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RELATÓRIO DA AGENDA LOGÍSTICA 

DA INDÚSTRIA QUÍMICA

PREFÁCIO
O objetivo deste documento é reportar os 

principais acontecimentos que impactaram a 

Agenda Estratégica de Logística da Indústria 

Química ao longo do último bimestre.

70 Pleitos 

11 Pleitos 

Compõem a Agenda de 

Logística da Abiquim

Foram impactados 

no último bimestre

RAL

BR do Mar avança em Comissão do Senado

O Projeto de Lei 4199/2020, denominado “BR do Mar”, foi

elaborado com o intuito de promover competitividade ao

modal da cabotagem em busca de uma matriz de

transporte nacional balanceada. Para isso, o projeto é

baseado em quatro principais pilares: (i) ampliação do

número de operadores; (ii) ampliação da frota disponível;

(iii) facilitação à criação de novas rotas de cabotagem e

(iv) redução de custos nas operações.

Considerado como uma das maiores prioridades do

Governo Federal, o P.L. ainda aguarda apreciação do

Senado desde a sua aprovação na Câmara em

dezembro de 2020. No dia 21/09/2021, o texto-base do

relator da BR do Mar no Senado foi aprovado na

Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), trazendo a

perspectiva de que a tramitação do projeto ganhará

celeridade. O Projeto seguiu a tramitação prevista e

atualmente encontra-se na Comissão de Agricultura e

Reforma Agrária. Oficialmente, a previsão é que o projeto

ainda precise passar por outras duas comissões.

Entretanto, há uma expectativa de que o PL possa ser

levado ao Plenário sem o cumprimento destas agendas.

Cabe destacar que, caso se confirmem as alterações

promovidas no Senado, o texto ainda deverá retornar à

Câmara antes de ser levado à sanção presidencial

Isto porque o relatório do projeto aprovado na CAE

incorporou diversas emendas que alteraram o projeto

original aprovado pela Câmara. Dentre elas

destacam-se:

Emenda 10 - Afasta a possibilidade de

particularização de carga presente no inciso II do art.

7º - efeito positivo.

Emenda 28 - Modifica a exigência mínima de

tripulantes brasileiros nas embarcações afretadas, de

2/3 para 1/3 – efeito positivo

Emenda 49 – Amplia o prazo para flexibilização do

afretamento a casco nu – efeito negativo

Emenda 54 - Mantém a alíquota de 40% do AFRMM

para o transporte de granéis líquidos na navegação

fluvial e lacustre no Norte e Nordeste. Lembrando que,

nestes casos, há isenção temporária do pagamento do

imposto. – efeito negativo

Emenda 57 - Prorroga o prazo dos benefícios

conferidos pelo Reporto, que encerrou-se no fim de

2020, para 31 de dezembro de 2023 – efeito positivo
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Marco Regulatório das Ferrovias é Aprovado no Senado

O Senado Federal aprovou, no dia 05/10/21, O PLS

nº 261/2018, que dispõe sobre a exploração dos

serviços de transporte ferroviário, considerado

como o “Novo Marco Regulatório das Ferrovias”. A

aprovação do projeto na casa é um importante

avanço do projeto em resposta à MPV 1065/2021,

publicada dia 30/08/21, e às iniciativas de

regulação de ferrovias estaduais. As últimas

informações públicas registram que o Governo

Federal fechou um acordo com os parlamentares

para “enterrar” a Medida Provisória no Senado, em

detrimento do PLS que já está em discussão há

três anos.

O PLS define que exploração indireta do serviço de

transporte ferroviário pela União será exercida por

administradoras ferroviárias mediante autorização,

concessão ou permissão. A mudança de paradigma

encontra-se justamente na criação de modelos

paralelos ao de concessão que, atualmente, rege

os investimentos no setor.

O modelo atual não se demonstrou eficaz para o

aumento da malha e expansão da participação do

modal na matriz de transporte do país. O elevado

número de trechos ociosos e desativados, além do

baixo número de players são resultados diretos

dessa ineficiência. A Agenda Estratégica de

Logística da Abiquim possui diversos pleitos que

abordam estes temas, tais como:

• Investimento na conservação das malhas

atuais para transporte de produtos perigosos;

• Priorização pelo início da execução de

obras de construção da Ferroanel;

• Estabelecer conexões mais diretas entre SP

e a região Nordeste como alternativas à passagem

pelo trecho Paulínia-Araguari-BH

• Investimento em conservação nas linhas da

FCA e Reativação de trechos da FCA (BA-SE) e

FTL

• Extensão da ferrovia da RUMO/ALL MN

para além de Rondonópolis;

• Fomento à construção de novas malhas

para integração com o Centro-Oeste.

