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POLÍTICA INDUSTRIAL

Governo indiano anuncia 87 bilhões de investimentos na petroquímica
Já o Brasil segue o caminho oposto, com a extinção do REIQ sem realizar a Reforma Tributária
O Brasil ocupa a sexta colocação mundial no ranking das maiores indústrias químicas do mundo, mas essa
colocação pode estar ameaçada. A Índia, que está na sétima posição do mesmo ranking, anunciou durante a
conferência “India Chem 2021”, realizada entre os dias 17 e 19 de março, em Nova Delhi, que deverão ser feitos
cerca de 87 bilhões de dólares em novos investimentos no setor petroquímico no país. O anúncio foi feito pelo
secretário do Departamento de Químicos e Petroquímicos do Ministério de Químicos e Fertilizantes da Índia,
Yogendra Tripathi.
Estão programados 11 projetos no valor de US$ 17 bilhões para serem concluídos na Índia até 2024. O mercado
petroquímico da Índia deve chegar a US$ 300 bilhões em 2025, com uma taxa de crescimento anual de cerca de
11% nos próximos cinco anos, sendo que a Índia é um grande importador de petróleo, inclusive do Brasil.
Segundo Tripathi, o governo da Índia tem buscado constantemente opções de política e racionalizado a estrutura
de tarifas com o objetivo de estimular a produção doméstica. “Os motores de crescimento para o mercado de
produtos químicos da Índia incluem baixo consumo per capita no país, aumento da demanda de exportação e
novas iniciativas governamentais”. Uma dessas iniciativas é o “Esquema de Incentivos Vinculados à Produção”, que
visa impulsionar a manufatura doméstica e as exportações, oferecendo incentivos às vendas incrementais de
produtos feitos em fábricas nacionais.
Ao mesmo tempo, no Brasil, o governo federal acaba de extinguir o Regime Especial da Indústria Química (REIQ),
no momento em que o Congresso Nacional aprovou o Projeto de Lei (PL) 4.476/2020, anterior PL 6.407/2013,
também conhecido como PL do Gás. O País tem petróleo e gás natural para a petroquímica, mas segue um
caminho oposto da Índia.

Clique aqui para ler a matéria “India eyes $87bn worth of new major petrochemical projects – govt official”,
publicada no site da Independent Commodity Inteligence Services (ICIS).

REIQ

Fieb e Firjan publicam notas técnicas sobre os impactos do fim do Regime Especial da
Indústria Química - REIQ
A Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb) e a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro
(Firjan) divulgaram notas técnicas informando sobre o impacto do fim do REIQ em seus estados. Clique aqui para
ler a nota técnica da Fieb. Clique aqui para ler a nota técnica da Firjan.

NORMAS REGULAMENTADORAS

Ministério da Economia revisa Normas Regulamentados nº 6, 11, 33, 34 e 35,
sugestões podem ser encaminhadas à Abiquim
A Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia publicou o Aviso de Tomada de
Subsídios nº7/2021, para instruir a revisão das seguintes Normas Regulamentadoras (NRs):
nº 06 - Equipamento de Proteção Individual (EPI), clique aqui para fazer sua sugestão;
nº 11 - Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Materiais, clique aqui para fazer sua sugestão;
nº 33 - Segurança e Saúde nos Trabalhos em Espaços Confinados, clique aqui para fazer sua sugestão;
nº 34 - Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção, Reparação e Desmonte Naval, clique
aqui para fazer sua sugestão;
nº 35 - Trabalho em Altura, clique aqui para fazer sua sugestão.
As contribuições podem ser realizadas diretamente nos documentos eletrônicos disponíveis nos links indicados, ao
lado de cada norma, até o dia 19 de abril de 2021. Em seguida, as sugestões serão analisadas por grupo técnico
indicado pela Secretaria de Trabalho para dar continuidade às revisões normativas propostas. Dúvidas a respeito
da utilização da plataforma podem ser encaminhadas para o e-mail normatizacao.sit@mte.gov.br. Sugestões
encaminhadas por e-mail não serão consideradas.
A Abiquim também fará contribuições, por meio da Comissão Temática de Saúde, Segurança e Higiene do
Trabalhador da Associação. Neste caso, as sugestões devem se encaminhadas para o assessor técnico da Abiquim,
Willian Matsuo, no e-mail willian.matsuo@abiquim.org.br, até 10 de abril.

