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LIVE DA ABIQUIM 

Papel da Plasticultura no agronegócio brasileiro é debatido por especialistas do setor 
 

Reprodução: YouTube/Abiquim 

 
 

A Abiquim realizou, no dia 18 de setembro, a live “Plasticultura: perspectivas de mercado”, dentro da 

programação de lives “Química em Pauta”, com a participação do gerente geral da NaanDanJain Brasil & 

Suporte América do Sul, Antonio Alfredo Teixeira Mendes; do gerente de Produto e Marketing da BASF América 

do Sul, Pedro Chuqui; e do diretor dos Negócios de Agro, Infra e Indústrias da Braskem, Renato Yoshino de Lima.  

A moderação do debate foi feita pelo presidente-executivo da Abiquim, Ciro Marino; e pela gerente de 

Comunicação da Associação, Camila Matos. Durante a live, os convidados ressaltaram como a plasticultura pode 

auxiliar o agronegócio nacional a aumentar sua produção em uma área menor, com menos perdas e por 

consequência utilizando menos recursos naturais.  

Além abordar o tema plasticultura, a live apresentou a Subcomissão de Plasticultura, vinculada à Comissão 

Setorial de Termoplásticos (COPLAST) da Abiquim, composta pelas empresas BASF, Braskem, Cabot, Clariant, 



Croda e ExxonMobil. Durante a transmissão, o presidente-executivo da Abiquim, Ciro Marino, convidou mais 

empresas do setor a fazerem parte da Subcomissão, cujos principais objetivos são: levar informação sobre o uso 

correto dos produtos, a qualidade dos produtos e a economia circular. 

Segundo o diretor dos Negócios de Agro, Infra e Indústrias da Braskem, Renato Yoshino de Lima, além do 

aumento na produtividade, a plasticultura também possibilita aumentar a qualidade dos produtos e a redução 

dos desperdícios. “O plástico pode ser usado em telas para o sombreamento das plantações; em proteções anti 

insetos; nas canaletas para o transporte de água; em vasos para culturas que não são plantadas diretamente no 

solo; nas estruturas para proteger o desenvolvimento de mudas; no ‘mulching’, onde um filme plástico é 

utilizado para prevenir a absorção da água pelo solo, técnica usada na produção de morango e melão; na 

proteção de frutas em tempos frios; além de outras aplicações como na piscicultura (cultivo de peixes e outros 

organismos aquáticos); na carcinicultura (cultivo de camarões); nos bebedouros e comedouros das granjas; e 

nos implementos agrícolas”, explica Lima.  

O papel do agronegócio na economia brasileira também foi ressaltado pelos convidados que destacaram as 

qualidades do solo, do clima, a disponibilidade de tecnologia e conhecimento do produtor rural local. O gerente 

de Produto e Marketing da BASF América do Sul, Pedro Chuqui, afirmou que o agronegócio é um dos mais 

importantes setores da economia nacional, sendo que o País exerce um importante papel no panorama mundial 

como fornecedor e produtor de alimentos. “O agronegócio é uma indústria em processo de inovação e, 

diferente de outros países, conseguimos fazer de duas a três safras por ano. Da porteira para dentro, o Brasil 

tem muito a ensinar, em termos de tecnologia e know-how de produção. O País ainda pode expandir as terras 

cultiváveis sem comprometer a sustentabilidade”.   

O mercado da plasticultura no Brasil ainda tem espaço para crescer, o que geraria resultados positivos para a 

produção nacional e de acordo com o gerente geral da NaanDanJain Brasil & Suporte América do Sul, Antonio 

Alfredo Teixeira Mendes, a plasticultura no Brasil ainda é um segmento de nicho perto do que existe na Europa 

e na China. “Com uma adoção maior das tecnologias da plasticultura, o Brasil poderia aumentar sua produção 

de grãos de 250 milhões de toneladas para 500 milhões de toneladas”.  

