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Editorial

        O ano de 2012 terminou. Um ano difícil e decisi-

vo para as empresas produtoras. Depois de três anos da 

publicação da Resolução n° 18, a Agência Nacional do 

Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), decidiu 

abrir processo administrativo contra as empresas que 

não conseguiram se recadastrar.

O cerco se fecha, embora saibamos que muitas em-

presas já poderiam estar recadastradas, não fossem as 

idas e vindas de documentos, tantas vezes levantadas 

por nós nas reuniões na ANP, nos Congressos. Pratica-

mente todas as empresas reclamam dos mesmos pro-

blemas, no entanto, até hoje não conseguimos mais que 

promessas de que a questão será verificada.

Cabe agora aos empresários correrem para atender 

a esse último chamado. Entendemos a  posição da ANP, 

mas não podemos deixar de dizer que a maioria vem 

tentando solucionar o problema. Estamos prestes a ter 

uma revisão na NBR 17505, que pode facilitar a apro-

vação de muitas instalações.

O Sindicato vem trabalhando. Temos trazido repre-

sentantes da Agência para conversar com a categoria. 

Temos explicado as dificuldades das empresas, enfim, 

só nos cabe agora alertar a categoria para que consul-

tem seus departamentos jurídicos, e façam o possível 

para atender às exigências da ANP.
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NNBR 17505 PASSA POR REVISÃO
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      Desde que a Agência Nacional do Petróleo, 

Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) publicou a Resolu-

ção n° 18, muitos produtores passaram a ter problemas 

para atender às exigências da NBR 17505. Há três anos, 

a Norma vem sendo revisada pela ABNT (Associação 

Brasileira de Normas Técnicas)

Essa revisão, que em princípio é periódica, pode, no 

entanto, vir de encontro a uma série de reivindicações 

da categoria. Em função disso, o Simepetro, a Comissão 

de Lubrificantes do Instituto Brasileiro do Petróleo (IBP) 

e o Sindicom, conseguiram que o grupo de trabalho da 

ABNT, desse uma atenção especial ao capítulo que trata 

dos óleos lubrificantes.

De acordo com o diretor Executivo do Simepetro, José 

Roberto Godoy, foram solicitados os seguintes pontos:

1- Não mexer no título da Norma 17505. Mas, in-

cluir a palavra “LUBRIFICANTES” no Escopo;.

2- Na Parte 1, Item 3 – “Termos e Definições”, suge-

rimos colocar a definição de óleo lubrificante no item 

3.75, como segue: “Fluido combustível obtido do refino 

do petróleo ou de síntese de compostos minerais ou ve-

getais, com propriedades adequadas ao uso como lubri-

ficante, podendo ou não conter aditivos, e que tenham 

ponto de fulgor acima de 93 °C.”

3- Na parte 2, Item 5.6 – “Proteção contra incêndio 

para tanques de armazenamento de superfície”, sugerimos 

que este item, simplesmente, fizesse referência ao item 4.2 

da Parte 7, que define não ser requerido um sistema fixo 

de proteção contra incêndio quando se tratar de tanques 

verticais que armazenem óleos lubrificantes com tempera-

tura abaixo de 93 °C. (Ver tabela A.1 e suas Notas).

4- Ainda na Parte 2, Item 5.10.3 – “Localização de 

Equipamentos”, a instalação de componentes eletrome-

cânicos no interior das bacias de contenção de tanques 

de armazenagem de óleo lubrificante, desde que em 

temperatura abaixo do seu ponto de fulgor, terá trata-

mento de área NÃO CLASSIFICADA.

5- Na Parte 7, Item 6.2.2 e 6.3.1 – “Cálculo da va-

zão necessária para resfriamento de tanques verticais”, 

incluímos a seguinte Nota; “NOTA - Esses critérios não 

se aplicam para o caso de tanques de armazenagem de 

óleo lubrificante conforme definido em 3.75 da ABNT 

NBR 17505-1:xxxxx e Nota 4 da Tabela A.1.”

6- Ainda na Parte 7, Item 8.1 – “Refere-se às condições 

gerais para o Sistema de Espuma”, foi acatado a seguinte 

nota no final deste Item; “NOTA - Não se aplica para siste-

mas operando com líquidos de classe IIIA e IIIB”.

