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UM ANO DE MUITAS DECISÕES
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EDITORIAL

Dez/10   -

      Passou rápido, mas 2010 acabou. Foi um ano de 

expectativas, dificuldades, tensão, ansiedade e indefini-

ção. Estamos chegando ao final ainda sem respostas. 

Depois de duas audiências públicas continuamos 

sem a publicação das alterações na Resolução 

18. O prazo para o recadastramento termina 

no dia 30 de dezembro, mas não sabemos 

ao certo como será o futuro.

Independente das pendências, talvez 

até fruto da mudança de governo, não 

podemos esquecer que a Resolução 

18 veio para atender uma real ne-

cessidade do mercado, cabendo às 

Entidades de Classe, às empresas 

e à sociedade em geral, apresen-

tar suas sugestões e contestar 

exigências.

Cabe sempre lembrar que 

o mercado estava desorgani-

zado, com altos índices de não-

conformidades na qualidade, 

nos rótulos e nos registros de 

produtos. O Simepetro tem feito 

seu papel procurando orientar 

seus associados, indicando em-

presas especializadas e promoven-

do reuniões com os técnicos da ANP 

para esclarecer dúvidas. 

Para nós do Simepetro essa Resolu-

ção, a exemplo da de outros setores, tra-

rá credibilidade a todos que a cumprirem, 

além de valorizar tais empresas no mercado. 

Imaginem as oportunidades de negócios que 

podem surgir com empresas de outros países (to-

dos interessados no Brasil), para aqueles que estive-

rem 100% legalizados.

As expectativas são positivas para 2011, no entanto, vale 

ainda um último alerta: atenção às exigências ambientais, 

pois sem elas, será impossível obter os registros na ANP.

Um ótimo 2011 para todos.

Carlos Ristum

E
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DDEMANDA DE 
LUBRIFICANTES 
CONTINUARÁ ALTA 
EM 2011

      Em franco crescimento, o mercado de óleos 

lubrificantes deve começar 2011 com o mesmo vigor 

que está terminando 2010. Se dizendo otimista, o pre-

sidente do Simepetro Carlos Abud Ristum, acredita em 

um crescimento parecido com o desse ano, que deve 

ficar em torno de 15%.

Um pouco mais comedido, o gerente de Comércio Inter-

no de Lubrificantes e Parafinas da Petrobras, Bernardo No-

ronha Lemos, diz que o mercado deverá ter um crescimento 

um pouco menor, em torno de 3%. “Mas como o crescimen-

to foi muito forte em 2010, o desafio para atendimento do 

mercado brasileiro será ainda maior”.

Entre os dois, o diretor comercial do Grupo Agecom, 

Mauricio Oliveira estima crescimento de 8%. Fica no ar 

apenas a certeza de que a expectativa é de crescimen-

to, e para tanto é preciso estar preparado para atender 

esse mercado.

Segundo Lemos, a Petrobras está tomando as ações 

para que o atendimento aos clientes seja feito da melhor 

forma, sem percalços no fornecimento de produto. Por ou-

tro lado, Oliveira, da Agecom, acredita que a produção local 

não será suficiente e o país terá que continuar importan-

do uma grande parcela de óleos básicos. “Neste cenário, as 

empresas já estão se estruturando para importar mais e se 

tornarem menos dependentes da Petrobras”, comenta.

O início de 2010 foi marcado pelo acidente regis-

trado na Refinaria Duque de Caxias – Reduc, no Rio de 

Janeiro. Maurício Oliveira lembra que em função dis-

so o mercado sofreu com altos reajustes de preços e 

oscilações de consumo. Com a falta de matéria-prima, 

vieram as importações. ”Em relação a 2009, houve um 
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crescimento em torno de 6%. Mesmo com todas as difi-

culdades foi um ano bom para a Agecom”.

Graças ao acidente a Petrobras viu suas vendas 

ficarem 4% abaixo da meta inicialmente traçada. 

