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OPORTUNIDADES PARA O BRASIL SÃO EXPLORADAS EM
EVENTO NA CONFERÊNCIA MUNDIAL DO CLIMA DA POLÔNIA
ABIQUIM, MDIC, Frente Parlamentar da Química, Rede Brasil
do Pacto Global da ONU e CNI apresentam uma agenda
de oportunidades contra os impactos da mudança
do clima na COP24 em Katowice, Polônia.
A Abiquim integrou novamente a delegação do governo
brasileiro à Conferência Mundial do Clima (COP24) da Organização
das Nações Unidas. Este ano, a COP24 foi realizada em Katowice,
Polônia, entre os dias 3 e 14 de dezembro de 2018. A delegação
contou com a presença do então ministro do Meio Ambiente Edson
Duarte, parlamentares e diversos representantes do governo nas
esferas federal, estadual e municipal, além de representantes do setor
privado e da sociedade civil.

SOBRE O ACORDO DE PARIS
Firmado em 2015 durante a COP21 por 195 países, o Acordo de Paris reúne as Contribuições Nacionalmente Determinadas
(NDC) de cada país, ﬁrmando seus respectivos compromissos
individuais voluntários para atingir as metas globais do Acordo:
limitar o aumento da temperatura global em até 2ºC, esforçando-se para não chegar a 1,5ºC. O acordo entrou em vigor no dia
04 de novembro de 2016, após ter sido alcançado o mínimo de 55
ratiﬁcações necessárias, correspondendo a pelo menos 55% das
emissões globais de gases de efeito estufa (GEE).

QUAIS SÃO OS COMPROMISSOS FIRMADOS
PELO BRASIL NO ACORDO DE PARIS?

POR DENTRO DA COP24
A COP24 é a 24ª edição da Conferência das Partes
da Convenção da ONU sobre Mudanças Climáticas.
Promovida anualmente pela ONU, a COP24 reuniu,
durante duas semanas em Katowice, na Polônia,
representantes de mais de 150 países. Com o objetivo de discutir as mudanças climáticas e as metas
de implementação do Acordo de Paris, neste ano
os países participantes aprovaram, por unanimidade, o chamado livro de regras, que ajudará o
cumprimento do Acordo de Paris.
ADOÇÃO DO LIVRO DE REGRAS
Após intensas negociações, os representantes de
197 países adotaram o chamado "livro de regras",
que governará a luta contra o aquecimento global
nas próximas décadas. Os compromissos assumidos pelos países para reduzir os gases de efeito
estufa, as chamadas "contribuições nacionais",
são voluntários.

O Brasil assumiu a meta de reduzir 37% suas emissões até
2025, com indicativo de redução de 43% até 2030 (ano base
2005).
Outras metas tangíveis brasileiras são:
Aumentar a participação de bioenergia sustentável;
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 ﬂorestar e
zerar o desmatamento ilegal na Amazônia.
Ÿ
Ÿ

O Presidente da COP24, o polonês Michal Kurtyka,
comemora a aprovação do livro de regras
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ESPAÇO BRASIL:

MINISTÉRIO DA
INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR
E SERVIÇOS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA QUÍMICA