De acordo com o diretor, o grupo de trabalho da 

ABNT foi bastante receptivo às reivindicações da catego-

ria. O texto final da revisão da Norma já foi aprovado pela 

ABNT e não irá a uma segunda Consulta Pública. “Deverá 

ser publicada com todas as aprovações, como aceitas pela 

Comissão Técnica, possivelmente até janeiro.Nas próxi-

mas semanas, o IBP estará comunicando oficialmente à 

ANP, o resultado da revisão da Norma 17505, afim de 

que as suas alterações possam produzir os efeitos legais 

para os Produtores de Óleos Lubrificantes”.

“Adequações 
no capítulo 

lubrificantes 
deverão redu-
zir exigências 

por parte 
dos técnicos 

da ANP”

José Roberto Godoy
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SSIMEPETRO APRESENTA PLEITO DA
CATEGORIA À DIRETORA DA ANP

        O presidente do Simepetro, Carlos Ris-

tum esteve reunido com a diretora geral da Agência 

Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis 

(ANP), Magda Chambriard. A reunião foi realizada na 

sede da Agência, no Rio de Janeiro, e contou com as 

presenças do vice-presidente do Sindicato, Roberto 

Mayr, dos diretores José Roberto Godoy e Maurí-

cio Matta, dos superintendentes de Abastecimento, 

Dirceu Amorelli e da superintendente de Qualidade 

Rosangela Araújo e da especialista em regulação da 

superintendência de Fiscalização, Rita de Cássia.

Os diretores do Sindicato deixaram claro que o ob-

jetivo da Entidade é defender as empresas e buscar 

soluções sobre alguns pontos da Resolução. O pre-

sidente Carlos Ristum disse que desde 2010 o Sindi-

cato evoca o princípio da razoabilidade, na questão 

dos erros de pequena monta, pois nem todos os erros 

podem ser considerados prejudiciais ao consumidor. 

“Dois pequenos erros podem fecha uma empresa pela 

legislação atual”, ponderou.

A diretora afirmou que o governo Federal está 

fazendo a análise do impacto regulatório e que eles 

consideram essencial a consulta e a audiência públi-

ca, no entanto, ela não inviabiliza que o governo veri-

fique o impacto após estas etapas. “Se for percebida 

falha é possível retroceder”, afirmou Magda.

Apesar da reclamação dos diretores quanto à 

questão da reincidência, a diretora considerou o fato 

positivo, pois, segundo ela, isso significa que os pro-

cessos estão sendo julgados. Ela pediu ao Sindicato 

que apresente números sobre as ocorrências. “Quan-

to mais vocês nos ajudarem com métrica melhor”.

Outro ponto levantado pela equipe foi a questão 

dos rótulos e do registro dos produtos em desenvolvi-

mento. Tanto a diretora, quanto a superintendente de 

Qualidade ressaltaram que a ANP não pode permitir 

um produto que não foi autorizado, mas afirmaram 

que estão à disposição para discutir a questão e es-

treitar esse relacionamento. “Queremos ajudar vocês, 

mas não podemos abrir mão da responsabilidade le-
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gal. Estamos abertos para discutir e rever o que foi 

previsto. O produto equivalente a gente pode aceitar, 

mas terá que estar registrado”, completou a diretora.

O presidente Carlos Ristum voltou a abordar o 

caso dos erros de pequena monta. Para ele, os erros 

deveriam ter uma classificação e uma pena adequa-

da a cada caso.

O superintendente do Abastecimento, Dirceu Amo-

relli afirmou que a diretoria da Agência está ciente 

do problema e que está fazendo um trabalho focado 

nos lubrificantes. A diretora Magda determinou uma 

revisão da agenda regulatória e todas as Resoluções 

serão analisadas para saber se deverão ser revistas, 

revogadas ou passar por manutenção. “Tudo isso es-

tará no site para que todos saibam quais são as prio-

ridades”, alertou.

Ao final do encontro ficou acertado que o Sindi-

cato marcará uma reunião com a superintendente da 

Qualidade, para discutir os erros de pequena monta. 

A diretora geral lembrou que tudo deve ser documen-

tado, pois no serviço público o que não está escrito 

não existe.

Carlos Ristum abordou ainda a questão da coleta 

do óleo usado e a dificuldade de contrato de coleta.

