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MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE  

Abiquim apresenta ações do setor químico e do governo brasileiro  
em reunião do ICCA sobre a agenda climática  

 
A Abiquim realizou, no dia 8 de setembro, uma apresentação sobre a Política Governamental em Clima, na reunião 

do Energy & Climate Change Leadership Group do International Council of Chemical Associations (ICCA).  

A reunião teve como pauta apresentações e discussões sobre projetos e estudos do ICCA na agenda de clima como 

dados nacionais de emissões de gases do efeito estufa (GEE), projeto de divulgação de contribuições da química 

para a diminuição de emissões, estudo avaliação de ciclo de vida em sistemas circulares, estudo sobre 

neutralidade carbônica do setor químico, além de apresentações de cada associação sobre Política Nacional 

Governamental sobre Mudanças Climáticas.  

A gerente de Sustentabilidade da Abiquim, Aline Bressan, apresentou os aspectos gerais das discussões locais 

sobre o tema, do cenário político atual, destacando o posicionamento da Associação sobre precificação de 

carbono, que ressalta o setor químico como provedor de soluções para o desenvolvimento sustentável e 

diminuição das emissões.  

Aline enfatizou o engajamento da associação nas discussões sobre precificação de carbono no Brasil, como sua 

participação de membro integrante do Comitê Consultivo do Projeto PMR – Partnership for Market Readiness, 

iniciativa do Banco Mundial em parceria com o Ministério da Economia, que estuda a viabilidade da 

implementação de instrumentos econômicos para precificação de carbono no País. A gerente da Abiquim ainda 

destacou a iniciativa da associação de intensificar o diálogo com diversas partes interessadas e reforçar a 

perspectiva estratégica desta agenda, por meio da formação do Grupo Multidisciplinar sobre Mudanças Climáticas, 

com a participação de integrantes das Comissões de Meio Ambiente, Economia e Competitividade, do GT Energia, 

além do Comitê para o Desenvolvimento Sustentável da Abiquim.  



O Energy & Climate Change Leadership Group do ICCA conta com a participação de associações nacionais de 

química e empresas integrantes do ICCA, como American Chemistry Council (ACC), European Chemical Industry 

Council (CEFIC), Japan Chemical Industry Association (JICA), Chemistry Industry Association of Canada (CIAC) e 

Korea Chemical Industry Council (KOCIC). 

Clique aqui para acessar o posicionamento da Abiquim sobre precificação de carbono.  

Para mais informações, entre em contato com a gerente de sustentabilidade da Abiquim, Aline Bressan, pelo 

email: aline.bressan@abiquim.org.br.  

 

QUÍMICA NA IMPRENSA  

Programa Ciência é Tudo apresenta a química no cotidiano 
 com participação da Abiquim  

 
Reprodução: YouTube/TVBrasil 

 
 

O presidente-executivo da Abiquim, Ciro Marino, é um dos entrevistados do programa Ciência é Tudo – A química 

no cotidiano, produzido pela TV Brasil. Essa edição do programa aborda a presença da química no dia a dia das 

pessoas, as oportunidades de trabalho, a formação profissional e as ações de segurança no manuseio dos produtos 

químicos.  

Em sua participação, iniciada aos 12 minutos e 30 segundos, Marino apresenta o Programa Atuação Responsável® 

e a atuação da química como a indústria das indústrias.  

Clique aqui para assistir ao Programa Ciência é Tudo – A Química no cotidiano.  

 
 
LOGÍSTICA  

https://abiquim-files.s3-us-west-2.amazonaws.com/includes/comunicacao/apresentacao/precificacao_do_Carbono_fim.pdf
mailto:aline.bressan@abiquim.org.br
https://www.youtube.com/watch?v=4UmknJcIrv0&list=PLuP7SQK7lt1bgiPD2p0vM3F0JiQJGU_Ft


Ministério da Infraestrutura lança hotsite para promover o BR do Mar  
 
 

O Ministério da Infraestrutura (Minfra) lançou, no dia 9 de setembro, o hotsite BR do Mar para esclarecer 

dúvidas sobre o programa de incentivo à cabotagem. O hotsite reúne informações sobre os principais eixos do 

programa e os benefícios para o País, que vão desde o barateamento dos custos de transporte de cargas entre 

portos brasileiros ao desenvolvimento da indústria naval. 

O site ainda conta com vídeos informativos sobre o programa e sua assinatura, a íntegra do Projeto de Lei (PL) 

4199/2020, informativos, entrevistas sobre o tema e uma nota técnica com todo o aparato legal, cenário 

internacional e a história da cabotagem no Brasil. 

