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SIMEPETRO PARTICIPA DE OFICINA DO GMP

O Grupo de Monitoramento Permanente da Re-

solução Conama n° 362/05 (GMP), promoveu 

nos dias 24 e 25 de setembro, na sede da Fe-

deração das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP), 

a 1ª Oficina Nacional de Capacitação na Resolução Co-

nama, n° 362/2005.

O evento reuniu os integrantes do GMP, e autorida-

des ligadas ao Meio Ambiente, e teve por objetivo dar 

continuidade ao processo de capacitação iniciado em 

2008, com as oficinas regionais realizadas em vários 

Estados do país.

Voltada para os profissionais dos órgãos estaduais 

de meio ambiente, a Oficina Nacional abordou desde a 

atuação do GMP, até a competência regulatória da ANP 

frente ao Setor de Lubrificantes. Com uma visão ampla, 

a Oficina procurou consolidar as informações, com ob-

jetivo de colher subsídios dos eventos já realizados.

Segundo o Secretário Executivo do Sindirrefino, 

Walter Françolin, essas ações são fundamentais para a 

divulgação da Resolução. Ainda dentro desse objetivo, 

o GMP elaborou um vídeo que apresenta 

toda a cadeia produtiva do óleo lubrifi-

cante, destacando a importância da sua 

destinação ao rerrefino, depois de usado 

ou contaminado.

Como membro integrante do GMP, o 

Simepetro participou do  desenvolvimen-

to do vídeo, que contou também com a 

colaboração do Sindicom, Sindilub e Sin-

dirrefino.

Buscando aproximar as informações 

dos consumidores finais, o GMP coorde-

nou a criação do Guia Básico  de Geren-

ciamento de Óleos Lubrificantes Usados 

ou Contaminados (OLUC). Com informa-

ções sobre a composição dos lubrificantes e orientações 

sobre manipulação e descarte dos óleos, o Guia traz 

subsídios para a revenda, o produtor e o consumidor 

final. A distribuição será realizada pelas Entidades inte-

grantes do GMP.

Para adquirir os exemplares basta entrar em contato 

com a Secretaria do Simepetro – (11) 3207-0072 – ou 

pelo e-mail: simepetro@terra.com.br

Carlos Ristum (Simepetro) 
e Nilton Torres (Sindirrefino)
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ANP PROMOVE WORKSHOP

RIO DE JANEIRO DISCIPLINA 
DESCARTE DO LUBRIFICANTE

O Simepetro participará nos dias 11, 12 e 13 

de novembro, do Workshop “Cenário Atual e 

Perspectivas para o Mercado de Combustíveis 

no Brasil”, promovido pela Agência Nacional do Petró-

leo, Gás Natural e Biocombustíveis, no Hotel Atlântico 

Búzios, em Armação dos Búzios, Rio de Janeiro.

Na oportunidade, o Sindicato pretende apresentar as 

demandas do segmento produtivo de óleos lubrificantes 

automotivos e industriais, bem como levantar questio-

namentos sobre alguns pontos da Resolução n° 18.

De acordo com a especialista em regulação e coor-

denadora do laboratório da ANP, Maria da Conceição 

França, a proposta do evento é permitir uma maior in-

tegração entre a Agência e os agentes econômicos regu-

lados por ela. “Queremos saber a expectativa deles em 

relação à ANP, para ser feito um plano de trabalho para 

os próximos cinco ou 10 anos”, explicou.

O plano deverá contemplar melhorias na regula-

mentação, ajustes em ações já tomadas ou até a imple-

mentação de outras ações que ainda não tenham sido 

discutidas. “A ANP quer começar a se preparar para re-

gulamentar demandas que ainda estão por vir”.

O Workshop abordará questões do mercado de com-

bustíveis ciclo OTTO e ciclo Diesel, Meio Ambiente, GLP 

e produtos não energéticos, que são os lubrificantes, as-

falto, parafinas, solventes e óleo isolante.