Magda afirmou que vai avaliar a questão com carinho 

para não tirar espaço das pequenas empresas. Amo-

relli aproveitou para dizer que a ANP está trabalhan-

do em parceria com o Ministério de Minas e Energia 

(MME) e o Ministério de Meio Ambiente (MMA) sobre 

a questão e que ainda não é possível saber se o pro-

blema da queda no nível de coleta do oluc (óleo lubri-

ficante usado e ou contaminado) é pontual ou não.

5

Magda Chambriard
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CCONTRIBUIÇÃO SINDICAL

        Janeiro é o mês para pagamento da Contri-

buição Sindical. Prevista no artigo 579 da CLT (Cons-

tituição das Leis do Trabalho), ela deve ser paga no 

último dia útil de janeiro. Mais que uma determinação 

legal, a Contribuição Sindical permite aos sindicatos 

recursos para atender às necessidades da categoria.

O valor a ser pago é calculado sobre o Capital Social 

de cada empresa, com base em tabela divulgada pela 

Confederação Nacional da Indústria. Outra questão 

importante diz respeito à distribuição do dinhei-

ro. O Estado fica com uma parcela considerável 

desta Contribuição, que pela lei estabelece a 

seguinte divisão:

- 5% (cinco por cento) para a Confe-

deração correspondente;

- 15% (quinze por cento) para a 

Federação;

- 60% (sessenta por cento) 

para o Sindicato respectivo;

- 20% para a “Conta 

Especial Emprego e Sa-

lário”.

O recolhimento da Contribuição Sindical após o ven-
cimento será acrescido de multa de 10% no primeiro 
mês, com adicional de 2% nos meses subsequentes, 
além de juros de 1% ao mês e correção monetária.
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INFORME PUBLICITÁRIO

TEXSA COMEMORA CERTIFICAÇÃO ISO

Depois de ter sido a primeira empresa a conquistar 
em 2011, o recadastramento pela Resolução n° 18, a 
Texsa do Brasil chega ao final de 2012 com ainda mais 
motivos para comemorar. A empresa acaba de ser Cer-
tificada pelas normas ISO 9001:2008 e 14001:2004. 
A Certificação conjunta, conferida pela ABNT (Associa-
ção Brasileira de Normas Técnicas), além de coroar a 
atuação da empresa, serve de estímulo para as ações 
em 2013.

De acordo com o Diretor Presidente, o ano de 2012 
pode ser considerado um ano de conquistas. Além do 
recadastramento e da Certificação ISO, a empresa ain-
da comemorou a homologação de seus produtos junto 
a ZF Friedrichshafen AG, uma das maiores produtoras 
de chassis e diferenciais do mundo.

Já no aspecto comercial, o Diretor Presidente afir-
ma que não há muito o que comemorar. “No aspecto 
comercial 2012 não deixará saudades foi um ano com 
muitas turbulências e vendas inferiores a 2011. Senti-
mos na pele com tudo isso, o que temos é  esperança 
de que 2013 seja muito melhor”. 

Simepetro - Vocês foram a primeira empresa a 
conquistar o recadastramento pela Resolução 18. O 
que isso significou para a empresa?

Diretor Presidente - Isto significou muito para a 
Texsa, nos deu um diferencial muito grande em rela-
ção ao mercado e passamos a ser referencia, inclusive 
atendemos a Resolução 18 em sua totalidade da publi-
cação original, isto trouxe mais segurança e qualidade 
a nossos produtos.

Simepetro - A Texsa investiu mais de 1 milhão no 
laboratório. Qual a condição dele hoje?

Diretor Presidente - Hoje nosso laboratório está em 
pleno funcionamento, efetuando todas as manutenções. 
Realizamos em média 130 análises mensais, e terceiriza-
mos apenas amostras para parceiros comerciais. 

Simepetro - A conquista da Certificação da Qua-
lidade teve relação com os investimentos feitos no 
laboratório?

Diretor Presidente - Não diretamente, o investi-
mento feito no laboratório foi primeiramente para aten-
der a Resolução 18, mas agregou e muito para a con-
quista da certificação, pois realizamos várias análises 
que hoje a Resolução 18 não exige que sejam feitas 
dentro da empresa e sim em terceirizadas.

Simepetro - De forma prática como a Certificação 
influencia nos processos da empresa?

