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ENCONTRO ANUAL DA INDÚSTRIA QUÍMICA  

 Impactos da pandemia, perspectivas do setor com o PL do Gás Natural e a importância 
da química para soluções sustentáveis serão abordados no 25º ENAIQ 

 

 

A Abiquim realiza no dia 4 de dezembro, o 25º Encontro Anual da Indústria Química (ENAIQ), que pela primeira 

vez, devido à pandemia de Covid-19, será realizado em formato virtual ao vivo, com transmissão aberta ao 

público via redes sociais (Vimeo e YouTube).  

As apresentações abordarão a análise do ano de 2020, com a avaliação dos impactos da pandemia no setor e as 

perspectivas para 2021; a avaliação dos cenários com a aprovação do novo marco regulatório do saneamento e 

a aprovação do Projeto de Lei do Gás Natural pela Câmara dos Deputados, que atualmente está em tramitação 

no Senado Federal. A sustentabilidade e a importância da química no desenvolvimento de soluções sustentáveis 

também serão abordadas no evento. 

Durante o ENAIQ 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, Petrom, Rhodia, Unigel e 

Unipar. 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.       

 
EVENTOS  

2º Encontro Anual de Colas, Adesivos e Selantes da Abiquim  
acontece no dia 12 de novembro  

 

A Comissão Setorial de Colas, Adesivos e Selantes da Abiquim realiza, no dia 12 de novembro, das 9 às 12h30, o 

“2º Encontro Anual de Colas, Adesivos e Selantes”, que acontecerá por meio online.  

A programação do evento terá a “Apresentação das Estatísticas do Setor 2019”, que será feita pela assessora de 

Economia e Estatística da Abiquim, Paula Tanaka. O segundo painel, “Análise de impactos da Covid no mundo e no 

Brasil em alguns segmentos (calçadista, embalagens e moveleiro)” terá a participação da superintendente da 

Associação Brasileira de Empresas de Componentes para Couro, Calçados e Artefatos (Assintecal), Ilse Guimarães; 

do CEO da Arezzo, Alexandre Birman, além de um representante da consultoria Bain & Company. A moderação 

será feita pelo presidente-executivo da Abiquim, Ciro Marino.  

O terceiro painel “Economia Circular & Sustentabilidade no Setor de Adesivos” terá o formato de mesa redonda e 

contará com a participação da diretora executiva da Associação Brasileira de Embalagem (Abre), Luciana 

Pellegrino; da pesquisadora do Centro de Tecnologia de Embalagem (CETEA), Leda Coltro; da especialista de 

Toxicologia da 3M, Mariana Penteado Soares; da diretora de Economia Circular e Reciclagem da Braskem, Fabiana 

Quiroga; e do head de Desenvolvimento de Produtos para Packaging & Consumer Goods da Henkel, Carlos Motta.   

A participação no “2º Encontro Anual de Colas, Adesivos e Selantes” é gratuita. Para participar encaminhe seu 

interesse para a coordenadora-executiva da Comissão Setorial de Colas, Adesivos e Selantes da Abiquim e 

assessora de Comissões Setoriais da Associação, Carolina Ponde de Léon, no e-mail: 

carolina.poncedeleon@abiquim.org.br para posterior envio do link do evento.   

 

MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE  

Câmara Ambiental da Indústria Química e Petroquímica da Cetesb debate criação de 
norma para reaproveitamento de resíduos industriais como subproduto  

 

O grupo de trabalho (GT)-1 – Aproveitamento de Resíduos Industriais, da Câmara Ambiental da Indústria Química 

e Petroquímica, da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb), se reuniu por videoconferência, no dia 

28 de outubro, para debater a criação de uma norma da Cetesb que estabeleça parâmetros para a reclassificação 

de resíduos industriais com algum potencial de uso como matéria-prima em outras empresas.  

mailto:fernando.tavares@abiquim.org.br
mailto:carolina.poncedeleon@abiquim.org.br


O coordenador da Comissão Temática de Meio Ambiente da Abiquim, Mauro Machado Júnior, destacou que a 

indústria química tem trabalhado para reaproveitar os resíduos gerados nos processos produtivos e em 2019, as 

empresas associadas à Abiquim reaproveitaram 72,5% dos resíduos perigosos e 39,95% dos resíduos não perigosos 

gerados nas empresas.  