PAPEL CHAVE DA INDÚSTRIA BRASILEIRA PARA O
CUMPRIMENTO DAS METAS DO ACORDO DE PARIS
É EXPLORADO EM EVENTO NA COP 24
Em 10 de dezembro, a Abiquim, juntamente com o Ministério da
Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC), Frente Parlamentar da
Química, Rede Brasil do Pacto Global da ONU e Confederação Nacional da
Indústria (CNI), promoveu o seminário: “A implementação da NDC
brasileira e o ODS 13 na indústria: uma agenda de oportunidades
contra os impactos da mudança do clima”. O evento na COP24 foi
realizado no pavilhão do governo brasileiro, que é organizado pelo
Ministério do Meio Ambiente, em parceria com o Ministério das Relações
Exteriores, ApexBrasil e Agência Nacional de Águas (ANA).
Na ocasião, o deputado federal, Líder do PPS na Câmara dos
Deputados, Alex Manente (PPS/SP), que assumirá a presidência da
FPQuímica em 2019, abriu o evento destacando que o papel da Frente será
de incentivar o desenvolvimento industrial sustentável considerando o
meio ambiente e a geração de renda e empregos. “É necessário ouvir todos
os envolvidos na cadeia produtiva para que a indústria possa ser
competitiva, agregando valor à sua matéria-prima”. O deputado destacou
a importância de que esse debate seja permanente não só na COP, mas no
Brasil e concluiu que “a baixa emissão de carbono é um tema que deve estar
na pauta dos principais investimentos do nosso País”.
Já o deputado estadual Thiago Auricchio (PR/SP), que será o
próximo presidente da Frente Parlamentar da Química do Estado de São
Paulo, destacou o importante papel da indústria brasileira para o
cumprimento das metas assumidas por nosso País e aﬁrmou que a
indústria já demonstrou se preocupar com a sustentabilidade. Auricchio
também informou que, como parlamentar do estado de SP e por ser da
região do ABC, onde há forte presença da indústria, quer estar à frente
dessas discussões, pois considera essencial que as gerações de emprego e
renda sejam alcançadas de uma forma sustentável.
De acordo com o coordenador-geral de Energia Desenvolvimento
Sustentável do MDIC, Gustavo Sabóia Fontenele e Silva, "precisamos ser
positivos e compreender onde estão as soluções. E as soluções,
primeiramente, estão em compreender o setor industrial como provedor
de soluções, de casos de sucessos construídos e de boas práticas que vão
funcionar no nosso País e que podem ser justamente compartilhadas com
o mundo todo." Gustavo lembrou ainda que o MDIC constituiu o Comitê
Técnico da Indústria de Baixo Carbono, o CTBC, que congrega cerca de 80%
do PIB industrial brasileiro, em concentração com todo o Ministério
Público Federal.
O secretário-executivo do Pacto Global Rede Brasil, Carlo Pereira,
também explicou que o setor privado há muito tempo está focado em

“O papel da Frente
Parlamentar da Química
para 2019 será incentivar
a indústria com
sustentabilidade, com
preocupação ao meio
ambiente e com a geração
de renda e emprego. Por
isso estamos aqui na
COP24 para este debate,
que é extremamente
importante.”

Deputado Alex Manente

Senador Jorge Viana
participa do painel
realizado pela
Abiquim, MDIC,
FPQuímica, Rede
Brasil do Pacto
Global da ONU e CNI

Senador Jorge Viana

“A química, que é a
indústria das
indústrias, já mostrou
que é possível ter
sustentabilidade junto
à geração de emprego
e renda. Como
parlamentar do estado
de São Paulo eu quero
estar à frente destas
discussões.”

Deputado Estadual de SP, Thiago Auricchio

“Temos um plano em
execução para
construir projetos de
sucesso para mudar
essa relação que o País
tem com a
sustentabilidade”.

Participantes na abertura do seminário
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Gustavo Sabóia Fontenele e Silva, MDIC

ESPAÇO BRASIL:
“A vantagem comparativa que
o Brasil tem dado à sua
biodiversidade pode ser
transformada em vantagem
competitiva. E se tem uma
indústria que pode e deve e já
está saindo na frente, é a
indústria química. A gente está
lançando com a Abiquim uma
iniciativa setorial de um setor
trabalhar os ODS (Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável).”

Carlo Pereira, Rede Brasileira do Pacto Global da ONU

“O setor industrial brasileiro
vem dedicando um enorme
esforço a essa questão
[oportunidades inerentes às
mudanças climáticas e à
redução de emissão]. Por
isso o Brasil, em certa
medida, lidera esse processo
global, porque percebe-se a
importância e a
oportunidade mercadológica
de agregação de valor da
produção nessa questão.”

Marcelo Thomé da Silva Almeida, CNI

“É preciso ampliar e
melhorar os modelos de
ﬁnanciamento para
projetos de redução de
emissões de gases do
efeito estufa e de
adaptação à mudança do
clima, o que
potencializará a geração
de novos negócios e a
consolidação de uma
economia de baixa
emissão de carbono”.

Davi Bomtempo, CNI

“A economia de baixo carbono
não deve ser vista como um
desaﬁo, mas sim como uma
oportunidade, especialmente
para o Brasil, por ter a maior
biodiversidade do mundo, ser
rico em recursos naturais, ter
um extenso território e uma
indústria forte, a qual tem um
papel chave no cumprimento
das metas assumidas pelo País
no Acordo de Paris, uma vez
que cria soluções para a
economia de baixo carbono.”