Diretor Presidente - As certificações não influenciam 
somente nos processos da empresa, mas também na cul-
tura de nossos colaboradores, as certificações trouxeram 
para nossos processos um maior controle, uma padroni-
zação na realização das atividades, uma maior conscienti-
zação com relação aos cuidados com o meio ambiente, e 
com isso um excelente resultado em nossos produtos.

Simepetro - O que representa para a empresa a con-
quista da Certificação Ambiental?

Diretor Presidente - Todos nós sabemos que nosso 
segmento é um poluidor em potencial, e conquistarmos 
uma certificação ambiental como a ISO 14001:2004, 
mostra a preocupação que a Texsa tem para com o 
meio ambiente e com as futuras gerações. Com a im-
plantação e a certificação ambiental, além de adotarmos 
controles mais rígidos em relação aos resíduos gerados, 
tivemos que introduzir a cultura em nossos colaborado-
res, no que diz respeito à correta separação de resíduos, 
e ao uso racional de energia, água e papel.

www.texsadobrasil.com.br
tel.: (44) 3621-1550



AANP INICIA ABERTURA DE PROCESSO 
ADMINISTRATIVO CONTRA PRODUTORES

     O Simepetro realizou no dia 7 de dezembro, a 

última reunião de diretoria do ano de 2012. O evento con-

tou com a presença de cerca de 20 associados. De acordo 

com o presidente Carlos Ristum,  o objetivo do evento foi 

fazer um balanço das ações no ano, bem como avaliar o 

enquadramento das empresas na Resolução 18.

Para tanto, o presidente convidou os representantes 

da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocom-

bustíveis (ANP), para participarem do evento. Represen-

tando a superintendência do Abastecimento, o assessor 

técnico, Eduardo Torres, apresentou um resumo da si-

tuação do recadastramento.

Segundo ele até o momento existem 131 processos 

abertos, 17 empresas revogadas e 114 em processo. 

Recadastrados pela Resolução 18 existem apenas 26 

empresas. Torres informou que a partir de agora, todas 

as empresas que não foram recadastradas receberão 

um comunicado da Agência informando a abertura do 

processo administrativo.

A medida, explicou, foi tomada em função do lon-

go prazo que já foi dado ao setor. “Não podíamos ficar 

aguardando por tempo indeterminado pelo cadastra-

mento. Assim quem atender ao cadastramento terá o 

processo cancelado automaticamente”.

Informação foi divulgada pelo representante da ANP  durante reunião de diretoria do Simepetro

Jan/13  -8



“Até o momento existem 
131 processos abertos, 17 

empresas revogadas e 114 em 
processo. Recadastrados pela 
Resolução 18 existem apenas 
26 empresas. Torres infor-
mou que a partir de agora, 
todas as empresas que não 

foram recadastradas receberão 
um comunicado da Agência 
informando a abertura do 
processo administrativo.”

9

Vale ressaltar, que após receber a comunicação do 

processo, o produtor terá 15 dias para atender à pen-

dência. Feito isso, e caso a pendência não seja resolvida, 

a empresa receberá outro ofício de alegações finais, sua 

última chance de responder.

A reunião tratou ainda do encaminhamento de ofí-

cios para a diretora da ANP, Magda Chambriard e para a 

superintendente de Qualidade, Rosangela Araújo, sobre 

a questão dos erros de pequena monta, bem como dos 

registros de produtos industriais em desenvolvimento.

Outro tema abordado foi a contratação de um técni-

co para atuar como assessor do Sindicato. A medida foi 

muito bem recebida pelos participantes.  

Ao final o chefe do escritório da ANP em São Pau-

lo, Alcides Amazonas, comunicou sua saída da Agência 

para ocupar uma vaga na Assembleia Legislativa de São 

Paulo. Ele agradeceu a colaboração do segmento e re-

afirmou que permanecerá lutando pelos segmentos de 

combustíveis e lubrificantes dentro da Assembleia.

Cristiane Pioli 

-  Jan/13

Eduardo Torres



Confraternização

Ao final da reunião, todos os presentes participa-

ram de um almoço de confraternização, oportunidade 

em que puderam trocar informações sobre os temas 

abordados na reunião e manifestar suas opiniões.

Odair Lopes

“Gostaria de parabenizar o Carlos e o Roberto Mayr 

por terem promovido esta reunião e terem trazido o 

Eduardo Torres (ANP), de forma que pudéssemos ter 

uma proximidade maior e colocarmos as dificuldades 

que temos passado. Foi uma oportunidade boa, acho 

que foi muito produtivo.”

