
Com objetivo discutir os pleitos e ações da indústria 

química relacionados à Biotecnologia Industrial, a Frente 

Parlamentar da Química se reuniu com Poder Executivo, 

representantes da indústria química e parlamentares. O 

encontro, que faz parte da agenda de trabalho, aconteceu 

durante um café da manhã no dia 29 de outubro, no Congresso 

Nacional, em Brasília. O setor de Biotecnologia Industrial é 

coordenado na FPQuímica pelo deputado Nelson Marchezan Jr. 

(PSDB/RS).

 O presidente da Frente Parlamentar da Química, deputado 

Paulo Pimenta (PT/RS), abriu os trabalhos do encontro apresen-

tando as atividades desenvolvidas no período pela Frente. O 

deputado manifestou preocupação em relação às indefinições 

referentes ao  contrato firmado pela Petrobras para fornecimen-

to de nafta petroquímica para a indústria química. O prazo 

venceu no dia 31 de outubro e foi prorrogado por mais 45 dias. 

Pimenta informou que a Frente está em contato com a Petrobras 

na tentativa de interceder em favor da indústria química por um 

acordo de longo prazo,  porém, sem uma resposta definitiva. 

Segundo o parlamentar, esta definição é fundamental, pois 

deverá garantir a competitividade do setor e a captação de 

novos investimentos. 

 Dando continuidade, Presidente GBU Coatis-Fenol e 

Solventes - Rhodia Poliamida, José Borges Matias, realizou uma 

apresentação sobre biotecnologia industrial, destacando o 

panorama atual do setor químico brasileiro e a importância que o 

segmento representa para o desenvolvimento da indústria, 

além do potencial em agregar valor às matérias-primas naciona-

is. Seguindo esta linha, o presidente-executivo da ABBI, 

Bernardo Silva salientou que a produção deve triplicar com a 

tecnologia que a biotecnologia pode acrescentar à indústria 

química.

 Para o deputado Marchezan, a química de fontes renová-

veis é o desafio que o País deve enfrentar. “Trata-se de uma 

oportunidade para o Brasil, e o parlamento precisa ser o maior 

incentivador deste protagonismo, mas para isso, precisamos 

vencer algumas etapas”, enfatiza o parlamentar, quando afirma 

que as empresas que buscam o desenvolvimento sustentável 

precisam usufruir de algum tipo de incentivo por parte do 

governo. 

O Professor Jailson Bittencourt de Andrade, secretário de 

Políticas e Programas de Pesquisa e Desenvolvimento do 

Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), considera o 

bioetanol brasileiro, extraído da cana de açúcar, como o melhor 

combustível do mundo, além de grande agregador de valor pelo 

baixo impacto ambiental. O Secretário apontou a importância 

de incrementarmos a produção de biomassa, associada à 

minimização do uso de terra e água.

 Segundo o diretor do Departamento de Setores Intensivos 

e m  C a p i t a l  e  Te c n o l o g i a  –  D E S I T  d o  M i n i s t é r i o  d o 

Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), Marcus 

Simões, a indústria é a base necessária na qual as empresas 
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devem se apoiar para um desenvolvimento mais seguro. Simões 

afirma que a bioeconomia não pode ser tratada como concorren-

te do pré-sal e não deve se abalar com as variações do petróleo. 

Segundo o diretor, devemos somar a biotecnologia com a 

disponibilidade do pré-sal. O ideal é que ambos caminhem juntos 

para o Brasil atingir um nível elevado de sustentabilidade aliado à 

competitividade. “Humanizar a química é a grande missão que 

precisamos assumir. Esta é a responsabilidade da Frente 

Parlamentar da Química e de cada um de nós”, finaliza Simões.

A deputada Moema Gramacho (PT/BA) acredita que a 

palavra chave deste milênio é sustentabilidade. Porém, para que 

o País assuma um papel de destaque no setor, é necessário 

priorizar a utilização de matérias-primas renováveis, além de 

garantir o diálogo entre a Frente Parlamentar da Química, 

governo, empresas, indústria e instituições acadêmicas. “País 

que não investe em pesquisa não tem futuro”, finaliza.

