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Frente Parlamentar da 
Química apresenta 

proposta de Programa 
Nacional do Gás 

Natural Matéria-Prima

O Gás Natural foi o assunto escolhido para o café da manhã 

desta quinta-feira (9) entre parlamentares, representantes do 

Poder Executivo e da indústria química. O tema, coordenado na 

Frente Parlamentar da Química pelo deputado Davidson 

Magalhães (PCdoB/BA), é um dos pontos estratégicos para o setor 

químico.

O presidente da Frente Parlamentar, Deputado Paulo 

Pimenta (PT/RS), iniciou o encontro ressaltando a importância do 

tema e apresentando novas entidades apoiadoras da Frente. Além 

da Associação Brasileira da Indústria Química (Abiquim), que 

exerce a Secretaria Executiva da Frente, fazem parte do quadro de 

associações apoiadoras a Associação Brasileira de Indústria de 

Álcalis, Cloro e Derivados (Abiclor), a Plastivida, o Instituto do 

Plástico, o Instituto do PVC, o   Sindicato Nacional da Indústria de 

Matérias-Primas para Fertilizantes (Sinprifert), a Associação 

Brasileira de Biotecnologia Industrial (ABBI) e a Associação 

Brasileira dos Fabricantes de Tintas (Abrafati). 

Na sequência, Marcos De Marchi, Presidente da Elekeiroz, 

realizou apresentação abordando a importância do gás natural 

como matéria-prima para a indústria química. De Marchi destacou 

a crescente perda de competitividade do setor, o que tem ocasiona-

do o fechamento de diversas plantas industriais e a crescente 

diminuição  da participação no atendimento à demanda interna 

através de produção local, apesar do crescimento do consumo de 

produtos químicos no Brasil nos últimos anos.

Atualmente, mais de um terço de toda a demanda nacional 

por produtos químicos vem sendo suprida por importações. Essa 

situação tem gerado não só déficit comercial elevado, que em 2014 

chegou a US$ 31,2 bilhões, como também conduziu as fábricas das 

empresas químicas a operar com ociosidade média superior a 20%. 

Parte expressiva desse déficit (mais de US$ 3 bilhões) é de produtos 

derivados diretamente do gás natural. 

O Coordenador de Gás da Frente Parlamentar da Química e 

Ex-presidente da Bahiagás, o Deputado Davidson Magalhães, 

apresentou em nome dos demais componentes da Frente, 

proposta de Resolução a ser submetida ao Conselho Nacional de 

Política Energética (CNPE) estabelecendo as diretrizes para o uso 

de gás natural como matéria-prima em processos produtivos 

industriais. A proposta de Resolução remete à Lei do Gás com vistas 

na consolidação de faculdade do CNPE para a elaboração de uma 

política específica para o uso do gás natural como matéria-prima. 

Nesse sentido, o deputado Davidson Magalhães destacou que o 

cenário da indústria química no Brasil exige a adoção de medidas 

imediatas para manutenção da atual plataforma industrial e o 

desenvolvimento sustentável. Tais medidas também se justificam 

considerando a perspectiva de uma oferta crescente, inclusive com 

novos ofertantes de gás natural ao mercado, tornando disponíveis 

volumes utilizáveis como matéria-prima. 
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A  criação do Programa Nacional do Gás Natural Matéria-

Prima visa atrair investimentos para a expansão da Indústria 

Química no Brasil, promover a sua competitividade nos mercados 

interno e externo, buscar a diversificação das Cadeias Produtivas 

Ampliadas, que permitem elevados índices de agregação de valor, 

bem como a criação de empregos e impostos, gerando benefícios 

sociais com efeitos multiplicadores na economia. 

