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DEPUTADO JOÃO PAULO PAPA
É O NOVO PRESIDENTE DA

FRENTE PARLAMENTAR DA QUÍMICA

o dia 1º de dezembro foi realizada a assembleia para a eleição Ndo novo presidente da Frente Parlamentar Mista pela 
Competitividade da Cadeia Produtiva do Setor Químico, 

Petroquímico e do Plástico. O deputado João Paulo Papa (PSDB/SP), que era o 

coordenador do setor de Saneamento da Frente, ocupará a presidência da 
FPQuímica no biênio 2017/2018 em substituição ao deputado federal Paulo 
Pimenta (PT/RS), que presidiu a Frente no biênio 2015/2016. A Frente foi 
criada pelo então Deputado Vanderlei Siraque (PT/SP) em 2012, tendo a 
presidido até 2014. 

O engenheiro João Paulo Papa foi prefeito de Santos por duas gestões 
de 2005 a 2012. Antes de entrar para a vida política, foi professor e diretor da 
Escola Técnica José Bonifácio, Santos, entre os anos de 1978 e 1998. Foi 
diretor do Departamento de Trânsito da Prefeitura de Santos, entre 1986 e 
1989. Em 1991 assumiu o cargo de superintendente regional da Sabesp da 
Baixada Santista e do Litoral, ficando até 1995. Foi secretário do Meio 
Ambiente da prefeitura de Santos entre 1997 e 1998. No mesmo ano, 
assumiu a presidência da CET de Santos, ficando no cargo até 2000. Foi vice-
prefeito da cidade entre 2000 e 2004, assumindo simultaneamente a 
secretaria de Planejamento do município. 

Foto: FPQuímica 

Foto: Alex Ferreira / Câmara dos Deputados

A FPQuímica realizou em 2016 uma série de 
atividades em prol do desenvolvimento e do 
fortalecimento da indústria química nacional, além 
de promover o debate sobre as ações estratégicas 
para a retomada dos investimentos no setor.
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INDÚSTRIA QUÍMICA ESPERA VOLTAR A CRESCER EM 2017
A indústria química brasileira 

deverá encerrar 2016 com um faturamen-
to líquido de US$ 113,5 bilhões, segundo 
estimativa da Abiquim e associações 
específicas dos segmentos ligados ao 
setor.

O faturamento estimado para o 
ano é 1,4% superior ao registrado em 
2015, quando a indústria química faturou 
US$ 111,8 bilhões. Entre os segmentos, o 
destaque é o de Produtos Químicos de Uso 
Industrial, representados pela Abiquim, 
que deverá encerrar 2016 com um 
faturamento de US$ 54,9 bilhões. Já o 
déficit da balança comercial deverá fechar 
o ano em US$ 16,9 bilhões, pois o Brasil 
importou US$ 26,7 bilhões em produtos 
químicos e exportou US$ 9,8 bilhões. 

A  A b i q u i m  d i v u l g o u  “ O 
Desempenho da Indústria Química 
Brasileira” durante a 21ª edição do ENAIQ 
– Encontro Anual da Indústria Química, 
realizado no WTC São Paulo, no dia 2 de 
dezembro.

Refletindo a grave situação do 

setor, a indústria química brasileira caiu da 
6ª posição no ranking mundial de 2014 
(quando faturou US$147 bilhões), para a 
8ª posição no ranking de 2015 (quando 
f a t u ro u  U S $ 1 1 1 , 8  b i l h õ e s ) ,  s e n d o 
ultrapassada por Índia e França. Os 
primeiros colocados permanecem: China, 
Estados Unidos, Japão, Alemanha e Coreia 
do Sul. O setor químico brasileiro, no 
entanto, subiu para a terceira posição no 
PIB industrial, estimulado pela queda da 

indústria automobilística e construção 
civil, representando 10,4% de toda a 
indústria de transformação.

Durante a abertura do ENAIQ, o 
presidente do Conselho Diretor da 
Abiquim, Marcos De Marchi, contou que o 
cenário econômico do País em 2016 afetou 
o desempenho do setor, mas que a 
perspectiva é que não seja tão ruim a partir 
do início do próximo ano. 
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O Conselho Diretor da Abiquim se reuniu com o Presidente 
da República, Michel Temer, no dia 27 de julho, em Brasília. A 
Abiquim apresentou a “Agenda do Setor Químico 2016 -2018”, 
com as sugestões do setor para promover a retomada do 
crescimento econômico do País. A Agenda tem sugestões nas áreas 
de governança, matérias-primas, energia, regulação, tributação, 
logística, inovação e comércio exterior.

O Presidente do Conselho Diretor da Abiquim, Marcos De 
Marchi, ressaltou a importância da indústria química brasileira. “O 
Brasil tem a sexta maior do mundo com um faturamento de US$ 
112 bilhões em 2015, emprega mais de 2 milhões de colaboradores 
diretos e indiretos e sua remuneração é o dobro da média da 
indústria de transformação”. De Marchi ainda destacou o potencial 
de crescimento da indústria. “Apenas dois países possuem uma 
sólida base para o crescimento sustentável da indústria química: os 
Estados Unidos e o Brasil, que apresentam uma ampla base de 
matérias-primas, mercado interno promissor e sólidas empresas 
nacionais e estrangeiras atuando no país”.

Já o Presidente Executivo da Abiquim, Fernando Figueiredo, 
apontou a capacidade da indústria química de gerar valor. “Estudos 
da Fundação Getúlio Vargas e da Universidade de Cambridge nos 
apontam como o segundo setor com maior capacidade para 
alavancar a economia, atrás apenas da indústria petrolífera. 

A Agenda do Setor Químico compreende políticas e ações 
de longo prazo. Mas três pontos precisam ser tratados com 

Presidente Michel Temer recebe Conselho Diretor da Abiquim

Foto: Carolina Antunes/PR
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urgência. O primeiro é o preço do gás natural para uso como 
matéria-prima, sendo que o preço brasileiro é três vezes superior 
ao preço norte americano. Em segundo lugar é necessário 
reestabelecer o Reintegra a níveis adequados para eliminar os 
resíduos tributários existentes nos produtos exportados. O 
terceiro ponto é garantir ao Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES) os recursos necessários para a 
continuidade dos financiamentos e empreendimentos 
industriais. 

O Presidente Michel Temer ressaltou que o seu governo 
tem o maior interesse em aproveitar as oportunidades para 
agilizar a retomada do crescimento. O Ministério de Minas e 
Energia (MME) e o Ministério da Indústria Comércio Exterior e 
Serviços (MDIC) examinarão com muita atenção as sugestões da 
Abiquim. O presidente finalizou a reunião destacando: “temos em 
comum a necessidade do progresso da Nação junto com a 
iniciativa privada e a necessidade de gerar empregos. O trabalho 
é o primeiro direito social e dá dignidade às pessoas, é necessário 
ampliar os setores para acolher 11 milhões de desempregados”.

Presidente Michel Temer se reúne com empresários do setor químico, membros 
do Conselho Diretor da Abiquim.

O presidente do Conselho Diretor da Abiquim, Marcos De Marchi (Elekeiroz), 
apresenta um panorama da indústria química brasileira e a agenda do setor 
ao presidente Michel Temer, ao lado do presidente-executivo da Abiquim, 
Fernando Figueiredo.



Em comemoração ao Dia Nacional do Químico 

(18/06), a FPQ promoveu uma exposição na 

Câmara dos Deputados durante duas 

semanas (13 a 24/junho), onde o público que circulava 

pelos corredores do Congresso pôde conferir a 

importância da indústria química para a vida das pessoas. 

O setor mostrou sua presença em diversos segmentos 

como provedor de soluções às demandas da sociedade.

O lançamento da exposição aconteceu no 

dia 14 de junho e reuniu diversas autoridades. 
O público foi recebido pelo deputado Paulo Pimenta 

(PT/RS), então presidente da Frente Parlamentar da 

Química, que destacou a participação da Câmara dos 

Deputados na comemoração do Dia Nacional do Químico 

como fator essencial para demonstrar aos parlamentares 

e à sociedade a importância estratégica da indústria 

química para o País. “Neste momento em que o mundo 

assiste ao processo reorganização da economia, é 

primordial que se reconheça a indústria química como 

possibilidade de enfrentamento dessas dificuldades. 

Países que assumem esta estratégia têm muito mais 

possibilidades de enfrentar a crise e condições de oferecer 

a população uma melhor qualidade de vida”, afirmou 

Pimenta.  O deputado ressaltou ainda que os profissionais 

químicos, além de produzir em transformações, assumem 

protocolos de natureza ambiental e de segurança do 

trabalhador para que estes elementos e componentes 

cheguem às pessoas, proporcionando segurança e 

qualidade de vida.