Encerrando o encontro, o presidente-executivo da 

Abiquim, Fernando Figueiredo, fez um apelo aos presentes em 

relação à proposição de banimento do EPS (poliestireno expandi-

do, popularmente conhecido como isopor®), no Brasil. Segundo 

Figueiredo, projetos como este não tem fundamento científico 

no qual se apoiar, visto que, entre inúmeras funcionalidades 

práticas, o isopor é um plástico 100% reciclável. O EPS, produto 

atóxico e inodoro, por não utilizar os gases de CFC e HCFC em seu 

processo de fabricação, não causa danos à camada de ozônio, 

não contribuindo para a formação de gases de efeito estufa. 

Além disso, o EPS não é solúvel em água e não libera substâncias 

para o meio ambiente, além de ser totalmente inerte e, portan-

to, não contamina o solo, o ar ou os lençóis freáticos. 

O presidente-executivo da Abiquim também lembrou o 

caso emblemático do banimento de produtos de EPS na cidade 

de Nova Iorque, que causou grande repercussão entre os 

entusiastas favoráveis ao tema, mas que foi revogado logo em 

seguida. Figueiredo aposta na responsabilidade compartilhada 

entre todos os atores para um consumo consciente desses 

produtos, pois assim, a partir das boas práticas, os derivados de 

EPS podem se tornar perenes, minimizando o impacto na 

natureza.

 Além das autoridades já citadas, o encontro foi prestigiado 

pelos deputados Bruno Covas (PSDB/SP), Davidson Magalhães 

(PCdoB/BA), Evair de Melo (PV/ES), Izalci (PSDB/DF), João Paulo 

Papa (PSDB/SP). Também estiveram presentes representantes 

do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 

Exterior (MDIC), Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação 

(MCTI), CNI, além de lideranças sindicais e associações setoriais 

e empresários do setor químico.
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“Humanizar a química é a grande
missão que precisamos assumir.

 Esta é a responsabilidade da
Frente Parlamentar da Química

e de cada um de nós”
(Marcus Simões)



Parlamentares fazem apelo em 
Plenário pela Indústria Química

Devido à indefinição a respeito do contrato de nafta, que 
trata do fornecimento do insumo para a indústria química 
pela Petrobras, parlamentares fizeram uma série de apelos 

para que a situação seja resolvida definitivamente. No dia 30 de 
outubro, véspera do encerramento do último acordo, houve uma 
prorrogação por mais 45 dias. A alternativa permite que as 
negociações prossigam, mas não garante uma solução definitiva 
para a indústria química.

No dia 27/10, em Plenário, a senadora Ana Amélia (PP/RS) 
cobrou da Petrobras a renovação do contrato temporário de 
fornecimento de nafta, matéria-prima usada pelas indústrias de 
todos os polos petroquímicos do país, incluindo o de Triunfo, no Rio 
Grande do Sul. Segundo a senadora, se o contrato não for renovado, 
as indústrias químicas poderão ser prejudicadas com o risco de corte 
de postos de trabalho e impactos no faturamento do setor, que 
chega a US$ 150 bilhões ao ano. De acordo com a senadora, “Não 
pode ficar o polo petroquímico refém de uma demora sobre 
decisões relevantes para a efetiva superação da crise econômica. 
Esse contrato de fornecimento da nafta com as empresas 
petroquímicas do polo petroquímico do Rio Grande do Sul e de 
outras regiões brasileiras é fundamental para dar maior segurança 
jurídica e também econômica para essas empresas”.

O coordenador de Gás da Frente Parlamentar da Química,  
deputado Davidson Magalhães (PCdoB/BA), demonstrou 
preocupação em relação ao tema e no dia 28/10 solicitou em 
Plenário que o Governo Federal e o Ministério de Minas e Energia 
(MME) intercedam para a realização do contrato de fornecimento 
de nafta para a Braskem e para as empresas químicas brasileiras. “É 
um absurdo que certos setores burocráticos dentro da Petrobras 
estejam emperrando esse acordo, o que vai gerar desequilíbrio e o 
fechamento de importante parte das indústrias químicas 
brasileiras”, defendeu o parlamentar.