A sustentabilidade também foi lembrada pelos convidados, que ressaltaram a necessidade de pensar na 

destinação final dos produtos usados na plasticultura e no uso do polietileno verde. “O plástico contribui na 

economia de recursos e isso também precisa entrar nessa discussão. Se pensarmos em sustentabilidade não 

podemos simplificar o tema”, lembra Pedro Chuqui, da BASF.  “Algumas aplicações já estão bem endereçadas 

com relação ao reúso e outras estão bem em relação ao destino final. Além de desenvolver a tecnologia do 

próprio produto, é preciso ter o ciclo fechado para que elas não tenham qualquer tipo de invulnerabilidade e 

comprometam a sustentabilidade no futuro”, completou Renato Yoshino de Lima, da Braskem.  



No caso do polietileno verde, Antonio Alfredo Teixeira Mendes, da NaanDanJain Brasil, afirmou que ele já é 

usado no agronegócio. “Colocamos no mercado, junto com a Braskem, o polietileno verde, inclusive trazendo na 

mensagem da cana para a cana, porque foram em projetos de grande porte do setor sucroenergético, onde 

aplicamos o produto renovável que ajudará a produzir mais cana-de-açúcar”. 

A Subcomissão de Plasticultura da Abiquim tem como um dos seus objetivos levar informação sobre a correta 

utilização das soluções plásticas para os canais de venda e produtores rurais. Ela possui uma parceria com a 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) para a capacitação de produtores e extensionistas 

rurais, que levam conhecimento adquirido na Embrapa aos produtores espalhados pelo País.  

Mais informações sobre a Subcomissão de Plasticultura com a assessora de Comissões Setoriais da Abiquim, 

Carolina Ponce de León, pelo e-mail: carolina.poncedeleon@abiquim.org.br.  

Clique aqui para assistir a live “Plasticultura: Perspectivas de Mercado” no canal da Abiquim no YouTube.  

 
 
MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE  

Fiesp e Ciesp realizam treinamentos online sobre 
Cadastro Técnico Federal do Ibama  

 
A Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP) e o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo 

(CIESP), em parceria com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), 

realizam capacitações online para treinar o setor industrial sobre a forma correta de preenchimento do Cadastro 

Técnico Federal (CTF) do Ibama, obrigatório para pessoas físicas e jurídicas que exercem atividades potencialmente 

poluidoras e utilizadoras de recursos ambientais.  

Os próximos treinamentos serão realizados nos dias 30 de setembro, 14 de outubro, 21 de outubro, 11 de 

novembro e 26 de novembro. O treinamento oferece capacitação teórica e prática para o preenchimento online 

do CTF e nele são abordados assuntos como: a legislação pertinente ao cadastro, quem é obrigado a se inscrever e 

como realizar a inscrição, como saber se a empresa está regular, a importância de manter o registro atualizado e o 

acesso ao sistema do Ibama. 

Clique aqui para fazer sua inscrição no treinamento que será realizado no dia 30 de setembro.  

Mais informações sobre o Cadastro Técnico Federal do Ibama, com a gerente de Sustentabilidade da Abiquim, 

Aline Bressan, pelo e-mail: aline.bressan@abiquim.org.br.  

 

FRENTE PARLAMENTAR DA QUÍMICA 

mailto:carolina.poncedeleon@abiquim.org.br
https://www.youtube.com/watch?v=Fg1snL-h9zg&t=2877sz
https://zoom.us/meeting/register/tJwudeqhrDMtHd1_S845MWBIQkclSo1aPiSX?_x_zm_rtaid=ecS9f1uFTQiMNqnDfmkYZQ.1600345352308.6fa67ea9447b8ec370fc11de35394fea&_x_zm_rhtaid=822
mailto:aline.bressan@abiquim.org.br


Importância de uma legislação nacional sobre uso do poliuretano  
é debatida com assessores do deputado Paulo Ganime 

 
A importância do poliuretano como material para proporcionar isolamento térmico e resistência ao fogo foi tema 

de audiência, entre representantes da indústria química e da Abiquim, com os assessores do deputado federal 

Paulo Ganime (NOVO/RJ), Sérgio Pereira e Yara Haquim. 