“Nossa expectativa é que o mercado brasileiro de óle-

os básicos cresça cerca de 15% em relação a 2009, 

chegando a um volume equivalente a 2008, ou seja, 

1,350 milhão de m³. Esta diferença na meta deve-se 

principalmente à perda de produção em função ao 

incidente, que limitou a oferta de produto nacional 

para o mercado, apesar dos esforços da Petrobras 

para incrementar as importações”, explica Lemos.

Quando o assunto é preço, muita coisa fica no ar. “É 

sempre difícil falar sobre preços, mas existe uma ex-

pectativa de restrição na oferta de óleos básicos lubri-

ficantes no mercado internacional, os preços devem se 

manter no nível atual ou, até mesmo, subir um pouco. 

Mas a taxa de câmbio é um fator que também pode im-

pactar os preços praticados no Brasil e há uma grande 

incerteza quanto ao comportamento desta variável para 

2011”, diz o gerente da Petrobras.

Apostando no crescimento do mercado a Agecom está 

adequando sua planta na cidade de Diadema, grande São 

Paulo, onde está localizada a Lesil Indústria e Comércio às 

exigências da Resolução 18 da ANP, e passará a produzir 

toda a linha de lubrificantes. “Outro passo importante para 

2011 é referente a importação de óleos do Grupo II e III, 

que será feita em maiores quantidades”.

A Petrobras, por sua vez, afirma que ofertará óleos 

básicos grupo II para alguns mercados específicos. “Po-

rém, no momento não há interesse em participar deste 

mercado com o grupo III”, completa Bernardo Lemos. Em 

janeiro a RLAM – Refinaria Landulpho Alves, na Bahia, 

terá uma parada programada, que segundo a Petrobras 

trará um pequeno impacto na produção de óleos básicos, 

mas sem afetar os clientes.

Diante do aumento da demanda, o alerta fica por conta 

da necessidade de adequação das empresas, como lembra 

o presidente do Simepetro, Carlos Ristum. “Todos devem 

ficar atentos às exigências ambientais, pois sem elas, muitos 

poderão não obter o registro na ANP”. 

Para a Agecom, a entrada em vigor da Resolução 18 

abrirá novas oportunidades para os produtores. “Acredito 

que 2011 será um ano de grande desafio para o mercado 

de lubrificantes, principalmente pela entrada em vigor da 

Resolução 18 da ANP. Será um ano de novas oportunidades 

de negócios, principalmente para prestação de serviços de 

industrialização e laboratórios”.

A Promax é distribuidora exclusiva, no Brasil, das empresas Petronas 
(básicos de Grupo III), ExxonMobil Chemical (básicos de Grupo IV e V) e 
United Color (corantes e marcadores).

Matérias-primas
em estoque.

especialidadesquim@promax.com.br
www.promax.com.br           Tel. 11 4898-8626

Os óleos básicos de Grupo III Etro 4 e Etro 6 são aprovados para
formulações de PCMO nas viscosidades 5W e 0W, além de atenderem
às especificações da API SM, ILSAC GF-4, ACEA A3 B4, A5 B5, C2 e C3.

Marcadores e corantes para combustíveis e lubrificantes.
Básicos para soluções específicas com a melhor relação custo-benefício.
Corantes e marcadores para diferenciar produtos.

Os corantes Unisol® são líquidos, estão disponíveis em diversas cores, são miscíveis entre 
si e têm excelente estabilidade.
Os marcadores Unimark® , usados para identificação de uma marca ou detecção de 
fraudes, são incolores.

Polialfaolefinas - Básicos sintéticos de Grupo IV e V, oferecem
Vantagens às suas formulações de nível superior.