O deputado Alex Manente (PPS/SP), coordenador de 
Petroquímicos da Frente Parlamentar da Química, reafirmou seu 
apoio à indústria química e petroquímica e destacou a importância 
do terceiro aditivo do contrato de fornecimento de nafta entre 
Petrobras e indústria petroquímica, que está próximo de finalizar. 
“Venho pedir o apoio das lideranças políticas e econômicas do nosso 
País para uma solução que resulte na celebração de um contrato de 
longo prazo para fornecimento de nafta, que propicie segurança, 
competitividade e retomada dos investimentos, beneficiando 
milhares de empregos diretos e indiretos ao longo da cadeia 
produtiva”, enfatiza o deputado, e conclui que “Fomentar o 
desenvolvimento da indústria química é imperativo para o Brasil 
tornar o polo do ABC mais competitivo e ajudará o País a crescer, a se 
desenvolver e agregar valor”.

A Associação Brasileira da Indústria Química (Abiquim) avalia 
que o impacto da suspensão temporária do fornecimento de nafta 
pela Petrobras é extremamente perigoso, danoso, não só para a 
indústria, mas para toda a cadeia produtiva, que depende desses 
insumos para se desenvolver e produzir.
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A Frente Parlamentar da Química manifesta preocupação em relação ao 

eminente término do contrato firmado pela Petrobras para fornecimento de nafta 

petroquímica para a indústria química. O último contrato venceu no dia 31 de outubro e, 

foi prorrogado por mais 45 dias, o que não é a solução definitiva, visto que o setor 

necessita de um acordo de longo prazo. 

Em um café da manhã realizado em Brasília, no dia 29 de outubro, com o setor, o 

presidente da Frente Parlamentar da Química, deputado Paulo Pimenta (PT-RS) 

informou que está em contato com a Petrobras, na tentativa de interceder a favor da 

indústria química. Segundo o parlamentar, esta definição é fundamental, pois deverá 

garantir a competitividade do setor e a captação de novos investimentos.

O setor químico é responsável pela geração de 2 milhões de empregos diretos e 

indiretos, e movimenta US$ 157 bilhões por ano. Além disso, representa 10% no PIB 

industrial e ocupa o lugar de 4º maior setor industrial da economia brasileira. Caso a 

Petrobras deixe de fornecer nafta, haverá uma fragilização do setor, elevando o risco de 

fechamento de plantas petroquímicas, provocando impactos ainda mais negativos na 

balança comercial, na geração de empregos e arrecadação fiscal, especialmente nas 

regiões que dependem diretamente da indústria química. 

De acordo com dados da Associação Brasileira da Indústria Química (Abiquim), o 

fechamento de apenas uma central petroquímica do Brasil acarretaria cerca de 10 mil 

empregos diretos e 75 mil empregos indiretos, além da perda em torno de R$3 bilhões 

para o País.  Além disso, os consumidores sentirão o impacto diante do aumento do 

preço de alimentos, medicamentos, automóveis, eletroeletrônicos, produtos de 

higiene e limpeza, cosméticos, e diversos outros produtos utilizados no dia a dia. 

De acordo com o presidente executivo da Abiquim, Fernando Figueiredo, a 

situação chegou a este ponto depois que a Petrobras passou a utilizar a nafta produzida 

nas refinarias brasileiras para fazer gasolina, importando o que é destinado ao setor 

industrial. Com isso, segundo ele, a estatal conseguiu reduzir a importação de gasolina, 

que tem um valor maior do que o da nafta, e planeja transferir esta conta para o setor 

químico. Na avaliação de Figueiredo, se a indústria química não puder contar com 

c o n t r a t o s  d e  m a t é r i a s - p r i m a s  d e  l o n g o  p r a z o  e  p r e ç o s  c o m p e t i t i v o s 

internacionalmente e que reduzam as altas volatilidades de preço do petróleo, será 

inviável a produção no País e, consequentemente, atrair novos negócios. “Existem 

investimentos aguardando a solução do impasse do contrato de nafta, enquanto outros 

já anunciaram a desistência de investir no Brasil, como é o caso de grandes fábricas no 

Rio Grande do Sul e Bahia”, informou Figueiredo.

