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ENAIQ 

Desempenho do setor químico no segundo semestre e seu papel  
no combate à Covid-19 serão abordados no 25º ENAIQ  

 

 

A Abiquim realiza no dia 4 de dezembro, em formato virtual, com transmissão aberta ao público via redes 

sociais (Vimeo e YouTube), o 25º Encontro Anual da Indústria Química (ENAIQ).  

A abertura do evento terá a participação do presidente do Conselho Diretor da Abiquim, Marcos De Marchi, que 

abordará o papel da indústria química no combate à Covid-19 e a recuperação do setor durante o segundo 

semestre; e do presidente da Frente Parlamentar da Química (FPQuímica), deputado Afonso Motta (PDT/RS).  

O secretário-especial de Produtividade, Emprego e Competitividade (SEPEC), do Ministério da Economia, Carlos 

Alexandre Da Costa, abordará as perspectivas econômicas para 2021, após um ano em que o País foi afetado 

pela pandemia de Covid-19, mas também foram realizadas medidas importantes para a indústria como a 

aprovação do novo Marco Legal do Saneamento Básico e a aprovação do PL do Gás na Câmara dos Deputados. 



A programação do ENAIQ contará com uma apresentação do diretor de Desenvolvimento Sustentável da 

Braskem, líder da Força-Tarefa de Advocacy em Energia e Mudanças Climáticas do International Council of 

Chemical Associations (ICCA), Jorge Soto. O desempenho da indústria química brasileira em 2020 será 

apresentado pelo presidente-executivo da Abiquim, Ciro Marino.  

Durante o ENAIQ, também serão anunciados os vencedores do 19º Prêmio Kurt Politzer de Tecnologia, que 

reconhece projetos de inovação tecnológica na área química.  

O 25º ENAIQ – Encontro Anual da Indústria Química tem o patrocínio das empresas: Ambipar, BASF, Braskem, 

Cabot, Cesari, Clariant, Croda, Deten, Elekeiroz, Evonik, Indorama, Ingevity, Innova, Nitro, Oxiteno, Petrom, 

Rhodia, Unigel, Unipar e White Martins. As empresas interessadas em patrocinar o evento podem entrar em 

contato com o assessor de marketing da Abiquim, Fernando Tavares, pelo e-mail: 

fernando.tavares@abiquim.org.br.           

Clique aqui para acessar o site do 25º Encontro Anual da Indústria Química (ENAIQ). Cadastre-se para receber 

antecipadamente o link da transmissão do evento.    

 

PRÓ-QUÍMICA 

Central de Emergência Pró-Química tem novo número  
 

A Central de Emergência Pró-Química tem novo número: 0800 110 8270. Esta alteração atende ao Regulamento 

Geral de Numeração, da Resolução 709 da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), de 27 de março de 

2019. 

O Pró-Química é um programa de abrangência nacional. Ele foi criado pela Abiquim no fim dos anos 80 e é 

operado há seis anos pelo Grupo Ambipar. O Pró-Química exerce um importante papel na promoção da 

segurança do setor ao informar os procedimentos de transporte e manuseio de produtos químicos, além de 

atender emergências e incidentes envolvendo produtos perigosos, por meio de uma central 0800 que atua 24 

horas. 

Clique aqui para visitar o site da Central Pró-Química.    

 

FRENTE PARLAMENTAR DA QUÍMICA  

Vice-presidente da Câmara, deputado Marcos Pereira, debate inserção internacional  
da economia com representantes do setor produtivo  

 

mailto:fernando.tavares@abiquim.org.br
http://www.enaiq.org.br/?
https://centralproquimica.com.br/o-pro-quimica-produtos-perigosos/


O vice-presidente da Câmara dos Deputados e coordenador político da Frente Parlamentar da Química (FPQuímica), 

deputado Marcos Pereira (Republicanos/SP) se reuniu, por meio de videoconferência, com o presidente da FPQuímica, 

deputado Afonso Motta (PDT/RS) e representantes da Abiquim, da indústria química e da Coalizão Indústria, no dia 20 

de novembro. 

A reunião foi centrada na agenda de inserção internacional da economia brasileira e na necessidade da abertura 

comercial estar alinhada com a redução do Custo Brasil. Os representantes do setor produtivo destacaram ao vice-

presidente da Câmara a necessidade do parlamento, como representante da sociedade, participar diretamente dos 

debates da agenda de abertura comercial; a importância do fortalecimento do sistema de Defesa Comercial; e o 

estabelecimento de estrutura institucional de interlocução entre o Estado e o setor privado sobre políticas públicas de 

comércio internacional. 