As Tomadas Públicas de Subsídios visam identificar os possíveis problemas regulatórios, as alternativas existentes e
suas repercussões para subsidiar os trabalhos de revisão das normas regulamentadoras e anexos. Não são
buscadas sugestões sobre a redação de itens e subitens específicos.
A harmonização e redução da burocracia (nesse caso em relação ao normativo trabalhista) foi iniciado em
fevereiro de 2019 com a revisão e modernização de todas as Normas Regulamentadoras.
Em alguns casos, são realizadas apenas harmonizações das NRs. Nos casos de alteração de conteúdo, deve ser
instaurado o processo de revisão, composto pelas etapas de Consulta Pública, análise de contribuições pela
Secretaria de Trabalho; análise da proposta por Grupo Tripartite; aprovação pela CTPP e publicação da Norma.
As contribuições apresentadas poderão basear o processo de modernização destas normas. As normas aprontadas
pela tomada de subsídios estão previstas para serem deliberadas pela Comissão Tripartite Paritária Permanente
(CTPP), formada por representantes do governo federal, indicados pelos ministérios da Economia e da Saúde, das
confederações empresariais e das centrais sindicais, nas reuniões de agosto e outubro.
Clique aqui para ler o Aviso de Tomada Pública de Subsídios nº7/2021.
Mais informações sobre o processo de revisão das NRs com o assessor técnico da Abiquim, Willian Matsuo, pelo email: willian.matsuo@abiquim.org.br.

LOGÍSTICA REVERSA

ABNT realiza reunião de abertura da ABNT/CEE-246 - Comissão de Estudos Especial de
Gestão de Resíduos Sólidos e Logística Reversa
No dia 19 de março, foi realizada pela ABNT a Reunião de abertura da ABNT/CEE-246 - Comissão de Estudos
Especial de Gestão de Resíduos Sólidos e Logística Reversa.
O evento contou com a participação de mais de 110 pessoas representantes de diversas instituições e empresas do
Brasil. Essa Comissão de Estudo Especial terá a missão de revisar normas já existentes e desenvolver novas
normas. A reunião foi conduzida pelo Diretor de Normalização, Nelson Assal, que destacou a importância do
Processo de Normalização da ABNT, e pelo coordenador da Comissão, o especialista Luiz Carlos Busato, que
apresentou o escopo do trabalho. A referida Comissão de Estudo Especial para um melhor planejamento das
discussões irá distribuir os temas em seis grupos de trabalho: GT 1 – Tecnologias de destinação de resíduos, GT 2 –
Classificação de resíduos e amostragem, GT 3 – Armazenamento de Resíduos Industriais / Perigosos, GT- 4
Gerenciamento de Resíduos, GT-5 – Resíduos de Transportes e GT-6 Logísticas e manufatura reversa.
A primeira reunião de trabalho da CEE-246 acontecerá no dia 6 de abril às 9 horas. A primeira reunião do GT 1 -

Tecnologias de Destinação, acontecerá no dia 6 de abril às 14 horas e a primeira reunião do GT 2 - Classificação de
Resíduos e Amostragem, acontecerá no dia 7 de abril às 14 horas.
Os interessados em fazer parte da CEE-246 e seus respectivos grupos de trabalho deverão solicitar a participação
até o dia 1º de abril às 18hrs para o analista da ABNT responsável, Eduardo Lima, pelo e-mail:
eduardo.lima@abnt.org.br.