O vice-presidente da FPQuímica na Câmara, 

deputado Antônio Imbassay (PSDB/BA), lembrou o 

protagonismo da Bahia no setor químico e da importância 

da química para estimular o avanço da tecnologia. “A 

Química é um setor que tem meios para gerar crescimento 

neste momento de grave crise da economia, quando busca 

soluções na direção de minimizar os problemas. Esta Frente 

apresenta bons resultados por tratar com convergência, 

Exposição da Frente Parlamentar Química
recebe mais de mil visitantes no Congresso Nacional

Presidente-Executivo da Abiquim, Fernando Figueiredo; o Deputado Federal Paulo Pimenta (PT/RS), o pesquisador da EMBRAPA, Silvio Vaz Junior 
e os estudantes do grupo Química em Ação (USP), Nathalia Goes de Almeida, Nathalia Bardella Gomes e Renan Araújo

Deputado Paulo Pimenta (PT/RS) abre a exposição
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com responsabilidade e compromisso os assuntos de interesse 

do setor, visando a melhoria do País”, enfatizou o parlamentar.

O deputado estadual de São Paulo, Luiz Turco (PT/SP), 

falou sobre a parceria entre a FPQuímica e a Frente 

Parlamentar da Química do Estado de SP, da qual ele é 

presidente. O deputado falou do evento em homenagem ao 

Dia Nacional do Químico, realizado na Assembleia Legislativa 

daquele Estado.

Marcus Simões, então Diretor do Departamento de 

Setores Intensivos em Capital e Tecnologia – MDIC, prestou sua 

homenagem aos químicos presentes. “Humanizar a química é 

a nossa missão como químicos, como engenheiros químicos, 

como profissionais que lutam pelo progresso do país. Fazer 

com que cada um de nós, cada pessoa, cada brasileiro entenda 

a importância da química nas nossas vidas, para o 

desenvolvimento e progresso do nosso País”, concluiu Simões.

O presidente-executivo da Abiquim, Fernando 

Figueiredo, afirmou que a Frente Parlamentar da Química vem 

alcançando diversos avanços no decorrer deste período. “O 

Brasil tem uma reserva invejável de petróleo, de gás, de 

biodiversidade e nós temos que transformar isso em riqueza 

para o nosso povo. Este é o objetivo da Abiquim e fico feliz em 

saber que temos o apoio de tantos parlamentares tão 

competentes dentro do Congresso Nacional”, afirmou 

Figueiredo.

Dando continuidade ao ato, o 1º secretário-geral da 

Força Sindical, Sergio Leite, afirmou que o setor químico, com 

todo o esforço dos trabalhadores, do setor empresarial e da 

Frente Parlamentar, é um dos poucos setores que mantém 

resistência em relação a crise econômica e social, inclusive 

garantindo a manutenção dos empregos. “A FPQuímica 

discute não só o potencial da indústria química no PIB 

nacional, mas também se preocupa com o crescimento do 

setor, com a geração de emprego e tem papel significativo 

para que possamos continuar enfrentando este desafio 

nacional e mundial da indústria química”, destacou Leite.

Além das autoridades já citadas, estiveram presentes os 

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

Bruno Covas (PSDB/SP), Carlos Gaguim (PTN/TO), Daniel 

Coelho (PSDB/PE), Evair de Melo (PV/ES), Iraja Abreu (PSD/TO), 

Nelson Marchezan Jr (PSDB/RS), Paulo Abi-Ackel (PSDB/MG), 

Raimundo Gomes de Matos (PSDB/CE) e Sibá Machado 

(PT/AC). Também participaram do ato de lançamento 

representantes do Ministério de Minas e Energia e da Empresa 

B r a s i l e i r a  d e  Pe s q u i s a  A g ro p e c u á r i a  ( E M B R A PA ) , 

representantes da indústria química e de associações 

setoriais, empresários, estudantes e público em geral. 

D u r a n t e  o s  1 0  d i a s ,  a  e x p o s i ç ã o  r e c e b e u 

aproximadamente 3.500 visitantes e cerca de 9.000 pessoas 

circularam no espaço onde estava localizado o estande.

Neste período ocorreram diversas atividades, entre 

elas, as apresentações do grupo Química em Ação, formado 

por estudantes do Instituto de Química da Universidade de São 

Paulo (USP), que apresentaram diariamente uma série de 

experimentos químicos. Além disso, a Plastivida realizou 

demonstrações sobre plástico nos dias 16 e 17/06 e também 

aconteceu o pré-lançamento da campanha @cloronazika, da 

Abiclor, que destaca a eficácia do hopoclorito de sódio 

(comercializado como água sanitária) no combate ao 

mosquito Aedes aegypti.

Os  v is itantes  do estande também t iveram a 

oportunidade de conhecer o trabalho realizado pela Frente 

Parlamentar da Química desde a retomada das atividades, no 

início de 2015.

A realização da exposição foi apoiada por entidades 

como Abiquim, ABBI (Associação Brasileira de Biotecnologia 

Industrial), Abiclor (Associação Brasileira da Indústria de 

Álcalis, Cloro e Derivados), Abifina (Associação Brasileira das 

I n d ú st r i a s  d e  Q u í m i c a  Fi n a ,  B i o te c n o lo g i a  e  su a s 

Especialidades), Abrafati (Associação Brasileira dos 

Fabricantes de Tintas), Instituto do PVC, Plastivida e Sinprifert 

(Sindicato Nacional da Indústria de Matérias-primas para 

Fertilizantes).
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Da esquerda para a direita, os Deputados Federais Paulo Pimenta 
(PT/RS), Antônio Imbassahy (PSDB/BA),  Paulo Abi-Ackel (PSDB/MG) e 
o Deputado Estadual Luiz Turco (PT/SP) assistem a apresentação do 
grupo Química em Ação.

Foto: FPQuímica

Da esquerda para a direita, os Deputados Federais Paulo Pimenta 
(PT/RS), Afonso Mota (PDT/RS), Carlos Gaguim (PTN/TO), Antônio 
Imbassahy (PSDB/BA),  Paulo Abi-Ackel (PSDB/MG) e Bruno Covas 
(PSDB/SP) durante a abertura do estande.

Foto: FPQuímica
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Gestão Eficiente de Recursos Hídricos 
Manual da Abiquim explica como identificar oportunidades de melhorar a gestão de 

recursos hídricos e implementar sistemas de reúso de água

A água é um recurso essencial à 
vida em todas as suas formas. O desafio 
que a humanidade tem pela frente é 
manter a disponibilidade de água para a 
crescente população e para a economia 
como um todo.

No Brasil, apesar da significativa 
disponibilidade hídrica, a distribuição das 
demandas no território nacional não está 
alinhada com a oferta.

Segundo os relatórios “Conjuntura 
dos Recursos Hídricos no Brasil”, da 
Agência Nacional de Águas (ANA), em 
seus informes de 2013 e 2014, apesar de o 
Brasil possuir 13% da água doce disponí-
vel do planeta, a distribuição é desigual. 
Cerca de 80% de sua água doce disponível 
está concentrada na Região Hidrográfica 
Amazônica, onde está o menor contin-
gente populacional – pouco mais de 5% 
da população brasileira – e a menor 
demanda, enquanto nas regiões hidro-
gráficas banhadas pelo Oceano Atlântico, 
que concentram 45,5% da população do 
País, estão disponíveis apenas 2,7% dos 
recursos hídricos. 

Além disso, existem outros fatores 
que podem reduzir a oferta desse recurso, 
como as mudanças climáticas, o desma-
tamento e a qualidade das águas.

Importa ressaltar que, desde muito 
antes dos últimos anos de seca e da 
chegada do El Niño, a indústria química já 
tratava de reduzir o consumo de água em 
seus processos e produtos, além de fazer o 
seu reúso. 

“A gestão das indústrias químicas 
sobre os recursos hídricos tem se 

concentrado em três objetivos principais: 
reduzir a captação, reduzir a geração de 
efluentes e aumentar o reúso”, explica a 
assessora de meio ambiente da Abiquim, 
Aline Caldas Bressan. A indústria química 
tem diminuído o consumo de água por 
tonelada produzida a cada ano. Segundo 
dados da Abiquim, entre 2006 e 2014, o 
setor reduziu 36% da captação de água 
por tonelada de produto. Além disso, a 
indústria química também aumentou a 
porcentagem de efluentes reciclados em 
seus processos, de 4,6 % em 2009 para 9,5 
% em 2014. 

O Manual de Gestão Eficiente de 
Recursos Hídricos se destina a 

empresas de todos os segmentos 
industriais e não apenas aquelas do 

setor químico.

O consumo de água pela indústria, 
apesar de não ser o mais significativo, 
compete com o abastecimento urbano 
uma vez que a maior parte das indústrias 
está instalada em regiões metropolitanas 
ou em áreas muito próximas a elas. No 
ranking do número de captações em rios 
de domínio da União, a fabricação de 
produtos químicos ocupa o quarto lugar 
entre os segmentos industriais.