O deputado explicou que analisará as propostas do setor produtivo sobre o tema, em especial a proposta de um Projeto 

de Decreto Legislativo para melhor alinhar o decreto que regula o sistema de defesa comercial com os padrões 

internacionais definidos pela OMC, e que compreende a necessidade da abertura comercial estar alinhada com a 

redução do Custo Brasil. Também propôs uma agenda de reuniões com o Ministério da Economia, órgão responsável 

pela política de comércio exterior: começando pelo secretário especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais 

(SECINT), Roberto Fendt, e na sequência, com o secretário-executivo, Marcelo Guaranys, e o secretário especial de 

Produtividade, Emprego e Competitividade (SEPEC) Carlos Alexandre Da Costa. O presidente da FPQuímica, deputado 

Afonso Motta, colocou-se à disposição para apoiar esta agenda. 

Participaram da reunião representando a Comissão Temática de Relações Governamentais da Abiquim, o coordenador 

da Comissão e gerente de Relações Institucionais da Oxiteno, Frederico Marchiori; e os seguintes integrantes: a 

gerente de Relações Governamentais  da Braskem, Nubia Batista; o diretor de Relações Governamentais da Rhodia-

Solvay, Marcelo Perracini; a diretora de Relações Governamentais da Dow, Suelma Rosa. A Abiquim foi representada 

pelo presidente-executivo, Ciro Marino; pelo diretor de Relações Institucionais, André Passos; pela diretora de Assuntos 

de Comércio Exterior, Denise Naranjo; pelo gerente de Assuntos de Comércio Exterior, Eder da Silva; e pelos assessores 

de Relações Institucionais, Lidiane Soares e Pável Pereira.  

Também participaram da reunião o presidente-executivo da Associação Brasileira das Indústrias de Calçados 

(Abicalçados), Haroldo Pereira; o presidente-executivo da Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica 

(Abinee), Humberto Barbato; o assessor de Relações Internacionais da Abinee, Mario Branco; o presidente-executivo da 

Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq); José Velloso; o Relações Governamentais da 

Abimaq, Walter Filippeti; a consultora da Associação de Comércio Exterior do Brasil (AEB), Josefina Guedes; o 

superintendente da Associação Brasileira das Indústrias de Vidro (Abividro), Lucien Belmonte; o presidente-executivo do 

Grupo FarmaBrasil, Reginaldo Arcuri; e o presidente da Associação Brasileira da Indústria do Plástico (Abiplast), José 

Roriz. Pela Umbelino Lobo participou o diretor executivo, Felipe Oppelt.  



 
GÁS NATURAL 

Secretaria de Meio Ambiente e Infraestrutura do RS discute aumento  
de oferta de gás no Brasil em parceria com a Argentina 

 
A Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), do Governo do Rio Grande do Sul, promoveu reunião com 

membros da embaixada e do consulado da Argentina para discutir a integração energética entre Brasil e Argentina. 

A reunião, realizada em 18 de novembro, teve o objetivo de debater as alternativas e identificar ações para 

aumentar a oferta de gás e o seu uso no Rio Grande do Sul, tendo como base o Plano Argentino de Gás 2020-2024, 

lançado pelo governo argentino e que tem como objetivo incentivar o crescimento da produção de gás no país 

vizinho.  

Durante a reunião, o secretário da Sema, Artur Lemos Júnior, explicou que o Rio Grande do Sul pode passar de 

ponta de rede com acesso restrito ao gás, para ser um centro de distribuição de gás, pois o estado atualmente 

conta com 3,27% de participação de gás natural na sua matriz energética, e no restante do Brasil o percentual é de 

13,5%. Para viabilizar isso existe o desafio de dispor de um sistema de gasoduto que pode se tornar um hub de gás 

natural. “A soma de esforços irá culminar em avanços tanto no Brasil como na Argentina”, destacou.  

Como resultado do encontro, um Grupo de Trabalho (GT) será estruturado com profissionais do RS e da Argentina 

para avançar em ações práticas e efetivas. “A competitividade é um ponto muito importante a ser considerado e 

formar um grupo de atores, como os que participaram da reunião, é fundamental para avaliar todas as 

possibilidades e aprimorar a integração energética do gás, energia elétrica e outras variáveis”, disse o embaixador 

da Argentina no Brasil, Daniel Scioli. 