SpectraSyn™ apresenta alta fluidez em altas e baixas temperaturas.
SpectraSyn Plus™ traz a combinação inovadora de baixa volatividade com fluidez 
em baixas temperaturas.
SpectraSyn Ultra™ tem alto índice de viscosidade, sendo uma ótima complementação 
para óleos minerais dos Grupos I, II e III e fluidos sintéticos.
Naftaleno alquilado Synesstic™ - Básico do Grupo V, oferece melhorias na 
estabilidade hidrolítica, térmica e oxidação. Indicados para utilização como matéria-

DESENVOLVA UMA NOVA GERAÇÃO DE LUBRIFICANTES.
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      A coleta de embalagens usadas de óleos lubrifican-

tes já é uma realidade em vários Estados. Recentemente 

foi aprovada e publicada a Política Nacional de Resíduos 

Sólidos, que dentre outras atribuições, prevê esse tipo de 

coleta. Procurando encontrar a melhor alternativa para os 

produtores, o Simepetro vem estudando a participação no 

Programa Jogue Limpo, criado pelo Sindicom – Sindicato 

Nacional das Empresas Distribuidoras de Combustíveis e de 

Lubrificantes, e que já está implantado em todo o estado do 

Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, e nas cidades 

da região metropolitana do Rio de Janeiro e na Capital de 

São Paulo.

Ainda no mês de dezembro, a categoria deverá se reu-

nir no Simepetro para  analisar uma proposta de adesão 

ao Programa, que estabelece faixas de volume produzido 

como base para custear a coleta. “Desde o início tínhamos 

certeza que no momento certo, o Simepetro participaria do 

Programa. A participação individual de cada produtor está 

sendo detalhada e considero que no início do ano que vem 

tenhamos boas novidades para anunciar”, diz o gerente Co-

mercial de Lubrificantes da Ipiranga Produtos de Petróleo e 

representante do Sindicom Eduardo Freitas.

Com a publicação da Política Nacional de Resíduos 

Sólidos, que deve ser regulamentada até o final do ano, 

Freitas acredita que haverá uma revisão das diversas le-

gislações existentes sobre o tema. “Ao mesmo tempo ela 

traz princípios e diretrizes que nortearão novas legisla-

ções nesta área, mas acima de tudo ela prevê um mo-

derno instrumento, o Acordo Setorial, que incentiva os 

diversos agentes de determinado segmento da economia 

a montarem o seu próprio plano de atuação e validá-lo 

junto aos órgãos governamentais”.

O Acordo Setorial, na opinião de Freitas, deverá contri-

buir na redução de custos, pois, quanto mais amplo for o 

Acordo, maior escala terá o programa e menor tendem a 

ser os custos. 

O outro lado

Atuando há 18 anos no segmento de resíduos oleosos, o 

diretor presidente da Supply Service, David Siqueira de An-

drade tem restrições ao modelo adotado pelo Jogue Limpo. 

Um dos pontos que questiona é a exigência de que o cami-

nhão do Programa só colete e transporte os frascos vazios 

usados. “É lícito que respondam somente pelo que lhes é de 

responsabilidade legal, mas vejo isto como algo que vem na 

contramão da nova ordem mundial que é economizar ener-

gia e combustível para gerar menos poluentes. O modelo do 

Programa como esta faz com que se utilizem dois veículos 

para irem ao mesmo lugar, um para coletar os frascos va-

zios de lubrificantes e outro para coletar os 

filtros, panos e estopas contaminadas”.

Com relação ao custo, Andrade é taxa-

tivo ao dizer que o fabricante não sofrerá 

impacto financeiro por custear a coleta, vis-

to que este será repassado ao consumidor 

final. Com a regulamentação da legislação 

federal, ele acredita que um grande núme-

ro de empresas deverá entrar no mercado 

em nível local, regional e até nacional, au-

mentando a oferta e consequentemente re-

duzindo os preços, porém aumentando em 

muito a dificuldade de fiscalização.

SSIMEPETRO DEVE ADERIR 
AO JOGUE LIMPO
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Sillas Oliva Filho

      A ANP – Agência Nacional do Petróleo, Gás 

Natural e Biocombustíveis divulgou os resultados de 

outubro do Programa de Monitoramento da Qualida-

de dos lubrificantes. O novo relatório indica 20,1% 

de não-conformidades em relação à qualidade, no 

mês de outubro.