O Programa será implementado em etapas, no curto, 

médio e longo prazos, mediante o desenvolvimento do (a) Plano 

Emergencial de Manutenção da Indústria Química, (b) Plano 

Nacional de Estímulo e Diversificação da Indústria Química, e (c) 

Plano de Estabilização da Indústria Química, com o objetivo 

viabilizar o suprimento, de forma sustentável, do gás natural em 

sua utilização como matéria-prima para a indústria química.

Após as exposições, o Deputado Paulo Pimenta coordenou 

debate sobre o tema e propostas apresentados. Aldo Barroso, 

representante do Ministério de Minas e Energia (MME), enfatizou a 

importância do debate e informou que o Ministério está desenvol-

vendo um estudo sobre o uso do gás da União. Marcus Simões 

destacou que o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 

Comércio Exterior (MDIC), por se tratar da casa da indústria, 

naturalmente apoia quaisquer iniciativas que venham proferir 

maior competitividade ao setor e mencionou o estudo sobre gás 

natural para energia e matéria-prima que estão desenvolvendo.  

Por fim, representantes da indústria destacaram o impacto 

da perda de competitividade do gás natural sobre cadeias específi-

cas e o consequente aumento das importações.

 De acordo com Ronaldo Silva Duarte, presidente regional 

para a América do Sul da Birla Carbon – Columbian Chemicals Brasil, 

o custo da matéria-prima deve ser tratado como um dos maiores 

impactos para a produção de pneus. “Há cerca de 10 anos, o país 

exportava 35% da produção e hoje importa 40%. Além de perder 

em exportações, sofremos concorrência forte neste patamar de 

40%”, destaca Duarte. 

O Diretor Industrial de Nitrogenados Vale Fertilizantes, 

Valdir José Caobianco, afirma que apesar do crescimento da 

produção agrícola todos os anos, decorrente principalmente do 

aumento do uso de fertilizantes, esta demanda vem sendo 

atendida com a importação. “Hoje o Brasil importa cerca de 70 % do 

fertilizante utilizado anualmente. Dentre os pontos relevantes para 

este cenário, no caso de fertilizantes nitrogenados, tais como a 

ureia e o nitrato de amônio, cuja base é amônia, produzida 

essencialmente a partir de gás natural, tem sido importados de 

países e regiões com preços de gás natural muito inferiores aos 

praticados no Brasil. A amônia também é matéria-prima para a 

produção de ácido nítrico e, recentemente teve várias fábricas 

fechadas ou reduzindo sua produção nacional, além da paralisação 

de novos investimentos”, aponta Caobianco.

Além dos parlamentares já citados, o evento foi prestigiado 

pelos deputados Afonso Motta (PDT/RS), Alex Manente (PPS/SP), 

Daniel Almeida (PCdoB/BA), Evair de Melo (PV/ES) e Renato 

Molling (PP/RS). Representantes do MME e do MDIC, pastas 

essenciais para o debate, também estiveram presentes. Aldo 

Barroso, Diretor Substituto do Departamento de Gás Natural, 

representou o Secretário de Petróleo e Gás do MME, Marco Antônio 

Almeida, enquanto Alexandre Cabral, Marcus Simões e Roberto 

Loureiro Filho, respectivamente, Diretor do Departamento de 

Setores Intensivos em Capital e Tecnologia, Coordenador-Geral de 

Indústrias Químicas e Transformados Plásticos e Analista de 

C o m é r c i o  E x t e r i o r,  r e p r e s e n t a r a m  o  S e c r e t á r i o  d e 

Desenvolvimento da Produção do MDIC, Carlos Gadelha. O evento 

também foi prestigiado pelo Secretário de Agricultura do Estado de 

São Paulo, Arnaldo Jardim. Também compareceram ao evento 

presidentes e representantes de empresas do setor químico, 

lideranças sindicais e associações setoriais.

A proposta do Programa Nacional Gás Natural Matéria-

Prima tem sido liderada pelo Deputado Davidson Magalhães, com 

o apoio Frente Parlamentar da Química e da Abiquim e será 

apresentada e discutida com o primeiro escalão do Governo 

Federal, com Governadores dos Estados onde se localizam polos 

petroquímicos e com sindicatos representantes dos trabalhadores 

e entidades patronais.  

