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Defesa Civil paulista cria comitê para implantação de sistema de gestão
ao atendimento a emergências com produtos perigosos na Baixada Santista
Devido ao trabalho desenvolvido, em parceria com entidades públicas e privadas, voltado à prevenção de acidentes
com produtos perigosos, por meio do programa Atuação Responsável®, a Abiquim será uma das integrantes do
Comitê para Implantação do “Sistema de Gestão Integrado de Prevenção, Preparação e Reposta Rápida a
Emergências Ambientais com Produtos Químicos Perigosos na Baixada Santista (SGIP2R2/BS)”, que foi instituído
pela Secretária-Chefe da Casa Militar e Coordenadora Estadual de Defesa Civil, a Coronel da Polícia Militar Helena
dos Santos Reis, por meio da Resolução CMIL 7-610 - Cedec, de 10-4-2017, publicada no Diário Oficial do Estado de
São Paulo, no dia 11 de abril.
O comitê tem como atribuições estimular trabalhos em parceria e de cooperação do poder público com o setor
privado, organizações não-governamentais e comunidades, com o objetivo de melhorar o atendimento nas
demandas geradas por emergências químicas com produtos perigosos; elaborar o planejamento para a atuação
integrada em ações de resposta no atendimento a acidentes com substâncias químicas perigosas; estabelecer
metas que permitam aos órgãos envolvidos a atuação integrada no atendimento com produtos químicos perigosos;
promover ações integradas de forma a prevenir ocorrências destes episódios e em caso de ocorrências atuar para
minimizar os riscos e suas consequências.
A coordenação do comitê será da Coronel da Polícia Militar Helena dos Santos Reis, e além de um representante da
Abiquim ele será formado por membros da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB); das Secretarias
de Meio Ambiente e das coordenadorias municipais da Defesa Civil dos municípios de Santos, Guarujá e Cubatão;
do Comando do Corpo de Bombeiros da Baixada Santista; do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis (IBAMA); do Centros das Indústrias do Estado de São Paulo e das cidades de Santos e Cubatão;
da Companhia Docas do Estado de São Paulo (CODESP); e da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ).
Clique nos links para ler a Resolução CMIL 7-610 - Cedec, de 10-4-2017. (primeira parte e segunda parte).

Abiquim integra novo Conselho Consultivo do
Sistema de Fiscalização de Produtos Controlados

Foto: DFPC/Exército

O gerente Éder da Silva (ao fundo, à dir) integra grupo de conselheiros representantes de usuários do Sistema de Fiscalização
de Produtos Controlados, durante evento de posse realizado no dia 11 de abril, em Brasília.

Na terça-feira, 11 de abril, foi realizada no Quartel-General do Exército – Forte Caxias (QGEx), em Brasília, a
cerimônia de posse do Conselho Consultivo do Sistema de Fiscalização de Produtos Controlados. No evento, que
contou com a participação do procurador-geral de Justiça Militar, Dr. Jaime de Cassio Miranda, do Comandante
Logístico, General Guilherme Cals Theophilo Gaspar de Oliveira, do Diretor de Fiscalização de Produtos Controlados,
General de Brigada Ivan Ferreira Neiva Filho, entre outras autoridades, tomaram posse doze conselheiros, membros
de organizações representativas dos usuários do Sistema de Fiscalização de Produtos Controlados pelo Exército –
SisFPC, entre os quais o gerente de Assuntos de Comércio Exterior da Abiquim, Éder da Silva, que irá exercer a
função de caráter voluntário e não remunerada durante o período de um ano, podendo ser reconduzido por mais
um período consecutivo.
O Conselho Consultivo do SisFPC, que foi regulamentado pela Portaria do Comando Logístico (COLOG) nº 21 de 2
de fevereiro de 2017, tem como principal objetivo prestar assessoramento setorial em decisões sobre assuntos
relativos à fiscalização de Produtos Controlados pelo Exército - PCE, com especial foco em planejamento estratégico,

acompanhamento do desempenho, legislação relativa à fiscalização de PCE, governança do SisFPC e implementação
de planos e projetos.
Para Éder da Silva, sua participação no Conselho possibilitará a ativa colaboração do setor químico na formatação
de recomendações sobre aspectos atinentes à fiscalização de produtos controlados. “O Conselho Consultivo do
SisFPC é indiscutivelmente um mecanismo que fortalece o diálogo entre o Exército e o setor privado de maneira
estruturada e com elevado nível de transparência e publicidade na busca de objetivos comuns de mais agilidade e
eficiência, sem comprometer o indispensável controle exercido pelo Exército”. As reuniões serão realizadas
periodicamente, prevendo-se a possibilidade de encontros extraordinários, a qualquer momento, mediante
convocação do Comando Logístico. A próxima reunião ordinária do Conselho Consultivo deverá ser realizada em 22
de agosto. Mais informações também estão disponíveis na página do DFPC. Clique aqui.

