANÇA SOCIAL - GERENCIAMENTO DE EMERGÊNCIA - REQUISITOS PARA RESPOSTA A INCIDENTES,
sendo a primeira empresa na América Latina a se certificar conforme esta norma, em 07 de novembro de 2016.
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