Neste contexto, a Associação 
Brasileira da Indústria Química – Abiquim 
– criou, junto a sua Comissão de Meio 
Ambiente, um Grupo de Trabalho sobre 
recursos hídricos (GT Água), que tem 
como objetivo realizar discussões e 

análises a respeito do tema, além de 
propor ações de melhoria, visando tanto 
ao uso racional do recurso quanto à 
sustentabilidade dos negócios.

Um dos resultados dos esforços do 
GT foi a publicação, em julho de 2015, do 
Guia para Elaboração de Plano de 
Contingência para a Crise Hídrica, que 
visa possibil itar a preparação das 
empresas para situações de escassez 
hídrica. 

Em 2016, o GT Água lançou, na 16ª 
e d i ç ã o  d o  Co n g re s s o  d e  At u a ç ã o 
Responsável, na sala “Meio Ambiente”, o 
Manual de Gestão Eficiente de Recursos 
Hídricos, que tem o objetivo de dissemi-
nar boas práticas às empresas de 
pequeno e médio portes,  além de 
contribuir para o desenvolvimento 
sustentável. O conteúdo do Manual 
contou contribuições das empresas Basf, 
B r a s k e m ,  C a b o t ,  D o w ,  E c o l a b , 
Nitroquímica, Peróxidos do Brasil, Solvay 
Indupa e Unipar Carbocloro.

O Manual apresenta informações 
sobre o cenário da disponibilidade hídrica 
no Brasil, as demandas de diferentes 
segmentos pelo recurso e o desempenho 
da indústria química. Além disso, o 
Manual explica como uma empresa pode 
identificar oportunidades de melhoria em 
sua gestão de recursos hídricos e como 
sistemas de reúso interno industrial de 
água podem ser implementados. O 
Manual aborda também diferentes 
tecnologias disponíveis para tratamento 
de água, além de cases de sucesso de 
indústrias químicas do Brasil.

As informações apresentadas 
são divulgadas pelo Programa Atuação 
Responsável®, cuja base de dados é 
relativa às indústrias químicas associa-
das à Abiquim, que correspondem a 
80% do total do faturamento dos 
produtos químicos de uso industrial. É 
possível notar que o controle do 
consumo por parte da indústria química 
passou a ser questão de alta relevância 
para as empresas, não apenas nas suas 
operações, mas também como fator 
decisório sobre expansões, novas 
instalações e investimentos.

Vale citar que a utilização de 
água de reúso para fins industriais é uma 
das ações que a indústria química já tem 
realizado, assim como a implementação 
de ações para reduzir perdas de água.

Segundo o coordenador do GT 

Em oito anos, a indústria química brasileira
 reduziu 36% da captação de água

Percentual de efluentes reciclados pela indústria 
química subiu de 4,6% para 9,5% entre 2009 e 2014.

Água, Wagner Freitas, “A indústria química 
tem uma grande demanda de água e o uso 
eficiente dos recursos hídricos é muito 
relevante. À medida que a indústria adota 
práticas de reúso e melhora a gestão dos 
recursos hídricos, aumenta-se a disponi-
bilidade de água potável à população”.

O segmento industrial é o terceiro 

maior uso do País em termos de vazão de 

retirada dos rios e o quarto em consumo, 

segundo o relatório da ANA “Conjuntura 

dos Recursos Hídricos no Brasil: Informe 

2014” (ANA, 2015).

O Guia está disponível para download em www.abiquim.org.br/pdf/Manual_Recursos_Hidricos.pdf
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Você sabia que o cloro combate
a larva do mosquito Aedes aegypti?

Com o objetivo de informar a população sobre a ecácia do uso do cloro, componente básico da água sanitária, no combate à larva 
do mosquito Aedes aegypti, a ABICLOR (Associação Brasileira da Indústria de Álcalis, Cloro e Derivados) lança a Campanha Cloro 
na Zika. A ação do cloro no combate ao mosquito transmissor da zika, chikungunya, dengue e febre amarela é comprovada 
cienticamente.

EVITE A ZIKA, A CHIKUNGUNYA E A DENGUE
A água sanitária deve ser usada na higienização de casas e quintais para eliminar as larvas do mosquito Aedes aegypti.
Basta misturar 1 colher das de café (2 ml) de água sanitária em 1 litro de água limpa e colocar nos locais com água parada, que 
podem ter focos do mosquito.

CUIDADOS COM A CASA
Rega de plantas
Para bromélias, bambus e plantas que acumulam água, regue uma vez por semana com a mistura de 1 colher 
das de café (2 ml) de água sanitária para cada 1 litro de água limpa. Colocar essa mistura onde acumula água.
Limpeza de caixas-d’água
Limpe sua caixa-d’água a cada 6 meses. Para isso, feche a entrada (boia) e a esvazie quase toda. Deixe água o 
suciente para retirar o lodo, lavando as paredes e o fundo com uma escova. Enxágue bem e retire a água suja. 
Depois encha a caixa novamente com 1 litro de água sanitária para cada 1.000 litros de água. Deixe agir por 2 horas. Esvazie mais 
uma vez a caixa-d’água e abra todas as torneiras para limpar também os canos. Encha com água potável e tampe.
Lixeiras
Uma vez por semana, use meio copo de água sanitária para cada 1 litro de água limpa. Se a lixeira for de plástico, lave 
com água, encha com a mistura e deixe agir por 10 minutos. Depois jogue a mistura fora.
Atenção: Nunca utilize água sanitária em objetos metálicos.
Ralos e canalizações
Adicione uma vez por semana 1 colher das de sopa (15 ml) de água sanitária nos ralos externos, que captam água de 
chuva e de limpeza, e  nos ralos internos, como o da pia de cozinha, banheiros, tanques etc.
Dica: Limpe pias e ralos à noite, para que a água sanitária possa  agir por mais tempo.
Vaso sanitário
Para vasos sanitários que não são de uso diário, adicione 1 colher  das de chá (5 ml) de água sanitária uma vez por semana.
Piscina
Com o tempo, o cloro pode evaporar e a piscina se tornar foco da larva do mosquito. Para evitar que isso aconteça, mantenha as 
bordas e as paredes da piscina sempre limpas e a água tratada. No inverno, quando cobrir a  piscina, evite o acúmulo de água de 
chuva na lona de cobertura, pois pode  se tornar um criadouro do mosquito.
CUIDADOS COM OS ALIMENTOS
Verduras, frutas e legumes
Numa bacia plástica, coloque 1 colher das de sopa (15 ml) de água sanitária para cada litro d’água.
Primeiro lave as verduras, frutas e legumes em água corrente e depois deixe-os de molho por 30 minutos na 
bacia, agitando-os.  Lave tudo novamente em água corrente para retirar a água sanitária.

     IMPORTANTE:
Ÿ Mantenha a água sanitária longe de crianças e animais.
Ÿ Guarde o produto em recipiente fechado e em local ventilado, longe dos raios solares e calor.
Ÿ Nunca misture água sanitária com vinagre, ácidos ou outros produtos de limpeza.
Ÿ Não reutilize a embalagem.

A ABICLOR e seus associados não se responsabilizam pelo mau uso do produto.
As recomendações de segurança contidas neste folheto devem ser rigorosamente seguidas.
Em caso de dúvida, telefone para Pró-Química no 0800-11-8270.
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ALGUMAS DAS DOSAGENS CITADAS SÃO RECOMENDAÇÕES QUE CONSTAM
DA CAMPANHA DO GOVERNO FEDERAL DE COMBATE AO AEDES AEGYPTI.
http://combateaedes.saude.gov.br/orientacoes-gerais/256-cuidados-dentrode-
casa-e-apartamentos-2
MAIS INFORMAÇÕES ESTÃO DISPONÍVEIS NO BLOG CLORO NA ZIKA
http://www.cloronazika.com.br

Associação Brasileira da Indústria de Álcalis, Cloro e Derivados



INFORMATIVO
Edição ESPECIAL | 2016

A eficiência e eficácia do uso do cloro, componente básico 

da água sanitária, no combate à larva do mosquito Aedes aegypti é 

o mote da  Campanha Cloro na Zika (#CloroNaZika), promovida 

pela Associação Brasileira da Indústria de Álcalis, Cloro e 

Derivados, ABICLOR. 

A ação do cloro no combate ao mosquito transmissor da 

zika, chikungunya, dengue e febre amarela é comprovada por 

vários estudos desenvolvidos pelo Laboratório de Radiobiologia e 

Ambiente do Centro de Energia Nuclear na Agricultura (CENA) e 

pela Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (ESALQ), ambos 

da Universidade de São Paulo (USP). 

De abrangência nacional, a Campanha pretende orientar a 

população a usar corretamente a água sanitária na higienização de 

casas e quintais, considerando que 80% dos focos do mosquito 

estão dentro de casa.  A prevenção é a melhor maneira de 

combater o mosquito Aedes aegypti e evitar epidemias.