Em 13 de julho, a Proposta foi apresentada ao Governador 

da Bahia, Rui Costa, pelo Deputado Davidson Magalhães, com a 

presença do Deputado Antônio Imbassahy (PSDB/BA), do presi-

dente da BahiaGas, Luiz Gavazza, do presidente da Elekeiroz, 

Marcos De Marchi, do presidente da Unigel, Reinaldo Kröger, do 

presidente da Columbian Chemicals,Ronaldo Duarte,  do 

Superintendente do COFIC  (Comitê de Fomento Industrial de 

Camaçari), Mauro Pereira, além de executivos do Grupo Solvay, da 

Braskem e da Oxiteno e do Presidente-Executivo da Abiquim, 

Fernando Figueiredo, da Diretora de Economia e Estatística da 

Abiquim, Fatima Ferreira, e da Gerente de Assuntos Institucionais e 

Secretária-Executiva da FPQuímica, Marina Mattar.
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Colaboração entre a Frente 
Parlamentar da Química e 

entidades do setor garante 
conquista para indústria 

colchoeira

O Deputado Paulo Pimenta (PT/RS), Presidente da 

FPQuímica, a pedido  da Abicol – Associação Brasileira da 

Indústria de Colchões e da Abiquim – Associação 

Brasileira da Indústria Química, em março deste ano, 

enviou o�cio ao comitê organizador dos Jogos Olímpicos e 

Paralímpicos Rio 2016, o Comitê Olímpico Brasileiro 

(COB), com o obje�vo de chamar a atenção das 

autoridades olímpicas para o processo licitatório para a 

compra de colchões a serem u�lizados nas instalações das 

Vilas de Atleta e de Mídia dos Jogos Olímpicos do RIO 

2016. Nesse o�cio, o Deputado destacou a necessidade 

de serem observados os padrões de qualidade em 

respeito às normas nacionais para aquisição de produtos, 

especificamente no caso dos colchões. 

Em atenção ao solicitado, o COB revisou o processo 

licitatório para a compra de colchões que serão u�lizados 

nas instalações da Vila Olímpica, priorizando a indústria 

nacional.
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Profissionais das áreas de meio ambiente, sustentabilidade, 

saneamento e tratamento de água e operações se reuniram no 

último dia 6 no Seminário “Gestão Hídrica e a Indústria Química”, 

na sede da Abiquim, em São Paulo. Na programação, foram 

apresentados temas referentes ao cenário atual de bacias 

hidrográficas e as tecnologias de gestão de água visando o uso 

racional dos recursos hídricos.

O deputado Evair de Melo (PV/ES), coordenador de Água da 

Frente Parlamentar da Química, participou da abertura e destacou 

a importância de se investir em pesquisa e desenvolvimento 

tecnológico e de se planejar investimentos em infraestrutura de 

distribuição de água no País. “Acho que é possível sempre dar um 

passo à frente com a ciência e a tecnologia. Os investimentos têm 

de ser planejados, transformando problemas em oportunidades, e 

a nossa lógica de desenvolvimento e ocupação tem também que 

considerar as bacias hidrográficas como elemento integrador”, 

afirmou o parlamentar.

Para o diretor-presidente da Agência Nacional de Águas 

(ANA), Vicente Andreu Guillo, a análise da crise de abastecimento 

de água precisa ser feita sob três aspectos: de que forma e por qual 

motivo chegamos ao estado de crise, quais as tendências para os 

próximos meses e que lições podem ser extraídas. “Não podemos 

trabalhar nos limites da segurança, temos de ter redundância, 

precisamos retomar a discussão sobre a construção de novos 

reservatórios”, observou.