MME realiza consulta pública voltada para a livre iniciativa
no mercado de combustíveis e derivados de petróleo
O Ministério de Minas e Energia (MME), a Empresa de Pesquisa Energética (EPE) e a Agência Nacional do Petróleo,
Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) lançaram para consulta pública o documento Combustível Brasil – Setor de
Combustíveis e Derivados de Petróleo, que contém propostas para o estabelecimento de ações e medidas voltadas
para a promoção e a intensificação da livre iniciativa no mercado brasileiro de combustíveis e derivados de petróleo.
Como a nafta petroquímica está inserida neste contexto, a consulta pública é de grande relevância para o setor
químico. A Diretora de Economia e Estatística da Abiquim, Fátima Giovanna Coviello Ferreira, está acompanhando
o tema e realizou reuniões com a área de Refino e Petróleo da secretaria de Petróleo do MME, no dia 11 de abril,
com o objetivo de mostrar considerações sobre o uso não energético dos derivados de petróleo e a importância da
previsibilidade e suprimento de longo prazo para atração de investimentos, bem como manutenção do parque
produtivo atual.
A Abiquim encaminhará contribuições à consulta pública e as empresas que tenham interesse em contribuir podem
enviar suas sugestões até o dia 18 de abril para o e-mail decon@abiquim.org.br.
Clique aqui para acessar o documento Combustível Brasil – Setor de Combustíveis e Derivados de Petróleo. Além
das proposições abordadas no documento, a consulta pública também tem o objetivo de coletar temas que não
foram abordados no documento.

Governo Federal anuncia medida para desburocratização no registro de patente
Foto: Marcos Corrêa/PR

Diretor-Presidente da Anvisa, Jarbas Barbosa e o Presidente do INPI, Luiz Otávio Pimentel, durante assinatura de Portaria conjunta.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) assinaram
na quarta-feira, 11 de março, uma portaria conjunta que agilizará o exame de patentes na área de produtos e
processos farmacêuticos e facilitará a chegada de novos medicamentos genéricos ao mercado. Pelo acordo, a Anvisa
analisará os pedidos, para anuência prévia, com foco no impacto à saúde pública, enquanto o INPI será o
responsável por analisar os critérios de patenteabilidade.
A cerimônia realizada no Palácio do Planalto, contou com a presença do Presidente da República, Michel Temer; do
Ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Pereira; do secretário de Ciência, Tecnologia e Insumos
Estratégicos do Ministério da Saúde, Marco Fireman; do presidente do INPI, Luiz Otávio Pimentel; do diretorpresidente da Anvisa, Jarbas Barbosa; e do diretor-executivo do INPI, Mauro Maia.
“Este é mais um momento importante de reformas, para agilizar a prestação dos serviços públicos. Se uma patente
leva dez anos para ser concedida, perde seu objetivo. Por isso, estamos avançando nesta agenda de reformas.
Resolvemos um impasse, é mais uma importante medida de desburocratização”, afirmou o presidente Michel
Temer.
Segundo o ministro Marcos Pereira, a portaria assinada entre o INPI e a Anvisa representa o fim de um impasse de
16 anos nos pedidos de patentes na área de produtos e processos farmacêuticos. “Esta medida é mais um grande
avanço para o sistema de propriedade industrial brasileiro, em especial no âmbito da desburocratização, mas não
é o ponto de chegada. Ela faz parte de um relevante escopo de ações que buscam a reestruturação e o

fortalecimento do INPI, uma das minhas prioridades na gestão do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e
Serviços”, disse o ministro.
A Abiquim esteve presente no evento e foi representada pelo presidente-executivo, Fernando Figueiredo; pela
diretora de Relações Institucionais e Sustentabilidade, Marina Mattar; e pelo gerente de Inovação e Assuntos
Regulatórios, Fernando Tibau.