Durante o encontro, realizado por videoconferência, no dia 22 de setembro, foi destacado que existem normas 

técnicas que disciplinam as aplicações do poliuretano na construção civil. Mas, é necessário que o debate sobre o 

tema chegue ao Congresso Nacional com o objetivo de harmonizar as discussões em todos os estados da 

federação, evitando regulações diferentes em cada estado que ocasionam na apresentação de projetos de lei que 

inviabilizam a aplicação do produto, consequentemente prejudicando as empresas de sua cadeia produtiva e 

trazendo a falta de isonomia entre os estados.  

Os representantes do setor químico destacaram que o poliuretano é aplicado na construção civil, onde é usado em 

lajes, telhas, forros e sistemas construtivos, promovendo benefícios como economia de energia e velocidade da 

obra, além de ser um excelente isolante térmico. O produto também é usado em refrigeradores, embalagens e 

equipamentos do setor médico-hospitalar. Além disso, os profissionais do setor químico lembraram que é 

importante atender as normas, já existentes, de segurança de combate ao fogo.  

Participaram da reunião o vice-coordenador da Comissão Setorial de Poliuretano da Abiquim e representante da 

Purcom Química na Comissão, Giuseppe Santachè; o gerente de Relações Governamentais da Dow e 

representante da empresa na Comissão Temática de Relações Governamentais da Abiquim, Alexandre Amissi; e o 

gerente comercial e técnico da Dow, Rodnei Abe. Pela Abiquim participaram o diretor de Relações Institucionais, 

André Passos Cordeiro; o gerente de Inovação e Assuntos Regulatórios, Fernando Tibau; a assessora de Comissões 

Setoriais e coordenadora-executiva da Comissão de Poliuretano, Carolina Ponce de León; e os assessores de 

Relações Institucionais, Lidiane Soares e Pável Pereira, além do assessor da Umbelino Lobo, Leonardo Nunes.  

Mais informações sobre a Comissão Setorial de Poliuretano podem ser obtidas com a assessora de Comissões 

Setoriais da Abiquim, Carolina Ponce de León, pelo e-mail: carolina.poncedeleon@abiquim.org.br.  

 
CONSULTA PÚBLICA  

Antaq recebe contribuições para Agenda Regulatória Biênio 2020/2021 
 

A Agência Nacional de Transporte Aquaviários (Antaq) realiza as Tomadas de Subsídios nº 3 e nº 4/2020. A 

primeira, Tomada de Subsídio (TS) nº 3, tem o objetivo de obter contribuições e subsídios, por escrito, para a 

concretização do tema 2.2 da Agenda Regulatória Biênio 2020/2021, que busca desenvolver metodologia para 

determinar abusividade na cobrança de sobre-estadia de contêineres. Já a segunda, TS nº 4, tem o objetivo de 

mailto:carolina.poncedeleon@abiquim.org.br


concretização do tema 2.3 da mesma agenda e busca aprimorar a transparência na cobrança dos valores extra-

frete e sobretaxas do transporte marítimo. 

A Abiquim irá receber contribuições setoriais para consolidação para ambas as Tomadas de Subsídios, 

respectivamente até o dia 09 de outubro e até 22 de outubro, no endereço de e-mail 

estagio.juridico@abiquim.org.br.  

As contribuições para a TS nº 3 podem ser feitas até às 23h59 do dia 16 de outubro, exclusivamente por meio de 

questionário eletrônico, não são aceitas contribuições enviadas de outra forma. A agência também permite, 

mediante identificação do contribuinte e no prazo estipulado, o envio de imagens digitais como mapas, plantas e 

fotos, como anexos para o e-mail: anexo_tomada032020@antaq.gov.br.  