FRENTE PARLAMENTAR DA QUÍMICA 
DEFENDE CONTRATO DE LONGO PRAZO PARA 
O FORNECIMENTO DE NAFTA PETROQUÍMICA
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Deputado Nelson Marchezan Jr. 
visita Abiquim para tratar

de biotecnologia industrial

O deputado federal Nelson Marchezan Junior (PSDB/RS), 
coordenador de Biotecnologia Industrial da Frente Parlamentar da 
Química, visitou a Abiquim no dia 9 de outubro, em São Paulo. O 
principal objetivo foi apresentar os pleitos e as ações da indústria 
química relacionadas à biotecnologia industrial. O debate servirá de 
base para a construção da agenda de trabalho do deputado na 
FPQuímica.

Na ocasião, os representantes da Abiquim relataram o 
panorama atual do setor químico brasileiro e a importância da 
biotecnologia industrial para o desenvolvimento da indústria 
química neste século ao deputado Marchezan. 

O deputado destacou a importância de que o Brasil veja a 
biotecnologia industrial como uma grande oportunidade para 
agregar valor às matérias-primas nacionais. “O Brasil tem potencial 
para ser um dos maiores players mundiais do setor químico devido 
aos seus recursos naturais. Temos esse diferencial competitivo em 
relação a outros países. Podemos ser grandes fornecedores de 
matéria-prima, mas, ao mesmo tempo, estar entre os primeiros em 
termos de tecnologia. A indústria química é um setor que tende a 
aumentar a sua importância no mundo e, dentro desse setor, o Brasil 
pode ter uma importância gigantesca”, afirmou o deputado.   

Na opinião da gerente de Inovação e Sustentabilidade da 

Abiquim, Mariana Doria, “o Brasil deve considerar que o 
investimento em inovação em biotecnologia, considerando que 
estamos em tempos de CoP-21, pode trazer grandes benefícios para 
o atendimento aos compromissos que o País está assumindo com 
relação às mudanças climáticas. Nesse sentido, a indústria química 
poderá oferecer grande contribuição”.  Para Mariana,  a 
biotecnologia industrial irá fomentar a inovação na química neste 
século e, especificamente no Brasil, as oportunidades que a 
bioeconomia traz demonstram as vantagens competitivas que o País 
poderá aproveitar se houver investimentos em ciência, tecnologia e 
inovação em biotecnologia. “A química proverá soluções para a 
economia de baixo carbono e, sem dúvida, será fundamental para 
uma indústria mais limpa e que cause menos impacto ao meio 
ambiente”, conclui.

Dentre os convidados participantes, estiveram o presidente-
executivo da Abiquim, Fernando Figueiredo, o presidente-executivo 
da Associação Brasileira de Biotecnologia Industrial (ABBI), 
Bernardo Silva, e o presidente do Conselho da ABBI e CEO da Solvay 
Coatis, José Borges Matias, além de outros executivos do setor.

A partir do mês de outubro, a sustentabilidade passou a 
fazer parte da carteira de assuntos tratados no âmbito da Frente 
Parlamentar da Química, sob a coordenação do deputado federal 
Bruno Covas (PSDB/SP). Por isso, no dia 9 de outubro o deputado 
Covas esteve na Abiquim, em São Paulo para discutir os pleitos e as 
ações da indústria química relacionados ao tema. O debate servirá 
de base para a construção da agenda de trabalho do deputado na 
FPQuímica.

Na ocasião, os representantes da Abiquim relataram ao 
deputado Covas o panorama atual do setor químico brasileiro em 
sustentabilidade, as evoluções já conquistadas e o que a química 
ainda pode fazer para que as indústrias e os produtos fabricados no 
País sejam cada vez mais sustentáveis. Para isso, foi dado destaque 
ao Programa Atuação Responsável®, iniciativa voluntária da 
indústria química mundial, gerida no Brasil pela Abiquim, 
destinada a demonstrar seu comprometimento na melhoria 
contínua do desempenho do setor em saúde, segurança, meio 
ambiente e sustentabilidade.