Para a formulação do BR do Mar, o Governo Federal promoveu um amplo debate envolvendo diversos órgãos 

de governo, usuários e representantes do setor. O hotsite universaliza o conhecimento sobre o programa e 

permite que usuários, armadores, representantes da construção naval, sindicatos de marítimos, autoridades 

governamentais, bem como todos que tiverem interesse no tema, continuem acompanhando o passo a passo 

da criação do programa. 

O PL 4199/2020, que cria o programa de incentivo à cabotagem, tramita em regime de urgência na Câmara dos 

Deputados. A ideia é aumentar a oferta e qualidade deste tipo de transporte no País, que consiste na navegação 

entre portos da mesma costa de um país. 

O projeto tem quatro eixos fundamentais para incentivar a cabotagem: frota, indústria naval, custos e portos. 

Em relação às frotas, o programa estimula as empresas já existentes e dá mais autonomia a elas, além de 

desburocratizar o registro e o tráfego de embarcações. Para a indústria naval, o governo pretende estimular a 

docagem de embarcações internacionais no Brasil, o que aumentará o conhecimento em manutenção e a 

comercialização de peças e maquinário para navios, estimulando a escalonagem da indústria brasileira. As ações 

sobre os custos incidirão sobre os trâmites burocráticos da cabotagem, sendo que taxas e regulamentações 

devem ser diminuídas e aceleradas. Em relação aos portos está prevista a agilização da entrada em operação de 

terminais dedicados à cabotagem. 

O fomento ao uso da cabotagem é uma prioridade apontada na Agenda Estratégica de Logística da Indústria 

Química, que contém pleitos fundamentados para estimular a adoção deste modal de transporte, com 

importantes apontamentos logísticos atuais e futuros, como nos utilizados pela Empresa de Planejamento e 

Logística (EPL), vinculada ao Minfra, na elaboração do Plano Nacional de Logística. A Abiquim promoveu visitas 

técnicas das empresas do setor aos principais portos do País de interesse químico, para debater com as 

autoridades portuárias ações que estimulariam a adoção deste modal e também defendeu em audiências 

públicas junto ao Congresso Nacional e órgãos do governo a necessidade de estimular o transporte por 



cabotagem.   

O texto dos PL 4199/2020 e do PL 3129/2020 da senadora Kátia Abreu (PP/TO), também são objetos de estudo 

para composição de Nota Técnica Abiquim, que será analisada em parceria com a Leggio Consultoria, para 

avaliação dos pontos positivos e de atenção específicos às operações da indústria química. Segundo o assessor 

técnico da Abiquim, Rodrigo Falato, os PLs devem estimular os modais de alta escala como a cabotagem, que 

aumentam a competitividade logística, reduzem os riscos de acidentes, propiciam de ganhos ambientais 

exponenciais com a redução de emissões de CO2 e principalmente contribuem para o equilíbrio na matriz de 

transporte nacional de químicos. 

Clique aqui para acessar o hotsite BR do Mar.  

Clique aqui para ler o PL 3129/2020. 

Clique aqui para ler o PL 4199/2020 

Mais informações com o assessor técnico da Abiquim, Rodrigo Falato, pelo e-mail: 

rodrigo.falato@abiquim.org.br.   

 

LOGÍSTICA II 

ANTT abre consulta pública para construção 
da Agenda Regulatória do biênio 2021/2022 

 
A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) publicou, no Diário Oficial da União (DOU), do dia 9 de 

setembro, o Aviso Tomada de Subsídios nº 5/2020, que tem o objetivo de receber contribuições e informações 

para a construção da Agenda Regulatória da ANTT para o biênio 2021/2022.  

As contribuições podem ser encaminhadas até às 18 horas, do dia 8 de outubro de 2020, e podem ser feitas no 

próprio site da ANTT. As empresas associadas também podem encaminhar suas contribuições para o assessor 

técnico da Abiquim, Rodrigo Falato, no e-mail: rodrigo.falato@abiquim.org.br, até o dia 20 de setembro para que 

as sugestões sejam consolidadas. Os membros da Comissão Temática de Logística da Abiquim e a Leggio 

Consultoria debaterão durante reunião da Comissão a possibilidade de ser feita a contribuição setorial para o Aviso 

de Tomada de Subsídios.  

Clique aqui para ler o Aviso Tomada de Subsídios nº 5/2020. 

Clique aqui para fazer sua contribuição no site da ANTT.   