DIA MUNDIAL DA ÁGUA

Governos e federações industriais discutem a importância dos recursos hídricos
em celebração ao Dia Mundial da Água
Para celebrar o Dia Mundial da Água, comemorado no dia 22 de março, o governo federal, o governo do
Maranhão, e as federações da indústria de São Paulo e Minas Gerais, realizam durante a semana eventos que
destacarão a importância dos recursos hídricos para a manutenção da vida e à indústria.
O “Seminário Águas Brasileiras” é um evento conjunto do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR)
Ministérios do Desenvolvimento Regional (MDR), Meio Ambiente (MMA), Agricultura, Pecuária e Abastecimento
(Mapa), Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), Controladoria Geral da União (CGU) e Agência Nacional de Águas e
Saneamento Básico (ANA). O seminário será realizado até 24 de março e tem o objetivo de discutir a importância e
os desafios da revitalização das bacias hidrográficas e outros temas relacionados, de modo a garantir água em
quantidade e qualidade necessárias para o desenvolvimento do Brasil.
A programação terá no dia 23 o painel “Águas brasileiras – a inovação para a superação dos desafios do
saneamento”, que contará com as apresentações “Água na indústria: inovações e perspectivas para o setor”, que
será feito pela especialista em Políticas e Indústria na Confederação Nacional da Indústria (CNI), Maria do Socorro
Lima Castello Branco; e “Experiência de reúso na indústria: Aquapolo”, caso que será apresentado pelo CEO da
Aquapolo Ambiental, Márcio José.
No dia 24, será realizado o painel “Estruturação de mecanismos de valoração da água”, que contará com a
apresentação “Estratégias empresariais para a produção ou fomento de serviços ambientais associados à água”,
que será feita pela diretora de Relações Institucionais do Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento
Sustentável (CEBDS), Adriana Leles. Ainda no dia 24, serão realizados os painéis “Reduzindo os eventos de risco por
meio de estratégias integradas de desenvolvimento territorial e de aproximação das cidades com água” e “Água:
elemento estratégico para o desenvolvimento econômico e para a segurança nacional”. Clique aqui para ver a
programação completa do “Seminário Águas Brasileiras” e assistir às apresentações.
A Secretaria Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais (SEMA), do Maranhão realiza, até 26 de março, a “I

Semana Estadual da Água no Maranhão”. O evento é transmitido no canal SEMA TV, no YouTube, e sua
programação aborda temas como: Recursos Hídricos e os Territórios Protegidos, Rizipiscicultura para Segurança
Alimentar e Combate à Pobreza Rural no Maranhão – Potencial e Perspectivas, Gestão em Recursos Hídricos, entre
outras. Além disso, será promovido o minicurso “Pagamento de Serviços Ambientais na Preservação de Recursos
Hídricos”. Clique aqui para ver a programação completa.
A Federação das Indústrias de Minas Gerais (FIEMG) e o Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam) realizam, no
dia 25 de março, o seminário “Reúso de Água Não Potável”, com o objetivo de compartilhar experiências e
conhecimento sobre a gestão sustentável dos recursos hídricos. Clique aqui para ver a programação e fazer sua
inscrição.
Também no dia 25, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP) realiza o webinar “Gestão Eficiente
das Águas”, que contará com a apresentação do Programa Águas Brasileiras, que será realizado pela especialista
de políticas públicas e gestão governamental do Ministério do Desenvolvimento Regional, Veronica Sánchez Cruz
Rios. Durante o webinar também será realizada a cerimônia de entrega da 15ª Edição do Prêmio FIESP de
Conservação e Reúso de Água. Clique aqui para ver a programação completa e fazer sua inscrição.
O Dia Mundial da Água foi criado pela Organização das Nações Unidas (ONU), por meio da Resolução
A/RES/47/193, de 21 de fevereiro de 1993, que fixou o dia 22 de março como data oficial para comemorar e
realizar atividades de reflexão sobre o significado da água para a vida na Terra. Em 2021 a data tem como tema
“valorizar a água”.
Mais informações com a assessora de Comissões Setoriais da Abiquim, Carolina Ponce de Léon, pelo e-mail:
carolina.poncedeleon@abiquim.org.br.

REGULAÇÃO

Polícia Civil de São Paulo publica instrução normativa sobre controle de produtos
acabados formulados com substância química controlada
A divisão de Produtos Controlados e Registro Diversos do departamento de Polícia de Proteção à Cidadania
publicou, no Diário Oficial do Estado de São Paulo, do dia 16 de março, a Instrução Normativa DPCRD – 1, que
dispõe sobre o controle e fiscalização de produtos acabados formulados com substância química controlada, como
saneantes, cosméticos, produtos de higiene, entre outros.
A instrução normativa isenta de controle os seguintes produtos formulados com substância química controlada:
saneantes; produtos de higiene; medicamentos; cosméticos; artigos de perfumaria, fragrâncias e aromas;
alimentos e bebidas; colas e adesivos; tintas, vernizes, resinas, vedantes e selantes; kits de reagentes para ensino,