 Durante o evento, a Abiquim lançou o Guia para Elaboração 

de Plano de Contingência para a Crise Hídrica, baseado no 

segmento químico industrial.

Gestão Hídrica e a Indústria Química
Escassez hídrica, seus desafios e oportunidades são temas de seminário promovido pela Abiquim.

Vicente Andreu Guillo, diretor-presidente da ANADep. Evair de Melo, coordenador de Água da FPQuímica

Fotos: Abiquim/Divulgação
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A Frente Parlamentar em Defesa do Desenvolvimento da 

Região do MATOPIBA (Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia) foi 

lançada no dia 2 de junho durante uma audiência pública na Câmara 

dos Deputados, em Brasília. Presidida pelo Deputado Irajá Abreu 

(PSD/TO), que também exerce a função de Coordenador de 

Fertilizantes da Frente Parlamentar da Química, esta Frente deverá 

desenvolver e operacionalizar um sistema de planejamento 

territorial estratégico na região considerada fronteira agrícola, que 

se destaca no mercado de grãos no Brasil, com ampla capacidade de 

e x p a n s ã o  p r o d u t i v a  e  i n t e g r a ç ã o  m a c r o r r e g i o n a l .  O 

desenvolvimento econômico da região significa o aumento da 

produtividade brasileira e a geração de emprego e renda.

Participaram da audiência, além de parlamentares, a ministra 

da Agricultura Pecuária e Abastecimento, Katia Abreu, e o ministro 

interino da Pesca e Aquicultura, Luiz Otávio. 

A Frente Parlamentar da Química compartilha com os 

esforços dessa nova Frente para o aumento da produtividade 

agrícola do País. Nesse sentido, vale destacar a importância do setor 

de químicos para o agronegócio (defensivos agrícolas e 

fertilizantes), que representa 18% do faturamento da indústria 

química brasileira. Entretanto, esse setor tem enfrentado um 

enorme desafio, uma vez que, somadas as indústrias de defensivos e 

fertilizantes, gerou um déficit para a balança comercial do setor 

químico de US$ 14,3 bilhões em 2014. 

De acordo com o BNDES, o setor de defensivos tem um dos 

maiores potenciais de investimentos na indústria química brasileira, 

podendo alcançar US$ 5,3 bilhões em 2030. Tais investimentos 

podem resultar em um impacto de até US$ 18 bilhões na balança 

comercial do setor a partir de 2030. 

A Abiquim estima que outros US$13 bilhões em investimentos 

poderiam ser realizados no setor de fertilizantes, se retirados os 

incentivos fiscais para importações, que transferem para o exterior 

empregos de alta qualidade que poderiam ser ocupados por 

brasileiros.

Lançada a Frente Parlamentar do MATOPIBA

Foto: FPQuímica

Os últimos anos não foram muito propícios para 
investimentos. Ainda assim, tivemos anúncios de grandes 
projetos referentes à indústria química. “Os recentes 
investimentos inaugurados ou anunciados pela indústria 
química reforçam a convicção dos membros da Frente 
Parlamentar da Química que o setor é uma vocação natural para 
o Brasil, face a sua riqueza em recursos naturais”, destaca o 
Deputado Paulo Pimenta, Presidente da Frente Parlamentar da 
Química.

A Basf inaugurou no dia 19/6 seu complexo de produção 
em escala mundial de ácido acrílico, acrilato de butila e 
polímeros superabsorventes (SAP), em Camaçari, na Bahia. 
Com um investimento de mais de 500 milhões de euros, este é o 
maior aporte da história da Basf em mais de 100 anos na 
América do Sul.

Uma das principais fabricantes de especialidades 
químicas do mundo, a AkzoNobel anunciou a inauguração de 
uma fábrica da Expancel dentro da planta de Jundiaí, SP. A 
tecnologia desenvolvida nessa planta serve para reduzir o peso 
dos produtos, além de agregar outras propriedades. Os 
materiais desenvolvidos em Jundiaí são utilizados em 
aplicações como solados, bolinhas de tênis, rolhas de vinho e 

nas indústrias têxtil, automotiva e da construção civil.