O modelo de autorização proposto diminui o fardo

regulatório e potencializa os investimentos

ferroviários ao transferir para o investidor privado o

risco do negócio, em consonância com os

princípios da (i) livre concorrência, (ii) da liberdade

de preços e da (iii) livre iniciativa de empreender.

No novo modelo, a autorizatária poderá firmar um

contrato de adesão de até noventa e nove anos,

prorrogáveis por períodos iguais e sucessivos para

construção de novos trechos ou operacionalização

de trechos ociosos. Os procedimentos para

obtenção desta autorização para exploração são,

de sobremaneira, mais simples que o atual modelo

de concessão. Dentre as principais alterações do

novo modelo, destacam-se: (i) Investidor privado

assume todo o risco do investimento; (ii) Processo

de contratação mais simples e célere; (iii) Bens

não-reversíveis; (iv) Possibilidade de transferência

da autorização e alienação de ativos. (vi)

Formalização do contrato de adesão contendo

investimentos previstos; (vii) Erradicação e

devolução de trechos antieconômicos sem sanção

estatal.

As construções de ferrovias em trechos privados

passarão por procedimentos ainda mais

simplificados. Esta simplificação potencializará o

aumento da construção das chamadas “short lines”,

ou seja, linhas de menor distância que conectam

polos geradores de carga próximos. Nos Estados

Unidos esta modalidade é muito difundida e

responsável por parte representativa das

movimentações de carga do país. No Brasil, a

construção desta modalidade de ferrovias pode ser

uma excelente alternativa para a ampliação do

modal na matriz de transporte do setor químico,

sobretudo nos estados da Bahia, Minas Gerais e

Rio Grande do Sul.

Nas últimas semanas, foram autorizados 14

projetos ferroviários apresentados ao Ministério da

Infraestrutura, que somam R$ 80 bilhões em

promessas de aportes na ampliação da malha

atual, cruzando 12 unidades da federação. Os

empreendimentos foram protocolados após a

publicação da MPV 1065/2021, permitindo que

novas ferrovias fossem construídas pelo regime de

autorização.
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A ANTT realizou, entre os dias 22/09/2021 e

06/10/2021, o processo de Tomada de

Subsídios com o objetivo de obter contribuições

e informações para a Revisão Ordinária da

Agenda Regulatória da ANTT para o biênio

2021/2022. Este documento delineia as

principais ações da agencia no próximo biênio,

tendo extrema relevância para o futuro do

transporte brasileiro. A Agência coletou

contribuições sobre os seguintes eixos

temáticos que compõem a agenda: (i) Temas

Gerais; (ii) Exploração da Infraestrutura

Rodoviária; (iii) Transporte Rodoviário de

Passageiros; (iv) Transporte Ferroviário de

Cargas e Passageiros (v) Transporte Rodoviário

e Multimodal de Cargas. A ABIQUIM participou

do processo e enviou contribuições em linha

com o Caderno de Pleitos da Agenda

Estratégica de Logística.

Agenda Regulatória 

ANTT

P. de Santos: Atualização 

da Norma de Atracação

Frete Mínimo 

Atualização dos Pisos
O §3º do art. 5º da Lei nº 13.703, de 8 de agosto

de 2018 – Lei do Frete Mínimo do Transporte

Rodoviário – estabelece que os pisos mínimos

devem reajustados sempre que identificado

oscilação superior a 10% no valor do Diesel S10

nos valores publicados pela ANP. Como o valor

do combustível ultrapassou o limite de oscilação

na semana entre os dias 10/10/2021 a 16/10/2021

em relação a última publicação (Jul/21), a ANTT

publicou a revisão dos pisos através da Portaria

nº 496, de 19 de Outubro de 2021. Em relação ao

impacto nos pisos mínimos, o ajuste foi aplicado

apenas no Coeficiente de Deslocamento (CCD) -

relacionado ao consumo de combustível. Em

média, a atualização resultou em elevação do

índice CCD em torno de 5% para a categoria de

carga lotação.