Dentre os  objet ivos  da Abiquim relacionados à 

sustentabilidade, está a identificação de oportunidades em que a 
química pode fazer parte das soluções. Na opinião da gerente de 
Inovação e Sustentabilidade da Abiquim, Mariana Doria, “há ainda 
muitos desafios associados ao desenvolvimento sustentável e o 
Programa Atuação Responsável® é a principal iniciativa da 
indústria química para promovê-lo. Com o Programa, temos 
alcançado bons resultados no Brasil e no mundo, mas ainda há 
espaço para melhorarmos. A principal contribuição da indústria 
química para o desenvolvimento sustentável se dá por meio dos 
seus produtos, quando aplicados por outros setores industriais e 
pela sociedade para satisfazer suas necessidades”.

O deputado Bruno Covas colocou-se à disposição para 
pensar em soluções para a sustentabilidade junto com a indústria. 
“Queremos aproveitar o conhecimento de todos vocês para buscar 
saídas e colocarmos a variável ambiental na equação econômica, 
para que isso seja um diferencial não só do ponto de vista de 
garantir a preservação da vida e o acesso aos recursos naturais para 
as próximas gerações, mas também no sentido de agregar valor e 
produzir mais negócios”, afirmou.

Abiquim apresenta Programa
Atuação Responsável® ao 
deputado Bruno Covas

Foto:	Abiquim/	Divulgação

Foto:	Abiquim/	Divulgação



Coordenador de Biotecnologia Industrial
Deputado Nelson Marchezan Jr.

Quais as tendências mais animadoras 
que enxerga para a Biotecnologia Industrial 
no Brasil e o que mais pode ser feito para 
destravarmos de vez seu desenvolvimento 
da atividade no país?

O Brasil é um dos poucos países onde a 
biomassa, matéria-prima para a biotecnolo-
gia industrial, pode ocorrer sem o aumento da 
concorrência com os usos alternativos da 
terra, especialmente na produção de alimen-
tos ou no desmatamento dos biomas protegi-
dos, como a Amazônia.

Essa vocação e pioneirismo brasileiro 
vem se confirmando com as recentes notícias 
e investimentos: a inauguração da primeira 
planta comercial integrada de etanol de pri-
meira (1G) e segunda (2G) geração do mundo, 
o reconhecimento por órgãos reguladores 
norte-americanos que o etanol celulósico 
brasileiro é o combustível mais limpo do mun-
do, os investimentos em centros de P&D do 
CTC (maior centro de tecnologia mundial de 
cana-de-açúcar) e de inúmeras outras empre-
sas nacionais e multinacionais no país

Mas, como qualquer outra indústria 
nascente e inovadora, o papel do governo é 
fundamental para entregar previsibilidade e 
clareza de visão que irá garantir confiança e 
estimular os investimentos privados - uma 
Política Nacional de Biotecnologia Industrial 
deve ser esse mecanismo.

Hoje não existe uma estratégia explícita 
do governo para a biotecnologia industrial e a 
bioeconomia, mesmo que algumas iniciativas 
isoladas recentes tenham explorado as opor-
tunidades e mostraram ser um importante 
passo adiante. 

Quais são algumas das iniciativas que 
o Brasil lançou para incentivar a parceria 
entre governo e indústria e acelerar o cresci-
mento deste setor no país?

Talvez a mais bem-sucedida medida 
seja o Plano Conjunto BNDES-Finep de Apoio 
à Inovação Tecnológica Industrial dos Setores 
Sucroenergético e Sucroquímico (PAISS), que 
tirou o Brasil da lanterna da produção de bio-
tecnologia industrial, para nos colocar na vice-
liderança global na capacidade produzir o 
etanol celulósico (2G) em apenas 4 anos.