Marina Mattar, Abiquim

produzir de forma sustentável, mas que é necessário usar a vantagem
comparativa do Brasil e transformá-la em vantagem competitiva.
Carlo Pereira informou que a Rede Brasil do Pacto Global está
desenvolvendo um estudo em parceria com a Abiquim sobre os
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da indústria
química do Brasil, o qual será o primeiro estudo setorial no País.
O presidente do Conselho Temático de Meio Ambiente e
Sustentabilidade da CNI, Marcelo Thomé da Silva de Almeida,
explicou que é necessário perceber as oportunidades inerentes às
questões das mudanças climáticas e da poluição, independente da
agenda regulatória e política do País.
Em sua apresentação o gerente-executivo de Meio Ambiente
da CNI, Davi Bomtempo, aﬁrmou que “é preciso ampliar e melhorar
os modelos de ﬁnanciamento para projetos de redução de emissões
de gases do efeito estufa e de adaptação à mudança do clima, o que
potencializará a geração de novos negócios e a consolidação de uma
economia de baixa emissão de carbono”.
A diretora de Relações Institucionais e Sustentabilidade da
Abiquim, Marina Mattar, iniciou a sua fala destacando que a
economia de baixo carbono não deve ser vista como um desaﬁo, mas
sim como uma oportunidade, especialmente para o Brasil, por ter a
maior biodiversidade do mundo, ser rico em recursos naturais, ter um
extenso território e uma indústria forte, a qual tem um papel chave no
cumprimento das metas assumidas pelo País no Acordo de Paris, uma
vez que cria soluções para a economia de baixo carbono. Também
lembrou que o desenvolvimento sustentável é uma responsabilidade
compartilhada entre o governo, o setor privado e a sociedade e que a
indústria química está ciente do seu importante papel tendo
inclusive reduzido voluntariamente as suas emissões em quase 30%
nos últimos dez anos. Além disso, o setor químico é um dos que mais
investem em inovações criando soluções de baixo carbono para
diversos setores industriais.
Marina também mencionou alguns exemplos de pleitos do
setor, incluídos no recém-lançado relatório “Um outro futuro é
possível”, os quais, se viabilizados, resultarão na redução das
emissões. “Garantir o melhor aproveitamento dos líquidos de gás
natural e a estabilidade da qualidade do gás natural fornecido ao
mercado, por meio da limitação do teor máximo de etano em 9% e
mínimo 88% de metano, pode garantir também a redução das
emissões de gases de efeito estufa e poluentes. Assim como, se os
pleitos de logística forem atendidos, poderemos alcançar uma
mitigação de 2,14 milhões de toneladas ao ano de CO2, por
exemplo”.
Por ﬁm, Marina lembrou as grandes oportunidades de
negócio que poderão ser geradas com o novo cenário de economia
de baixo carbono. De acordo com a Agência Internacional de Energia,
aproximadamente US$16,5 trilhões serão investidos até 2030 para
alcançar a ambiciosa meta do Acordo de Paris. Já o Banco Mundial
estima que o mercado de investimentos de baixo carbono na América
Latina e no Caribe seja de US$ 1 trilhão até 2040, com US$ 600
bilhões se materializando até 2030, e no mundo, conforme estimado
pela McKinsey, a economia de baixo carbono gerará entre US$ 57 e
US$ 93 trilhões, até 2030, em novos investimentos em infraestrutura
que emitem menos e resilientes ao clima. “O Acordo de Paris é uma
oportunidade para o Brasil e para indústria brasileira investir e
viabilizar novas tecnologias para o próprio país e para os países
vizinhos. Sair do Acordo pode diminuir o incentivo para as indústrias
se desenvolverem e investirem em tecnologias de baixo carbono” e
concluiu enfatizando que “não há sustentabilidade sem
competitividade”.
Também estiveram presentes o Senador Jorge Viana, expresidente da Comissão Mista Permanente sobre Mudanças
Climáticas do Congresso Nacional; o Deputado Federal Carlos
Gomes, a então Secretária de Meio Ambiente do RS, Ana Maria
Pellini; representantes do ICCA; entre outros representantes do
governo, legislativo, setor privado e sociedade civil.
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EVENTO DO ICCA