Em sua apresentação, o coordenador da Comissão de Meio Ambiente da Abiquim explicou a proposta de um 

fluxograma para a classificação de subprodutos, desenvolvido pelo setor químico e que está em avaliação pelo GT 

da Cetesb, e apresentou cases da indústria química.  

Segundo Machado, a proposta de reclassificação de “resíduos” como “subprodutos” é discutida na Câmara 

Ambiental da Indústria Química e Petroquímica desde o ano passado. “A proposta apresentada visa aumentar a 

geração de valor agregado ao material, alinhar aos conceitos de economia circular, dar alternativas mais nobres 

para os materiais, diminuir a disposição de resíduos e a necessidade de buscar novos recursos na natureza, 

promover ganhos ambientais e financeiros, reduzir a burocracia, além de diminuir a insegurança jurídica”, explica.   

A Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luís Roessler (Fepam) e a Federação das Indústrias do 

Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS) também apresentaram cases sobre aproveitamento de resíduos sólidos 

como subproduto para o GT-1, que tem entre seus participantes membros da Associação Brasileira dos 

Distribuidores de Produtos Químicos e Petroquímicos (Associquim), da Associação Brasileira da indústria de Cloro 

Álcalis e Derivados (Abiclor) e da própria Cetesb.  

A presidência da Câmara Ambiental da Indústria Química e Petroquímica é exercida pelo diretor-executivo da 

Abiclor, Martim Afonso Penna; a suplência é do diretor do Sindicato do Comércio Atacadista, Importador e 

Exportador de Produtos Químicos e Petroquímicos no Estado de São Paulo (Sincoquim), Ailton Ramos. A Abiquim é 

representada na Câmara pela gerente de Sustentabilidade, Aline Bressan, e pelo coordenador da Comissão de 

Meio Ambiente, Mauro Machado Júnior.  

Mais informações sobre a Câmara Ambiental da Indústria Química e Petroquímica, com a gerente de 

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

 

MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE  

Abiquim representa o Brasil em sessão especial sobre  
precificação de carbono na América Latina, organizada pela ANIQ do México  

 

A Abiquim representou o Brasil na sessão especial “Panorama Regional de Precio al Carbono en Latinoamérica”, que 

encerrou a sexta edição do curso “Diplomado en Mercados de Carbono”, realizado pela Asociacíon Nacional de la 

Industria Quimica (ANIQ), do México; a plataforma mexicana de carbono, MexiCO2; e a consultoria Carbon Trust.    
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A sessão especial “Panorama Regional de Precio al Carbono en Latinoamérica” foi realizada, no dia 29 de outubro, por 

videoconferência, e também contou com apresentações de especialistas em precificação de carbono e mudanças 

climáticas do governo e da iniciativa privada da Argentina, Chile, Colômbia, Equador, Peru, República Dominicana, 

Venezuela.  

O Brasil foi representado pela gerente de Sustentabilidade da Abiquim, Aline Bressan, que, apresentou os aspectos 

gerais das discussões locais sobre o tema, o 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 Abiquim nas discussões sobre a precificação de carbono no Brasil, incluindo a 

participação como 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 as diversas partes interessadas e de reforçar a perspectiva estratégica desta 

agenda, por meio da formação do Grupo Multidisciplinar sobre Mudanças Climáticas, que tem a participação de 

integrantes das Comissões de Meio Ambiente, Economia e Competitividade, do GT Energia, além do Comitê para o 

Desenvolvimento Sustentável, todos da Abiquim. 

Os demais palestrantes também compartilharam os esforços nacionais realizados na política climática e a situação que 

atualmente leva à redução das emissões em cada país, especialmente considerando a forma como as taxas de carbono 

têm sido estabelecidas, como no caso da Argentina, Chile e Colômbia, bem como os esforços para avançar na 

implementação de um instrumento de precificação de carbono como ocorre na República Dominicana. Também foram 

apresentadas a ferramenta de pegada de carbono, estabelecida no setor privado no Peru, e a ênfase, no atual contexto 

político, na área do clima na Venezuela. 