A Campanha consiste na distribuição de folhetos com dicas 

e cuidados para evitar a proliferação do Aedes aegypt em pontos 

estratégicos, de grande circulação de pessoas, nas principais 

cidades do País. Em São Paulo, os principais postos do 

Poupatempo, por onde circulam milhares de pessoas  por dia,  

farão a distribuição do material. As principais rodovias e os meios 

de transporte  público do  Estado de São Paulo e demais estados 

também serão pontos de divulgação da campanha.  As ações serão 

veiculadas nas redes sociais com nome Cloro na Zika 

(#CloroNaZika).  

A Campanha está em sintonia com o tema da Campanha da 

Fraternidade 2016 “Casa comum, nossa responsabilidade”. 

Coordenada pela Confederação Nacional dos Bispos do Brasil 

(CNBB), chama a atenção para a questão do saneamento básico e a 

sua importância para garantir o desenvolvimento, saúde integral e 

qualidade de vida.  Devido ao seu poder de desinfecção e poderoso 

oxidante, o cloro é usado no tratamento de água e no saneamento 

básico desde 1908. 

ABICLOR lança 
Campanha 

Cloro na Zika 

8 de janeiro de 2017: data na qual a indústria
química poderá perder ainda mais competitividade

A agenda estratégica do setor 
químico para recuperação da competiti-
vidade, aborda demandas de infraestru-
tura e da logística nacional, dentre as 
quais se destaca grande importância na 
prorrogação do benefíc io  de não 
incidência do Adicional de Frete para 
Re n ova ç ã o  d a  M a r i n h a  M e rc a n te 
(AFRMM) sobre as mercadorias cuja 
origem ou cujo destino final seja em porto 
localizado nas Regiões Norte ou Nordeste 
do País na navegação de cabotagem, cuja 
vigência se esgotará no dia 08 de janeiro 
de 2017. 

A indústria química nacional 
caracteriza-se pela multicentricidade, 
com 3 principais polos petroquímicos 
bastante distantes entre eles (BA, SP e RS) 
e localizados próximos de importantes 
complexos portuários, o que justifica a 

necessidade de viabilização e fomento da 
cabotagem no Brasil como alternativa 
segura e competitiva para o setor químico 
e toda a indústria nacional. Além da 
utilização de geografia favorável (costa 
imensa) e ser um modal de alta capacida-
de de carga, a cabotagem tem pouca 
incidência de acidentes, atendendo a 
necessidade de um transporte seguro de 
produtos químicos. Além disso, o modal é 
menos poluente do que o rodoviário, que 
é hoje o modal mais usado pelo setor. 

Apesar das grandes vantagens 
comparativas da cabotagem, esse modal 
ainda é subutilizado pela indústria 
química em decorrência dos altos valores 
cobrados (é mais barato trazer um 
produto da China para São Paulo do que 
de Camaçari para São Paulo, por exemplo) 
e a pouca disponibilidade de embarca-
ções para consolidar cargas. 

Além disso, no cenário de crise 
econômica pelo qual passa o nosso país, 
se torna impensável um aumento de 10% 
no custo do frete deste modal. 

No dia 31 de dezembro de 2015 as 
cargas com origem ou destino no Norte e 
Nordeste perderam o benefício nas 
operações marítimas de longo curso, cuja 
alíquota do AFRMM é de 25% sobre o 

valor do frete. Assim, perder o benefício 
na cabotagem representará mais um 
aumento no custo do frete aquaviário e, 
não há dúvida que, será uma derrogada 
inaceitável. 

Eis que, nenhum projeto de lei ou 
emenda parlamentar que estão trami-
tando hoje no Congresso Nacional terão 
chance de impedir, ao menos momenta-
neamente, o aumento dos custo do frete 
nas operações de cabotagem antes de 08 
de janeiro de 2017.  

Dada a urgência, trabalha-se o 
para que haja a edição de uma Medida 
Provisória que trate sobre o presente 
tema em tempo para suprir este pleito e, 
oportunamente, para que tal MP seja 
aprovada pelo parlamento para efetivar a 
prorrogação do benefício.
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 do trabalho

Saúde e 
segurança

17 de junho | Salvador - BA

o dia 17 de junho foi realizado, na cidade de 

NS a l va d o r ( B A ) ,  o  S e m i n á r i o  S aú d e  e 

Segurança do Trabalho, promovido no Senai-

Cimatec pela Frente Parlamentar da Química em celebração 

ao Dia Nacional do Químico (18/6). O evento teve o objetivo 

de estimular o debate de temas relevantes para os 

trabalhadores do Polo Petroquímico de Camaçari, ação 

liderada pela deputada federal Moema Gramacho (PT/BA), 

coordenadora de Saúde e Segurança do Trabalho da 

FPQuímica.

Na abertura do evento, Moema Gramacho lembrou de 

sua origem como funcionária da indústria química na Bahia. 

Segundo a parlamentar, nas últimas décadas, o setor 

químico muito avançou no que diz respeito a processos mais 

seguros, beneficiando trabalhadores e comunidades do 

entorno. Na opinião da deputada federal, esses avanços se 

deram graças aos esforços conjuntos entre empresas e 

funcionários, e que a melhoria contínua em saúde e 

segurança depende dessa bem-sucedida parceria. 

Tendo como referência o discurso da deputada 

Moema Gramacho, o diretor do Sindicato dos Trabalhadores 

do Ramo Químico/Petroleiro do Estado da Bahia, José 

Pinheiro, concorda que muitas melhorias ocorreram ao 

longo dos anos, mas afirma que ainda há avanços a serem 

feitos.

Ainda na abertura do evento, o professor Jaílson de 

Andrade, secretário de Políticas e Programas de Pesquisa e 

Desenvolvimento do Ministério de Ciência, Tecnologia e 

Inovação, ressaltou a importância da química para os 

grandes avanços da sociedade, e que essa ciência também 

ajudará na solução de importantes questões da humanidade 

no século 21.

O presidente-executivo da Abiquim, Fernando 

Figueiredo, lembrou que a indústria será um dos setores que 

mais irão contribuir para soluções mais sustentáveis, ações 

que irão se refletir em outros setores industriais. Por essa 

razão, segundo ele, o setor tem o compromisso  com a saúde 

e a segurança de seus trabalhadores e com as comunidades 

onde as empresas estão inseridas. Já o superintendente geral 

do COFIC, Mauro Pereira, enfatizou que os resultados 

alcançados pelo COFIC no Polo Industrial de Camaçari, 

referência no Brasil e no exterior na área de Segurança, Saúde 

e Meio Ambiente se devem a muitos fatores, mas 

principalmente humildade de acatar sugestões e 

contribuições, e reconhecer que sempre haverá melhorias a 

serem incorporadas às suas práticas sistematizadas e 

normatizadas.

O seminário contou com a apresentação do gerente 

de Gestão Empresarial da Abiquim Luiz Shizuo Harayashiki, 

que detalhou à plateia como os requisitos do Atuação 

Responsável®, programa voluntário da indústria química 

mundial e coordenado no Brasil pela Associação, ajudaram 

empresas químicas brasileiras a melhorar seus processos nas 

áreas de saúde, segurança e meio ambiente.

Participou do evento o assessor técnico da diretoria da 

Associação Brasileira da Indústria de Álcalis, Cloro e 

Derivados (Abiclor), Nelson Felipe Júnior, que deu detalhes 

sobre o trabalho da entidade na elaboração e implantação 

do PAM Abiclor – Plano de Auxílio Mútuo. Segundo ele, 

mostra a integração entre as indústrias de cloro-álcalis no 

atendimento às emergências com seus produtos.

Ao final do seminário, o público pode conferir cases de 

sucesso apresentados por especialistas e profissionais do 

setor: Roberto Garcia, diretor industrial da Cristal Pigmentos, 

apresentou o case “Cultura em Segurança do Trabalho”; a 

especialista em Saúde, Segurança e Meio Ambiente da 

Braskem, Lucy Helena Silva de Jesus, destacou o case 

“Sistema de Gestão de SSMA”; e por fim, Aurinézio Calheira, 

Superintendente de SSMA do COFIC, elencou detalhes sobre 

o “Gestão de SSMA no Polo de Camaçari”.

Secretário Jaílson de Andrade (MCTI), Deputada Moema Gramacho (PT-
BA), Fernando Figueiredo (Abiquim) e Mauro Pereira (COFIC).