ABIQUIM PARTICIPA DE
EVENTO DO ICCA NO
PAVILHÃO DA ALEMANHA
DURANTE A COP 24
O ICCA (International Council of Chemical Associations)
realizou, em parceria com a VCI (German Chemicals Industry
Association) e o ISC3 (International Sustainable Chemestry
Collaborative Centre), o seminário “Encontrando a química certa
para a neutralidade dos gases de efeito estufa: construindo um
futuro climático resiliente com a química através de inovações e
impacto mensurável”, no pavilhão da Alemanha durante a
Conferência Mundial do Clima da ONU (COP24), na Polônia.
O evento teve o objetivo de apresentar o setor químico como
sendo um fator-chave para a inovação intersetorial, uma vez que, ao
tornar seu impacto no clima mensurável ao mesmo tempo em que
orienta as inovações em direção à sustentabilidade, o setor químico
contribui para uma sociedade resiliente aos gases de efeito estufa.
A abertura do evento contou com a participação de Peter
Botschek do Ceﬁc. Em seguida, Sebastian Czaplicki, COO da
Sustainable CarbonCycle Industries, e Dr. Sebastian Kernbaum, Diretor
Administrativo da Saperatec, apresentaram cases de suas start-ups
químicas para uma economia mais eﬁciente em termos de recursos e
neutra em relação ao clima.
Também foi realizado um painel sobre “Como podemos
possibilitar mais inovação em direção a uma economia neutra e
resiliente ao clima?” com a participação da diretora de Relações
Institucionais e Sustentabilidade da Abiquim e membro do Grupo de
Liderança em Energia e Mudança Climática do ICCA, Marina Mattar; da
diretora de Política e Comunicação do International Sustainable
Chemistry Collaborative Centre (ISC3), Agnes Dittmar; e do CEO do
Council on Energy, Environment and Water (CEEW), Arunabha Ghosh.
O painel foi moderado por Sanni Kunnas, da VCI e teve o objetivo de
discutir o papel da inovação sustentável, como quantiﬁcar o impacto e
como construir estruturas de negócios e políticas adequadas para o
aumento de tecnologias no futuro.
Em sua fala, Marina reforçou a posição estratégica do Brasil para
liderar os esforços de transição para uma economia global de carbono
neutro, resiliente às mudanças climáticas, por ter a maior
biodiversidade do mundo, vastos recursos naturais e fontes de energia
renováveis, matriz energética limpa, ter o 5º maior território e a
presença de uma indústria forte e com alta capacidade de inovação.
Marina destacou ainda o importante trabalho que está sendo
desenvolvido pelos institutos SENAI de Inovação e pela Empresa
Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial – EMBRAPII. Marina
encerrou a sua fala citando diversos exemplos de produtos inovadores
do setor químico brasileiro que contribuem para a redução de
emissões de gases de efeito estufa.
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Da esq. para a dir.: Agnes Dittmar (ISC3), Sanni Kunnas (VCI),
Marina Mattar (ABIQUIM e ICCA) e Arunabha Ghosh (CEEW)

“O Brasil está se preparando para aproveitar essa
oportunidade, tendo construído um ecossistema de
inovação com o propósito de
contribuir para o desenvolvimento e inovação de setores
industriais, tornando-os
mais competitivos e encorajando o progresso humano e
tecnológico do país”.
(Marina Mattar, Abiquim)

Da esq. para dir.: Marina Mattar (ABIQUIM e ICCA), Agnes Dittmar (ISC3),
Peter Botschek (Ceﬁc), Sanni Kunnas (VCI), Arunabha Ghosh (CEEW),
Sebastian Czaplicki (SCC-Industries) e Dr. Sebastian Kernbaum (Saperatec).

BANCO MUNDIAL E CARBON PRICING LEADERSHIP COALITION:

DISCUSSÕES SOBRE MODELOS DE
PRECIFICAÇÃO DE CARBONO
A Abiquim acompanhou o diálogo entre líderes
do governo e do setor privado da Carbon Pricing
Leadership Coalition do Banco Mundial, Coalizão da
qual a Abiquim é membro. O evento discutiu as
iniciativas de preciﬁcação de carbono pelo mundo e
ocorreu no pavilhão da União Europeia.
O objetivo deste encontro foi a troca de
experiência e lições aprendidas na implementação
da preciﬁcação de carbono pelo mundo. O foco do
diálogo foi em como fazer da preciﬁcação um
instrumento poderoso para combater as mudanças
do clima por meio de iniciativas sustentáveis. O
evento contou com a presença de representantes
governamentais membros da Coalizão, de líderes do
setor privado e de outros stakeholders.
O Ministro do Meio Ambiente da Costa Rica,
Carlos Manuel Rodriguez, apresentou o case de seu
país contando como iniciaram, há 21 anos, o
processo de preciﬁcar carbono. Rodriguez explicou
que a decisão de preciﬁcar o carbono veio da
necessidade de controlar o desmatamento, que era
um dos mais altos da região.
Rodriguez destacou que os países tropicais
devem desenvolver seus próprios modelos com base
no que faz sentido para a realidade de cada um e não
se basear no modelo de preciﬁcação de carbono que
os países do norte usam. "O conceito de preciﬁcação
de carbono do hemisfério norte precisa ser
tropicalizado", explicou o Ministro.

Posicionamento

ABIQUIM

Representantes de governos e setor privado falam em
evento do BM e CPLC no Pavilhão da União Europeia

Angela Churie Kallhauge, especialista sênior em Mudanças Climáticas
e chefe do secretariado da Carbon Pricing Leadership Coalition do
Banco Mundial e Marina Mattar, diretora de Relações Institucionais e
Sustentabilidade da Abiquim

Preciﬁcação
de Carbono
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Os mecanismos de preciﬁcação de carbono têm ganhado força e visibilidade como forma de países e empresas
colocarem um sistema de preço em emissões de carbono, com o objetivo de reduzi-las e direcionar investimentos
para alternativas mais sustentáveis. De acordo com o Banco Mundial, a preciﬁcação de carbono gera incentivos para
os agentes econômicos decidirem por conta própria reduzir emissões ou arcar com custos maiores. Deste modo, a
preservação do meio ambiente e da qualidade da vida humana é alcançada de forma menos custosa à sociedade.
Em 2016, por ocasião da COP22, a Abiquim lançou o seu posicionamento institucional sobre o tema
preciﬁcação de carbono. Nele, a associação reaﬁrma seu compromisso compromisso da promoção do
desenvolvimento sustentável ao posicionar a indústria química brasileira como provedora de soluções ao
desenvolvimento sustentável e a uma economia de baixo carbono no país. O posicionamento inclui uma lista de
recomendações para a construção de políticas públicas neste sentido, disponíveis no link abaixo:
Acesse o Posicionamento em: www.abiquim.org.br/biblioteca/apresentacoes
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ACORDO DE PARIS E O BRASIL

Edson Duarte
ressaltou a
redução das
emissões
brasileiras de
6 bilhões de
toneladas na
última
década.
Apesar do Brasil já ter demonstrado ao mundo que é
possível crescer economicamente e baixar as emissões
dos gases de efeito estufa na atmosfera, é complexa a
questão que envolve continuar tendo uma economia
crescente com práticas sustentáveis de desenvolvimento.
A grande questão remete a se o Brasil irá ou não permanecer no Acordo de Paris. Durante discurso em Katowice,
o então Ministro do Meio Ambiente, Edson Duarte,
sinalizou que o Brasil continuaria cumprindo o Acordo:
“O Brasil antecipou, já em 2017, as metas voluntárias de redução de emissões de gases de efeito estufa

previstas nas nossas Ações de Mitigação Nacionalmente
Adequadas (NDC) para 2020. Esse resultado é vinculado
somente ao setor ﬂorestal e não contabiliza as ações de
mitigação adicionais e voluntárias do Mecanismo de
Desenvolvimento Limpo do Protocolo de Quioto. Temos
uma das matrizes energéticas mais limpas do mundo e
nos comprometemos, na nossa NDC, a torná-la ainda
mais limpa. Hoje, ela é composta por 43% de energias
renováveis, muito próximo do compromisso assumido de
45% até 2030.” Ministro Edson Duarte durante a
COP24 na Polônia.