Também foram avaliadas as não-conformidades em 

registros e rótulos. Os números indicam que em outubro 

6,9% das amostras apresentaram alguma irregularidade 

relacionada ao registro na ANP, sendo que 6 amostras 

não possuem registro e 4 estão com os registros desa-

tualizados.

Em relação aos rótulos, foram observados problemas 

em 9% das amostras analisadas. As não-conformidades 

mais freqüentes foram: data de fabricação ausente, nú-

mero do lote ausente e Resolução Conama desatualiza-

da ou ausente.

Qualidade

A avaliação da qualidade foi realizada somente nas 

amostras conformes em relação ao registro na ANP. Fo-

ram avaliadas 134 amostras. Foi verificado um índice 

de 20,1% de não-conformidades em relação à qualidade 

no mês de outubro.

Os seguintes parâmetros foram analisados para a ve-

rificação da qualidade dos lubrificantes:

- Aditivação, por meio da análise dos seus compo-

nentes ativos: Ca, Mg, Zn e P;

- Viscosidade cinemática a 100°C;

- Viscosidade cinemática a 40°C;

- Viscosidade dinâmica à baixa temperatura – CCS;

- Índice de viscosidade – IV;

- Espectroscopia de infravermelho para detecção de 

produtos prejudiciais ao motor como óleo vegetal, bási-

co naftênico e extrato aromático.

Os elementos Ca, Mg, Zn e P sob a forma de compos-

tos orgânicos encontram-se presentes nos aditivos in-

corporados aos óleos lubrificantes para atuarem como 

detergentes, dispersantes, antioxidantes e agentes anti-

desgaste. A concentração do aditivo requerido no óleo 

lubrificante está diretamente relacionada ao seu nível 

de desempenho.

As amostras com o índice de viscosidade inferior 

ao mínimo especificado para óleos básicos do grupo I 

(IV<80) foram reportadas como não conformes. Óleos 

lubrificantes automotivos com não-conformidade nos 

parâmetros de aditivação, viscosidade cinemática a 

100ºC, baixo índice de viscosidade, viscosidade dinâ-

mica à baixa temperatura acima do especificado e com 

presença de extrato aromático ou óleos básicos naftê-

nicos, além de não atenderem ao nível de desempenho, 

em geral, podem causar sérios danos ao motor.

O Simepetro entrou em contato com a Superinten-

dência da Qualidade solicitando uma entrevista para 

fazendo um balanço sobre o desempenho da qualidade 

dos lubrificantes. No entanto, até o fechamento da edi-

ção não obtivemos resposta.

Confira no gráfico a evolução das não-conformida-

des de janeiro a outubro:

Não-Conformidades de Qualidade
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Por: Everton Gonçalles

Gerente de Projetos Especiais da Petrol

Os lubrificantes de alto desempenho acompanham 

os avanços tecnológicos dos motores e devem cada vez 

mais, cumprir funções adicionais àquelas que normal-

mente os lubrificantes do tipo “padrão”, cumprem. Abai-

xo cito algumas:

- Redução da emissão de poluentes: 

Dentre todas as preocupações das montadoras a pro-

teção ao meio ambiente é uma prioridade. Os construto-

res devem reduzir de maneira substancial as emissões de 

gases na atmosfera, os quais estão diretamente ligadas 

ao consumo de combustível. 

- Redução do consumo de combustível: além de cor-

responder a forte expectativa do consumidor é uma 

questão econômica e também de preservação do meio 

ambiente. Relatórios mostram a aposta na economia de 

energia, no uso de fontes renováveis menos poluentes, 

como os biocombustíveis, para os veículos e com ganho 

no consumo.

O fato de o lubrificante ter um impacto sobre a redu-

ção no consumo de combustível e nas emissões de po-

luentes levou os profissionais do ramo automobilístico e 

do transporte a utilizarem cada vez mais os lubrificantes 

chamados de “economizadores de combustível”

Isto se deve às novas tecnologias dos motores, impon-

do mudanças nos filtros, nos combustíveis e também nos 

lubrificantes. Vejam algumas delas:

- Mudança tecnológica dos motores: Começam pelos 

componentes móveis (virabrequins, comandos, pistões, 

anéis, etc.) que representam aproximadamente 45% das 

perdas por atritos existentes dentro do motor. É claro, 

que esse objetivo de redução de atrito implica na utiliza-

ção de lubrificantes de baixa viscosidade (ou economiza-

dores de energia). Estes dispõem de aditivos específicos, 

chamados de “modificadores de atrito”.