O Simepetro será representado pelo presidente Car-

los Ristum e pelo diretor José Roberto Godoy. Além dos 

técnicos da Agência, deverá participar do Workshop o 

ministro de Minas e Energia, Edison Lobão.

O governador do Rio de Janeiro, Sérgio Ca-

bral sancionou Lei que proíbe o descarte 

de óleos lubrificantes usados e de filtros 

de óleo. A multa para os infratores poderá chegar a 

R$ 1 milhão.

A nova lei, n° 5541, proíbe a comercialização de 

óleos lubrificantes em estabelecimentos que não 

possuam área adequada, bem como os equipamen-

tos específicos para a coleta de óleo lubrificante 

usado ou contaminado, a ser substituído.

O objetivo do governo é disciplinar a comerciali-

zação e também o descarte de óleos e filtros, na for-

ma da Resolução Conama n° 362/05, que especifica 

que “todo óleo lubrificante usado ou contaminado 

deverá ser recolhido, coletado e ter destinação final, 

de modo que não afete o Meio Ambiente e propicie a 

máxima recuperação de seus constituintes”.

A proibição do descarte de óleo lubrificante usa-

do ou contaminado em solos, subsolos, em águas 

superficiais ou subterrâneas, no mar territorial, nos 

sistemas de drenagem, nos sistemas de esgotos, nas 

galerias de águas pluviais ou evacuação de águas 

residuais, é estendida aos filtros de óleo de motor, 

substituídos durante as operações de lavagem e lu-

brificação de veículos.
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SIMEPETRO PARTICIPA DE 
SIMPÓSIO DE LUBRIFICANTES

Evento promovido pela AEA 
e IBP discutiu o panorama 
atual do mercado de lubri-
ficantes

O Simepetro participou da 

Mesa Redonda sobre o 

Mercado de Lubrificantes, 

realizada durante o II Simpósio de 

Lubrificantes e Aditivos, promovido 

pela Associação Brasileira de Enge-

nharia Automotiva (AEA) e o Insti-

tuto Brasileiro do Petróleo (IBP). A 

proposta, segundo Pedro Nelson 

Belmiro, do IBP, foi reunir os princi-

pais agentes do mercado, para o de-

bate e esclarecimento dos números 

e tecnologias dos lubrificantes. 

A questão dos números, inclu-

sive, ganhou destaque, já que não 

existe uma uniformidade entre os 

dados apresentados pelas entidades 

representativas do setor e a própria 

Agência Nacional do Petróleo, Gás 

Natural e Biocombustíveis (ANP).

Para o representante do Sindica-

to Nacional das Empresas Distribui-

doras de Combustíveis e Lubrifican-

tes (Sindicom), Eduardo Freitas, um 

fator importante para se obter esse 

número foi dado com a criação do 

Grupo de Monitoramento Perma-

nente da Resolução Conama 362/05 

(GMP). “Várias entidades se juntaram 

em torno de uma questão específica, 

e que precisava desses números, en-

tão já existe uma evolução, está ma-

dura a relação entre os agentes para 

chegarmos a esse indicador”.

Entrando na discussão do mer-

cado, o representante do Ministério 

de Minas e Energia, Claudio Ishiha-

ra, comentou que em termos de 

política energética é importante co-

nhecer toda a cadeia de produção, 

como também os direitos e garan-

tias do consumidor.

Maria da Conceição França, da 

ANP explicou que em função dos 

elevados números de não-conformi-

dades registrados, em torno de 20%, 

a Agência vem trabalhando de for-

ma integrada com o mercado, que 

se mostra responsável. “Mas como 

tudo é complexo, a nossa própria 

regulamentação vem se ajustando, 

pretendemos ampliar o trabalho 

para o segmento de graxa, como so-

licitado pelo Simepetro, para os óle-

os industriais, hidráulicos, mas só 

vamos partir para novos mercados, 

quando o óleo de motor estiver em 

boas condições”.