Cristiane Pioli 

“Achei bastante produtiva a reunião, principal-

mente trazendo o pessoal da ANP para esclarecer 

nossas dúvidas. Achei muito importante a colocação 

de uma reunião final para discutirmos os próximos 

anos, que serão muito impactantes para o produtor 

de lubrificantes, com novas situações que teremos 

que desenvolver junto com a ANP.”

Maurício Oliveira

“ A reunião foi muito produtiva, conseguimos 

discutir alguns assuntos importantes. Eu não estava 

sabendo que a ANP mandou ofício para todas as em-

presas que não estavam recadastradas . Apesar de 

todas as empresas estarem com dificuldades, acho 

que três anos foi um grande período, tem que resol-

ver. O mercado tem que tomar uma decisão sobre 

quem fica e quem não fica o mais breve possível.”

Thiago Godoy

“ Os dois lados estão mostrando uma sintonia, es-

tão tentando se ajudar. Os produtores têm interes-

10

Bruno Mayr

Maurício Oliveira

Thiago Godoy
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“Estou com muita expectativa, vou 
para a Assembleia, a partir de janei-
ro, com muito otimismo, para fazer 

um bom trabalho. Quero dizer a todos 
que contem com nosso mandato. Meu 
foco principal vai ser o setor de com-
bustíveis e lubrificantes, no qual acu-
mulei conhecimento nesses sete anos”

-  Jan/13

se, principalmente o pessoal que participa do nosso 

Sindicato, e a ANP está querendo ouvir, tanto é que 

tem mandado os representantes. Então acho que está 

sendo fundamental para que tenhamos um mercado 

forte.”

Bruno Mayr

“Foi a primeira vez que participei. Achei a reunião 

bastante produtiva, conseguimos tratar de vários 

assuntos que dizem respeito aos negócios, à ANP, a 

fiscalização da Resolução n 18, e acredito que conse-

guimos alguns avanços que são consideráveis.”

Emerson Leite

“Acredito que a reunião foi positiva. Pelo perfil e 

missão das entidades de classes, os resultados mos-

tram a avaliação do comando das mesmas. É um tra-

balho difícil, pois a conciliação de uma empresa com 

suas concorrentes nem sempre é verdadeira e fiel à 

missão sindical, pois, compartilha interesses comuns. 

É preciso muita força de vontade para não deixar ser 

influenciado e conseguir visualizar as verdadeiras 

direções dos trabalhos. O Simepetro tem evoluído e 

busca consolidar o reconhecimento do mercado. É 

preciso ficar bem claro que o bom senso precisa pre-

valecer”.

UMA NOVA JORNADA

Depois de sete anos à frente do escritório da ANP em 

São Paulo, o chefe da Fiscalização, Alcides Amazonas, 

está deixando o cargo. A partir de primeiro de janeiro, 

ele assume uma cadeira na Assembleia Legislativa de 

São Paulo e em seu lugar assume Chico Nelson.

Amazonas fez questão de agradecer o apoio da cate-

goria e afirmou sair com o sentimento de dever cumpri-

do. “Vou cumprir uma nova tarefa, e tudo aquilo que fiz 

nesses sete anos para moralizar o mercado de combus-

tível, em São Paulo e no Paraná, de alguma forma vou 

continuar na Assembleia”.

Ele afirma que os setores de combustíveis e lubri-

ficantes são fundamentais para o desenvolvimento da 

economia. “Estou com muita expectativa, vou para a As-

sembleia, a partir de janeiro, com muito otimismo, para 

fazer um bom trabalho. Quero dizer a todos que contem 

com nosso mandato. Meu foco principal vai ser o setor 

de combustíveis e lubrificantes, no qual acumulei co-

nhecimento nesses sete anos”.
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AAUDITORIA EM SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

       Garantir a segurança das informações de qual-

quer empresa tornou-se mais que uma necessidade. Em 

tempos de total informatização, a auditoria em seguran-

ça da informação tem o papel de assegurar a qualida-

de da informação e participar do processo de garantia 

quanto a possíveis e indesejáveis problemas.