Os palestrantes também abordaram os desafios e as oportunidades derivados dos compromissos adquiridos com a 

assinatura do Acordo de Paris, as barreiras enfrentadas, os instrumentos de mitigação como taxas de carbono, as 

perspectivas sobre o sistema de comércio de emissões e sobre a absorção de CO2 pelas reservas florestais. 

Mais informações a respeito do posicionamento da Abiquim sobre a precificação de carbono, o Comitê para o 

Desenvolvimento Sustentável e o Grupo Multidisciplinar sobre Mudanças Climáticas, ambos da Abiquim, com a gerente 

de Sustentabilidade da Associação, Aline Bressan, pelo e-mail: aline.bressan@abiquim.org.br.  

 

SIMPÓSIO  

Comissão Setorial de Saneamento e Tratamento de Água da Abiquim 
 participa do “Simpósio de Fornecedores da Sabesp”  
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A Comissão Setorial de Saneamento e Tratamento de Água da Abiquim participará do “Simpósio de Fornecedores 

da Sabesp”, que será realizado no dia 5 de novembro, em ambiente online.  

A Comissão será representada por sua coordenadora-executiva e assessora de Comissões Setoriais da Abiquim, 

Carolina Ponce de Léon, que fará a apresentação “Produtos Químicos para Saneamento” na sala temática 

“Materiais e Equipamentos”.  

O “Simpósio de Fornecedores da Sabesp” terá no período da manhã uma plenária com temas de interesse geral 

como: Novo Marco Legal do Saneamento, investimentos previstos pela Sabesp, projetos estruturantes (novo Rio 

Pinheiros), gestão regulatória de ativos, transformação digital do relacionamento com o cliente e sustentabilidade 

nas contratações. No período da tarde serão realizadas nove salas temáticas simultâneas, entre elas a sala 

“Materiais e Equipamentos”.   

Os associados da Abiquim que tenham interesse em acompanhar o “Simpósio de Fornecedores da Sabesp” podem 

encaminhar o nome, e-mail e empresa para coordenadora-executiva da Comissão Setorial de Saneamento e 

Tratamento de Água da Abiquim e assessora de Comissões Setoriais da Associação, Carolina Ponce de Léon, no e-

mail: carolina.poncedeleon@abiquim.org.br até às 11 horas do dia 4 de novembro. As informações serão enviadas 

para a Sabesp, que fará a análise dos potenciais participantes e encaminhará o link para acesso ao evento.  

Mais informações com a coordenadora-executiva da Comissão, Carolina Ponce de Léon no mesmo endereço de e-

mail.  

 

SEGURANÇA  

Corpo de Bombeiros de São Paulo publica nova portaria  
com medidas para prevenção de contágio pela Covid-19 

 
O Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo publicou no Diário Oficial de SP, do dia 27 de 

outubro, a portaria do Comando do Corpo Bombeiros (CCB)-025/800/20, que dispõe sobre a extensão, no âmbito 

da corporação, de medidas temporárias e emergenciais de prevenção de contágio pela Covid-19.  

A portaria estende até 30 de novembro de 2020: a suspensão da exigência de brigada de incêndio nos processos 

de regularização das edificações e áreas de risco; e a validade das licenças das edificações, áreas de risco e dos 

credenciamentos dos Centros de Formação de Bombeiros Civis (CFCB), expiradas a partir de 1º de março. 

Ela também estabelece que a retirada de documentos físicos nas unidades do Corpo de Bombeiros do Estado de 

São Paulo, para os processos do Serviço de Segurança contra Incêndio, ainda deve seguir os parâmetros 

estabelecidos na portaria CCB-023/800/20 e que o envio de documentos deve priorizar o “upload” no sistema Via 

Fácil Bombeiros.   
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Clique aqui para ler a portaria CCB-025/800/20. 

Clique aqui para ler a portaria CCb-023/800/20. 

Clique aqui para acessar o sistema Via Fácil Bombeiros.  

Mais informações com o assessor de Assuntos Técnicos da Abiquim, Willian Matsuo, pelo e-mail: 

willian.matsuo@abiquim.org.br.  

  

 
 

A Abiquim apresentou em 2018 o Compromisso Voluntário da Indústria com a 
Economia Circular do Plástico. As empresas do setor têm como aspiração que 
até 2040 100% das embalagens de plástico sejam reutilizadas, recicladas ou 
revalorizadas. Como meta intermediária, o objetivo é atingir 50% até 2030. Ao 
assumir esse compromisso as empresas ampliam o trabalho que já 
desenvolvem por meio do Programa Atuação Responsável®. 
 
