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Brasil está sediando o Encontro Internacional de Gestão de Químicos e Resíduos 

07 a 9 de fevereiro 2017 
 
Representantes de mais de 100 países estarão discutindo, desde o dia 7 de fevereiro, em Brasília, os 
desafios que envolvem o gerenciamento adequado de substâncias químicas e resíduos, nos aspectos 
da segurança alimentar, produção e consumo sustentáveis, e a eficiência no uso desses recursos, com 
visando à sustentabilidade. A reunião se estenderá até 14 de fevereiro, com a realização de workshops, 
painéis e eventos paralelos. Está sendo organizado pelo Programa das Nações Unidas para o Meio 
Ambiente (PNUMA) e está sendo realizado no Complexo Brasil 21, localizado no SHS Quadra 06. 
 
Os temas serão tratados na Primeira Reunião do Processo Intersessional sobre Químicos e Resíduos. 
As recomendações aprovadas no evento serão apresentadas na 5ª Conferência Internacional sobre 
Gestão de Substâncias Químicas (ICCM 5), marcada para 2020. Ainda sem definição de local, a 
Conferência definirá a abordagem estratégica e a gestão para esses produtos nas próximas décadas. 
 
A Abordagem Estratégica para a Gestão Internacional de Químicos (Strategic Approach to International 
Chemicals Management – SAICM) é um plano diretor político-regulatório de promoção da segurança 
química ao redor do mundo, endossado em Dubai – Emirados Árabes, em 2006, na primeira a 
Conferência Internacional para a Gestão dos Produtos Químicos (1st International Conference on 
Chemicals Management – ICCM1). 
 
A ICCM teve outras quatro edições: ICCM2 em Genebra – Suíça em 2009, ICCM3 em Nairóbi – Quênia 
em 2012, ICCM4 em Genebra – Suiça em 2015. As edições do ICCM recebem colaborações do 
Programa Inter-Organizacional para a Gestão Saudável de Substâncias Químicas (Inter-Organization 
Programme for the Sound Management of Chemicals - IOMC), e as estratégias são pautadas nos 
Fóruns Intergovernamentais de Segurança Química - FISQ (Intergovernmental Forum on Chemical 
Safety – IFCS). 
 
Lembramos que a 3ª Sessão do Fórum Intergovernamental de Segurança Química (FISQ) em Salvador 
no ano de 2000 (que resultou na Declaração da Bahia para Segurança Química) promoveu a criação 
da Comissão Nacional de Segurança Química  (CONASQ) que atualmente delineia o Anteprojeto de 
Lei que dispõe sobre o cadastro, a avaliação e o controle de substâncias químicas industriais. A 
implementação do Registro de Emissão e Transferência de Poluentes (RETP) no Brasil também 
ocorreu por influência desta edição da FISQ. 
 
A criação do IOMC foi incitada pelas partes interessadas na gestão segura de substâncias químicas, 
estimuladas pela Eco-92, principalmente pelo capítulo 19 da agenda 21. O IOMC iniciou atividades 
composta por seis organizações: o PNUMA, a OIT, a OMS, a FAO, a UNIDO e a OECD. O UNITAR 
juntou-se ao IOMC em 1997, o Banco Mundial em 2010 e o PNUD em 2012.  
 
 
 
 

http://www.who.int/ifcs/forums/one/en/
http://www.who.int/ifcs/forums/one/en/
http://www.intertox.com.br/index.php/toxicologia-em-manchete/893-ministerio-do-meio-ambiente-prorroga-prazo-para-preenchimento-de-formulario-para-consulta-publica-do-anteprojeto-de-lei-sobre-substancias-quimicas-industriais
http://www.intertox.com.br/index.php/toxicologia-em-manchete/893-ministerio-do-meio-ambiente-prorroga-prazo-para-preenchimento-de-formulario-para-consulta-publica-do-anteprojeto-de-lei-sobre-substancias-quimicas-industriais
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Este encontro sediado em Brasília é o primeiro de três encontros fundamentados na SAICM, que 
ocorrerão entre o ICCM4 e o ICCM5. O aumento da frequência de encontros internacionais sobre 
segurança química mostra a preocupação em atingir os objetivos estratégicos traçados nos ICCM e 
também em gerar importantes recomendações para o ICCM5. Apesar de não ter a mesma intensidade 
que os fóruns da FISQ, como teve o terceiro fórum em Salvador, ou mesmo das conferências do ICCM. 
Este evento que está ocorrendo em Brasília promete impactar positivamente o cenário da segurança 
de produtos químicos e de resíduos no Brasil. 
 