Os sistemas de informação são vulneráveis a destrui-

ção, abuso, alteração, erro, fraude e falhas de programas 

e equipamentos. Os sistemas on-line e os que utilizam 

internet são os mais frágeis, pois seus dados e arquivos 

podem ser acessados imediata e diretamente em termi-

nais de computador ou em muitos pontos de rede.

Praticamente todo mundo já ouviu falar em hackers 

ou crakers, pessoas capazes de invadir redes e causar 

sérios danos ao sistema e às informações armazenadas, 

sem deixar rastros. Existem ainda os vírus de computa-

dor, outra “praga digital”, que pode danificar ou apagar 

os dados.

De acordo com o gerente de marketing da Techne 

Engenharia e Sistemas, William A. Torres, o primeiro 

passo para quem pretende proteger seus sistemas é ter 

um profissional especializado no assunto. Com MBA em 

marketing e formado em tecnologia em processamen-

to de dados, Torres explica que existem diversas fer-

ramentas no mercado capazes de preservar os dados, 

tudo depende de como foi montada a estrutura tecnoló-

gica da empresa.

Um item obrigatório é a utilização de um firewall, que 

tem como objetivo principal permitir somente o trafego 

de dados autorizados, impedindo que agentes externos 

tenham acesso a sua rede. “O firewall quando devida-

mente configurado permite que somente computadores 

conhecidos acessem determinadas informações, como 

uma barreira de segurança”.

Dentre as ferramentas disponíveis existem desde 

as gratuitas, baseadas em softwares livres, que podem 

ser baixada na internet até as pagas, desenvolvidas por 

grandes empresas de softwares. “No firewall você inse-

re regras determinando o que pode e o que não pode. É 

possível bloquear o endereço de um site, o IP de um ser-

vidor, restringir o horário de acesso ou coisas assim”.

Muitas empresas costumam bloquear o acesso a si-

tes de vídeos. “Os vídeos são pesados e congestionam a 

rede. Você pode bloquear o acesso ao site, o IP e em al-

guns casos o conteúdo. Por exemplo: uma regra poderia 

ser não trafegar extensão de vídeo. Neste caso qualquer 

tipo de vídeo  será bloqueado”, explica.

Também é possivel criar regras para que alguns pro-

fissionais da empresa possam acessar os sistemas e ou-

tros não. Criar perfis de acesso, do tipo, o departamento 

de marketing terá acesso livre à internet, o operacional 

não. O administrativo da rede possui relatórios e tem 

como saber o que determinada estação ou usuário aces-

sou. “Vale lembrar que é recomendável que o funcioná-

rio seja avisado do que pode e do que não pode acessar, 

conforme a política da empresa”, lembra Torres.

Uma atenção especial deve ser dada ao banco de da-

dos da empresa, para o qual devem existir dispositivos 

de segurança e procedimentos especiais de autorização 

de acesso, bem como cópias para possíveis restaura-

ções. Recomenda-se ainda que recursos críticos sejam 

monitorados e seu acesso restrito a poucas pessoas.

Outra preocupação importante diz respeito a segu-

rança física dos equipamentos, protegendo-os de ame-

aças externas, como sinistros e inciêndios. O ambien-

te no qual os servidores ficam, deve ter restrições de 

acesso, limpeza, rede elétrica estabilizada e cabeamento 

estruturado.

Empresas podem controlar a entrada e saída das informações e assim proteger o sistema contra invasões e vírus

Jan/13  -
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      O Simepetro participou no último dia 10 de de-

zembro, da solenidade de assinatura do Termo de Compro-

misso da Logística Reversa, assumido por 11 empresas do 

Paraná. Dentre os Termos assinados, destaque para o de 

coleta de óleo lubrificante usado (oluc) e de embalagens 

usadas de óleos lubrificantes. A solenidade ocorreu na sede 

da Federação das Indústrias do Paraná (Fiep), e contou com 

a presença do governador Beto Richa, do secretário de Es-

tado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Jonel Yurk e o 

presidente da Fiep, Edson Canpagnolo. 

De acordo com as autoridades locais, os termos visam 

adequar o setor produtivo do Estado à Política Nacional de 

Resíduos Sólidos (PNRS), que instituiu a obrigatoriedade da 

Logística Reversa. O Simepetro foi representado pelo asso-

ciado Bruno Mayr. Também participaram do evento repre-

sentantes do Sindilub, Sindicom e Sindirrefino.