Fonte: Compromisso Voluntário da Indústria com a Economia Circular do 
Plástico  

 

 

 

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 

 

http://guiasegci.com.br/site/portaria-no-ccb-02580020/
http://guiasegci.com.br/legislacao/2020/08/27/portaria-no-ccb-02380020/
https://viafacil2.policiamilitar.sp.gov.br/VFB_WEB/Default.aspx
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https://abiquim-files.s3-us-west-2.amazonaws.com/uploads/guias_estudos/compromisso_voluntario_.pdf
https://abiquim-files.s3-us-west-2.amazonaws.com/uploads/guias_estudos/compromisso_voluntario_.pdf
https://www.facebook.com/abiquimoficial/
https://www.instagram.com/abiquim.oficial/
https://www.youtube.com/user/VideosAbiquim
https://twitter.com/abiquimoficial


 

 

✓ Conselho Federal de Química (Facebook) – Prêmio Kurt Politzer  

✓ Brasil Energia – O combustível da discórdia  

✓ Revista Paint & Pintura – Produção, vendas internas e demanda dos produtos químicos de uso 

industrial sobem pelo terceiro mês seguido 

✓ Global Fert – Os químicos mais importados em setembro foram os fertilizantes  

✓ ABTLP – SEST SENAT e Abiquim lançam novo treinamento EAD do Programa Olho Vivo na Estrada  

✓ TN Petróleo – Em carta aberta, Firjan e 20 entidades pedem à Agenersa a aprovação imediata da 

Deliberação 4.068/2020 

✓ Portal do Agronegócio – Fertilizantes foram os químicos mais importados em setembro  

Notícias das associadas  

Press releases distribuídos pelas empresas  

 

Amni® Virus-Bac OFF, criado no Brasil pela Rhodia, está na primeira frota intermunicipal de ônibus com 

tecnologia antiviral lançado pelo Governo do Estado de SP  

Nitro divulga nova edição de seu relatório de sustentabilidade  

Nouryon lança nova linha de sílica coloidal Levasil para a indústria eletrônica  

Covestro tem crescimento significativo em volumes e resultado no 3º tri 

 

AGENDA DE REUNIÕES DAS COMISSÕES*  

Reuniões programadas nos dias 4 a 9 de novembro   

04 de novembro  

09h30 – Comissão Temática de Meio Ambiente 

09 de novembro  

14h00 – Comissão Setorial de Resinas Termoplásticas (Coplast)  

 

*todas as reuniões serão realizadas por videoconferência  

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

 

https://www.facebook.com/crqiv/photos/a.226524777386418/3538163952889134/?_rdc=1&_rdr
https://editorabrasilenergia.com.br/gas-o-combustivel-da-discordia/
https://www.paintshow.com.br/paintpintura/noticias/view/7061/producao-vendas-internas-e-demanda-dos-produtos-quimicos-de-uso-industrial-sobem-pelo-terceiro-mes-seguido?categoria=1
https://www.paintshow.com.br/paintpintura/noticias/view/7061/producao-vendas-internas-e-demanda-dos-produtos-quimicos-de-uso-industrial-sobem-pelo-terceiro-mes-seguido?categoria=1
https://www.globalfert.com.br/noticias/mercado/os-quimicos-mais-importados-em-setembro-foram-os-fertilizantes/
http://www.abtlp.org.br/index.php/sest-senat-e-abiquim-lancam-novo-treinamento-ead-do-programa-olho-vivo-na-estrada/
https://tnpetroleo.com.br/noticia/em-carta-aberta-firjan-e-20-entidades-pedem-a-agenersa-a-aprovacao-imediata-da-deliberacao-40682020/
https://tnpetroleo.com.br/noticia/em-carta-aberta-firjan-e-20-entidades-pedem-a-agenersa-a-aprovacao-imediata-da-deliberacao-40682020/
https://www.portaldoagronegocio.com.br/agroindustria/adubos-e-fertilizantes/noticias/fertilizantes-foram-os-quimicos-mais-importados-em-setembro
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