pesquisa e uso diagnóstico; e outros que, após parecer técnico privativo da Divisão de Produtos Controlados e
Registros Diversos – DPCRD, do DPPC/Polícia Civil, não possuam propriedades de risco ao meio ambiente, saúde e
segurança pública, dada a sua natureza, concentração, aspecto e estado físico, ou pelo fato de não ser
economicamente viável proceder a separação dos componentes químicos controlados.
Para efeito da aplicação da instrução, os produtos formulados deverão possuir aplicação direta no ramo de
atividade a que se destinam e atender às exigências específicas dos respectivos órgãos normativos e/ou
reguladores. O produtor também não está dispensado de atender às normas de controle estabelecidas na
normatização vigente com relação aos produtos químicos controlados empregados como matéria-prima no
processo de produção, ainda que o produto final seja isento.
Clique aqui para ler a Instrução Normativa DPCRD – 1.
Mais informações com as assessoras técnicas da Abiquim, Camila Hubner Barcellos, pelo e-mail:
camila.barcellos@abiquim.org.br, e Elaine Faquim, pelo e-mail: elaine.faquim@abiquim.org.br.

Você sabia que a Comissão de Diálogo com a Comunidade da Abiquim é uma
das principais apoiadoras dos Conselhos Comunitários Consultivos? Os CCCs
são formados por voluntários, que tem como objetivo trocar informações
sobre as atividades das indústrias químicas locais, de forma transparente, a fim
de estabelecer iniciativas conjuntas para a saúde, a segurança e o meio
ambiente da comunidade.

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

✓ Petronotícias – Indústria química aprova a nova Lei do Gás mais ainda reclama do corte dos incentivos
tributários
✓ Agrolink – Déficit em produtos químicos avança mais de 20%
✓ Guia Offshore –Aprovação do PL do Gás no Congresso Nacional é primeiro passo para dar
competitividade à indústria nacional, diz Abiquim
✓ Valor online – Diante do risco de falta de oxigênio, Senado aprova convite para ouvir empresas do
setor
✓ Agência Senado – Comissão da Covid-19 vota requerimentos nesta quarta-feira
✓ Meio Filtrante – Abiquim registra crescimento no déficit acumulado da balança comercial de produtos
químicos
✓ Petronotícias – Balança Comercial da indústria química registra grande déficit com tendência de
agravar-se com o fim do REIQ
✓ Agência Estado – Abiquim: déficit em produtos químicos avança 21,2% e totaliza US$ 5,4 bi em 2
meses
✓ Rondônia Dinâmica – Hospitais de Rondônia têm oxigênio para mais 10 dias, alertam representantes
da indústria química
✓ Valor online – Indústria alerta para oferta limitada de oxigênio
✓ Valor online – Hospitais do Acre e de Rondônia só têm oxigênio para 13 dias
✓ Poder 360 – Oferta de oxigênio medicinal será monitorada pela Anvisa
✓ MSN – Hospitais do Acre e de Rondônia têm oxigênio para mais 13 dias
✓ Valor online – Fabricantes de oxigênio hospitalar relatam situação preocupante em todo o país
✓ Sistema Costa Norte – Trabalhadores das indústrias químicas da Baixada ganham apoio de peso na
Câmara dos Deputados

Notícias das associadas
Press releases distribuídos pelas empresas

Get H2: Nova aliança pretende criar a base de uma infraestrutura europeia para hidrogênio verde
Artecola produz adesivo que contribui para sucesso na germinação de forrageiras
Rhodia tem nova Gerente de Vendas de Solventes no Brasil

AGENDA DE REUNIÕES DAS COMISSÕES*
Reuniões programadas nos dias 23 a 29 de março
25 de setembro
09h00 – Comissão Temática de Assuntos Aduaneiros e Facilitação de Comércio Exterior
14h00 – Comissão Temática de Comércio Exterior

*todas as reuniões serão realizadas por videoconferência

Confira a grade completa de cursos em https://abiquim.org.br/cursos
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