Avanços em saúde e segurança na indústria química são 
destaque em evento promovido pela FPQuímica na Bahia

Foto: FPQuímica
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Muitos dos avanços obtidos pelo setor industrial do 
Brasil resultam de contribuições da Associação Brasileira da 
Indústria de Química Fina, Biotecnologia e suas Especialidades 
(ABIFINA). A entidade, que representa empresas privadas e 
laboratórios oficiais que atuam no complexo industrial da 
química fina, completou 30 anos de existência em junho de 
2016. Criada para defender a fabricação local e a inovação 
tecnológica na indústria nacional, a ABIFINA construiu ao longo 
do tempo uma forte atuação em temas de relevante interesse 
econômico, como propriedade intelectual, poder de compra do 
Estado e regulatório sanitário, tanto no Brasil como em acordos 
de negociações internacionais. Unindo forças com outras 
representações da indústria, a ABIFINA vem sustentando junto 
ao governo propostas favoráveis à competitividade mundial 
das empresas brasileiras.

José Correia da Silva, primeiro presidente da Associação, 
lembra o contexto enfrentado no ano de criação da entidade.  
“Em 1986, o Brasil não tinha dinheiro e foi chamado a produzir. 
Os primeiros movimentos de produção foram das empresas 
nacionais. Éramos um grupo de pequenas e médias empresas 
lutando para conseguir tecnologia para operar equipamentos 
que não conhecíamos e para importar insumos impossíveis de 
localizar – naquela época não havia produção de intermediários 
e produtos químicos como hoje. Enfrentamos batalhas muito 
duras e conseguimos fazer a diferença”, conta.

Já no final dos anos 1980, a ABIFINA integrou uma missão 
internacional destinada a participar das negociações da 
Rodada Uruguai do Acordo Geral de Tarifas e Comércio (GATT). 
Nesse cenário participou da Rodada do Uruguai do GATT como 
membro de uma missão empresarial  montada pela 
Confederação Nacional da Indústria (CNI), com a finalidade de 
debater com missões de outros países diversos temas que 
vieram a compor os 12 Acordos constitutivos do GATT, dentre 
eles propriedade intelectual (TRIPs), Compras Governamentais, 
Investimentos e harmonização do sistema tarifário em 
comércio internacional. 

Ainda nesse período, a entidade tomou parte da 
construção de artigos da Constituição de 1988, dentre eles 

aquele que estabeleceu que “o mercado interno integra o 
patrimônio nacional e será incentivado de modo a viabilizar o 
desenvolvimento cultural e socioeconômico, o bem-estar da 
população e a autonomia tecnológica do País”. Esta é a base 
institucional que permite hoje iniciativas governamentais de 
relevante interesse nacional, como as Parcerias para o 
Desenvolvimento Produtivo (PDPs) adotadas na área da saúde, 
integrando laboratórios públicos e privados para o 
desenvolvimento de medicamentos estratégicos. 

Na década de 1990, marcada pela abertura comercial, a 
ABIFINA atuou para conter mecanismos que pudessem expor a 
indústria nacional à competição predatória. Isto se deu 
especialmente nas discussões da Lei da Propriedade Industrial, 
de 1996, e da Área de Livre Comércio das Américas (Alca), 
tentativa comercial dos Estados Unidos em se valer dos 
mercados locais especialmente em compras governamentais e 
posições avançadas em TRIPs Plus, mas cujo acordo não 
avançou depois de sete ou oito encontros internacionais. 

Nos anos 2000, a ABIFINA se firmou como um dos 
principais parceiros na constituição das PDPs, das políticas 
industriais e de programas públicos de incentivo à inovação 
tecnológica, como o BNDES Profarma. Também foi ativa na 
construção do Marco Legal da Biodiversidade (Lei nº 
13.123/2015), ao qual sua equipe técnica dedicou anos de 
estudos e debates públicos. 

O presidente da ABIFINA, Ogari Pacheco, sintetiza o 
legado da associação para o País. “A ABIFINA é uma entidade de 
classe única, que visa, principalmente, ao bem maior do Brasil: o 
desenvolvimento da indústria química fina nacional, sem olhar 
para grupos ou para empresas”.

Essa exitosa trajetória foi celebrada juntamente com 
quem a construiu: os associados e parceiros da ABIFINA. Em 
uma festa comemorativa de seus 30 anos, no dia 17 de junho a 
entidade lançou o livro “ABIFINA 30 anos: uma história pelo 
desenvolvimento nacional”. A obra registra os principais feitos 
da associação, qualificados por meio de depoimentos de 
autoridades públicas e personalidades de expressão nacional 
que estiveram no centro de toda esta história. 

ABIFINA completa 
30 anos em 
defesa da química
fina e registra 
história em livroFoto: Divulgação/ABIFINA



É um plástico 100% reciclável
É inerte, inodoro e atóxico
Não contém gases CFC e HCFC
Não causa danos à camada de ozônio
Não é solúvel em água
Não libera substâncias
Fungos e bactérias não se proliferam no EPS

Em função de sua versatilidade, leveza, resistência e 
excelente custo-benefício o EPS oferece bem-estar à popula-
ção, assim como economia e vantagens ambientais.

O EPS é um produto versátil que pode ser utilizado em 
diversos segmentos, como, por exemplo:

CONSTRUÇÃO CIVIL/INFRAESTRUTURA
Com excelente isolamento térmico, tratamento 

acústico, versatilidade e leveza, o EPS pode ser utilizado em 
lajes, telhas, forros, sistemas construtivos, como aditivo para 
concreto leve e em blocos para aterrar solos, gerando econo-
mia de energia, velocidade na obra, economia de recursos e 
leveza, na construção civil.

O Geofoam é uma solução geotécnica para substitui-
ção do aterro tradicional (terra, cinza, areia, pedras, etc.) por 
blocos de EPS de alta densidade, que pode ser utilizado em 
diversos tipos de obras de infraestrutura.

EMBALAGENS
A utilização de embalagens de EPS apresenta muitas 

vantagens e garante a conservação e a proteção eficiente 
contra impacto durante o transporte, manuseio, armazena-
mento e distribuição.

APLICAÇÕES 
ESPECIAIS / SAÚDE 
PÚBLICA 

O EPS possui 
grande relevância na 
medicina, através do 
transporte de órgãos humanos e preservação da integridade 
de medicamentos e insumos; na Indústria Farmacêutica, 
contribuindo no transporte de vacinas, protegendo, mantendo 
sua temperatura e reduzindo o risco de deterioração durante o 
transporte e manuseio; e na prevenção de contaminações, 
com o uso de descartáveis que evitam doenças como tubercu-
lose, além de evitar a contaminação por bactérias e fungos nos 
alimentos.

O Brasil recicla hoje em torno de 35% do EPS que é 
consumido, ou seja, das 39.000 toneladas geradas, 14.000 
toneladas são recicladas. Vale destacar que este percentual é 
superior ao de reciclagem mecânica de plásticos no geral que 
em 2012 ficou em 21%. (Fonte: Plastivida/MaxQuim)

As 22 recicladoras existentes no Brasil empregam em 
torno de 1.400 pessoas e faturam juntas R$ 86 milhões. Essas 
empresas representam uma capacidade instalada para reciclar 
de 30.500 toneladas. Ou seja, há espaço para reciclar mais e 
p a r a  i s s o  é  n e c e s s á r i o  c o l e t a r  m a i s .  ( F o n t e : 
Plastivida/MaxQuim)

Além disso, 56% das empresas recicladoras de EPS, 
além de reciclarem o resíduo, fazem também a transformação 
do material em produto final como: rodapés e perfis, vasos, 
solados e decks de piscinas. O resíduo triturado do EPS 
costuma também ser adicionado ao concreto leve, sendo um 
produto importante para blocos de construção civil.

O Poliestireno Expandido (EPS) mais conhecido como Isopor®,
marca registrada da empresa Knauf Isopor:

Você sabia que o Isopor® é um 
plástico  100% reciclável?
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A Abiquim e o Sindicato Nacional da 
I n d ú st r i a  d e  M a té r i a s - Pr i m a s  p a r a 
Fertilizantes (Sinprifert) apresentaram 
propostas de reforma tributária em 
audiências no Senado Federal, Câmara dos 
Deputados, Confederação Nacional da 
Agricultura (CNA) e na Frente Parlamentar 
da Agricultura (FPA). 

O assunto foi debatido em audiênci-
as com o deputado federal Irajá Abreu 
(PSD/TO), coordenador de Fertilizantes da 
Frente Parlamentar da Química, e com o 
deputado federal Afonso Motta (PDT/RS), 
c o o r d e n a d o r  d e  Q u í m i c o s  p a r a  o 
Agronegócio da Frente. Os deputados 
reconheceram a importância do tema e se 
comprometeram a analisar o estudo.

Na audiência com o deputado 
federal Marcos Montes (PSD/MG), presi-
d e n t e  d a  F r e n t e  P a r l a m e n t a r  d a 
Agropecuária (FPA), sensibilizado sobre a 
importância do assunto para a economia 
brasileira, convidou a Abiquim e o Sinprifert 

para apresentar à FPA no dia 5 de julho os 
resultados do estudo "Isonomia Tributária e 
Desempenho da Indústria Nacional de 
Fertilizantes". 