Seu sucesso promoveu inúmeros des-
dobramentos, como o Estudo do Potencial de 
Diversificação da Indústria Química e o PADIQ 
do BNDES, a Agenda Tecnológica Setorial 
para Químicos Renováveis da ABDI, e a Agen-
da da Bioeconomia realizada pela CNI. No 

entanto, não são políticas abrangentes, de 
longo prazo, mas sim diagnósticos individu-
ais que certamente devem servir de base 
para uma política nacional de longo prazo e 
agenda estratégica para a biotecnologia 
industrial. 

Nossa ambição de estabelecer um 
vibrante setor de biotecnologia industrial no 
Brasil, que valorize nossas vantagens com-
parativas e que seja capaz de realizar a pro-
messa de uma nova economia baseada na 
inovação e sustentabilidade, requererá um 
esforço conjunto entre Estado, empresas e 
sociedade civil para debater, definir e praticar 
uma visão que assegure a adoção de estratégi-
as claras e de longo prazo que permita ao Brasil 
atingir seu protagonismo na bioeconomia 
global. 

Quais são as principais áreas nas regu-
lamentações brasileiras de biotecnologia e 
onde o Congresso Nacional e o governo 
podem atuar para facilitar essa agenda?

Vejo que devemos reforçar três ques-
tões principais: biossegurança, o acesso aos 
recursos genéticos e à biodiversidade nacio-
nal, e a propriedade intelectual. Não há como 
fomentar tal atividade sem que haja desenvol-
vimentos nas três áreas, em paralelo.

Primeiramente, vale reconhecer o 
grande papel que a Comissão Técnica Nacional 
de Biossegurança - CTNBio, órgão do MCTI 
que aprova o uso comercial de Organismos 
Geneticamente Modificados (OGM) no Brasil, 
tem no avanço da biotecnologia industrial no 
Brasil. Essa comissão é vista internacional-
mente como referência e vem criando um 
ambiente favorável para a biotecnologia 
industrial no País, saltando de 4 para 65 o 
número de tecnologias de OGM aprovado no 
país nos últimos anos. No entanto, ainda há 
bom espaço para avanços, principalmente 
em relação às normas que regulamentam os 
microrganismos e o expertise sobre as parti-
cularidades do setor. Precisamos atuar para 
facilitar que órgãos como a CTNBio atuem na 
vanguarda dessa atividade.

Outro importante marco foi a sanção 
da Lei da Biodiversidade em maio deste ano, 
e que visa incentivar o uso responsável e 
sustentável da biodiversidade brasileira, a 
maior do mundo. Ainda assim, será impres-
cindível que sua regulamentação observe as 
particularidades da biotecnologia industri-
al, ainda pouco compreendidas até mesmo 
num âmbito global, e não se torne uma bar-

reira para a transformação do grande poten-
cial brasileiro em realidade.

Por último, não há como apoiar ativida-
de tão intensiva em tecnologia sem assegurar 
um ambiente seguro e eficaz para o desenvol-
vimento de inovação e patentes no País.  O 
Instituto Nacional da Propriedade Industrial 
(INPI) tem mostrado grande sucesso com seu  
Projeto Patentes Verdes, que acelera o exame 
de patentes que contribuem positivamente 
para a agenda de mudança climática. Precisa-
mos que estas vias preferenciais se mante-
nham e que os exames de patentes pelo INPI 
acompanhem o rápido avanço e a importância 
estratégica do setor no Brasil e no mundo.

Qual o impacto que as decisões políti-
cas e regulamentares da Europa e dos Esta-
dos Unidos têm em empresas no Brasil?

Colocar nossa atenção nas experiências 
internacionais em melhores práticas de políti-
cas de biotecnologia industrial seria uma boa 
estratégia para acelerar o desenvolvimento 
nacional no setor, e certamente pode servir de 
base para a construção de uma política que 
permitiria ao Brasil tornar-se um concorrente 
global em indústrias intensivas em inovação e 
conhecimento, como é a nossa.

Outra dimensão refere-se à exportação 
de produtos e tecnologias brasileiras para o 
mercado externo, onde se oferecem "prêmi-
os" aos combustíveis avançados de baixo-
carbono por meio de políticas, como acontece 
nos EUA e na UE. Quaisquer mudanças nestes 
programas colocam tremenda pressão sobre a 
competitividade dos produtos nacionais.