P. De Santos: Leilões de 

Terminais Granel Líquido 

A Agência Nacional de Transportes Aquaviários

(Antaq) publicou, no dia 14/10/2021, os editais e os

anexos dos leilões para arrendamento dos

terminais STS 08 e STS 08A (atualmente operados

pela Transpetro) destinados a granéis líquidos

(especialmente combustíveis) no Porto de Santos

indicando que os leilões deverão ocorrer no dia 19

de novembro. À luz da competitividade de produtos

químicos com combustíveis por ativos portuários

(principalmente por berços de atracação), espera-

se que a partir da nova configuração, investimentos

na ordem de R$ 7 bilhões em ampliação de

infraestrutura portuária sejam aplicados no porto ao

longo do contrato. A previsão é que 2 novos berços

sejam construídos em 3 anos e que o parque de

tancagem seja aumentado em 85,2 mil m³.

A Santos Port Authority (SPA) (autoridade

portuária) publicou uma nova norma de

atracação com o objetivo de impulsionar a

eficiência e produtividade das operações no

Porto de Santos. A principal alteração está

relacionada à calculadora de prancha mínima

operacional que busca estabelecer tempos de

máximos de atracação nos berços da I.

Barnabé e da Alemoa, de acordo com o tipo e

quantidade de carga. A alteração é resultado e

uma das soluções desenvolvidas no trabalho

realizado pela SPA junto ao comitê formado

pela ABIQUIM e ABTL (Associação Brasileira

de Terminas Líquidos), iniciado em

dezembro/2020.
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Plano Nacional de Logística 2035

Elaborado por: Leggio Consultoria

Publicado em: Outubro de 2021

O Governo Federal, através do Ministério da Infraestrutura e da Empresa de Planejamento e Logística

(EPL), publicou, no dia 22/10/2021, a versão final do Plano Nacional de Logística 2035 (PNL 2035). A

publicação foi possível após a aprovação do conteúdo pelo Comitê Estratégico de Governança do

Ministério da Infraestrutura no dia 15 de outubro de 2021.

No plano nota-se a presença elementos sinérgicos com a Agenda Estratégica de Logística ABIQUIM,

tais como: (i) O apoio ao Projeto de Lei “Br do Mar”, admitindo a possível futura redução de custos da

cabotagem prevendo, inclusive, a migração de cargas para o modal;

(ii) Cita como um dos objetivos do estudo a construção de uma matriz de transporte “racional”,

entendendo que este conceito baseia-se na maior viabilidade de utilização dos modais de larga

escala;

(iii) Destaca o fluxo de produtos químicos entre a Bahia e o Sudeste (exceto MG) como um dos que

possui grande potencial para contribuir na construção da matriz de transporte racional, através da

migração para o transporte de cabotagem. No entanto, destacou, neste item, que é necessária a

observação das capacidades portuárias para viabilização da migração sugerida.

De acordo com o material: “O Plano Nacional de Logística - PNL apresentado é a materialização

dessa atividade de planejamento para o horizonte do ano de 2035, e reúne, além dos resultados, uma

série de dados, informações, questões e modelos que contribuem para o desenvolvimento de análises

específicas e para o constante uso do planejamento na tomada de decisões estratégicas por parte do

governo federal, governos dos estados e do Distrito Federal, municípios, agências reguladoras,

empresas públicas e privadas inseridas no sistema de transportes nacional. Logo, o PNL é um

instrumento do Estado Brasileiro, que visa lançar um olhar para as necessidades e oportunidades

atuais e futuras do sistema de transportes. “

Sendo assim, a ABIQUIM, através da Comissão de Logística, seguirá atuando para que os anseios do

setor químico, materializados pelo Caderno de Pleitos da Agenda Estratégica de Logística, estejam

contemplados ao máximo nos planos setoriais táticos que sucederão e detalharão o PNL em relação

ao planejamento específico de cada modal. Cabe destacar a importância do Acordo de Cooperação

Técnica que a Abiquim possui com a EPL desde 2016 para o compartilhamento e advocacy da

Agenda Estratégica de Logística com a estatal responsável pelo desenvolvimento dos planos.

PAUTA EXTRAORDINÁRIA – 22/10