No dia 02/6 o Grupo Solvay inaugurou o Laboratório de 
Biotecnologia Industrial, na cidade de Paulínia, SP, com o 
objetivo de ampliar o desenvolvimento de inovações ligadas à 

Química Sustentável. O novo laboratório, que ocupa um prédio 
de 600m² e dispõe dos mais modernos equipamentos, 
trabalhará em parceria com as unidades globais de negócios do 
Grupo Solvay, bem como com os 15 centros de pesquisa e 
inovação (P&D) do grupo, além de parceiros externos de P&D.

Alinhada às principais frentes de desenvolvimento de 
tecnologias sustentáveis, a Prysmian, maior fabricante mundial 
de cabos elétricos e de telecomunicações, expande sua linha de 
cabos sustentáveis com o Plástico Verde da Braskem. 
Desenvolvido a partir da cana-de-açúcar, o material é renovável 
e capaz de capturar monóxido de carbono em seu processo 
produtivo. Esta nova geração de cabos já está sendo produzida 
desde maio nas fábricas de Sorocaba e Santo André, no Estado 
de SP, e será destinada para toda a América do Sul. 

A  D o w  A g r o S c i e n c e s ,  s e g u i n d o  a  l i n h a  d e 
investimentos no Brasil, inaugura seu laboratório de pesquisa 
em Biotecnologia em Cravinhos, SP. O complexo será usado na 
pesquisa de sementes tropicais, com capacidade para atender a 
demanda na América Latina.  Comparado com o processo atual, 
o novo laboratório vai gerar economia de tempo, o que se traduz 
em ganhos de produtividade dos agricultores,  com 
sustentabilidade e maior rentabilidade para o setor.

De acordo com o Presidente-Executivo da Abiquim, 
Fernando Figueiredo, “Estas inaugurações demonstram grande 
interesse dos investidores pelo nosso País e, certamente, com o 
aproveitamento das matérias-primas oriundas do Pré-Sal e da 
nossa biodiversidade, a indústria química poderá se transformar 

Indústria química anuncia investimentos este ano
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ENTREVISTA 

Há uma discussão polêmica no 
mercado quanto à 
disponibilidade do gás natural no 
Brasil. Como o senhor avalia o 
futuro deste importante insumo 
no Brasil?

A descoberta do Pré-Sal abriu novos 
horizontes para a produção de 
petróleo e gás em nosso país. Sou 
muito otimista que até 2030 
triplicaremos a produção brasileira 
de gás natural. Nesse novo cenário 
de agenda positiva, as matérias-
primas oriundas de óleo e gás 
natural para a indústria química 
deverão ter preços mais compatíveis 
com os praticados nos países 
exportadores para garantir o 
desenvolvimento sustentável deste 
setor. Não há país desenvolvido sem 
uma indústria química local.

Quais os benefícios para se 
instituir um Programa Nacional 
de Gás Natural Matéria-Prima 
para a indústria química?

 A criação desse Programa tem como 
objetivo a promoção da 
competitividade da Indústria 
Química nos mercados interno e 
externo, a atração investimentos 
para a sua expansão no Brasil e a 
diversificação das Cadeias, visando 
a criação de empregos, benefícios e 
impostos, e, consequentemente 
benefícios sociais com efeitos 
multiplicadores na economia 
brasileira.

