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RELATÓRIO DA AGENDA LOGÍSTICA 

DA INDÚSTRIA QUÍMICA

PREFÁCIO
O objetivo deste documento é reportar os 

principais acontecimentos que impactaram a 

Agenda Estratégica de Logística da Indústria 

Química ao longo do último bimestre.

70 Pleitos 

7 Pleitos 

Compõem a Agenda de 

Logística da Abiquim

Foram impactados 

no último bimestre

InfraWeek - Ministério da Infraestrutura

O Ministério da Infraestrutura realizou, entre os dias 05 e

09 de abril, uma semana destinada à continuidade do seu

programa de concessões e atração de investimento

privado em infraestrutura. Na oportunidade foram leiloados

28 ativos, em três modais de transporte: (i) 1º Trecho da

Ferrovia FIOL na Bahia ; (ii) os quatro terminais de granel

líquido em Itaqui-MA; (iii) três blocos de aeroportos.

A continuidade do programa e da agenda de concessões

do Ministério da Infraestrutura, mesmo com as

complicações sócio-economicas relacionadas à pandemia,

figura como um importante movimento em favor dos

RAL

28 Ativos 
Leiloados na semana

R$ 10 bilhões
Em investimentos contratados

R$ 3,5 bilhões
Em arrecadação 

novos e necessários investimentos em infraestrutura

no país.

De acordo com a pasta, “Para esse ano, a

expectativa é que sejam concedidos, além dos 28

desta semana (Infraweek), outros 22

empreendimentos. A expectativa é chegar ao final de

2022 com a concessão de mais de 100 ativos e a

contratação de R$ 260 bilhões em infraestrutura.”

Os investimentos nos ativos públicos de transporte e

armazenagem pela iniciativa privada, viabilizados

através do regime de concessão, são fundamentais

para a resolução dos gargalos atuais e previstos.

Somente através destes investimentos será possível

construir uma rede logística que permita a

multimodalidade no escoamento dos produtos em

suas cadeias.

Conforme apontado na Agenda Estratégica de

Logística, o setor químico enfrenta uma série de

desafios logísticos, agravados pelas grandes

extensões territoriais brasileiras e pela falta de

investimento adequado nos modais.
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Concessão dos Portos de Vitória e Barra do Riacho

O decreto Nº 10.672, de 12 de Abril de 2021 contribui

para a desburocratização das condições de

arrendamento portuário na medida em que cria

mecanismos de dispensa de licitação em caso de haver

apenas um interessado, permite condições para uso

temporário de áreas e instalações localizadas no

poligonal do porto organizado e retira o prazo mínimo de

100 dias para apresentação de propostas

proporcionando mais dinamismo e celeridade nos

processos de contratação com o poder público.

Vale destacar também que, segundo o decreto, os

arrendatários e concessionários do porto organizado

não precisarão mais de aprovação do poder

concedente, nem da análise prévia da ANTAQ para

realizar investimentos não previstos no contrato. Apenas

os investimentos de arrendatários, que deverão ter

aprovação da administração do porto e comunicação ao

poder concedente e a ANTAQ. Essa deliberação

oferece mais liberdade e celeridade no planejamento de

investimentos dos ativos portuários.

Retirada da 
Urgência do P.L. 

“Br do Mar”
Oficialmente a situação atual do PL

4.199/2020, denominado "BR do Mar", é:

"Aguardando apreciação pelo Senado

Federal". O texto a ser apreciado pelo Senado

foi endereçado pela Câmara de Deputados no

dia 20/12/20 após ter trancado a pauta da

casa por três meses. O mesmo trancamento

foi aplicado ao Senado entre os dias 23/04 e

27/04, quando o Governo Federal decidiu

retirar o projeto do regime de urgência e,

consequentemente, liberar a pauta da casa.

O Ministério da Infraestrutura reiterou que

segue confiante de que o projeto seja votado

em breve, entretanto, o recém movimento do

Governo enfraqueceu a celeridade da

tramitação do projeto.

O Projeto da BR do Mar tem impacto direto no

supply chain da indústria química e é apoiado

pela ABIQUIM através dos pleitos da Agenda

Estratégica de Logística relacionados à

cabotagem.