Ministro do Meio Ambiente
defende permanência do
Brasil no Acordo de Paris
Fonte: O Estado de São Paulo (11/01/2019)

Em janeiro, o atual Ministro do Meio
Ambiente, Ricardo Salles, disse que “por ora, a
participação do Brasil está mantida.” Em
entrevista a Rádio Eldorado dia 11 de Janeiro o
Ministro aﬁrmou: “Não precisamos sair do
acordo do clima, é preciso ter muito cuidado e
saber identiﬁcar oportunidades de avanços em
parcerias e recursos que decorram dessa
agenda e, por outro lado, identiﬁcar riscos que
nós temos que evitar de ingerência internacional sobre o território, a produção agropecuária e
o patrimônio genético.” O Ministro também
defendeu um melhor detalhamento dos dados
sobre o desmatamento no Brasil.
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Ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles

“O acordo do clima não é totalmente ruim nem bom. É
um guarda-chuva sob o qual podemos fazer coisas
boas e evitar coisas ruins, e é nessa linha que eu acho
que devemos caminhar.” Ministro Ricardo Salles

Disponível em: https://sustentabilidade.estadao.com.br/noticias/geral,ministro-do-meio-ambiente-defende-permanencia-do-brasil-no-acordo-de-paris,70002675643

EVENTOS NA COP24:
Diálogo de Talanoa
Foi criado durante a COP23 na Alemanha o Diálogo de Talanoa, como
estratégia facultativa entre os países-membros do Acordo de Paris. A ideia é
que os países possam trocar experiências exitosas em questões climáticas,
compartilhando entre si ideais e soluções relacionadas ao cumprimento dos
compromissos que cada país assumiu em 2015. O objetivo é dialogar e trocar
experiências de uma forma participativa, informal e multidirecional, que leve
em consideração aspectos da identidade nacional e realidade cultural e
ambiental e cada país. O Diálogo de Talanoa possibilitou discussões ao longo
do ano de 2018.

António Guterres, Secretário-geral das Nações Unidas

O Diálogo de Talanoa na COP24
A fase política do Diálogo de Talanoa aconteceu dia 11 de
Dezembro, na segunda semana da COP24. O Diálogo foi uma troca de
experiências e informações a nível ministerial, com participação do setor
privado. O Diálogo de Talanoa foi encerrado com declarações ministeriais destacando a importância de um diálogo inclusivo para as questões
climáticas.

AS FASES DO DIÁLOGO
DE TALANOA NA COP24
1. Fase preparatória
2. Início da fase política
3. Fase ministerial de alto nível
4. Encerramento da fase política

PLATAFORMA PARA O BIOFUTURO
Foi realizado, no dia 11 de dezembro, um evento da
Plataforma para o Biofuturo que reuniu autoridades dos seus 20
países membros com o objetivo de apoiar o contínuo
desenvolvimento de uma bioeconomia sustentável de baixo
carbono.
Na ocasião, foi anunciada a transferência das funções de
facilitação (secretariado), interinamente exercidas pelo Brasil,
para a Agência Internacional de Energia, a partir de 1º de
fevereiro de 2019. Também foram apresentados os resultados
do primeiro relatório da Plataforma, intitulado “Criando o
Biofuturo: um relatório sobre o estado da bioeconomia de
baixo carbono”.
A Plataforma para o Biofuturo é uma iniciativa
intergovernamental, lançada em novembro de 2016 pelo

governo brasileiro e integrada por outros 19 países. Como um
mecanismo para o diálogo político e colaboração de múltiplos
stakeholders, incluindo os países membros, organizações,
academia e setor privado, a Plataforma visa a acelerar o
desenvolvimento e ampliar a implantação de alternativas
modernas sustentáveis e de baixo carbono frente às soluções
fósseis nos setores transportes, produtos químicos, plásticos e
outros. Além de buscar contribuir para a luta global contra as
mudanças climáticas, a Plataforma busca soluções
bioenergéticas para ajudar os países a cumprirem suas metas
do Acordo de Paris (NDCs), bem como contribuir em torno dos
Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU,
principalmente o ODS 7 (Energia Sustentável), e 13 (Ação
Contra as Mudanças Climáticas).

Informações adicionais podem ser obtidas no site: www.biofutureplatform.org

LANÇAMENTO DO GUIA DE COMUNICAÇÃO PARA
A PRECIFICAÇÃO DE CARBONO NA COP 24

A Partnership for Market Readness e a Carbon Pricing Leadership Coalition do
Banco Mundial lançaram um guia de comunicação para políticas de preciﬁcação de
carbono durante a COP24. O intuito deste guia é criar e manter mecanismos para uma
boa comunicação no tema, visto que o apoio e a compreensão pública e de stakeholders
são fundamentais para o desenvolvimento de uma política robusta e duradoura de
preciﬁcação de carbono.
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A INDÚSTRIA DAS INDÚSTRIAS
ESFORÇOS HISTÓRICOS DA
INDÚSTRIA QUÍMICA BRASILEIRA
Presente na cadeia produtiva de diversos segmentos, a
química entende a sua responsabilidade compartilhada com o
setor produtivo, governo e sociedade civil na tarefa de promover
o desenvolvimento sustentável. Por esse motivo, apresentou
algumas soluções sustentáveis da indústria química, as quais
não se limitam às suas próprias fábricas, mas sim soluções para a
humanidade, melhorando o bem estar e a vida humana.