A Abiquim foi uma das entidades convidadas para a reunião e foi representada pela diretora de Economia e 

Estatística, Fátima Giovanna Coviello Ferreira, que integra o GT formado. Também participaram da reunião 

representantes da Companhia de Gás do Estado do Rio Grande do Sul (Sulgás), do Sindicato da Indústria de Energia 

do Rio Grande do Sul (Sindienergia), da Central Térmica de Uruguaiana (Saesa), da Associação Brasileira de 

Grandes Consumidores de Energia (Abrace), do Sindicato das Indústrias Químicas do Estado do Rio Grande do Sul 

(Sindiquim) e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).  

  

COMÉRCIO EXTERIOR 

Abiquim consulta associados sobre propostas de atributos de produtos químicos  
para Portal Único do Comércio Exterior  

 
A Abiquim, por meio de seu Grupo Técnico (GT) Estratégico do Novo Processo de Importação, tem trabalhado 

no estabelecimento de propostas de atributos de produtos químicos para o Programa Portal Único do Comércio 



Exterior, lançado em 2014, por iniciativa do Governo Federal com vistas a reduzir a burocracia, o tempo e os 

custos nas exportações e importações brasileiras. Dentre os três pilares do Programa Portal Único do Comércio 

Exterior, há um relacionado à revisão dos processos de exportação e importação, em que são mapeadas as 

ineficiências dos processos e respectivas propostas de melhoria segundo o ponto de vista de representantes de 

diversas categorias de profissionais do comércio exterior (exportadores, importadores, transportadores, 

depositários, despachantes aduaneiros, dentre outros). 

Para a revisão dos processos, o Governo Federal criou o Projeto Mapeamento e Definição dos Atributos, que 

visa possibilitar a participação do setor privado na definição das características dos produtos (atributos) 

importados, que deverão constar nos módulos Catálogo de Produtos, Declaração Única de Importação (Duimp) 

e Licenças, Permissões, Certificados e Outros Documentos à Exportação (LPCO), no Novo Processo de 

Importação. A Abiquim está discutindo os atributos de produtos químicos no seu âmbito institucional de 

atuação, que deverão constar nos módulos Catálogo de Produtos, Duimp e LPCO, no Novo Processo de 

Importação. 

Os trabalhos estão divididos em duas etapas: a primeira é a discussão da cobertura setorial do universo de 

produtos químicos industriais (PQI), que contempla desde o capítulo 17 até o 40 da Nomenclatura Comum do 

Mercosul/Tarifa Externa Comum (NCM/TEC), tendo o seu GT Estratégico do Novo Processo de Importação 

discutido o levantamento de propostas para cada um dos referidos capítulos da tarifa, a segunda etapa, engloba 

o mapeamento de atributos de PQI ao nível de oito dígitos da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) da 

Tarifa Externa Comum (TEC). 

No contexto da finalização da segunda etapa, a Abiquim, com o propósito de transparência e de ampla 

publicidade do tema, principalmente àqueles associados que pelos mais variados motivos não conseguiram 

integrar os trabalhos do GT Estratégico do Novo Processo de Importação, solicita que encaminhem propostas de 

atributos, até o dia 27 de novembro de 2020, para o e-mail: diego.hrycylo@abiquim.org.br, tendo em vista, 

inclusive, que a Associação pretende apresentar, no dia 30 de novembro de 2020, os resultados desses 

trabalhos aos responsáveis pelo núcleo gestor do Projeto Portal Único. 

Para esclarecimentos adicionais, os interessados podem entrar em contato com o assessor de Assuntos de 

Comércio Exterior da Abiquim, Diego Hrycylo, pelos e-mails: diego.hrycylo@abiquim.org.br e 

eder.silva@abiquim.org.br ou celulares: (11) 97415-2177 / 96476-7854. 

  

CONSELHOS COMUNITÁRIOS 

Comissão de Diálogo com a Comunidade realiza  
Encontro Virtual de Conselhos Comunitários Consultivos  
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A Comissão Temática de Diálogo com a Comunidade da Abiquim realiza o Encontro Virtual de CCCs 2020, que terá 

como tema “Lições e Aprendizados de 2020: o Diálogo com a Comunidade no Mundo Pós-Covid”.   

O objetivo do Encontro, que será realizado por videoconferência, no dia 9 de dezembro, das 18 às 20 horas, é 

debater as lições e aprendizados das comunidades do entorno das indústrias durante a pandemia e os principais 

desafios e expectativas para o diálogo e relacionamento com as empresas no mundo pós-Covid. Além disso, será 

realizado o lançamento dos resultados da pesquisa realizada pela Comissão de Diálogo com a Comunidade 

intitulada “o Perfil do CCC da Indústria Química Brasileira”, que traz um retrato dos Conselhos Comunitários 

Consultivos das empresas químicas no País.  