Para o diretor do Simepetro, 

José Roberto Godoy, que represen-

tou o presidente Carlos Ristum, os 

produtores estão otimistas, graças 

a atuação da ANP com a implemen-

tação das Resoluções. “Agora temos 

um peso e uma medida. O Simepe-

tro está empenhado em orientar os 

produtores, para que cumpram as 

Resoluções. Está difícil para nossos 

associados menores, mas sabemos 

que isso é o ideal para que todos 

permaneçam no mercado”.

Outro tema abordado pelos pre-

sentes foi o efeito da crise. Segundo 

Freitas, foi um susto geral, mas já 

existe expectativa de recuperação. 

“Acreditamos que o segundo semes-

tre vai ser igual ao do ano passado, 

embora devamos fechar o ano com 

queda de pelo menos 8%. As proje-

ções para 2010 são boas”.

Segundo Godoy, a queda no se-

tor industrial chegou perto de 14%, 

já que o setor foi bastante afetado 
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em função da redução na produ-

ção das metalúrgicas, na venda de 

caminhões. “Houve uma queda ex-

pressiva, muitas empresas tiveram 

dificuldades”.

Níveis de Desempenho

O momento mais “polêmico” da 

Mesa Redonda foi o que discutiu a 

revisão nos níveis de desempenho 

dos lubrificantes. Ficou claro que 

não há consenso, nem mesmo quan-

to à idade real da frota circulante. O 

IBP fala em 9 anos para automóveis 

e 10 anos para caminhões.

A ANP já iniciou uma discussão 

sobre o tema, segundo Conceição 

França. Ela explicou que existe uma 

solicitação nesse sentido, mas que 

tudo faz parte de um processo, que 

começa com a definição da idade da 

frota. “A ANP está fazendo uma ava-

liação, o Ministério de Meio Ambiente 

está fazendo uma mais completa. Co-

meçamos as discussões internas para 

depois irmos para o mercado”.

A informação dos nove anos, 

segundo Godoy, pode esconder um 

desvio padrão, principalmente na 

região Nordeste do país. “Temos 

ainda muitos carros velhos nas 

ruas, isso é uma realidade. Proibir 

de cima para baixo é questionável. 

Defendemos que a pessoa deve es-

colher o nível de desempenho ade-

quado ao seu veículo, como ocorre 

em países desenvolvidos”.

O Sindicom reconhece que tecni-

camente existe a importância da re-

comendação das montadoras, mas 

acredita que a discussão precisa 

evoluir, o que não pode ocorrer é um 

incentivo a um mercado irregular. 

“Na medida em que proíbe simples-

mente, pode-se criar um mercado 

informal ou de óleo sem nenhuma 

especificação. A conscientização se 

for planejada, com apoio das mon-

tadoras pode até acontecer”.

Ele lembra, no entanto, que 80% 

dos consumidores nem sabem o que 

estão usando, e neste caso, a manu-

tenção do SF poderia ser lida como 

um óleo mais barato. “A preocupa-

ção com qualidade tem que existir, 

assim como a preocupação com a 

eficiência energética e ambiental”.

O representante do Ministério 

de Minas e Energia Claudio Ishiha-

ra questionou a retirada de produ-

to por interesse comercial. “Se há 

24% do mercado para esse óleo, é 

porque os veículos são adequados”. 

Para ele pode haver uma política 

de atualização da frota, assim como 

uma redução de preço e até mes-

mo tornar o óleo obsoleto, desde 

que haja um alinhamento entre os 

interesses dos consumidores e dos 

empresários. “Retirar produto por 

não ser conveniente, não está cer-

to. Posso até questionar se o veícu-

lo deveria estar rodando”.

O Simepetro, segundo Godoy, 

não é contrário a elevação dos ní-

veis de desempenhos, só acha des-

necessário a retirada do produto do 

mercado. “É plenamente possível 

termos vários produtos com níveis 

de desempenho diferentes”.
Para Pedro Belmiro, a idéia não é 

criar polêmica, mas sim trazer as di-

ferentes opiniões sobre os assuntos. 

