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Maior eficiência energética na indústria química brasileira 
 

 
A Associação Brasileira da Indústria – Abiquim Química acaba de apresentar os 
indicadores da indústria química relativos à saúde, segurança e meio ambiente. Os 
números mostram que, de 2006 a 2011, as empresas associadas à entidade, que 
respondem por 95% da produção da indústria química no Brasil, ganharam 
eficiência nas questões ambientais. 

 

Os dados são parte do Programa de Atuação Responsável, introduzido no país pela 

Abiquim, que celebra 20 anos de atuação em 2012. Neste ano, ocorreram mudanças no 

Sistema de Gestão do Programa de Atuação Responsável para atender princípios nas 

áreas de saúde, segurança e meio ambiente, e observando as recomendações do 

ICCA (Internacional Council of Chemical Associations). 

  

A geração de resíduos sólidos perigosos e não perigosos apresentou uma redução de 

14,8% e 19,7% respectivamente. Já os resíduos sólidos reciclados registraram um 

aumento, os não perigosos de 19,2% e os perigosos com 18,8%. 

  

As indústrias químicas reduziram significativamente as emissões de óxido nitroso em 

90,7% devido a implementação de ações do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo 

(MDL). 

As ações levaram a uma redução da intensidade de emissão de gases de efeito estufa de 

44,6% nas instalações industriais químicas, sendo o valor da intensidade reduzido de 

542 kg de CO2eq. (dióxido de carbono, óxido nitroso e metano) para 300 kg de CO2eq. 

por tonelada de produto (intermediários e finais). 

  

O setor químico também tem se preocupado em aumentar a eficiência no uso de 

energia, tanto a térmica como a elétrica. Isso é observado a partir da redução da 

intensidade no consumo de energia elétrica de 391 kwh para 313 kwh por tonelada de 

produto,  valor 20% menor do que o registrado em 2006. 

  

O consumo de água caiu de 4,42 m³ para 3,16 m³, o que significa que, para a mesma 

quantidade de produção, utiliza-se hoje 28,5 % a menos de água.  A redução é resultado 

de ações referentes à reciclagem de efluentes líquidos por parte de algumas unidades 

produtoras hidro intensivas, otimização dos sistemas de resfriamento da água nos 

circuitos com torres de refrigeração e o aumento da produção de produtos 

intermediários e finais, sem aumento proporcional no consumo de água. Além disso, o 

volume de água captada foi reduzido em 26%. 

  

As indústrias químicas também têm dado importância ao contato com as comunidades 

próximas às suas instalações, por meio de Conselhos Comunitários Consultivos (CCC). 

A partir desse canal de diálogo, as empresas e a comunidade podem discutir 

abertamente temas de interesse mútuo relativos à saúde, segurança e meio ambiente, 

buscando respostas e soluções efetivas. O número de reclamações de comunidades 

vizinhas por fábrica caiu de 3,7 em 2003 para 0,58 em 2011. 

  

Fonte: AllComm Partners 


