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2º Feira dos Produtores de Lubrificantes -  
FEILUB 



1. Programa de Monitoramento de Lubrificantes 
(PML); 
 

2. Revisão de Resoluções; 
 

3. Programa Interlaboratorial de Lubrificantes (PIL-
ANP); 
 

4.  Registro de Produtos; 
 

5.  RGP-WEB.  
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Localizado em Brasília, o Centro de Pesquisas e Análises Tecnológicas 
(CPT) é o laboratório da ANP.  
 
 
 
 
 

Centro de Pesquisas e Análises 
Tecnológicas (CPT) 

25/04/2017 
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Laboratório de combustíveis Laboratório de motores 

Centro de Pesquisas e Análises 
Tecnológicas (CPT) 
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Laboratório de lubrificantes e graxas 

Centro de Pesquisas e Análises 
Tecnológicas (CPT) 
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PROGRAMA DE 
MONITORAMENTO DE 
LUBRIFICANTES (PML) 
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Programa de Monitoramento de 
Lubrificantes 

2º FEILUB 

22,6 

18,4 

14,4 

11,1 
9,2 

10,1 10,7 11,2 10,4 

6,7 

47 

26,6 

19,2 

21,4 20,8 
19,9 

14,8 14,3 
13,4 

18,9 

35,5 

32,6 

15,2 

12,2 
10,5 

13,8 
15,2 15,0 

18,6 

0 
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2016

P
er

ce
n

tu
al

 

Ano 

2006 - 2016: Percentual de não conformidades 

Registro

Qualidade

Rótulo

*Neste Boletim, não foram realizadas análises de rótulo. 

25/04/2017 



8 

Programa de Monitoramento de 
Lubrificantes 

2º FEILUB 

2016: 1º Boletim do PML 

25/04/2017 



• Novos Boletins em 2017 
– 1º Boletim de 2017: Abril 

– 2º Boletim de 2017: Maio 

– 3º Boletim de 2017: Julho 

– 4º Boletim de 2017: Setembro 

– 5º Boletim de 2017: Novembro 

 

• Todas os relatórios serão seguidos de ações 
específicas com os agentes: comunicados, ofícios 
e ações de fiscalização. 
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Programa de Monitoramento de 
Lubrificantes 



Novo Indicador do PML 

Programa de Monitoramento de 
Lubrificantes 
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IQP é o índice de qualidade ponderado; 
 
Xn é o total de amostras não conforme em qualidade de uma dada empresa; 
 
mj é o market share de uma dada empresa; 

Xt é o total de amostras coletadas de uma dada empresa; 

Programa de Monitoramento de 
Lubrificantes 
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A partir do IQP é possível minimizar a distorção causada pelo viés de coleta existente hoje 
no PML. Desse modo, é possível evocar o princípio constitucional da igualdade que 
pressupõe que as pessoas colocadas em situações diferentes sejam tratadas de 
forma desigual: “Dar tratamento isonômico às partes significa tratar igualmente os iguais 
e desigualmente os desiguais, na exata medida de suas desigualdades” (NERY JÚNIOR, 
1999). Portanto, a ponderação do indicador por meio do market share apresenta-se como 
uma solução para que os desiguais possam ser tratados na exata medida de suas 
desigualdades em termos de participação de mercado. 
 

NERY JUNIOR, Nelson. Princípios do processo civil na constituição federal. 5. ed. rev. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999. 

Programa de Monitoramento de 
Lubrificantes 
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Programa de Monitoramento de 
Lubrificantes 
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REVISÃO DE RESOLUÇÕES E 
REGULAMENTOS 
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Publicação da Resolução ANP nº 669/2017 – 
Estabelece as especificações dos óleos básicos e 
suas regras de comercialização  
 
• Proibição da adição de polímeros ou quaisquer 

outros aditivos ao óleo básico; 

• O óleo básico pode sair da faixa de viscosidade, 
desde que com anuência do cliente; 

• Obrigação de emissão de certificado de 
qualidade para atender o estabelecido na 
Resolução. 
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RESOLUÇÕES 
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• Inclui novos limites de especificações 
tendo em vista o objetivo de melhorar a 
qualidade dos óleos básicos rerrefinados; 

 
• Estabelece novas obrigações aos agentes 

regulados;  

 

• Atualiza a regulamentação devido ao lapso 
temporal. 
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RESOLUÇÕES 



PROGRAMA INTERLABORATORIAL 
DE LUBRIFICANTES (PIL) 
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Os programas interlaboratoriais são importantes ferramentas para o aperfeiçoamento da 
qualidade dos ensaios físico-químicos realizados no Brasil. 
 
O CPT organiza, regularmente, programas de comparação interlaboratoriais: 
 
 Programa Interlaboratorial em Combustíveis (PIC); 
 Programa Interlaboratorial em Biodiesel (PIB); 
 Programa Interlaboratorial de Metanol (PIME); 
 Programa Interlaboratorial de Marcação de Solventes (PIM). 