 

https://www.gov.br/infraestrutura/pt-br/brdomar
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/142337
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1922656&filename=PL+4199/2020
mailto:rodrigo.falato@abiquim.org.br
mailto:rodrigo.falato@abiquim.org.br
https://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-tomada-de-subsidios-n-5/2020-276442007
https://participantt.antt.gov.br/Site/AudienciaPublica/VisualizarAvisoAudienciaPublica.aspx?CodigoAudiencia=420


CONSULTA PÚBLICA  

Anvisa recebe sugestões para Instrução Normativa sobre lista de substâncias 
conservantes e limites de uso permitidos em produtos saneantes 

 
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) realiza a Consulta Pública nº 896, de 12 de agosto de 2020, e 

recebe, até 26 de outubro de 2020, comentários e sugestões para o texto de Instrução Normativa, que dispõe 

sobre a lista de substâncias conservantes e limites de uso permitidos para produtos saneantes.  

As contribuições devem ser encaminhadas por meio eletrônico e em caso de limitação de acesso a recursos 

informatizados é permitido o envio e recebimento de sugestões por escrito, em meio físico, durante o prazo de 

consulta, para o endereço: Agência Nacional de Vigilância Sanitária/Coordenação de Saneantes – COSAN/GHCOS, 

SIA trecho 5, Área Especial 57, Brasília-DF, CEP 71.205-050. 

Clique aqui para ler a Consulta Pública nº 896 e a lista de substâncias e limites de uso permitidos para produtos 

saneantes.  

Clique aqui para fazer sua contribuição eletrônica.  

Mais informações com a assessora de Assuntos Regulatórios da Abiquim, Elaine Faquim, pelo e-mail: 

elaine.faquim@abiquim.org.br.  

 
CONSULTA PÚBLICA II  

Anvisa realiza consulta pública sobre materiais em contato com alimentos 
 
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) também realiza a Consulta Pública nº 897, de 17 de agosto de 

2020 e recebe, até 26 de outubro de 2020, comentários e sugestões para alteração da Resolução nº 105, de 19 de 

maio de 1999, que aprova as disposições gerais para embalagens e equipamentos plásticos em contato com 

alimento; e das Resoluções de Diretoria Colegiada (RDC) nº 56, de 16 de novembro de 2012, que dispõe sobre a 

lista positiva de monômeros, outras substâncias iniciadoras e polímeros autorizados para a elaboração de 

embalagens e equipamentos plásticos em contato com alimentos;  e nº 88, de 29 de junho de 2016, que aprova o 

regulamento técnico sobre materiais, embalagens e equipamentos celulósicos destinados a entrar em contato com 

alimentos, para atualizar os requisitos sanitários de materiais em contato com alimentos.  

O tema faz parte da Agenda Regulatória da Anvisa para o quadriênio 2017-2020. As contribuições devem ser 

encaminhadas por meio eletrônico e em caso de limitação de acesso a recursos informatizados é permitido o envio 

e recebimento de sugestões por escrito, em meio físico, durante o prazo de consulta, para o endereço: Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária/Coordenação de Saneantes – COSAN/GHCOS, SIA trecho 5, Área Especial 57, 

Brasília-DF, CEP 71.205-050. 

http://portal.anvisa.gov.br/informacoes-tecnicas13?p_p_id=101&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_101_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_assetEntryId=5993527&_101_type=document&inheritRedirect=false&redirect=http%3A%2F%2Fportal.anvisa.gov.br%2Finformacoes-tecnicas13%3Fp_p_id%3D101%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dmaximized%26p_p_mode%3Dview%26_101_struts_action%3D%252Fasset_publisher%252Fview
http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=58220
mailto:elaine.faquim@abiquim.org.br


Clique aqui para ler a Consulta Pública nº 897 e a lista de monômeros e outras substâncias iniciadoras autorizadas.  

Clique aqui para fazer sua contribuição eletrônica.  

Clique aqui para ler a Agenda Regulatória da Anvisa para o quadriênio 2017-2020.  

Mais informações com a assessora de Assuntos Regulatórios da Abiquim, Elaine Faquim, pelo e-mail: 

elaine.faquim@abiquim.org.br. 

 

NORMALIZAÇÃO 

CB-050 convida especialistas para formação de GT que desenvolve norma técnica 
para utilização de inibidores voláteis de corrosão base óleo 

O CE-050:000.006 – GT de Homologação de Inibidores Voláteis de Corrosão (Base óleo), do Comitê Brasileiro de 

Materiais, Equipamentos e Estruturas Oceânicas para Indústria de Petróleo e Gás Natural – CB-050, da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), trabalha no desenvolvimento de uma norma técnica nacional, 

que oriente quanto aos cuidados necessários para utilização de inibidores voláteis de corrosão (VCI) base óleo 

em suas diversas aplicações na indústria e defina os ensaios necessários para atestar a manutenção das 

propriedades dos óleos lubrificantes utilizados em equipamentos dinâmicos, com a aplicação de inibidores 

voláteis de corrosão.  