Desenvolvido pela LCA Consultores 
a pedido do Sinprifert, o estudo considera o 
impacto sobre os custos ao produtor e o 
incremento da arrecadação fiscal dos 
estados visando a isonomia de tratamento 
entre ofertantes de fertilizantes, buscando, 
desta maneira, a atração de investimentos 
para o setor. Esse também foi o tema da 
audiência com o Secretário da Agricultura 
do Estado de São Paulo, Arnaldo Jardim, 
realizada no mês passado, conforme já 
registrado em edição anterior do Abiquim 
Informa. 

Apesar do setor de fertilizantes 
representar aproximadamente 10% do 
faturamento líquido da indústria química 
brasileira, o país é fortemente dependente 
das importações de fertilizantes interme-
diários, contribuindo para o crescente 

déficit na balança comercial do setor 
químico. Enquanto a produção doméstica 
se manteve praticamente estagnada desde 
1996, a atual quantidade importada, que 
conta com um tratamento tributário não 
isonômico em relação à produção nacional, 
é de aproximadamente cinco vezes maior 
do que em 1996, abrindo mercado para a 
produção estrangeira em detrimento da 
indústria nacional.

FPQuímica participa de debates sobre proposta de  isonomia
tributária para incentivar investimentos no setor de fertilizantes

Deputado Irajá Abreu(PSD/TO)

Foto: CDeputados
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Ministro Sarney Filho recebe associações do setor químico 
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No dia 23 de agosto, o ministro de Meio Ambiente, José Sarney 
Filho, recebeu entidades do setor químico, em Brasília. No encontro, o 
presidente-executivo da Abiquim, Fernando Figueiredo, apresentou os 
principais dados da indústria química brasileira e a agenda prioritária 
do setor, que incluiu o Anteprojeto de Lei sobre o controle de 
Substâncias Químicas Industriais, a ratificação da Convenção de 
Minamata sobre o Mercúrio e a realização da primeira reunião 
intersecional preparatória da 5ª Conferência Internacional da Gestão 
de Substâncias Químicas (ICCM5), que será realizada em 2020.

O encontro entre as entidades setoriais e o ministro fortaleceu o 
diálogo e a importância da participação da indústria nas discussões 
sobre o Anteprojeto de Lei sobre Substâncias Químicas Industriais, que 
propõe a instalação de procedimentos de análise de risco das substân-
cias químicas industriais e medidas para seu controle e dotará o País de 
estratégias e instrumentos para regular a produção, importação e uso 
das substâncias químicas, além de ser um importante mecanismo para 
a inovação tecnológica e aumento da competividade da indústria 
brasileira. 

Segundo o ministro, os pontos apresentados pela Abiquim 
podem ser negociados e não deve haver pressa para concluir o tema, 
como forma de se harmonizar a melhor proposta. O ministro também 
concordou com a posição da Abiquim de que setores que já possuem 
regulação específica, como defensivos e fármacos, não precisam 
constar na nova legislação. 

Ainda durante o encontro, foi definido que o Brasil sediará, em 
fevereiro de 2017, a reunião preparatória para o ICCM5, evento que faz 
parte do calendário de encontros internacionais para discutir a agenda 
da segurança química pós-2020. 

O Ministério do Meio Ambiente também se empenhará em 

negociar no Congresso Nacional a ágil ratificação da Convenção de 
Minamata sobre o Mercúrio, acordo multilateral ambiental firmado 
recentemente, que aguarda aprovação do Legislativo. 

O ministro Sarney Filho também participou da sessão plenária do 
17º Congresso de Atuação Responsável, realizado pela Abiquim nos 
dias 18 e 19 de outubro, na capital paulista.  Em seu discurso destacou 
a importância da Química para o bem-estar da sociedade e o desenvol-
vimento sustentável do País. Segundo o ministro, o governo federal 
tem hoje a compreensão de que a atividade industrial química pode e 
deve coexistir com o meio ambiente.

Foto: Ministério do Meio Ambiente 

Ministro de Minas e Energia recebe Coordenador de Petroquímicos
da FPQuímica, deputado Alex Manente, e empresários do setor químico

O ministro de Minas e Energia, Fernando Bezerra Coelho Filho, 

recebeu, no dia 30 de agosto, o Conselho Diretor da Abiquim e o 

coordenador de petroquímicos da Frente Parlamentar da Química, 

deputado Alex Manente (PPS/SP).

O presidente do Conselho Diretor da Abiquim, Marcos De 

Marchi, apresentou o panorama da indústria química brasileira, 

destacando sua relevância na economia nacional e as vantagens 

existentes no País em relação ao potencial de matérias-primas 

destacando o gás natural, a biodiversidade e tamanho do mercado 

consumidor. 

Ao expor as oportunidades de investimento para os próximos 

10 anos, De Marchi explicou a importância da nafta e do gás natural 

como matéria-prima para a indústria química e a necessidade de 

medidas para dar competitividade ao setor.

De Marchi apresentou ao ministro o Programa Nacional Gás 

Natural Matéria-Prima, desenvolvido pela Abiquim e pela Frente 

Parlamentar da Química, além de outros pleitos do setor, entre eles: a 

reativação do GT Interministerial, para debater o uso do gás natural 

como matéria-prima; e a inclusão da indústria química no CNPE. 

Também foram apresentadas propostas relacionadas à energia 

elétrica como: a redução de encargos que incidem sobre a tarifa de 

energia elétrica; o estímulo à cogeração com gás natural e 

autoprodução; e o estímulo aos investimentos em fontes 

alternativas.

Conselho Diretor da Abiquim e deputado Alex Manente (PPS/SP), se reúnem com o ministro de Minas e Energia, Fernando Filho

Foto: Ministério de Minas e Energia 
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Moreira Franco recebe deputado João Paulo Papa
 e Comitê Executivo da ABIQUIM

No dia 5 de outubro, o Comitê Executivo da Abiquim, 
acompanhado pelo deputado João Paulo Papa (PSDB/SP), 
presidente da Frente Parlamentar da Química, foram recebidos 
pelo secretário-executivo do Programa de Parcerias de 
Investimentos (PPI) da Presidência da República, Wellington 
Moreira Franco, em seu gabinete, em Brasília. Também esteve 
presente na audiência o Secretário de Articulação de Políticas 
Públicas, Henrique Amarante Costa Pinto.

A audiência teve por objetivo apresentar a Agenda do Setor 
Químico, já apresentada ao Presidente da República, Michel Temer. 
O Comitê também mencionou as ações desenvolvidas pelo Grupo 
de Trabalho de Logística criado pela Abiquim e pelo Governado 
Federal, em particular as ações com a Empresa de Planejamento 
Logístico (EPL). 
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Foto: Divulgação/Abiquim 

O ministro das Relações Exteriores, José Serra, recebeu o 
deputado João Paulo Papa (PSDB/SP), da Presidente da FPQuímica, e o 
Conselho Diretor da Abiquim, em Brasília, no dia 5 de outubro. 

O presidente do Conselho Diretor da Abiquim, Marcos de 
Marchi, apresentou a Agenda do Setor Químico, dando ênfase aos 
temas de comércio exterior, tais como a proposta para que o 
REINTEGRA tenha caráter permanente e a necessidade de rigorosa 
política de combate ao dumping com base nas regras internacionais.

Nessa ocasião foi entregue ao ministro a revisão voluntária da 
Tarifa Externa Comum do Mercosul, realizada pela Abiquim e suas 
congêneres da Argentina e do Uruguai, respectivamente, CIQyP e 
ASIQUR, e o trabalho realizado pela Comissão de Comércio Exterior de 
proposta sobre o realinhamento do Mercosul.

A promoção da exportação, o registro e a importação ilegal 
de defensivos agrícolas e a infraestrutura também foram abordados 
na audiência.  

Ministro José Serra e deputado 
João Paulo Papa discutem a 

Agenda do Setor Químico com 
Conselho Diretor da ABIQUIM

Da esquerda para direita: Fernando Musa (Braskem), deputado João 
Paulo Papa, Ralph Schweens (BASF), Marcos De Marchi (Elekeiroz), 
Ministro José Serra, Ronaldo Silva Duarte (Columbian Chemicals 
Brasil) e Fabian Esteban Gil (Dow Química)

Foto: Divulgação/Abiquim

A  Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado 
Federal (CRA) esteve reunida no dia 24 de novembro para debater os 
impactos do contrabando de defensivos agrícolas na economia 
brasileira. A reunião foi solicitada pela Senadora Ana Amélia (PP/RS) 
como resultado de sua visita à Abiquim e participação na reunião da 
Comissão de Químicos para o Agronegócio da entidade, que secretaria 
a Frente Parlamentar da Química.