Os conselheiros dos CCCs do Comitê de Fomento Industrial do Polo do Grande ABC (Cofip ABC), do Polo do Sul, 

CIDE Cubatão, Unipar Cubatão e Santo André, farão apresentações abordando tópicos como os desafios que a 

comunidade enfrentou durante a pandemia, as inovações promovidas pelo CCC para manter o contato e as 

atividades, os projetos criados durante a pandemia, o papel dos conselheiros para a manutenção do diálogo, os 

desafios dos CCCs no mundo pós-Covid e a importância dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável após os 

impactos da pandemia.  

Mais informações sobre o Encontro Virtual de CCCs com o coordenador-executivo da Comissão Temática de 

Diálogo com a Comunidade da Abiquim, Pável Pereira, pelo e-mail: pavel.pereira@abiquim.org.br.  

 

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, desde setembro, 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. 

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. O próximo treinamento será realizado no dia 26 de novembro. 

Clique aqui para fazer sua inscrição no treinamento. 

mailto:pavel.pereira@abiquim.org.br
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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. 

  

MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE  

Reunião online e ao vivo discutirá o Manifesto de Transporte de Resíduos – MTR  
 
A Câmara Ambiental da Indústria Paulista (CAIP), da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP) 

realiza, no dia 7 de dezembro, das 10 às 12 horas, uma reunião para discutir o Manifesto de Transporte de 

Resíduos (MTR) e esclarecer os processos para a emissão deste documento e os requisitos necessários. A reunião, 

que será feita por meio online e ao vivo, com transmissão no canal da FIESP no YouTube, terá a participação do 

presidente da Associação Brasileira de Empresas de Tratamento de Resíduos e Efluentes (Abetre), Luis Gonzaga.  

O MTR é uma ferramenta online criada para rastrear resíduos, controlando a geração, armazenamento 

temporário, transporte e destinação dos resíduos sólidos no Brasil. Ele foi instituído nacionalmente pela Portaria 

nº 280/2020 e a Abetre desenvolveu a ferramenta em parceria com o Ministério do Meio Ambiente. A utilização 

do MTR é obrigatória para todos os geradores de resíduos sujeitos à elaboração de Plano de Gerenciamento de 

Resíduos Sólidos.  

O gerador de resíduos deverá emitir o formulário do MTR no Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão de 

Resíduos Sólidos (SINIR) para cada remessa de resíduo. Os destinadores finais de resíduos terão que emitir o 

Certificado de Destinação Final (CDF), que atesta a tecnologia aplicada ao tratamento e/ou destinação final 

ambientalmente adequada dos resíduos recebidos. 

O início da obrigatoriedade para a utilização do MTR é no dia 1º de janeiro de 2021. O MTR e o Inventário Nacional 

de Resíduos Sólidos serão disponibilizados, em caráter experimental, para cadastro e emissão pelo SINIR, até 31 de 

dezembro deste ano, por meio dos links mtr.sinir.gov.br e inventario.sinir.gov.br, respectivamente. 

Clique aqui para ler a Portaria nº 280/2020 do Ministério do Meio Ambiente.  

Clique aqui para assistir a reunião sobre o Manifesto de Transporte de Resíduos (MTR) 

Mais informações com a gerente de Sustentabilidade da Abiquim, Aline Caldas Bressan, pelo e-mail: 

aline.bressan@abiquim.org.br.  
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O Comitê Brasileiro de Química (CB-010) da Associação Brasileira de Normas 
Técnicas (ABNT) foi criado em 1968 e desde 1994 ele está sob jurisprudência da 
Abiquim é formado por seis comissões e já publicou 110 normas técnicas.  

 

 

 

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 

 

 

✓ Canal Rural – Fertilizantes respondem por 68,6% das importações de produtos químicos  

✓ Comex do Brasil – Importação de produtos químicos cresceu 5% até outubro e deve totalizar US$ 45,2 

bilhões em 2020 

✓ AtomicAgro – Brasil deve importar recorde de 50 mi/tons 

✓ AzSolutio – Importação de produtos químicos cresceu 5% até outubro e deve totalizar US$ 45,2 

bilhões em 2020 

✓ Anglassa – Químicos: Brasil deve importar recorde de 50 mi/tons 

✓ Portal DBO – Importação brasileira de produtos químicos cresceu 5%  

✓ Petronotícias – Importação de fertilizantes continua pesar desfavoravelmente na balança comercial 