A assinatura dos termos ocorreu durante a reunião de 

diretoria da Fiep, que reúne dirigentes sindicais de todas 

as regiões do Paraná. “Estamos sendo pró-ativos, não esta-

mos esperando o problema chegar para depois buscar uma 

solução, estamos nos adiantando”, afirmou Edson Campag-

nolo. “A indústria não está vendo apenas as suas questões 

internas, está olhando para as gerações futuras”, completou 

o presidente da Fiep. 

As entidades que assinaram o termo de compromisso 

com a Sema (Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hí-

dricos) devem iniciar a elaboração de planos setoriais no 

primeiro semestre de 2013. Elas terão 60 dias para se ade-

quar às propostas e mais 180 dias para implantá-las. Para 

facilitar a construção destas propostas, a Fiep organizou a 

indústria paranaense em 18 cadeias produtivas. As propos-

tas serão construídas dentro de cada cadeia, prevendo a 

participação de todos os atores envolvidos.

Ao final do evento o secretário do Meio Ambiente Jonel 

Yurk, solicitou ao GMP (Grupo de Monitoramento Perma-

nente da Resolução Conama 362), que realize uma ofici-

na de capacitação em Curitiba. Inicialmente o evento ficou 

agendado para o dia 5 de março de 2013, no auditório da 

Fiep. O secretário assumiu o compromisso de levar os fis-

cais dos municípios, bem como todos os agentes de licen-

ciamento ambiental ligados às atividades que envolvem o 

óleo usado.  

LLOGÍSTICA REVERSA - INDÚSTRIAS DO PARANÁ 
ASSINAM TERMO DE COMPROMISSO

Foto: Gilson Abreu

Legenda: O secretário do Meio Ambiente, Jonel Iurk, o presidente 
da Fiep, Edson Campagnolo, e o governador Beto Richa assinam os 
termos de compromisso entre as indústrias e o poder público

-  Jan/13
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LLWART INAUGURA UNIDADE DE 
PRODUÇÃO DE BÁSICO GRUPO II

        O mercado produtor de óleos lubrificantes aca-

ba de ganhar mais uma fonte para aquisição de óleo básico 

Grupo II. Além de contar com a importação, os produtores 

poderão comprar diretamente de uma fonte nacional, pro-

duzida a partir do rerrefino do óleo lubrificante usado. O 

anúncio oficial da nova unidade de produção foi feito pela 

Lwart Lubrificantes, no último dia 6 de dezembro, em Len-

çóis Paulista, interior do estado de São Paulo.

A nova linha tem capacidade para processar 150 mi-

lhões de litros de óleo lubrificante usado (oluc), por ano. O 

investimento foi de R$ 230 milhões. O projeto de constru-

ção da nova unidade que recebeu o nome de “Projeto H”, 

começou há quatro anos, explica o diretor geral da Lwart, 

Thiago Luiz Trecenti. Para viabilizar a operação teve início 

um processo de pesquisa que localizou exemplos de tecno-

logia nos Estados Unidos e na Europa.

A opção acabou sendo pela tecnologia americana ba-

seado no hidrotratamento. Enquanto no refino do básico 

Grupo I o processo é de separação de fases, sem melhora 

do produto, com a linha nova é possível fazer essa modi-

ficação. Na linha II é feito um tratamento químico. “Nós 

reagimos o óleo básico que foi separado do asfalto com 

hidrogênios. As moléculas de hidrogênio reagem com as 

dos hidrocarbonetos, substituindo o lugar de alguns conta-

minantes, como o enxofre ou modificando as estruturas de 

ligação”, explica Silvio Fante, gerente industrial da Lwart.

Um dos fatores que chama a atenção no produto é a 

cor clara. Além disso,  ele não tem odor, possui alta pureza, 

baixo teor de enxofre, alta estabilidade à oxidação e bai-

xa perda por evaporação. As principais características na 

aplicação são a economia de combustível e a redução de 

emissões.

De acordo com a diretoria, no momento, cerca de 20 

empresas estão testando o produto. “Pelos testes que te-

mos ficou claro que o produto é similar ao importado”, diz 

Trecenti”. Ele afirma que o trabalho agora é para quebrar 

o paradigma de que trata-se de um básico rerrefinado. “O 

produto é similar ao de primeiro refino e pode ser usado 

nas mesmas condições, então o preço também será simi-

lar”.