DESTAQUES 

 

A questão é fundamental para o Brasil. Segundo dados da Associação Brasileira da Indústria Química 

(Abiquim) mostram que o país é o 6º maior consumidor de produtos químicos no mundo. Estima-

se entre 12 a 15 mil o número de substâncias químicas no mercado brasileiro. O setor representa 2,5% 

do Produto Interno Bruto, índice que mede as riquezas produzidas pelo Brasil, gerando 2 milhões de 

empregos diretos e indiretos. 

De acordo com o protocolo faltam apenas três anos para que todas as partes interessadas (governos, 

indústria química e sociedade) se comprometam com um futuro favorável à saúde, ao meio ambiente 

e ao crescimento econômico sustentável, portanto, há a urgência para que os países atinjam padrões 

sustentáveis de produção e de consumo. Alguns países mais ricos já chegaram a um nível de consumo 

perigoso e se não houver uma mudança drástica de comportamento, todos os esforços que têm sido 

feitos rumo à sustentabilidade estarão perdidos. 

Jochen Flasshbart, secretário do Meio Ambiente alemão, destacou os desafios para, até 2030, adequar 

a produção de químicos aos parâmetros de sustentabilidade. “Na Alemanha, até há algumas décadas, 

os desastres químicos ocorriam constantemente. Hoje melhorou muito, mas ainda precisamos de 

avanços que só ocorrerão com ações conjuntas dos governos, do setor privado e do povo”, disse. 

Esta parceria, segundo afirmou, é fundamental para organizar uma economia global de baixo carbono, 

optando-se pela utilização de produtos que não ameacem a saúde e o meio ambiente. 

O diretor-executivo do Programa das Nações Unidas para Meio Ambiente (Pnuma), Erik Solheim, ao 

falar sobre os danos dos produtos químicos à saúde, afirmou que todo cidadão precisaria ser informado 

se determinado produto é bom ou nocivo para a saúde e o meio ambiente. “Os governos precisam 
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regulamentar o setor, e isso deve ser feito por meio de um diálogo permanente com a sociedade, e não 

dentro de gabinetes”, observou.  

Ele criticou também o tratamento muitas vezes dados aos países menos desenvolvidos, que acabam 

recebendo produtos “de segunda classe já proibidos em outros países”. Para Solheim, “é fundamental 

resolver com rapidez esses desafios, “antes que as consequências se tornem insuportáveis”. 

Entendemos que o setor tem que oferecer produtos com menor impacto ao meio ambiente e à saúde 

das pessoas. Portanto, é preciso avançar nas negociações rumo a um acordo internacional para 

promover a segurança química globalmente efetivamente globalizado. Notamos e acompanhamos que   

relevantes progressos têm sido feitos para fomentar gestão adequada de substância químicas, no 

entanto, muito ainda tem que ser feito, com precaução e sustentabilidade.  

No entanto precisa haver um fortalecimento das instituições nacionais e seus agentes, com 

investimentos na pesquisa, capacitação e formação técnica e criar canais efetivos para a promoção e 

participação popular e cidadã na execução dessa política ambiental, vindo prestigiar, valorizar e dar 

oportunidades para os profissionais ligados a esta área.  

José Augusto da Silva Filho - Consultor Técnico em Segurança e Saúde no Trabalho e Técnico de 

Segurança do Trabalho da JS Técnicas & Soluções - BARUERI - SP, Consultor Técnico da Revista 

Proteção e Diretor de Relações Institucionais da Associação Brasileira dos Técnicos de Segurança do 

Trabalho - ABRATEST.  

 

Anteprojeto de Lei que dispõe sobre o Cadastro, a 

Avaliação e o Controle de substâncias químicas industriais 
 

 

 

Estamos anexando as Contribuições Recebidas já realizadas, sobre Anteprojeto de Lei que dispõe 

sobre o cadastro, a avaliação e o controle de substâncias químicas industriais, elaborada no âmbito da 

Comissão Nacional de Segurança Química (CONASQ), com a coordenação do Ministério do Meio 

Ambiente. 
JASF/srls                                                                                                                                                                    08/02/2017 


