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OrdináriaReunião
Deliberação CMA/RJ n.o 021/2019
Assunto GRUPODETRABALHOSOBRESEGURANÇAQUIMICA
Interessado CMA

A Comissão de Meio Ambiente -CMA, do CREA-RJ, reunida às 15 horas, em sessão
ordinária na sede do Crea-RJ, no dia 16 de JULHO de 2019, após verificação de
quorum, e, análise do assunto em epígrafe;
Considerando a Proposta apresentada pelo Conselheiro Fernando Leite Siqueira para

criação de um GRUPO DE TRABALHO SOBRE SEGURANÇA QUÍMICA;
Considerando os OBJETIVOS propostos para o referido Grupo de Trabalho:
1. Gestão de resíduos químicos - manejo, transporte, coleta e utilização de resíduos

industriais - os perigos dos resíduos químicos para pessoas e meio ambiente.

2. Garantia de melhor proteção à saúde e Meio Ambiente, redução de acidentes com a
classificação correta dos perigos dos produtos químicos manuseados e tranportados.

3. Nomas e Convenções: ABNT - NGR - 14.725 - partes 1, 2, 3 e 4;
GHS - Sistema Globalmente Harmonizado de Classificação e rotulagem de Produtos

Químicos - contribuir para a utilização correta e ambientalmente sustentável de produtos
químicos perigosos.

Convenção de Roterdam: Convenção de Basiléa de Gestão, manuseio e Transporte de
resíduos perigosos. Projeto e Instalações: Os projetos devem prever a minimização dos
efeitos dos produtos químicos sobre pessoas e meio ambiente.

MARCO CONCEITUAL: Segurança química é um conceito global para assegurar a
proteção da saúde, da vida e das condições ambientais, consiste na utilização racional e
consciente das substâncias e produtos químicos com vista à proteção da saúde humana e do
meio ambiente. A Segurança Química é operacionalizada por meio de dispositivos legais e
voluntários, bem como de instrumentos, mecanismos e práticas, que são aplicadas ao longo
de todo o ciclo da vida da substância em busca do equilíbrio entre os aspectos sociais,
econômicos e ambientais.

Considerando os Alvos:
1. Existem mais de 21 milhões de substâncias de origem natural ou resultado de atividade

humana.

2. Cerca de 100.000 (cem mil) substâncias são comercializadas, sendo 70.000 (setenta
mil) utilizadas cotidianamente. A cada ano são introduzidas 2.000 (duas mil) novas
substâncias. Em apenas 6000 (seis mil) foram realizados testes de toxidade.

3. A produção mundial da indústria química passou de 1 (um) milhão de toneladas em
1930, para 400 (quatrocentos) milhões em 1999. - saturamento de 1,5 (um virgula cinco)
trilhão ano.

4. A projeção para 2020 é que a produção seja 85% (oitenta e cinco por cento) maior.

5. A Comunidade Científica Internacional revela que os riscos de substâncias químicas são
reais e motivo de preocupação para a sociedade moderna.

6. Efeitos adversos ao meio ambiente e as diferentes formas de vida ocasionadas por
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agentes químicos são motivos de preocupação.

Considerando que os Estudos têm comprovado a estreita relação entre agravos à saúde
humana e danos dos ecossistemas naturais e urbanos decorrentes da exposição a produtos
químicos com consequências sócio-econômicas negativas.

DELIBERAÇÃO: Aprovar a proposta e encaminhar a Presidência para criação e
constituição do GRUPO DE TRABALHO SOBRE SEGURANÇA QUÍMICA.

Coordenou a reunião a Conselheira Geógrafa UIARA MARTINS'DE CARVALHO,

Votaram favoravelmente os Conselheiros/as, Geógrafa UIARA MARTINS DE CARVALHO,
Engenheiro Químico ABILIO VALERIO TOZINI, e Meteorologista IVAN PEREIRA DE ABREU

Cientifique-se e cumpra-se.

CMA Composição 2019: Conselheiros Efe 'vos: Eng. ivil MAYRA DE CASTILHO BIELSCHOWSKY (Coordenadora), Geógrafa UIARA
MARTNS DE CARVALHO (Coordenadora Adjun ), Eng. Qu ico ABIUO VALERI TOZINI, Eng. Eletricista FERNANDO LEITE SIQUEIRA,
Eng. Civil RIVAMAR DA COSTA MUNIZ; Cons heiros Suplentes: Geólogo ADRIANO CEUO MAGALHAES SAMPAIO, Geógrafo FABIO
PALMEIRa DO AMARAL, Eng, Metalurgista LUIZ DE ARAUJO BICALHO, Meteorologista IVAN PEREIRA DE ABREU, Eng. Agrônomo
LEONARDO DA COSTA LOPES

Página 2 de 2