O técnico Silvio Fante explica que a molécula é idênti-

ca, logo, não faz diferença se o produto é rerrefinado ou 

não. Para acabar com o rótulo de rerrefinado, a Lwart está 

buscando a Certificação API. “Com a Certificação o rótulo 

de rerrefinado deixa de existir, ele é um grupo II da Lwart, 

como existe o de outras empresas”.

Thiago Trecenti acredita que a produção do básico 

Grupo II no Brasil pode influenciar o mercado, que está 

ávido por esse tipo de produto. “A evolução dos lubrifican-

tes depende desse tipo de produto”. Embora o empresário 

ressalte que, no momento, o foco da Lwart são as grandes 

empresas produtoras, ele acredita que se a Agência Nacio-

nal do Petróleo Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) real-

mente evoluir o nível de desempenho dos óleos lubrifican-

tes para SJ, as empresas menores também serão potenciais 

compradores do produto Grupo II. 
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GC INDUSTRIAL ABRE 
AS PORTAS E QUER 
PRODUZIR PARA 
TERCEIROS

Depois de conquistar o recadastramento pela 
Resolução n° 18, a GC Industrial quer agora ampliar 
seus horizontes. Antes focada na área de aditivos 
automotivos com a marca Draft, a empresa decidiu 
investir na produção de óleos lubrificantes. Mas, 
ao contrário de criar uma nova marca no mercado, 
a proposta é oferecer suas instalações para a 
produção de terceiros.

“Fizemos um investimento grande, tanto na parte 
de equipamentos de envase, mistura e tancagem 
e estamos aptos a produzir com qualidade e 
confiança para qualquer empresa”, explica o 
diretor da GC, Aldo Guarda. 

Diante da dificuldade de alguns produtores de se 
enquadrar às exigências da Resolução n° 18, ou 
de complementação de produção de empresas já 
cadastradas, Guarda acredita que a GC Industrial 
pode ser uma ótima opção para a terceirização. 
“Além dos investimentos em novos equipamentos e 
adequação da fábrica às exigências da Resolução, 
estamos ampliando a tancagem, criamos uma área de 
estocagem satisfatória para o potencial de produção 
e contamos com uma logística ideal para o transporte 
dos produtos, já que estamos entre as rodovias 
Anhanguera e Castelo Branco”.

Outro ponto destacado pela direção da empresa 
é a qualificação dos profissionais, tanto químicos, 
quanto a equipe de produção. Há 20 anos no 
mercado, a GC está consolidada e oferece tanto 
tecnologia, quanto comprometimento com a 
qualidade e solidez comercial.

GC Industrial Importadora e Exportadora 
de Lubrificantes LTDA.
Tel.: 11 3604 3300
e-mail: gc@draft-brasil.com.br
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SSIMEPETRO GANHARÁ BOLETIM ELETRÔNICO

       Acreditando que a comunicação é a 

melhor ferramenta para trocar informações, agre-

gar ideias e investir em conhecimento, a diretoria 

do Simepetro decidiu agilizar a comunicação entre o 

Sindicato e seus associados.

Para tanto, a partir de 2013, o Simepetro passará 

a contar com um boletim eletrônico quinzenal e não 

mais com a versão impressa do jornal. Com a mu-

dança, a expectativa é manter a categoria informada 

com mais rapidez, e acompanhar a tendência da co-

municação mundial.

Os boletins serão gerados pela assessoria de co-

municação do Sindicato, com notícias próprias e de 

terceiros. A novidade é que o boletim será encami-

nhado para produtores, fornecedores, autoridades, 

segmentos de interesse, ampliando em muito o al-

cance das informações.

Além das notícias, o boletim terá espaço para 

anunciantes, que poderão adquirir espaço para ban-

ners. A mudança do jornal impresso para o boletim 

eletrônico foi decidida durante a última reunião de 

diretoria do ano, pela maioria dos presentes, que de-

monstraram grande interesse em obter as notícias 

de forma mais rápida.

Para o presidente Carlos Ristum é importante 

que o Sindicato se modernize. “Uma entidade preci-

sa acompanhar as tendências do mercado. Hoje todo 

mundo tem acesso à internet no telefone. É preciso 

saber usar a tecnologia a nosso favor”.