As contribuições para a TS nº 4 poderão ser feitas a partir de 1º de outubro até às 23h59 do dia 29 de outubro, 

seguindo os mesmos moldes da Tomada de Subsídio anterior, a Antaq permitirá, mediante identificação do 

contribuinte e no prazo estipulado, o envio de imagens digitais como mapas, plantas e fotos, como anexos desta 

vez para o e-mail: anexo_tomada042020@antaq.gov.br.  

Caso o interessado em contribuir para as Tomadas de Subsídios nº 3 e/ou nº 4/2020 não disponha dos recursos 

necessários para o envio de sua contribuição ele poderá utilizar o computador da Secretaria-Geral (SGE) da 

agência, no caso de Brasília, ou nas unidades regionais da Antaq. As contribuições recebidas serão disponibilizadas 

aos interessados no site da agência.  

Qualquer dúvida, a assessora jurídica da Abiquim, Luiza Ribeiro, no número (11) 2148-4727.  

Clique para ler o Aviso de Tomada de Subsídios: nº 3/2020 e nº 4/2020. 

Clique para fazer sua contribuição à Tomada de Subsídios: nº 3/2020 e nº 4/2020. 

Clique aqui para acessar a lista de unidades regionais da Antaq. 

 

 
NORMALIZAÇÃO 

ABNT celebra 80 anos promovendo a normalização 
de produtos e serviços no Brasil  

 
A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) celebrou, nesta segunda-feira (28), 80 anos de fundação. 

Nessas oito décadas, a ABNT vem promovendo a padronização de diversos produtos em cerca de 300 Comitês 

Técnicos, que já produziram mais de 8 mil documentos normativos, muitos deles utilizados para implementação 

de políticas públicas no Brasil.  
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A Abiquim faz parte do Conselho Deliberativo, onde é representada pelo presidente-executivo, Ciro Marino, e 

pela diretora de Assuntos Técnicos, Andrea Carla Barreto Cunha; do Conselho Técnico, onde é representada pela 

assessora de Assuntos Regulatórios, Camila Hubner Barcellos, que também é responsável pela superintendência 

do Comitê Brasileiro de Química (CB-010), criado pela ABNT em 1968 e que desde 1994 está sob jurisprudência 

da Abiquim; já a secretaria-executiva do CB-010 é de responsabilidade da assessora de Comissões Setoriais e 

Normas Técnicas da Abiquim, Renata Souza. 

 

Foto: Arquivo pessoal 

 
Maria Cristina Marodin 

 

“A ABNT por meio de seus diversos comitês e comissões de estudos tem ajudado, ao longo do tempo, as 

empresas brasileiras a se adaptarem e fornecerem produtos de melhor qualidade. Isso se torna mais importante 

nesse momento de pandemia onde todos os esforços estão voltados ao combate e prevenção à contaminação 

com o coronavírus”, afirma a coordenadora da Comissão de Estudos de Produtos Químicos para Saneamento 

Básico, Água e Esgoto do CB-010, Maria Cristina Marodin, que coordena comissões de estudo da ABNT há mais 

de 20 anos, entre 1999 e 2003 foi coordenadora de uma comissão do Comitê Brasileiro de Construção Civil – CB-

02, e desde 2004 é coordenadora da Comissão de Estudos de Produtos Químicos para Saneamento Básico, Água 

e Esgoto. 

Entre as normas elaboradas pela Comissão de Estudos de Produtos Químicos para Saneamento Básico, Água e 

Esgoto destaque para a ABNT NBR 15.784 – Produtos químicos utilizados no tratamento de água para consumo 

humano — Efeitos à saúde – Requisitos, que foi a primeira e mais importante elaborada pela Comissão. 

Publicada em 2009 e revista em 2014 e 2017, ela é uma norma “guarda-chuva”, que estabelece os requisitos 



para o controle de qualidade de todos os produtos químicos utilizados em sistemas de tratamento de água para 

consumo humano e os limites das impurezas nas dosagens máximas de uso indicadas pelo fornecedor do 

produto e deve ser considerada sempre que se utilizar qualquer produto químico para a potabilização da água. 