O  preço do gás natural no Brasil 
cresceu 60% entre 2004 a 2014, 
enquanto nos EUA neste mesmo 
período houve uma redução de 
25%, ampliando a 
competitividade da sua indústria 
química. Atualmente, o volume 
de gás natural matéria-prima, em 
plena carga, atinge apenas 2% do 
volume total da demanda de gás 
natural. O uso o do gás natural 
utilizado como matéria-prima 
para a indústria petroquímica 
agrega até 6 vezes valor ao gás 
natural tornando mais 
competitivos diferentes setores 
da economia, como o 
automotivo, máquinas e 
equipamentos, calçados, 
eletrodomésticos, construção 
civil, tintas, defensivos agrícolas, 
cosméticos, têxtil, plásticos e 
embalagens, fertilizantes, 
borrachas, móveis, etc.

O aumento da competitividade 
da indústria química brasileira é 
fundamental para reverter o 
déficit deste produtos na balança 
comercial, que passou de US$ 1,5 
bilhão em 1991 para US$ 31,6 
bilhões em 2014.

Quais investimentos o senhor 
imagina que poderão ser 
gerados por esse Programa?

No médio prazo, poderemos ter a 
construção de novas  unidades de 
processamento de gás natural 

(UPGNs) com unidades 
separadoras das frações líquidas 
(etano, propano, butano e 
gasolina natural) contidas no gás 
natural, aumentando a 
disponibilidade de matéria-prima 
para a indústria petroquímica e, no 
longo prazo, podemos até mesmo 
imaginar a construção de uma 
nova refinaria petroquímica. 
Naturalmente, tudo isto resultará 
também em investimentos na área 
de especialidades químicas, que 
dependem dessas matérias-
primas, demonstrando mais uma 
vez o grau de pluralidade da 
indústria química na matriz 
industrial.

As rodadas de licitação da 
Agência Nacional do Petróleo, 
Gás Natural e Biocombustíveis 
(ANP) são importantes para 
trazer mais gás natural e 
competição ao mercado?

Estas licitações têm sido de 
fundamental importância para o 
desenvolvimento do mercado de 
óleo e gás natural no Brasil, pois 
estimulam e criam as condições 
para a ampliação da oferta.  

Coordenador de Gás da FPQuímica

Deputado Davidson Magalhães
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A produção da indústria química instalada no País tem 

perdido participação no atendimento da demanda interna. Mais 

de um terço de tudo o que o Brasil consome de produtos químicos 

vem sendo suprido por importações resultando em um crescente 

déficit comercial. 

Parte expressiva desse déficit nacional de produtos 

químicos é de derivados diretos do gás natural, utilizado, nesse 

caso, como matéria-prima pela indústria química. Dada a falta de 

competitividade dessa matéria-prima no Brasil, cujo preço é três 

vezes superior ao preço praticado nos Estados Unidos, por 

exemplo, é imprescindível restabelecer condições competitivas 

(em preço, volumes e prazos dos contratos de fornecimento) 

buscando a retomada da produção de plantas que atualmente 

estão com ociosidade elevada ou até paralisadas e de investimen-

tos da indústria química.

Não podemos deixar de mencionar o enorme potencial que 

o Brasil terá no futuro próximo com a oferta crescente de gás dos 

atuais campos, mas, principalmente, do que virá com as desco-

bertas do Pré-sal, parte do qual pertencerá a União e que deve ser 

utilizada para gerar investimentos, empregos de elevada 

qualificação e remuneração, pagamento de impostos e riqueza 

para o povo brasileiro.

Esse tema já foi amplamente discutido no Congresso 

Nacional e há toda a previsão e arcabouço legal para que seja 

elaborada a política pelo Conselho Nacional de Política 

Energética (CNPE). Refiro-me ao art. 58, parágrafo VII, da Lei nº 

11.909, de 4 de março de 2009, que altera o artigo 2º da Lei nº 

9.478, de 6 de agosto de 1997 (Lei do Petróleo).

O Brasil não pode perder esta oportunidade. Precisamos 

transformar os desafios em decisões e planejamento para o 

futuro promissor que todos almejamos.

Deputado Antonio Imbassahy  
(PSDB/BA) 

Vice-presidente da  Frente Parlamentar 

da Química na Câmara dos Deputados.


