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Consumo de produtos químicos de uso industrial aumenta em julho,
mas produção consolidada de 2018 ainda é inferior ao ano passado
Melhora não é suficiente para aumentar a utilização da capacidade instalada
e taxa de ociosidade de janeiro a julho fica em 24%
A produção e a demanda dos produtos químicos de uso industrial voltaram a crescer em julho em comparação
com o mês anterior e o mesmo período do ano passado. O índice de produção cresceu 15,31%, tendo registrado
o melhor nível para um mês de julho dos últimos doze anos. As vendas internas tiveram alta de 5,38% sobre
igual mês do ano passado, melhor patamar do mês de julho para os últimos cinco anos, apesar do resultado do
mês ter sido negativo em 2,47% sobre junho.
O consumo aparente nacional (CAN), que mede a produção mais importação menos exportação, dos produtos
químicos de uso industrial voltou a exibir alta, sobre o mês anterior, com crescimento de 17,5%. “A recuperação
dos volumes em julho sinaliza um movimento de recuperação de estoques na cadeia como um todo, mas
também o início do terceiro trimestre, tipicamente o mais forte de todo o ano”, explica a diretora de Economia
e Estatística da Abiquim, Fátima Giovanna Coviello Ferreira.
A melhora da demanda também foi puxada pelas importações, cujo volume cresceu significativos 26,66% em
julho, contrastando com as exportações, que exibiram recuo de 15,52%. O índice de utilização da capacidade
instalada ficou em 82% em julho, seis pontos percentuais acima do resultado do mês anterior e o melhor nível
operacional de todo o ano. Dos oito grupos analisados, cinco exibiram as melhores ocupações das instalações do
ano: produtos petroquímicos básicos, que operou a 89%, intermediários para plásticos, com taxa de ocupação
de 86% e resinas termoplásticas, que operou a 85%.
A diretora da Abiquim alerta que apesar da melhora mensal o resultado consolidado até o sétimo mês do ano é
negativo. “A taxa de utilização da capacidade instalada, ficou em 76% nos primeiros sete meses do ano, dois
pontos abaixo do patamar registrado em igual período do ano passado. O índice de produção apresentou recuo
de 3,52% enquanto o de vendas internas cresceu apenas 2,34% no acumulado de janeiro a julho de 2018, sobre
os primeiros sete meses de 2017, quando as expectativas iniciais indicavam patamares de, pelo menos, o dobro
desse resultado”.

Com sistema modernizado, a gestão do SASSMAQ promove usabilidade mantendo o
elevado padrão em suas certificações
A Abiquim lança, em 1º de outubro de 2018, novo sistema para gerenciar o
Sistema de Avaliação de Segurança, Saúde, Meio Ambiente e Qualidade

Layout do novo site – responsivo e atualizado, permite maior integridade das informações

Buscando facilitar a interação entre empresas de transporte e organismos certificadores, a Abiquim desenvolveu
uma ferramenta especialmente projetada para o gerenciamento de avaliações SASSMAQ. Parte integrante do
Programa de Atuação Responsável®, o Sassmaq é um sistema de avaliação para prestadores de serviços de
transporte rodoviários à indústria química, que contará com uma nova ferramenta, cuja operação entrará no ar
em 1º de outubro de 2018.
Esta nova ferramenta traz uma série de otimizações e novas funcionalidades, sem alterar o processo de
certificação das empresas. As inovações foram aplicadas ao sistema que agora conta com um novo website,
totalmente responsivo – o que permite maior interação com as informações disponibilizadas, possibilitando,
inclusive, contato direto entre transportadores e organismos de certificação para a aprovação de propostas para
a realização de auditorias. O site também conta com novos espaços publicitários para visibilidade das empresas
certificadas, além de um novo sistema de busca, direto na homepage. Ademais, será possível incluir e visualizar
as licenças de todos os transportadores e realizar agendamento de auditorias

O sistema permitirá também a pré-aprovação pela Abiquim do perfil do transportador quanto às licenças e
escopo antes da auditoria. O processo de auditoria, por sua vez, passará a ser realizado em modo online ou
offline e o processo de gestão das informações tornar-se-á mais dinâmico, graças ao preenchimento do perfil
das empresas e da realização de questionários eletrônicos preenchidos no ato da adesão ao sistema.
As empresas candidatas à certificação Sassmaq que estiverem interessadas em mais detalhes sobre o sistema,
deverão encaminhar um e-mail para sassmaq@abiquim.org.br.