Vale a pena mencionar que a viabilidade 
da indústria depende dos sinais e das previ-
sões provenientes de países na vanguarda das 
tecnologias avançadas, e que acabam afetan-
do o humor e ritmo de investimentos em mer-
cados emergentes como o Brasil. Ainda assim, 
o mundo se espelha em nós, e não há como a 
bioeconomia tornar-se viável globalmente 
sem a presença e liderança do Brasil.

ENTREVISTA 
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A Convenção de Minamata sobre Mercúrio é o mais novo 
tradado internacional em matéria ambiental. Em um cenário no 
qual saúde, água, segurança alimentar e produção e consumo 
sustentáveis são alguns dos Objetivos do Desenvolvimento 
Sustentável e prioridades para a Agenda de Desenvolvimento até 
2030, ela vem somar-se aos esforços globais para a boa gestão dos 
produtos químicos. É, portanto, uma linha essencial de proteção à 
saúde humana e ao meio ambiente e, ao mesmo tempo, uma 
oportunidade para transferência de tecnologia e aumento da 
competitividade da indústria de países em desenvolvimento. 

Desde o início, em 2009, o Brasil participa ativamente do 
processo global de negociação para a elaboração de um 
instrumento internacional para regular o uso e as emissões de 
mercúrio. Em outubro de 2013, sob a liderança da Ministra do Meio 
Ambiente, Sra. Izabella Teixeira, o Brasil assinou a Convenção de 
Minamata sobre Mercúrio, em Kumamoto, no Japão. Em novembro 
de 2014, a partir de um processo de coordenação exitoso, que gerou 
a necessária convergência entre setores do governo em ampla 
interlocução com representantes da indústria, sociedade civil 
organizada e academia, a MSC 355/2014 foi encaminhada ao 
Congresso Nacional contendo a proposta de decreto para 
ratificação da Convenção de Minamata sobre Mercúrio.

A Convenção entrará em vigor a partir da 50ª ratificação. Até 
agora há 128 países signatários, dos quais 18 já ratificaram o 
tratado. Os EUA foram os primeiros. Na América Latina e Caribe 
Uruguai, México, Guiana e Panamá também já ratificaram. 
Paraguai e Colômbia estão em processo avançado para ratificação 
em 2016. Os países da União Europeia deverão ratificar em breve, 

adicionando outros 28 instrumentos de ratificação a serem 
depositados junto ao Programa das Nações Unidas para o Meio 
Ambiente (PNUMA). A China também tem anunciado em fóruns 
internacionais que a ratificação está próxima. Assim, prevalece um 
grande otimismo de que o tratado entre em vigor ainda em 2016 e 
de que a 1º COP (Conferência das Partes) aconteça em 2017, em 
Genebra, na Suíça. 

O governo brasileiro já se prepara para implementar as futuras 
obrigações, levantando informações sobre fontes e emissões 
incluindo a mineração artesanal de ouro, além de ajustar o 
arcabouço regulatório interno. Outras inciativas antecipatórias já 
estão em curso, como no setor de saúde, que vem promovendo a 
substituição de equipamentos de medição que utilizam mercúrio. O 
mesmo vale para a indústria de cloro-álcalis, que inicia esforços para 
a substituição das plantas que ainda utilizam mercúrio no processo. 

No entanto, para que o Brasil possa participar e ter direito a 
voto na defesa dos interesses nacionais na COP1 em 2017 e estar 
alinhado com a regulação internacional, é preciso ter ratificado o 
tratado. Logo, urge que os parlamentares possam debater e 
empreender a ratificação da Convenção de Minamata sobre 
Mercúrio, honrando uma trajetória que inclui a adesão do país a 
todos os tratados internacionais nos marcos do Desenvolvimento 
Sustentável.
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Letícia Reis de Carvalho
Diretora de Qualidade Ambiental na Indústria
da Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente 
Urbano do Ministério do Meio Ambiente

E� 	preciso	analisar	seriamente	a	questão	da	rati�icação	

‘da	Convenção	de	Minamata	sobre	o	mercúrio.		