A futura norma será dividida em duas partes: Utilização de VCI em óleos protetivos para preservação e 

Utilização de aditivo inibidor de corrosão em óleos lubrificantes de operação. 

Diante do trabalho que será realizado, o GT considera necessário envolver mais especialistas que possam 

contribuir com a elaboração da norma em termos de ensaios, propriedades de materiais, características 

químicas, e por isso convida os associados da Abiquim que tenham interface e conhecimento sobre o tema a 

integrar o GT de Homologação de Inibidores Voláteis de Corrosão (Base óleo).  

Os interessados em participar do GT podem entrar em contato com a assessora técnica da Abiquim, Renata 

Souza, pelo e-mail: renata.souza@abiquim.org.br.   

  

 
 

Dialogar com as comunidades do entorno das indústrias químicas é um dos 
requisitos indispensáveis do Programa Atuação Responsável® e tem o objetivo 

http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/5993708/CONSULTA+P%C3%9ABLICA+N+897+GEARE.pdf/3b343d38-980a-4953-bb5c-7e9999aeb171
http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=58863
http://portal.anvisa.gov.br/2017-2020#:~:text=Agenda%20regulat%C3%B3ria%202017%2D2020&text=A%20lista%20de%20temas%20da,11%20de%20setembro%20de%202018
mailto:elaine.faquim@abiquim.org.br
mailto:renata.souza@abiquim.org.br


de preparar os moradores e trabalhadores da região para situações de 
emergência que possam colocar em risco a integridade daquela população. Em 
2018, 88,9% das unidades industriais consideraram relevantes a comunicação 
com a comunidade. No mesmo ano, o percentual de unidades industriais que 
possuíam políticas de comunicação com a comunidade foi de 96,4%. 
 
Fonte: Relatório de Desempenho Indicadores do Programa Atuação 
Responsável® ano base 2018  

 

 

  

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 

 

 

✓ Aberje – Abiquim lança guia com foco em saúde para a retomada das empresas  

✓ Brain Market – Lei acelera retomada da indústria nacional, diz Abiquim  

✓ Canal Ebrats – Defesa comercial combate a competição desleal   

Notícias das associadas  

Press releases distribuídos pelas empresas  

 

https://abiquim-files.s3-us-west-2.amazonaws.com/uploads/guias_estudos/Relatorio_-_indicadores_AR_(web)_.pdf
https://abiquim-files.s3-us-west-2.amazonaws.com/uploads/guias_estudos/Relatorio_-_indicadores_AR_(web)_.pdf
https://www.facebook.com/abiquimoficial/
https://www.instagram.com/abiquim.oficial/
https://www.youtube.com/user/VideosAbiquim
https://twitter.com/abiquimoficial
https://www.aberje.com.br/abiquim-lanca-guia-com-foco-em-saude-para-a-retomada-das-empresas/
http://www.brainmarket.com.br/2020/09/03/lei-acelera-retomada-da-industria-nacional-diz-abiquim/
http://ebrats.com.br/defesa-comercial-combate-competicao-desleal-abiquim/


 

Com iPack, Termotécnica oferece competitividade e flexibilidade para vendas no e-commerce  

Evonik adquire a Porocel e acelera o crescimento do negócio de catalisadores  

BASF fornece poliuretano para novo calçado de segurança da Timberland PRO Rexion 

Evonik reforça corrente do bem  

 

AGENDA DE REUNIÕES DAS COMISSÕES*  

Reuniões programadas nos dias 16 a 21 de setembro  

16 de setembro 

09h00 – Comissão Temática de Logística e Parceiros do Atuação Responsável (reunião conjunta) 

10h00 – Comissão Temática de Imagem e Comunicação    

13h30 – Comissão Temática Consultiva do SASSMAQ 

17 de setembro  

09h00 – Comissão Temática de Saúde, Segurança e Higiene do Trabalhador (SSHT) 

09h00 – Comissão Setorial de Gases Medicinais  

 

*todas as reuniões serão realizadas por videoconferência  

Confira a grade completa de cursos em https://abiquim.org.br/cursos 
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ou imprensa@abiquim.org.br informando os dados dos interessados (nome, e-mail, telefone, empresa e endereço comercial). 

 

 

 

 

 

 

 

https://abiquim.org.br/comunicacao/noticiasAssociadas
https://abiquim.org.br/comunicacao/noticiasAssociadas
https://abiquim.org.br/comunicacao/noticiasAssociadas
https://abiquim.org.br/covid
https://abiquim.org.br/cursos
mailto:abiquiminforma@abiquim.org.br