O contrabando de defensivos agrícolas é preocupante e uma 
prática recorrente no território brasileiro. Estima-se que de 20 a 30% 
dos defensivos utilizados no país são objeto de contrabando, que 

movimenta um montante de cerca de US$2 bilhões todos os anos. 
O uso de produtos falsificados e contrabandeados na 

agricultura afeta a segurança dos agricultores e do meio ambiente. 
Segundo dados do Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para 
Defesa Vegetal (Sindiveg), mais de 600 toneladas de produtos ilegais 
foram apreendidas nos últimos 15 anos em todo o País. Os prejuízos do 
contrabando de defensivos podem ser constatados não apenas na 
economia nacional, mas inclusive na saúde pública, uma vez que a 
sociedade fica exposta a gêneros alimentícios produzidos a partir de 
insumos de procedência duvidosa. 

A Senadora Ana Amélia considera que um dos entraves para o 
combate ao crime de contrabando é a morosidade do processo penal. 
Segundo ela, uma possível solução seria impactar o bolso dos 
contraventores afim de combater a concorrência desleal.

Segundo a Diretora-executiva do Sindiveg, Sílvia Fagnani,  o 
que a categoria defende é o registro de insumos para que sejam 
produzidos com segurança no País. 

N o  d i a  a n t e r i o r ( 2 3 ) ,  o  M D I C  e m  p a rc e r i a  c o m  a 
Abiquim,realizou, mais uma edição do evento Diálogos com a 
Indústria. O encontro debateu os impactos do mercado ilegal de 
defensivos agrícolas para o Brasil e contou com a participação de 
representantes do Sindiveg, ANDEF, OXITENO, UNIFITO, ANDAV e  CNA.

Contrabando de defensivos agrícolas é 
tema de debate em audiência pública no Senado

Foto: FPQuímica 
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Foto: Divulgação/Abiquim

O presidente da Câmara dos Deputados, 
Rodrigo Maia (DEM/RJ), recebeu, em seu gabine-
te, o vice-presidente da Frente Parlamentar da 
Q u í m i c a ,  d e p u t a d o  A n to n i o  I m b a s s a hy 
(PSDB/BA), o presidente-executivo da Abiquim, 
Fernando Figueiredo, e a secretária-executiva da 
Frente Parlamentar da Química e diretora de 
Relações Institucionais e Sustentabilidade da 
Abiquim, Marina Mattar. Na reunião, Fernando 
Figueiredo fez uma breve apresentação sobre a 
importância do setor químico para a competitivi-
dade industrial e desenvolvimento econômico 
brasileiro. 

Presidente da Câmara dos
Deputados, Rodrigo Maia,

se reúne com deputado
 Antonio Imbassahy e Abiquim

No dia 24 de novembro, o senador Armando Monteiro 
(PTB/PE) recebeu em seu gabinete o presidente-executivo 
da Abiquim, Fernando Figueiredo, e a diretora de Relações 
Institucionais e Sustentabilidade da associação, Marina 
Mattar. O senador  formalizou o seu interesse em integrar a 
Frente Parlamentar da Química . 
Empresário, advogado e administrador de empresas, o 
senador Armando Monteiro foi ministro do então 
intitulado Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 
Comércio Exterior (MDIC, foi eleito deputado federal pelo 
estado de Pernambuco por três mandatos consecutivos, 
(1999-2003, 2003-2007 e 2007-2011). Monteiro 
também já presidiu a Confederação Nacional da Indústria 
(CNI) entre 2002 e 2010, o Sindicato das Indústrias 
Metalúrgicas, Mecânicas e de material Elétrico de 
Pernambuco, entre 2003 e 2007, e o Conselho Nacional 
Deliberativo do Sebrae.

Senador Armando Monteiro passa a 
integrar a Frente Parlamentar da Química

 Foto: Abiquim/Divulgação

O presidente-executivo da Abiquim, Fernando Figueiredo, o senador Armando
Monteiro e a diretora de Relacões Institucionais e Sustentabilidade da Abiquim, 
Marina Mattar 

O deputado João Paulo Papa (PSDB/SP), se reuniu com a 
Comissão de Relações Governamentais da Abiquim, em 28 de 
outubro. Além de ser introduzido às questões que impactam a 
competitividade da indústria química e conhecer um pouco mais 
sobre as indústrias representadas na reunião, o deputado 
demonstrou familiaridade com o tema recursos hídricos, ao qual 
elucidou os desafios ambientais enfrentados por indústrias, 
bem como as oportunidades que podem vir a trazer. Papa 
também abordou saneamento básico e a contribuição que a 
indústria química pode trazer ao setor, que está diretamente 
ligado a questões socioeconômicas.

Além disso, o deputado demonstrou bastante interesse e 
abertura em conhecer mais profundamente as questões do setor 
industrial químico e disponibilidade em contribuir no que for 
preciso. Afirmou, ainda, apoio para uma ponte de diálogo para a 
solução desses problemas da maneira mais eficiente possível 
junto ao Congresso Nacional. 

Comissão de Relações
Governamentais da
Abiquim recebe 
deputado João Paulo Papa

Foto: Abiquim/Divulgação
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Deputado Bruno Covas, coordenador de 
Sustentabilidade da FPQuímica, participa da COP22 

O coordenador de sustentabilidade da 
FPQuímica, Bruno Covas, participou da 
Conferência Mundial do Clima (COP22) junto 
com outros parlamentares membros da 
Frente Parlamentar Ambientalista, da qual 
Covas também é membro. Na opinião de 
Bruno Covas o encontro foi muito produtivo e 
mostrou que a população está muito 
engajada e  preocupada com o meio 
ambiente. 

A Abiquim foi também integrante da 
delegação brasileira na COP22. A delegação 
contou com a presença inédita dos ministros 
do Meio Ambiente, José Sarney Filho, e da 
Agricultura, Blairo Maggi. 

A Abiquim promoveu dentro da COP22 
o seminário “A Solução está na Química – A 
Indústria Química como Criadora de 

Soluções para a Redução das Emissões”, no 
dia 14 de novembro, no Espaço Brasil 
organizado pelo  Ministér io  do Meio 
Ambiente (MMA), Ministério das Relações 
Exteriores, ApexBrasil e Agência Nacional de 
Águas (ANA).

O seminário reuniu mais de 100 
representantes de governos, do setor privado 
e da sociedade civil que faziam parte das 
delegações de diversos países na COP22.  

Na abertura, a secretária-executiva da 
F P Q u í m i c a  e  d i r e t o r a  d e  R e l a ç õ e s 
Institucionais  e  Sustentabil idade da 
Abiquim, Marina Mattar, abordou a química 
como criadora de soluções para a redução 
das emissões de gases do efeito estufa (GEE). 
Em seguida, foram apresentados dois cases 
de como o setor pode e tem contribuído para 
a mitigação de GEE e, por fim, um relato do 
governo brasileiro, representado pelo 
Secretário de Mudanças Climáticas do 
Ministério do Meio Ambiente, Everton 
Lucero, sobre a importância da liderança e 
engajamento da induś tria quiḿ ica no 
processo de transiçaõ  para uma economia de 
baixo carbono e para o cumprimento do 
compromisso brasileiro de reduçaõ  das 

emissoẽs, firmado no Acordo de Paris.
“A indústria química demonstra que 

está se preparando para apresentar-se, se 
não já se apresentou, como um setor que 
entende a sustentabilidade dentro de uma 
visão de negócio, e não como uma mera 
externalidade no processo econômico. (...) 
Por isso, os felicito por esta iniciativa, pois 
estão um passo à frente na preparação para 
uma economia de baixo carbono que é um 
processo irreversível. Aqueles que estão 
prontos e engajando-se agora estarão em 
condições mais favoráveis para beneficiar-se 
das futuras oportunidades. ” , disse o 
Secretário no encerramento do evento da 
A b i q u i m  n a  CO P 2 2 ,  e m  M a r r a ke c h , 
Marrocos.

COP22 é a 22ª edição da Conferência das Partes da Convenção da 

Organização das Nações Unidas (ONU) sobre Mudanças Climáticas. 

Promovida anualmente pela ONU, a COP22 reuniu, durante duas 

semanas em Marrakech, no Marrocos, mais de 10 mil participantes, 

incluindo mais de 50 presidentes, primeiros-ministros e vice-

presidentes, além de mais de 110 ministros e chefes de delegação de 

diversos países, para discutir mudanças climáticas e definir as regras 

para a regulação do Acordo de Paris. 

ENTENDA A COP22
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Marina Mattar abordou a química como provedora de 
soluções para a redução das emissões de gases do efeito estufa 
(GEE) apresentando o panorama do setor e destacando o com-
prometimento da indústria química no Brasil em assumir, de 
forma séria e transparente, a sua responsabilidade ambiental, 
social e econômica em seus processos de produção, norteada 
pelo Programa Atuação Responsável®, e o foco na competitivi-
dade do setor  atrelada aos princípios da sustentabilidade.