Decreto Reduz Burocracia 

para Arrendamento Portuário

O Projeto de concessão do Porto de Vitória e Barra do Riacho teve o resultado de sua Consulta Pública n° º

19/2020 publicado, explicitando o avanço dessa inciativa. Esse projeto atrai grande atenção, pois tem a

característica de ser um piloto para o programa de desestatização portuária, que pode servir de modelo e encorajar

mais ações desse tipo no Brasil. Segundo o BNDES, o projeto tem previsão de leilão no 4º trimestre de 2021 e

elaboração de contrato no 1º Trimestre de 2022. O Plano de Investimentos do governo federa já inclui a concessão

de outras autoridades portuárias de maior porte, como Santos e Itajaí.

A concessão seguirá o modelo de private landlord, onde a concessionária aufere receitas através de

arrendamentos. O vencedor será responsável por investimentos e manutenção dos acessos marítimo e rodoviário.

Segundo Julio Castiglioni, diretor-presidente da Codesa, há a previsão de um acesso exclusivo ao porto em

Capuaba. No total, prevê-se investimentos superiores a 1,6 bilhões de reais nos 35 anos de contrato.

A consulta teve como contribuições aceitas o acordo de que os atuais contratos de arrendamento sejam mantidos,

não cabendo a empresa vencedora o poder de retirar as arrendatárias atuais. Além disso, foi definida a função

consultiva do Conselho de Autoridade Portuária (CAP) na análise do Plano de Desenvolvimento do Zoneamento

dos portos.

A ABIQUIM destaca seu pleito de que a operação de Fertilizantes tem a necessidade do aumento da

armazenagem estática nesse complexo portuário. A ausência de infraestrutura pública para armazenagem desse

produto, força os operadores que não possuem essa estrutura a descarregar o produto diretamente em caminhões.
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PPI Adiciona 21 novos Projetos na Carteira

A 16ª reunião do PPI realizada 27 de abril de 2021 adicionou 21 novos projetos a carteira de

investimentos, assim passarão a ser prioridade junto a agentes públicos. Destaca-se a qualificação da

FIOL 2 (trecho Caetité/BA – Barreiras/BA) e FIOL 3 (trecho Barreiras/BA – Figueirópolis/TO), que

possibilitará a integração com a ferrovia Norte-Sul.

Também passam a compor a carteira de projetos oito arrendamentos portuário (Portos de Mucuripe/CE,

Itaguaí/RJ, Imbituba/SC, Salvador/BA, Santos/SP e Paranaguá/PR) e a concessão do canal de acesso

aquaviário ao porto de Paranaguá e Antonina. Essa última é uma inciativa pioneira no Brasil, e o intuito é

passar para o mercado privado esse investimento (principalmente em dragagem) que tende a exigir

elevado CAPEX. Vale destacar a importância desse complexo portuário para a cabotagem e navegação

de longo curso do setor Químico.

O Governo Federal, através do Ministério da Infraestrutura, publicou no dia 30/03/2021, a consulta pública

referente ao Plano Nacional de Logística (PNL 2035). A consulta teve prazo final para submissão de contribuições

postergado do dia 30/04/2021 para o dia 16/05/2021. No material disponibilizado, é possível ter acesso ao

Relatório Executivo (Versão Preliminar) em que nota-se a presença elementos sinérgicos com a Agenda

Estratégica de Logística ABIQUIM, conforme destacado no último RAL.

A Abiquim, após receber contribuições de suas associadas, participou da consulta e buscou incluir e relacionar os

temas de interesse contemplados na sua Agenda Estratégica de Logística com o conteúdo do plano. Mesmo já

tendo feito parte da elaboração do documento, através do Acordo de Cooperação Técnica Abiquim - EPL, a

ABIQUIM recomendou a inclusão dos seus pleitos, contribuiu com o seu mapeamento de fluxos recentemente

atualizado e indicou pontos de melhoria na formulação dos cenários e na explicitação dos resultados. O PNL será

utilizado como norte na elaboração de planos setoriais posteriores importantes para logística brasileira, como o

Plano Nacional de Logística Portuária – PNLP, aumentando ainda mais a sua importância.

ABIQUIM Participa da Consulta Pública do 

Plano Nacional de Logística
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