“Acho que o mercado está dividido, 

há empresas que não se importam 

ou até preferem que existam óleos 

melhores no mercado, e outros como 

vimos, que não querem que sejam 

eliminados os níveis mínimos atuais. 

Há uma pressão da indústria auto-

mobilística por produtos melhores. A 

tendência de evolução tecnológica é 

de que haja melhoria nos níveis de 

desempenho com o tempo”.

O Seminário contou ainda com 

palestras que abordaram a evolução 

dos preços internacionais do petró-

leo; a visão da Petrobras sobre o 

Mercado de óleos básicos; os impac-

tos da recessão mundial na demanda 

e suprimento de básicos; aplicações 

de bases sintéticas, Fuel Economy, 

dentre outros.
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ATENÇÃO AO PRAZO DE 
ADEQUAÇÃO DA RESOLUÇÃO

Desde o dia 19 de junho de 2009, o mercado 

produtor de óleos lubrificantes possui uma 

nova Resolução, a de nº 18, publicada pela 

Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocom-

bustíveis (ANP), em substituição a Portaria n° 126. 

Ao longo dos últimos meses o Simepetro vem aler-

tando seus associados, para que prestem muita aten-

ção ao prazo para adequação às exigências da Reso-

lução. Pelo texto, a fiscalização passará a autuar os 

irregulares após 360 dias da publicação.

Dentre os principais aspectos da nova legislação, 

um dos que chama mais atenção é a adequação do 

laboratório. Além do prazo, ela exige a aquisição de 

equipamentos, alguns com custo elevado.

Confira alguns detalhes da Resolução:

Capital social de, no mínimo:

a) R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) caso pre-

tenda produzir óleos lubrificantes acabados indus-

triais; ou

b) R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) caso pre-

tenda produzir óleos lubrificantes acabados automo-

tivos; ou

c) R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) caso preten-

da produzir óleos lubrificantes acabados automotivos 

e industriais.

Art. 13. Após a declaração a que se refere o arti-

go anterior, a outorga da autorização dependerá da 

apresentação, pela pessoa jurídica habilitada, em con-

sonância com o estudo técnico-econômico do empre-

endimento, dos seguintes itens:

I - comprovação de que possui instalação de pro-

dução de óleo lubrificante acabado, autorizada pela 

ANP a operar, observada tancagem compatível com o 

volume de comercialização, conforme disposto no § 

3º do art. 8º desta Resolução, e assegurada a capaci-

dade total mínima de: i) 80 (oitenta) m³ para produ-

tor de óleos lubrificantes acabados industriais; ii) 120 

(cento e vinte) m³ para produtor de óleos lubrificantes 

acabados automotivos; e 120 (cento e vinte) m³ para 

produtor de óleos lubrificantes acabados industriais e 

automotivos;

II - comprovação de que possui laboratório próprio 

para controle de qualidade dos óleos lubrificantes 

acabados, que disponha dos seguintes equipamentos, 

calibrados e em perfeito estado de funcionamento e 

que atendam às normas de ensaio estabelecidas pela 
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ANP, para realização de testes mínimos estabelecidos, 

conforme o caso:

i) produtor de óleos lubrificantes acabados auto-

motivos: cor, viscosidade cinemática a 40ºC, viscosi-

dade cinemática a 100ºC, densidade, ponto de fulgor, 

ponto de fluidez, teor de elementos, TBN, corrosão 

em lâmina de cobre, termômetros específicos para os 

métodos, balança analítica, estufa, chapa de aqueci-

mento e vidrarias.

ii) produtor de óleos lubrificantes acabados 

industriais: cor, viscosidade cinemática a 40ºC, 

viscosidade cinemática a 100ºC, densidade, pon-

to de fulgor, ponto de fluidez, teor de elementos, 

TAN, corrosão em lâmina de cobre e demulsibi-

lidade termômetros específicos para os métodos, 

balança analítica, estufa, chapa de aquecimento e 

vidrarias.