MMA debate formulação de espumas rígidas de poliuretano

O Ministério do Meio Ambiente (MMA), em parceria com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento
(PNUD) e a Abiquim, realiza nos dias 24 e 25 de maio, na capital paulista, o Seminário Formulação para Espumas
Rígidas de Poliuretano. O evento contará com apresentações de especialistas do segmento de espumas rígidas de
poliuretano, que abordarão a formulação desses produtos, considerando o cenário de eliminação do
hidroclorofluorcarbonos (HCFCs) no Brasil e as alternativas disponíveis no mercado para a substituição do HCFC141b.
Desde 2010 é realizado o Programa Brasileiro de Eliminação dos HCFCs (PBH), que definiu as ações para a eliminação
do consumo dos HCFCs em diversos setores, incluindo as espumas de poliuretano. O PBH deve ser implementado
em três etapas, divididas por setor e, atualmente, o Brasil está na reta final da implementação da Etapa I, que prevê
a eliminação de 168,8 toneladas de Potencial de Destruição do Ozônio (PDO) de HCFC-141b no setor de espumas.
A programação completa do Seminário Formulação para Espumas Rígidas de Poliuretano está disponível aqui. O
evento é gratuito e limitado a 60 vagas. As inscrições estarão abertas entre 11 de abril e 12 de maio de 2017. Os
interessados deverão enviar o formulário de inscrição para o e-mail matheus.ranna@undp.org. Caso o número de
inscritos exceda o número de vagas, serão permitidos no máximo dois participantes por empresa.

Clique aqui para fazer o download da ficha de inscrição.

Seminário da ANP debate especificação do gás natural
A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) realizou nos dias 12 e 13 de abril, em sua
sede, no Rio de Janeiro, o Encontro ANP com o mercado sobre a qualidade de produtos. A Abiquim, como
representante da indústria química, participou do debate sobre o tema: “Alteração da Especificação do Gás
Natural”.
A diretora de Economia e Estatística, Fátima Giovanna Coviello Ferreira, afirmou que a Abiquim não concorda com
a proposta de alteração da atual especificação, que não considera os impactos aos consumidores do gás para uso
energético e como matéria-prima. “A associação também entende que a proposta de não limitar o teor das frações
líquidas de gás trará impactos negativos aos consumidores de gás, pois poderá gerar aumento na emissão de gases
do efeito estufa, no uso eficiente dos equipamentos, na eficiência energética e reduzirá a possibilidade de
aproveitamento dos líquidos do gás natural”, explicou Fátima.
No encontro também foram debatidos os temas: Especificação e Controle da Qualidade dos Combustíveis Líquidos;
Aditivação da Gasolina e Registro de Aditivos; Biocombustíveis como Estratégia Brasileira para o Cumprimento das
Metas de Redução dos Gases Causadores do Efeito Estufa; Programa de Monitoramento da Qualidade de
Combustíveis e Programa de Marcação de Solventes; Regulação de Lubrificantes; Qualidade do Asfalto; e
Especificação do Biometano.

Trabalho contínuo do CB-10 na publicação de normas técnicas
Foi publicada em 07 de abril de 2017, o Projeto de Emenda ABNT NBR 15784:2017 - Produtos químicos utilizados
no tratamento de água para consumo humano - Efeitos à saúde – Requisitos. Essa Emenda foi elaborada pela
Comissão de Estudos de Produtos Químicos para Saneamento, Água e Esgotos (CE 010.105-007).
A Norma estabelece os requisitos para o controle de qualidade dos produtos químicos utilizados em sistemas de
tratamento de água para consumo humano e os limites das impurezas nas dosagens máximas de uso indicadas pelo
fornecedor do produto, de forma a não causar prejuízo à saúde humana e é citada na Portaria 2914 do Ministério
da Saúde, que exige, junto aos fornecedores de produtos químicos, o laudo de atendimento dos requisitos de saúde
estabelecidos pela ABNT NBR 15784.
Segundo a coordenadora da CE, a bióloga e consultora em Saneamento, Maria Cristina Coimbra Marodin, essa
Norma é de fundamental importância, pois define diretrizes para fabricantes/fornecedores, consumidores,

laboratórios e órgãos de saúde, objetivando o controle da qualidade dos produtos químicos utilizados no
tratamento de água para consumo humano, com enfoque na proteção da saúde da população. Por este motivo esse
assunto sempre foi prioridade no âmbito da Comissão, tendo sido o primeiro desafio enfrentado pela Comissão de
Estudo, no momento de sua criação em 2004.
Para consulta ao catálogo de normas da ABNT, clique aqui.
No dia 10 de abril de 2017 entrou em consulta nacional o 2º Projeto de Emenda ABNT NBR 8797 - Espuma flexível
de poliuretano - Determinação da deformação permanente à compressão. Em atendimento a demanda do setor
essa emenda foi desenvolvida pela Comissão de Estudo de Poliuretano (CE 010:501.009), que pertence ao Comitê
Brasileiro de Química - ABNT/CB-10 - cuja superintendência está no âmbito da Abiquim.
A norma estabelece o método para determinação da deformação permanente à compreensão de espumas flexíveis
de poliuretano.
A Consulta estará disponível até a data limite de 9 de maio de 2017.
A consulta ao 2º Projeto de Emenda ABNT NBR 8797 - Espuma flexível de poliuretano - Determinação da
deformação permanente à compressão pode ser feita aqui.