https://www.facebook.com/abiquimoficial/
https://www.instagram.com/abiquim.oficial/
https://www.youtube.com/user/VideosAbiquim
https://twitter.com/abiquimoficial
https://www.canalrural.com.br/radar/fertilizantes-respondem-por-686-das-importacoes-de-produtos-quimicos/
https://www.comexdobrasil.com/importacao-de-produtos-quimicos-cresceu-5-ate-outubro-e-deve-totalizar-us-452-bilhoes-em-2020/
https://www.comexdobrasil.com/importacao-de-produtos-quimicos-cresceu-5-ate-outubro-e-deve-totalizar-us-452-bilhoes-em-2020/
https://atomicagro.com.br/brasil-deve-importar-recorde-de-50-mi-tons/
http://www.azsolutio.com.br/?p=30968
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https://blog.anglasa.com.br/quimicos-brasil-deve-importar-recorde-de-50-mi-tons/
https://www.portaldbo.com.br/importacao-brasileira-de-produtos-quimicos-cresceu-5/
https://petronoticias.com.br/importacao-de-fertilizantes-continua-a-pesar-desfavoravelmente-na-balanca-comercial-dos-quimicos/


dos químicos  

✓ Portal da Indústria – Encerramento do ENAI aponta barreiras e possibilidades para indústria 4.0 

✓ Cooperativa Agrícola Mista de Prudentópolis – Químicos: Brasil deve importar recorde de 50 mi/tons 

✓ Global Fert – Fertilizante foi o principal químico importado no Brasil  

✓ MenaFN – Chemicals imports to Brazil up 5%  

✓ Agência de Notícias Brasil – Árabe – Importação brasileira de produtos químicos cresceu 5%  

✓ Agrolink – Químicos: Brasil deve importar recorde de 50 mi/tons 

✓ Revista Paint & Pintura – 1º Fórum Latino-Americano Paint & Pintura terá tradução simultânea  

✓ Estadão.com – Não há desabastecimento estrutural de insumos no País, dizem fornecedores  

✓ ABTLP – ENAIQ 2020  

✓ Revista Borracha Atual – Inscrições para o 25º ENAIQ já podem ser feitas no hotsite do evento 

✓ Revista Borracha Atual – Setor químico tem bom desempenho pelo quarto mês seguido  

✓ Mega Moveleiros – Abiquim realiza 2º Encontro Anual de Colas, Adesivos e Selantes  

✓ Petronotícias – Setor de produtos químicos apresenta melhora discreta, mas indica evolução 

constante  

✓ Sinproquim – Abiquim promove este mês curso on-line sobre capacitação em petroquímica 

Notícias das associadas  

Press releases distribuídos pelas empresas  

 

Rhodia lança solução natural “pronta para uso” para formulações sustentáveis de produtos de limpeza  

Participe do Covestro Media Talks – Biomassa matéria-prima do futuro  

 

AGENDA DE REUNIÕES DAS COMISSÕES*  

Reuniões programadas nos dias 25 a 30 de novembro   

25 de novembro 

09h00 – Comissão Temática de Economia 

26 de novembro 

09h00 – Comissão Temática de Gás Natural  

10h00 – Comissão Temática de Preparação e Atendimento a Emergências (PAE) 

30 de novembro  

14h00 – Comitê para o Desenvolvimento Sustentável  

 

*todas as reuniões serão realizadas por videoconferência  

https://petronoticias.com.br/importacao-de-fertilizantes-continua-a-pesar-desfavoravelmente-na-balanca-comercial-dos-quimicos/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/institucional/encerramento-do-enai-aponta-barreiras-e-possibilidades-para-industria-40/
http://www.camp.coop.br/?notagricolas=quimicos-brasil-deve-importar-recorde-de-50-mi-tons
https://www.globalfert.com.br/noticias/mercado/fertilizante-foi-o-principal-quimico-importado-no-brasil/
https://menafn.com/1101149787/Chemicals-imports-to-Brazil-up-5
https://anba.com.br/importacao-brasileira-de-produtos-quimicos-cresceu-5/
https://www.agrolink.com.br/noticias/quimicos--brasil-deve-importar-recorde-de-50-mi-tons_442538.html
https://www.paintshow.com.br/paintpintura/noticias/view/7121/1-forum-latino-americano-paint-pintura-tera-traducao-simultanea?categoria=1
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,nao-ha-desabastecimento-estrutural-de-insumos-no-pais-dizem-fornecedores,70003513941
http://www.abtlp.org.br/index.php/enaiq-2020/
https://www.borrachaatual.com.br/materia.php?id=OTY3
http://www.elaste.com.br/materia.php?id=OTY2
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