iii) produtor de óleos lubrificantes acabados in-

dustriais e automotivos: cor, viscosidade cinemática 

a 40ºC, viscosidade cinemática a 100ºC, densidade, 

ponto de fulgor, ponto de fluidez, teor de elementos, 

TBN, corrosão em lâmina de cobre, TAN, demulsi-

bilidade, termômetros específicos para os métodos, 

balança analítica, estufa, chapa de aquecimento e vi-

drarias.
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AÇÕES SINDICAIS BUSCAM 
FORTALECIMENTO DA CATEGORIA
SEFAZ DO RIO EXIGE ESCRITURAÇÃO 

FISCAL DIGITAL - EFD

RÁPIDAS

A partir de 1° de maio de 

2010, as empresas insta-

ladas no Estado do Rio de 

Janeiro, que exerçam atividades 

ligadas ao apoio à extração de Pe-

tróleo e Gás Natural; fabricação de 

produtos do refino de petróleo; rer-

refino de óleos lubrificantes e fabri-

cação de outros produtos derivados 

do petróleo, exceto produtos do refi-

no; dentre outros, estarão obrigados 

à Escrituração Fiscal Digital – EFD 

dos livros de Registro de Entradas, 

Registros de Saídas, registro de In-

ventário e Registro de Apuração do 

ICMS (RAICMS).

A obrigatoriedade consta da Re-

solução 242/09 da SEFAZ/RJ, de 

29/10/09. Ficam dispensados os 

contribuintes optantes do Simples 

Nacional e os estabelecimentos com 

faturamento anual inferior a R$ 

Parceria

A ALE e a Chevron Brasil Lubrifi-

cantes, detentora das marcas Ursa e 

Havoline, anunciaram uma parceria 

de negócios. Pelo acordo, a ALE se 

torna distribuidora de óleos, graxas 

e fluidos produzidos pela Chevron 

para postos de serviços de sua rede, 

além de postos bandeira branca e 

determinados grandes consumi-

dores (agroindústria, empresas de 

transporte e embarcações).

A Chevron possui uma fábrica de 

lubrificantes no Rio de Janeiro, uma 

de graxas e outra de fluido para ra-

diadores, ambas em São Paulo e é 

líder entre as empresas privadas na 

comercialização de óleos lubrificantes 

e graxas. 

Problemas

A Volkswagen admitiu no dia 

27 de outubro, que os motores 1.0 

do tipo VHT, implementados na 

gama da marca em março de 2008, 

podem apresentar problemas em 

seus componentes, confirmando 

reclamações de proprietários que 

acusaram ruídos estranhos duran-

te o funcionamento de unidades 

de Gol, Voyage e Fox. De acordo 

com a fabricante, trata-se de um 

problema na lubrificação do bloco. 

No entanto, não será feito recall.

A Volks explicou que, ao lançar 

os motores VHT, com mais tor-

que que a linha anterior, decidiu 

alterar as especificações do óleo 

usado no primeiro abastecimento, 

que é feito ainda na linha de pro-

dução. A intenção era melhorar 

o rendimento, mas — sempre de 

acordo com a Volks — em alguns 

casos pode ocorrer déficit na lu-

brificação de componentes do 

motor, causado pelo álcool usado 

como combustível. O principal 

sintoma são os ruídos anômalos 

já percebidos por alguns proprie-

tários. A estimativa é de que um 

em cada mil blocos VHT 1.0 possa 

apresentar o problema.

Férias Coletivas

A partir do dia 15 de dezembro, 

o Simepetro estará em Férias Cole-

tivas. As atividades serão retoma-

das no dia 4 de janeiro.

120.000,00. O arquivo digital deve-

rá ser enviado até o 15° dia do mês 

subsequente ao mês de apuração.

A Resolução distribui as ativi-

dades em três anexos, com prazos 

distintos para adesão. As empresas 

listadas no Anexo II tem prazo a par-

tir de 1° de julho de 2010, e as do 

Anexo III, 1° de setembro de 2010.

Wilson Brandão

Brandao@gefisc.com.br