 A secretária-executiva da Frente Parlamentar da Química 
também ressaltou que se somam a essa responsabilidade os 
resultados dos esforços históricos da indústria química para a 
redução das emissões e outros fatores que contribuem para o 
desenvolvimento sustentável.  

“A indústria química já vem fazendo a sua parte há mais de 
uma década, tendo reduzido intensamente as suas emissões de 

gases de efeito estufa em aproximadamente 30% desde 2006, e é 
muito importante que esses esforços históricos, empreendidos 
pelas indústrias químicas, sejam reconhecidos no processo de 
formulação de políticas públicas para regulamentação do Acordo 
de Paris.” 

Presente na cadeia produtiva dos diversos segmentos 

industriais (mobilidade, construçaõ , agricultura, saneamento e 

tratamento de aǵ ua, saud́ e, embalagens, etc), a química entende 
a sua responsabilidade compartilhada com o setor produtivo, 
governo e sociedade civil na tarefa de promover o desenvolvi-
mento sustentável e apresentou algumas soluções sustentáveis 
da indústria química, as quais não se limitam as suas próprias 
fábricas, mas sim soluções para a humanidade, melhorando o 
desempenho de indústrias de diferentes setores da economia.    

A QUÍMICA COMO PROVEDORA DE SOLUÇÕES PARA A REDUÇÃO DAS EMISSÕES

Responsável por 2,48% das emissões de CO, temos uma das 
metas mais ambiciosas: reduzir 37% das emissões até 2025, com 
indicativo de redução de 43% até 2030 (ano base 2005). 

Outras metas tangíveis brasileiras são:  
Ÿ Aumentar a participação de bioenergia sustentável na matriz 

energética para aproximadamente 18%;
Ÿ Aumentar em 45% a participação de energias renováveis na 

composição da matriz energética até 2030;
Ÿ Alcançar 10% de ganhos de eficiência no setor elétrico até 2030;
Ÿ Restaurar e reflorestar 12 milhões de hectares de florestas e zerar o 

desmatamento ilegal na Amazônia.

Conferência das Partes sobre Mudanças Climáticas da ONU também contou com seminário da Abiquim sobre 
"A Solução está na Química – A Indústria Química como Criadora de Soluções para a Redução das Emissões»

Foto: Assessoria deputado Bruno Covas

Quais são os compromissos firmados
 pelo Brasil no Acordo de Paris?

Foto: Divulgação/Abiquim 
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ENAIQ 2016:  O NOVO PRESIDENTE DA FRENTE 
PARLAMENTAR DA QUÍMICA DISCURSOU

NO ENCONTRO ANUAL DA INDÚSTRIA QUÍMICA 

 novo presidente da FPQuímica, deputado federal 

OJoão Paulo Papa (PSDB/SP), foi apresentado pela 
Abiquim – Associação Brasileira da Indústria 

Química durante a 21ª edição do ENAIQ – Encontro Anual da 
Indústria Química, realizado no WTC Events Center, em São Paulo, 
no dia 2 de dezembro. 

O parlamentar foi eleito pela Assembleia Geral dos 
deputados integrantes da Frente, no dia 1º de dezembro, em 
Brasília.

O presidente-executivo da Abiquim, Fernando Figueiredo, 
ressaltou que: “O deputado é um político com longa experiência e 
já foi prefeito de Santos, região importante para a indústria química 
e petroquímica. Tenho certeza que o deputado Papa nos ajudará a 
dialogar com o governo para implementar medidas que recuperem 
a competitividade e produtividade do setor”. 

Em seu discurso, o deputado Papa contou que a indústria 
química é uma atividade essencial para a Baixada Santista. “O polo 
petroquímico é uma das bases de sustentação econômica e 
equilíbrio social para minha região. Hoje posso dar uma contribui-
ção importante para o desenvolvimento do País, trabalhando em 
questões para melhorar a competitividade e produtividade, 
incluindo a questão logística. Minha primeira missão é dialogar 
com parlamentares que possam se comprometer com a agenda 
química. Em sequência dialogaremos com o Ministério da 
Indústria, Comércio Exterior e Serviços, para que seja criado um 
grupo executivo para tratar do tema”. 

 Ainda durante o evento, o deputado Paulo Papa participou 
da cerimônia de entrega dos troféus aos vencedores do Prêmio Kurt 
Politzer de Tecnologia 2016, que prestigia a PD&I do País, reconhe-
cendo projetos de inovação tecnológica na área química que 
demonstrem inventividade e criatividade. Na categoria Empresa, o 
prêmio foi concedido à Nortec Química pelo desenvolvimento do 
projeto “Inovação na fronteira do conhecimento entre a Nortec 
Química e o Instituto de Química da UFRJ alavancando a tecnologia 
de fluxo contínuo na produção de fármacos de alta potência”. 

Na categoria Pesquisador, o prêmio foi concedido às 

doutoras Denise Alves Fungaro, Suzimara Rovani e Luciana 
Cavalcanti de Azevedo, do Centro de Química e Meio Ambiente do 
Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, pelo trabalho 
“Produção de Sílica Gel e Nanosílica de Alta Pureza a partir de 
cinzas da biomassa de cana-de-açúcar, com alto potencial de 
comercialização”.  

Na categoria, Empresa Nascente de Base Tecnológica 
(Startup) o prêmio foi concedido à Integra Bioprocessos e Análises, 
pelo trabalho “Beauty Yeast: produção de L-Ácido Lático em 
Leveduras Geneticamente Modificadas”. Os alunos vencedores das 
Olimpíadas de Química também receberam uma homenagem e 
entrega de medalhas.

O 21º Encontro Anual da Indústria Química (ENAIQ) teve 
patrocínio de Basf, Birla Carbon, Braskem, Clariant, Deten, Dow, 
DuPont, Elekeiroz, Kraton, Lanxess, Nitro Química, Oxiteno, 
Química Geral do Nordeste, Rhodia Solvay, Solvay Indupa, Sura 
Seguros, Ultracargo, Unigel, Unipar Carbocloro, Videolar-Innova e 
White Martins. 

Foto: Divulgação/Abiquim 
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Foto: Divulgação/Abiquim 

 “E ́ necessaŕ io continuar 

com os esforços para restabele-

cer a confiança dos empresaŕ ios 

no ambiente de negoć ios e 

agilizar as reformas estruturan-

tes, a segurança jurid́ ica e a 

modernizaçaõ  da legislaçaõ ,  

que seraõ  fundamentais para a 

retomada do desenvolvimento”, 

disse o deputado federal e vice-

presidente da Frente 

Parlamentar da Quiḿ ica, 

Antonio Imbassahy (PSDB/BA), 

durante o seu discurso na 

abertura do Enaiq.
Foto: Divulgação/Abiquim 
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Comissão executiva

Parlamentares
compõem a
FPQuímica

225 
Outras 

funções estão 
disponíveis
e abertas 
a adesão

Deputado Afonso Motta (PDT/RS)
Coordenador de Químicos para Agronegócios

Deputado Alex Manente (PPS/SP)
Coordenador de Petroquímicos
 

Deputado Andres Sanchez (PT/SP)
Coordenador de Plástico

Deputado Bruno Covas (PSDB/SP)
Coordenador de Sustentabilidade

Deputado Davidson Magalhães (PCdoB/BA)
Coordenador de Gás

Deputado Evair de Melo (PV/ES)
Coordenador de Água

Deputado Irajá Abreu (PSD/TO)
Coordenador de Fertilizantes

Deputado Izalci (PSDB/DF)
Coordenador de Inovação e Tecnologia

Deputado João Paulo Papa (PSDB/SP)
Presidente

Deputada Moema Gramacho (PT/BA)
Coordenadora de Saúde e Segurança no Trabalho

Deputado Nelson Marchezan Jr. (PSDB/RS)
Coordenador de Biotecnologia Industrial

Deputado Paulão (PT/AL)
Coordenador de Cloro

Deputado Renato Molling (PP/RS)
Coordenador de Químicos para Couros

Deputado Ricardo Izar  (PSD/SP)
Coordenador de Meio Ambiente

Marina Mattar
 (Abiquim)
Secretária-executiva 

Dep. Paulo Pimenta (PT/RS)

Coordenação a definir 

Dep. Antônio Imbassahy (PSDB/BA)
Vice-presidente na Câmara

Coordenadores Temáticos

Presidente e Vice-presidente

Secretaria Executiva Em 2016, a FPQuímica 
passou a contar com importan-
tes nomes em sua composição. 
São eles, os senadores Jorge 
Viana (PT/AC), Romero Jucá 
(PMDB/RR), Armando 
Monteiro (PTB/PE) e o 
deputado Paulo Abi-Ackel 
(PSDB/MG).
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