“Essa era uma enorme lacuna no cenário brasileiro, que dava margem à criação de uma certa insegurança 

quanto ao uso desses produtos, em especial pelas dúvidas existentes quanto a sua eventual toxicidade ao ser 

adicionado à água de consumo humano e potenciais efeitos deletérios ao meio ambiente”, afirma Maria 

Cristina.  

O próximo trabalho da Comissão será a revisão/atualização das normas relativas ao Hipoclorito de Sódio. “Esse 

produto é um desinfetante largamente utilizado em saneamento básico, em especial no tratamento de água 

para consumo humano. No momento seu uso é ainda mais importante, em função da pandemia de Covid-19, 

não somente na potabilização da água, mas também na higienização e desinfecção de superfícies e pisos”, 

completa Maria Cristina.  

 

Foto: Arquivo pessoal 

 
Wanderley da Costa 

 

Coordenador da Comissão de Estudos de Adesivos, Colas e Selantes do CB-010 desde 2006 e membro da 

Comissão de Estudos de Poliuretano, Wanderley da Costa, que também já coordenou, por alguns anos, o Grupo 

de Trabalho da Poliureia explica: “A normalização é a base mestra de referência para direcionar e apoiar a 

indústria nos quesitos técnicos dos produtos e serviços, por meio das normas homologadas que devem ser 

cumpridas, dando segurança às empresas, bem como à sociedade”.  



As normas da ABNT são desenvolvidas pela Comissão de acordo com a demanda das empresas, bem como da 

sociedade e também no caso da necessidade de projetos específicos em que podem ser criados Grupos Técnico 

(GTs). “Eles possuem coordenadores especialistas, com profundo conhecimento técnico no assunto e que 

utilizam parâmetros internacionais para os temas abordados. O GT pode trabalhar com uma agenda separada 

da comissão principal e ao término dos trabalhos, o projeto de norma é submetido para apreciação de todo o 

colegiado para as deliberações, antes de seu encaminhamento para revisão e publicação. A segurança deste tipo 

de procedimento garante o conhecimento público e atual sobre o tema abordado. A cada cinco anos é feita uma 

revisão visando a adequação e atualização da norma as tecnologias atuais”, explica o coordenador da Comissão 

de Estudo de Adesivos, Colas e Selantes do CB-010, Wanderley da Costa.  
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Fabriciano Pinheiro 

 

O coordenador da Comissão de Estudo de Informações sobre Segurança, Saúde e Meio Ambiente do CB-010, 

Fabriciano Pinheiro, integra a comissão desde 2007 e passou a coordená-la em 2011. Além do CB-010, Pinheiro 

também integra a Comitê Brasileiro de Transportes e Tráfego – CB-016. Ele ressalta a segurança gerada pelas 

normas técnicas e destaca o trabalho de internalização do Sistema Globalmente Harmonizado para Classificação 

e Rotulagem de Produtos Químicos (GHS), da ONU. “A norma ABNT NBR 14725 tem um papel fundamental, pois 

sem ela não teríamos o conteúdo do GHS implementado no Brasil, este sistema é a referência para as empresas 

classificarem e comunicarem os perigos dos produtos químicos, por meio FISPQ (Ficha de Informação de 

Segurança para Produtos Químicos) e rótulos, isso gera maior segurança em todo o ciclo de vida do produto, 

seja no momento de manipulação ou mesmo de descarte. Dessa forma é possível oferecer mais segurança aos 

trabalhadores, à sociedade e ao meio ambiente”, afirma Pinheiro.  