Concórdia Transportes é primeira certificada no
Sassmaq Módulo Estação de Limpeza, 2ª Edição – 2016
A Concórdia Transportes é a primeira empresa a ser certificada por um organismo certificador no Sassmaq Sistema de Avaliação de Saúde, Segurança, Meio Ambiente e Qualidade Módulo Estação de Limpeza, 2ª Edição 2016. Segundo o sócio-diretor da Concórdia Transportes, Benedito Teles Santos, por meio da certificação a
empresa demonstra o compromisso com as diretrizes ligadas à sustentabilidade e segurança nas operações de
descontaminação e limpeza de equipamentos. “Dessa forma asseguramos cargas limpas e a realização segura de
manutenções e inspeções em seus equipamentos, respeitando todos os envolvidos em sua cadeia de valor”.
Santos lembra que desde 2006 a Concórdia Transportes mantém um sistema de gestão integrado, onde todos
os requisitos de certificações são associados aos procedimentos operacionais da empresa para se manter em
consonância com os mesmos. A implantação do Sassmaq Módulo Estação de Limpeza, 2ª Edição - 2016 versão 2
seguiu esse padrão de trabalho. A gestora responsável pelo processo de avaliação do SASSMAQ participou do
curso sobre o módulo e posteriormente treinou sua equipe e implementar os requisitos na empresa.
Para mais informações sobre o Sassmaq Módulo Estação de Limpeza, 2ª Edição – 2016 entre em contato com a
assessora técnica do SASSMAQ, Claudia Kimie de Almeida, pelo endereço de e-mail: sassmaq@abiquim.org.br.

Encontro Anual da Indústria Química será realizado no Hotel Unique
A 23ª edição do ENAIQ – Encontro Anual da Indústria Química será realizado no dia 7 de dezembro, e pela
primeira vez o evento será realizado no Hotel Unique, localizado na Avenida Brigadeiro Luís Antônio, nº 4700, na
capital paulista. O hotel que possui um espaço para eventos corporativos de 2 mil m² recebeu em 2017 o prêmio
à Excelência da Condé Nast Johansens na categoria “Melhor Hotel para Reuniões ou Conferência”. No ano
anterior ele já havia sido apontado pela Condé Nast Traveler como o “Melhor Hotel da América do Sul”.
As empresas interessadas em conhecer os pacotes de patrocínio para o 23º ENAIQ devem entrar em contato
com o assessor de Marketing da Abiquim, Fernando Tavares, pelo telefone (11) 2148-4715 ou pelo e-mail

fernando.tavares@abiquim.org.br.

IV Workshop da Câmara Temática de Qualidade de Produtos Químicos,
sedia Reunião da Comissão de Estudo do CB-010
Foto: Abiquim/Divulgação

Integrantes da Comissão de Estudos de Produtos Químicos para Saneamento Básico, Água e Esgoto do CB-10

No dia 24 de agosto aconteceu o IV Workshop da Câmara Temática de Qualidade de Produtos Químicos/ABES Controle de Qualidade de Produto Químico – Aprimoramento do termo de referência para aquisição de
produtos químicos, realizado na sede da Companhia de Saneamento de Minas Gerais – Copasa, em Belo
Horizonte. O evento contou com 85 inscritos e participantes de todas as regiões do País.
O objetivo deste Workshop foi adequar a minuta de trecho utilizado nas especificações técnicas destinadas à
aquisição de produtos químicos para tratamento de água de consumo humano, visando contemplar as
atualizações necessárias, identificadas no processo evolutivo da aplicação das regras desenvolvidas pela Câmara
Temática de Qualidade de Produtos Químicos - CTQPQ.
Segundo a coordenadora da Comissão de Estudos de Produtos Químicos para Saneamento Básico, Água e
Esgoto do CB-10 – CE 10.105-07, a bióloga e consultora em saneamento Maria Cristina Coimbra Marodin, o
evento cumpriu seu objetivo, obtendo como produto final um novo modelo para o Termo de Referência, o que
representa aprimoramentos no processo de controle de qualidade desses produtos implantado no Brasil e
reconhecido pelo Ministério da Saúde para cumprimento das exigências da Portaria de Potabilidade quanto a
esses produtos.
Foto: Abiquim/Divulgação

A coordenadora da Comissão de Estudos de Produtos Químicos para Saneamento Básico, Água e Esgoto do CB-10 – CE 10.105-07,
Maria Cristina Coimbra Marodin (primeira à direita) se apresenta no Workshop