E� 	de	vital	importância	que	o	Brasil	subscreva	a	Convenção	
de	Minamata,	pois	assim	o	Paıś	será	protagonista	nas	
questões	ambientais	e	de	saúde	pública.	Além	disso,	
quando	a	uma	Convenção	é	subscrita,	ela	garante	um	
status	de	lei,	o	que	imprime	segurança	ao	tema.	Nossa	
missão	é	reapresentar	o	projeto	ao	Congresso,	já	que	ele	
provém	do	governo.’’

O	Deputado	Paulão	(PT/AL)	é	coordenador	de	Cloro	da	
Frente	Parlamentar	da	Química	e	é	responsável	pelos	
pleitos	relacionados	à	Convenção	de	Minamata	na	
Câmara	dos	Deputados.	
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Para o desenvolvimento de uma economia sustentável, a transição 

para a bioeconomia é essencial. É nesse ponto que o Brasil possui uma 

vantagem comparativa. A grande biodiversidade brasileira, considerada 

a maior do mundo, bem como os avanços obtidos no setor agrícola do 

país foram os fatores que fizeram com que biorrefinarias em escalas 

comerciais se tornassem o foco dos empreendimentos na área. 

Entretanto, o setor ainda carece de grandes investimentos públicos e 

privados, e de forma coordenada, para que essas vantagens comparativas 

se tornem de fato vantagens competitivas para o país.

 O Brasil tem diferenciais capazes de transformá-lo em potência 

mundial na economia de baixo carbono. A biomassa, uma matéria-prima 

renovável, pode ser utilizada para a produção de químicos, materiais, 

energia e combustíveis. Porém, para o desenvolvimento desta nova 

ordem econômica é essencial o investimento em inovação, novas formas 

de cooperação e novos modelos de negócio. Nesse contexto, o desenvol-

vimento socioeconômico só ocorrerá a partir do desenvolvimento 

tecnológico e da capacidade de inovação.

 Esbarramos aí no custo da pesquisa no Brasil que, de tão alto, 

chega a inviabilizar o seu desenvolvimento ou viabilizá-lo fora do Brasil. 

No caso da Química à base de renováveis, estima-se que uma planta no 

Brasil fique em torno de 40% mais cara que uma similar nos EUA. Isso 

ocorre em razão da combinação dos custos de serviços, preços dos 

equipamentos e carga tributária elevada, desestimulando os investimen-

tos no país. Precisamos evitar a tributação sobre investimentos em PD&I.

 A aprovação do PLC 2177/2015 de autoria do deputado Bruno 

Araújo PSDB/PE  deverá resolver os entraves existentes hoje na  

interação de empresas e universidades e centros de pesquisa públicos, 

além de facilitar a importação de insumos para P&D por parte de 

universidades, centros de pesquisa e empresas, públicas ou privadas. 

 Atualmente, a agilidade com que se realiza a importação e a 

exportação de equipamentos, e amostras, por exemplo, define se o 

projeto será desenvolvido no Brasil ou em outro país, dadas as dificulda-

des burocráticas que as instituições enfrentam. 

  Outro fator preocupante é a suspensão da Lei do Bem, 

estabelecida na MPV 694/2015. O incentivo fiscal que se encontra 

suspenso foi um dos principais fatores que contribuíram para viabilização 

econômica da implantação de 15 novos centros empresariais de grande 

porte nos últimos anos no Brasil e foi, sobretudo, relevante para a 

produção de, no mínimo, 20 mil novos produtos ou aperfeiçoamentos 

tecnológicos de processos para a sociedade e a economia brasileira.
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Deputado IZALCI (PSDB/DF)
Coordenador de Inovação e Tecnologia da Frente 

Parlamentar da Química 
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A Frente Parlamentar da Química conta com

225 deputados e 3 senadores signatários.

Foto:	Acervo	Câmara	dos	DeputadosFoto:	Acervo	Câmara	dos	Deputados
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