“O gás natural possui líquidos que são matérias-primas essenciais para a indústria
brasileira. Estima-se que até 2030 o Brasil triplique a sua produção de gás natural,
o que oferecerá a oportunidade de geração de empregos e riquezas. Por isso, não
podemos permitir que essa riqueza seja queimada. O País precisa potencializar a
separação e o aproveitamento total desses líquidos, agregando valor e
maximizando o uso desse recurso natural e nobre”.

 Plástico Sul - Marcos De Marchi é eleito presidente do Conselho Diretor da Abiquim em
Assembleia Geral Ordinária
 Química e Derivados – Perspectivas 2017 – Indústria Química: Setor volta a crescer, mas pede
reformas amplas para sair da estagnação
 Sociedade Brasileira de Química (SBQ) – Importações de produtos químicos somam US$ 5,3
bilhões no primeiro bimestre
 Tecnologia de Materiais – MDIC recebe Frente Parlamentar da Química e representantes do setor
para debater temas importantes à indústria
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Press releases distribuídos pelas empresas

 Desafio Imagine Chemistry da AkzoNobel recebe mais de 200 ideias sustentáveis
 Resina da linha Maxio® da Braskem promove eficiência ao mercado de ráfia
 BASF anuncia as tendências de cores para cosméticos para a Primavera/Verão de 2019 em
parceria com Pantone®
 Evonik apresenta Avaliação de Ciclo de Vida (LCA - Life Cycle Analyses) da tecnologia Sílica/Silano
para pneus “verdes”
 Henkel bem posicionada para o futuro
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14 - Paixão de Cristo

01 - Dia do Trabalho

21 - Tiradentes

02 - Identificação de Aspectos e Perigos e Avaliação e
Controle de Impactos e Riscos

25 -Fundamentos de Segurança de Processo

03 - Planos de Respostas a Emergências

25 - Legislação do Transporte de Produtos Perigosos no
Modal Rodoviário - Resolução ANTT 5232/2016 - Rio de
Janeiro

04 - Formação de Auditores Internos do SASSMAQ Módulo Rodoviário (3ª Edição 2014)

25 a 27 - Curso de Formação de Auditores Líderes SASSMAQ
- Módulo Estação de Limpeza. Edição 2016

08 - Armazenagem Segura de Produtos Químicos

28 - Introdução ao Sassmaq

15 - Instrumentos de Defesa Comercial no Brasil
16 - Legislação do Transporte de Produtos Perigosos no
Modal Rodoviário
17 -Legislação do Transporte de Produtos Perigosos no
Modal Rodoviário - Recife
22 e 23 - Classificação e Comunicação (rotulagem e FISPQ)
de Produtos Químicos e a Comunicação de Perigos,
segundo o GHS
25 - Segurança Baseada no Comportamento
29 - Confiabilidade Humana a aplicada a Segurança de
Processo

AGENDA DE REUNIÕES DAS COMISSÕES
Reuniões programadas nos dias 17 a 20 de abril:
18 de abril
09h00 – Comissão Temática de Preparação e Atendimento a Emergências (PAE)
10h00 – Comissão Temática de Assuntos Jurídicos e Tributários
19 de abril
09h00 – Comissão Temática de Logística
14h00 – Comissão Setorial de Saneamento e Tratamento de Água

PRÓXIMOS CURSOS COM INSCRIÇÕES ABERTAS
25/04 – Fundamentos de Segurança de Processo
25 a 27/04 – Curso de Formação de Auditores Líderes SASSMAQ – Módulo Estação de Limpeza. Edição
2016
25/04 – Legislação do Transporte de Produtos Perigosos no Modal Rodoviário – Resolução ANTT
5232/2016 – Rio de Janeiro
28/04 – Introdução ao SASSMAQ
02/05 – Identificação de Aspectos e Perigos e Avaliação e Controle de Impactos e Riscos
03/05 – Planos de Respostas a Emergências
04 e 05/05 – Formação de Auditores Internos do SASSMAQ – Módulo Rodoviário (3ª Edição 2014)
08/05 – Armazenagem Segura de Produtos Químicos
15/05 – Instrumentos de Defesa Comercial no Brasil

16/05 – Legislação do Transporte de Produtos Perigosos no Modal Rodoviário – Resolução ANTT 5232/16
- Bahia
17/05 – Legislação do Transporte de Produtos Perigosos no Modal Rodoviário – Resolução ANTT 5232/16
– Recife
22 a 23/05 – Classificação e Comunicação (rotulagem e FISPQ) de Produtos Químicos e a Comunicação de
Perigos, segundo o GHS

Confira a grade completa de cursos em www.abiquim.org.br/curso-e-evento/lista-de-curso

Para inclusão de notícias na página Notícias das Associadas, no site da Abiquim, envie o
texto no padrão de press release da empresa para imprensa@abiquim.org.br
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