A Abiquim participou do workshop, onde foi representada pela assessora de Comissões Setoriais e Chefe de
Secretaria do CB-10/ABNT, Renata Fernandes Souza, pela assessora da Comissão Setorial de Saneamento e
Tratamento de Água, Carolina Ponce de León, e integrantes da Comissão Setorial de Saneamento e Tratamento
de Água, que fazem parte da Comissão de Estudos do CB-10/ABNT.
O novo modelo de especificação técnica para Termo de Referência será em breve publicado no site da Câmara,
no link: http://abes-dn.org.br/ctabes/ctprodutosquimicos/. Nesse site também poderão ser visualizadas as
apresentações das cinco palestras realizadas no evento.
Dentro desse contexto, a Comissão de Estudo CE 10.105-07/CB-010 foi convidada a realizar sua 4º reunião de
2018, no dia 23 de agosto.
Para mais informações sobre a Comissão de Estudo CE 10.105-07/CB-010, entre em conato com a assessora de
Comissões Setoriais e Chefe de Secretaria do CB-10/ABNT, Renata Fernandes Souza, pelo e-mail:
renata.souza@abiquim.org.br.

O reaproveitamento da água para uso industrial aumenta gradativamente,
o que mostra a viabilidade técnica e econômica desta alternativa. Em 2016
a Abiquim estabeleceu uma nova métrica para este indicador, nesse ano o

reaproveitamento foi de 1,23 m3 por tonelada produzida e em 2017 o valor
foi de 1,55 m3 por tonelada produzida, crescimento de 26%.

SERVIÇOS

Acesse os canais da Abiquim nas redes sociais e saiba como a Química está #365DiasComVc:
Facebook.com/abiquimoficial
Instagram.com/abiquim.oficial
Youtube.com/vídeosabiquim
Twitter.com/abiquimoficial

✓ A Gazeta News – Fertilizantes puxam déficit em produtos químicos
✓ Paint & Show – 17º Congresso de Atuação Responsável da Abiquim teve recorde de público
✓ Sociedade Nacional de Agricultura – Fertilizantes puxam déficit em produtos químicos
✓ Portal Agrolink – Fertilizantes puxam déficit em produtos químicos
✓ Revista Pro Campo – Fertilizantes puxam déficit em produtos químicos
✓ Portal Fator Brasil – Déficit em produtos químicos cresce 22,7% e ultrapassa US$ 15,6 bi no acumulado
do ano, diz Abiquim
✓ DCI – Fim de incentivo e oscilação cambial causam impacto bilionário ao setor
✓ Revista Saneamento Ambiental – O Sucesso do Atuação Responsável

✓ Sociedade Brasileira de Química (SBQ) – Química do Futuro foi mote do 17º Congresso de Atuação
Responsável

Notícias das associadas
Press releases distribuídos pelas empresas

✓ Unipar expande programa Fábrica Aberta para a Argentina
✓ Rhodia e Pertech se engajam na Mostra+Sustentável para revitalizar centro de saúde mental
✓ Tecnologias inovadoras garantem conforto e alto desempenho para tênis esportivos
✓ Dow e Quimicryl organizam evento para discutir as principais tendências da indústria de autoadesivos
✓ Eastman e Babelito comemoram 9 anos de parceria, promovendo o bem-estar das mães e seus bebês
na Argentina
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03 a 04 - Auditor líder Sassmaq Estação de Limpeza 2ª Edição
- São Paulo

02 e 03 - Auditor Líder Sassmaq Rodóviário 3ª Edição

07 - Independência do Brasil

03 e 04 - Formação de Auditores Internos do Sistema de
Gestão do Atuação Responsável

12 - Gerenciamento de Produto

12 - Nossa Senhora Aparecida

17 - Armazenagem Segura de Produtos Químicos
26 - Introdução ao Sassmaq

PRÓXIMOS CURSOS COM INSCRIÇÕES ABERTAS
12/09 – Gerenciamento de Produto
17/09 – Armazenagem Segura de Produtos Químicos
26/09 – Introdução ao Sassmaq

AGENDA DE REUNIÕES DAS COMISSÕES

6
13
20
27

22 - Confiabilidade Humana aplicada a Segurança de
Processo
23 e 24 - Classificação e comunicação (rotulagem e FISPQ) de
Perigos de Produtos Químicos

Reuniões programadas nos dias 4 a 10 de setembro:
04 de setembro
09h00 – Comissão Temática de Gestão do Atuação Responsável (AR)
06 de setembro
09h00 – Comissão Temática de Meio Ambiente

Confira a grade completa de cursos em https://abiquim.org.br/cursos
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