Melhorar a gestão segura dos produtos químicos também é o foco de um novo projeto de norma que a 

Comissão de Estudo de Informações sobre Segurança, Saúde e Meio Ambiente está desenvolvendo, referente à 

armazenagem segura e incompatibilidade química. “É um projeto para subsidiar o armazenamento seguro de 

produtos químicos em qualquer segmento industrial, tendo em vista a ausência de uma referência normativa 

ampla para essa etapa do ciclo de vida do produto. Com essa norma vamos contribuir para maior segurança da 

sociedade e trabalhadores, evitando acidentes em função da armazenagem não adequada, como também, 

preservar o meio ambiente”, completa Pinheiro.  
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Wendel Oliveira de Souza 

 

Segundo o coordenador da Comissão de Estudos de Poliestireno Expandido (EPS) do CB-010, Wendel Oliveira de 

Souza, as normas da ABNT estabelecem as regras na produção de um material ou na prestação de um serviço. 

“O processo de normalização garante que todos os padrões de segurança, qualidade e eficiência foram 

adotados e que o bem ou serviço entregue está apto para ser utilizado pela população em geral”. 

O coordenador ressalta que se houver fiscalização adequada, os maus produtores deixarão de existir por não 

conseguirem atender aos padrões requeridos. “Com isto, como em uma seleção natural, apenas os melhores 

sobreviverão e a população será beneficiada de produtos com qualidades iguais ou superiores à norma”.  

Sobre o processo para o desenvolvimento das normas, Wendel Souza destaca a importância dos grupos de 

trabalho para endereçar todos os assuntos que vão norteá-las e demandam muito trabalho científico para sua 

aprovação. “É um trabalho extenso que exige testes de laboratório, de campo, estudos de outras normas em 

outros países ou regiões, além de diversas reuniões”. Entre os trabalhos realizados pela comissão, Souza destaca 

a aprovação em tempo recorde da norma de caracterização do EPS pela ABNT NBR 16866:2020 - Poliestireno 



expandido (EPS) - Determinação das propriedades - Métodos de ensaio. 

O Comitê Brasileiro de Química (CB-010) também é formado pela Comissão de Estudos de Derivados de Óxido 

de Eteno, coordenado por Raquel da Silva, e pela Comissão de Estudos de Poliuretano, coordenado por Eduardo 

Zanini. Ao todo o CB-010 já publicou 110 normas técnicas.  

Mais informações sobre o trabalho do CB-010 pelo e-mail: renata.souza@abiquim.org.br, com a chefe de 

secretaria do CB-010, Renata Souza. 

WORKSHOP 

AEB, CNI e Firjan realizam workshop sobre a estratégia de inserção do Brasil  
no novo contexto mundial  

 
A Associação de Comércio Exterior do Brasil (AEB), a Confederação Nacional da Indústria (CNI) e a Federação das 

Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan) realizam o workshop virtual “Estratégia de inserção do Brasil no 

novo contexto mundial”, no dia 22 de outubro, das 09:00 às 12:30 h. 

O workshop é gratuito e em sua programação será abordado como as principais economias do mundo estão 

implementando suas políticas comerciais, em especial no combate a práticas desleais de comércio, que poderão 

servir de referência para o governo brasileiro, sempre respeitando as regras multilaterais de comércio; e a 

necessidade do Brasil combinar sua agenda de abertura econômica com a redução do reconhecido Custo-Brasil, 

em paralelo ao desenvolvimento do sistema de defesa comercial embasado no corpo jurídico do Acordo Geral da 

Organização Mundial do Comércio (OMC), visando a garantir o livre comércio e a justa concorrência. 

Durante o workshop também serão analisadas as experiências de países tradicionais no contexto do comércio 

internacional frente ao novo cenário mundial, permitindo uma discussão mais aprofundada das estratégias e 

políticas que podem e devem ser implementadas pelo Brasil, com vistas a salvaguardar sua competitividade e 

inserção no mercado global. 

Clique aqui para fazer sua inscrição no workshop “Estratégia de inserção do Brasil no novo contexto mundial”. 

Mais informações podem ser obtidas no Whatsapp (21) 2544-0180. 

 

 

  

 
 

Os dados do Programa Atuação Responsável® também incluem os avanços 
promovidos pelas sócias colaboradoras, empresas de logística que oferecem 
serviços à indústria química. De 2007 a 2018, essas empresas reduziram em 
56% a frequência de acidentes com afastamento. 
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