Programa Interlaboratorial de 
Lubrificantes 
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O programa interlaboratorial em lubrificantes era 
uma demanda recorrente do mercado e da 

própria ANP. 

25/04/2017 



Programa Interlaboratorial de 
Lubrificantes 

 Verificação do desempenho dos laboratórios; 
 
 Identificação de problemas que podem estar 
relacionados, por exemplo, com o desempenho individual 
dos analistas ou com a calibração de equipamentos, 
gerando assim ações corretivas; 

 
 Padronização das atividades frente ao mercado; 

 
 Reconhecimento de resultados de ensaios, em níveis 
nacional e internacional. 
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Em 2017 realizaremos o 2º PIL: 

 
  Ensaios: Julho – Agosto 

 

  Relatório: Outubro – Novembro 

 

  Reunião de Encerramento: Novembro - Dezembro 
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Reforçamos o convite para participação!! 

Programa Interlaboratorial de 
Lubrificantes 



REGISTRO DE PRODUTOS 
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Registro de Produtos 
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Registro de Produtos 

Produção e 
Importação 

Distribuição Comercialização 

31/12/2016 
 

31/03/2017  
 

30/06/2017 

O PML e a Fiscalização não poderão encontrar produtos 
com níveis de desempenho obsoletos no mercado.  
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70,51% 

27,39% 

0,24% 

Deferidos

Indeferidos

Isentos

Percentual de conformidades 2016 

Registro de Produtos 



RGP WEB 
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RGP-WEB 
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RGP-WEB 

• Aumentar a celeridade nos registros de produtos; 

• Reduzir o prazo de solicitação dos detentores do produto; 

• Diminuir o número de indeferimentos. 

 

25/04/2017 

O RGP WEB é uma das principais ações da ANP para a 
simplificação dos procedimentos e etapas do processo de registro 

de produtos, tanto interna quanto externamente. 



RGP WEB 

• Como os documentos serão obrigatoriamente 
anexados e o agente preencherá as informações 
obrigatórias, o número de indeferimentos (espera-
se) irá cair. 

 

• O agente poderá conferir as solicitações do seu 
processo. 

 

• Será obrigatório o preenchimento do campo 
composição em 100%. 
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• Toda a comunicação com os agentes será feita 
por meio de ofício eletrônico. 

  

• A análise será dividida em três partes: 
documental, análise físico-química e amostra. 

 

• À medida que o analista terminar uma das 
etapas, os sistema solicitará as não 
conformidades para geração do ofício. 
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RGP WEB 

25/04/2017 



– Atendimento a demandas via e-mail e telefone; 

– Produção de documentos que se encontram no sítio da ANP; 

– Prazo para apresentar correções de não conformidades nos 

processos de solicitação de registros; 

– Reuniões presenciais. 
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MELHORIA CONTÍNUA 

Missão: Regular as atividades econômicas das indústrias 
do petróleo, do gás natural, seus derivados, e dos 
biocombustíveis de forma transparente e efetiva, 
promovendo o interesse público e atraindo 
investimentos para o desenvolvimento do Brasil. 

25/04/2017 
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Mercado 

• Retirada do mercado lubrificantes de tecnologias obsoletas; 

• Aumento da capacidade técnica dos produtores; 

• Oferecer produtos de melhor qualidade: Melhor desempenho, maior economia 

de combustível e redução de emissões  poluentes; 

• Elevação do controle de qualidade dos produtos com os novos ensaios exigidos. 

 

Consumidor: 

• Eliminar, em grande parte, o risco de escolha incorreta pelo consumidor que 

resulta na sublubrificação do motor de seu veículo; 

• Maior informação com as exigências de rótulo. 
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MELHORIA CONTÍNUA 
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1. Novas rodadas do PIL; 
2. Publicação de boletins bimestrais do 

Monitoramento em 2017: Março, Maio, Julho, 
Setembro e Novembro; 

3. Ações conjuntas de Fiscalização em produtores de 
lubrificantes (direcionados pelos resultados do 
PML); 

4.  Concluir o sistema eletrônico de registro (RGP 
WEB); 

5. Pesquisas na área de óleos vegetais, óleos 
rerrefinados, novos ensaios, lubrificantes food 
grade, entre outros. 
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Perspectivas Futuras 
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Superintendência de Biocombustíveis  

e Qualidade de Produtos / Centro de 

Pesquisas e Análises Tecnológicas 

 

+55 (21) 2112-8644 

 +55 (61) 3426-5191 

 registrodelubrificantes@anp.gov.br  

www.anp.gov.br 

http://www.anp.gov.br/?id=2917 

 

OBRIGADO! 

http://www.anp.gov.br/
http://www.anp.gov.br/?id=2917