CONTRIBUIÇÕES DA QUÍMICA
PARA DIVERSOS SETORES
TRATAMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO
O setor fornece produtos químicos e tecnologias essenciais para
o tratamento de água e de esgoto, além de meios de distribuição
de água limpa através de sistemas de tubulação conﬁáveis.
MOBILIDADE
Os veículos estão ﬁcando mais leves, consumindo menos
combustíveis e sendo produzidos com materiais mais
resistentes graças à química.
AGRICULTURA
Produtos que reduzem a necessidade de água na agricultura,
fertilizantes eﬁcientes, sementes resistentes à seca e ação
de pragas.
COSMÉTICOS E HIGIENE PESSOAL
A produção de ingredientes a partir de matérias-primas da
biodiversidade terá demanda cada vez maior.
EMBALAGENS PLÁSTICAS
Evitam o desperdício de alimentos e aumentam o tempo de
vida útil na prateleira. As embalagens plásticas são mais leves
e mais seguras no manuseio.
EDIFICAÇÕES
Os produtos da indústria química são essenciais para o
desenvolvimento do setor de construção sustentável, garantindo
que as ediﬁcações sejam mais eﬁcientes no uso dos recursos,
como redução do consumo de água e energia, por exemplo.
SAÚDE
Materiais fornecidos pela indústria química reduzem os riscos e
a contaminação na área da saúde. Fabricação de medicamentos
mais eﬁcientes e de produtos para próteses, entre outros.

COMITÊ PARA O DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL DA ABIQUIM
Weber Porto, Presidente Regional
América do Sul e Central da Evonik
e coordenador do Comitê para o
Desenvolvimento Sustentável da
Abiquim.

Coordenador: Weber Porto, Presidente Regional
América do Sul e Central, Evonik
Vice-coordenador: Jorge Soto, Diretor de
Desenvolvimento Sustentável, Braskem
Coordenadora-executiva: Marina Mattar, Diretora de
Relações Institucionais e Sustentabilidade, Abiquim
Com a ﬁnalidade de discutir os desaﬁos e
oportunidades de colaboração para o desenvolvimento
sustentável da indústria química e do uso dos produtos
químicos nas inúmeras cadeias produtivas, a Abiquim
instituiu o Comitê para o Desenvolvimento Sustentável,
composto por executivos líderes de associadas com larga
experiência em sustentabilidade. Dentre os objetivos do
grupo, está a identiﬁcação de pontos em que a química
pode fazer parte de soluções sustentáveis. A proposta é
de que o Comitê trabalhe alinhado às estratégias e
comissões da Abiquim, identiﬁcando essas oportunidades e dialogando com os diversos stakeholders.

COP25 SERÁ NO CHILE
Depois da retirada da candidatura do Brasil para sediar
a próxima Conferência do Clima das Nações Unidas este ano, o
Chile foi escolhido para receber a COP25.
A decisão da retirada da candidatura do Brasil para a
COP25 foi anunciada pelo Itamaraty dia 27 de novembro, uma
semana antes do início da COP24 na Polônia. Ambientalistas
brasileiros lamentaram a decisão da retirada da candidatura
do país, já que o Brasil sempre se posicionou como um forte
protagonista em questões climáticas.
Por tradição, a COP é realizada a cada ano em uma

região diferente do globo. Como a próxima COP estava
prevista para ser realizada no Brasil em 2019, outros países da
América Latina apoiaram a candidatura do Chile, destacando
a importância da próxima Conferência permanecer nesta
região.
“A Costa Rica e outros países da região concordaram em
apoiar o Chile para que receba a COP25”, disse o Ministro da
Costa Rica, Carlos Manuel Rodriguez, numa declaração na
Polônia, salientando a importância do evento ser realizado na
América Latina em 2019.
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