- Sofisticação dos lubrificantes: do ponto de vista téc-

nico, isto implica em rápida e constante alteração dos 

produtos, sejam eles para o “primeiro enchimento” (óleo 

que sai de fábrica) ou para serviços. Pode-se também as-

sociar vários produtos: o óleo de motor, o óleo de câm-

bio, o óleo de diferencial, para maximizar os efeitos eco-

nomizadores de combustível, que cada produto possui 

individualmente, e também contribuir na redução das 

emissões de poluentes.

Por isso, é muito importante a consulta ao manual do 

veículo, para verificar quais óleos lubrificantes devem ser 

utilizados.

- Novos sistemas de injeção: a injeção direta (gasoli-

na ou diesel) e o gerenciamento eletrônico são os mais 

significativos.

No que diz respeito aos sistemas de injeção direta de 

gasolina, algumas montadoras obtiveram um ganho no 

consumo de combustível de até 20%.

O sistema de injeção direta para motores a gasolina 

apresentou alguns inconvenientes, tais como, o apareci-

mento de particulados (comum em motores movidos a 

Diesel) e a diluição do lubrificante pelos combustíveis, 

típicos de veículos de “trajeto urbano”.  

- Novos sistemas de pós-tratamento: todas as medidas 

mencionadas anteriormente foram antes da combustão e 

durante a combustão. Não podemos esquecer as opções tec-

nológicas adotadas após a combustão, que são os sistemas 

de pós-tratamento, também conhecidos, como catalisadores. 

São vários tipos utilizados pelas montadoras e que têm im-

pacto direto sobre o tipo de lubrificante a ser utilizado.

Existem organismos internacionais que ditam normas 

para lubrificantes economizadores de combustíveis. Os 

mais conhecidos são API, ILSAC e ACEA.

OOS ÓLEOS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 
ECONOMIZADORES DE COMBUSTÎVEL



8 Dez/10   -8 Out/10   -

API e ILSAC

A classificação atual da API (Instituto Americano de 

Petróleo) e a ILSAC (Associação Japonesa de Construto-

res de Automóveis), para os lubrificantes “economizado-

res de combustíveis” (EC) está definida como: 

API SM / ILSAC GF 4 / EC

SAE 0W20, SAE 0W30

SAE 5W20, SAE 5W30

SAE 10W30

Para cada grau de viscosidade é determinado um 

nível mínimo de economia de combustível. Também 

são controlados os níveis de enxofre e fósforo das 

formulações.

ACEA

A ACEA (Associação dos Construtores de Veículos Eu-

ropeus) publica normas que levam em conta as preocu-

pações ambientais e governamentais européias. 

As especificações ACEA são definidas em função 

do tipo de motor e desempenho específico do tipo 

de óleo: 

motores a gasolina de veículos de passeio: catego-

ria A (A1 e A5, óleos economizadores de combustível)

motores a Diesel de veículos de passeio: categoria B 

(B1 e B5, óleos economizadores de combustível)

motores a gasolina e Diesel de veículos de passeio, 

dotados de sistema de pós-tratamento: categoria C (C1 

até C4, óleos economizadores de combustível)

As especificações API, ACEA e ILSAC validam um 

nível de qualidade reconhecido por um conjunto de 

construtores. Entretanto, alguns deles as comple-

mentam com suas próprias exigências e publicam 

para determinadas aplicações, uma lista de produ-

tos homologados.

Diante da complexidade das tecnologias aliada a 

necessidade do uso de  lubrificantes específicos, de-

vemos sempre seguir a recomendação  do fabricante 

do veículo.
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