LUBRIFICANTES,
ASFALTOS E SOLVENTES
Relator: Roberto Saldys (ANP)

Asfalto
PONTOS IDENTIFICADOS
 Atividade ilegal de agentes de mercado não regulados
 Revisão da Resolução ANP nº 42-2011
 Diferenciar instalações de asfaltos das de combustíveis
 Defasagem na divulgação dos preços de distribuição publicados pela ANP
AÇÕES PROPOSTAS
 Melhorar o fluxo das denúncias de atuação de agentes irregulares permitindo
ação mais célere da Fiscalização ANP
 Adotar ações de comunicação junto com outros órgãos públicos (divulgação das
normas aplicáveis)
 Aprimorar sistemática de coleta e divulgação dos preços de distribuição pela
ANP
 Resolução ANP nº 42-2011 em revisão (processo na Procuradoria)
 Promover capacitação junto a agentes regulares do mercado e ANP –
Fiscalização (curso, seminário, etc)
ENTIDADES ENVOLVIDAS NA DISCUSSÃO
 ABEDA; ANP

Lubrificantes -Monitoramento
PONTOS IDENTIFICADOS
 PML – forma de publicar as não conformidades e transparência das
consequências
AÇÕES PROPOSTAS
 Revisar o PML (Resolução ANP nº 8-2011)
 Divulgar resultados das ações tomadas a partir do PML e dar publicidade a
eventuais perdas de registro
ENTIDADES ENVOLVIDAS NA DISCUSSÃO
 Plural; ICONIC Lubrificantes; ANP; FECOMBUSTÍVEIS; Petrobras; Moove
Lubrificantes

Registro de lubrificantes
PONTOS IDENTIFICADOS
 Isenção de registro para industriais – algumas aplicações específicas devem ser tratadas
com atenção (graxas veiculares, óleos industriais)
 Discutir mais detalhadamente o aumento do nível de desempenho para óleos de
transmissão
 Autuação indevida do produtor devido a oferta de produtos obsoletos pelo varejista
AÇÕES PROPOSTAS
 Avaliar a elevação dos níveis mínimos de qualidade para óleos de transmissão – algumas
aplicações podem ficar sem cobertura – tema será tratado em reunião específica no CPT
 Autuação por venda de produto obsoleto - buscar deixar mais clara a mecânica de
autuação evitando a instauração do processo administrativo insubsistente futuramente
(economia processual) – treinamento dos fiscais ANP – Divulgação de ações educativas
(FECOMBUSTÍVEIS)
 Avaliar a possibilidade de se regular a atividade de revenda atacadista
 Considerar manutenção de registro (graxas veiculares, óleos industriais) na revisão da
Resolução

ENTIDADES ENVOLVIDAS NA DISCUSSÃO
 ANP; FECOMBUSTÍVEIS; Plural; ICONIC Lubrificantes; SINDIRREFINO; Moove Lubrificantes;
Petrobras; BR

Logística reversa de
lubrificantes





PONTOS IDENTIFICADOS
Declaração de dados pelo SIMP
Qualidade dos óleos básicos de rerrefino (OLUC)
Disponibilidade de coletas (geográfica)
 Estabelecimento de métricas além do produtor (destinação do produto)
 Repetição de previsões legais (ANP x CONAMA 362-2005)
 AÇÕES PROPOSTAS
 Tomar ações mais tempestivas e efetivas para coibir a prestação de informações
incorretas
 Denúncias
 Intensificar ações conjuntas com outros órgãos públicos
 Incentivar o aumento da qualidade dos óleos de rerrefino (Grupo II e superiores)
 Estabelecer níveis mínimos de rendimento do rerrefino (em Resolução ANP ou normativo
Ambiental)
 Avaliar a revisão das RANP 18, 19 e 20-2009
 ENTIDADES ENVOLVIDAS NA DISCUSSÃO
 ANP; FECOMBUSTÍVEIS; Plural; ICONIC Lubrificantes; SINDIRREFINO; Moove Lubrificantes;
Petrobras; BR

Adulteração de combustíveis solventes
PONTOS IDENTIFICADOS
 Oportunidades de adulteração por produtos importados
 Revisão de normativos ANP
 Sistemas de informação
AÇÕES PROPOSTAS
 Maior integração entre as áreas do downstream sobre o processo de importação
(melhorar a sistemática, processos internos, comunicação interna, etc)
 Definir mais claramente o conceito de grande consumidor industrial (obrigações,
características, volumes mínimos, instalações, etc) – grandes compradores devem ser
agentes regulados
 Estabelecer a regra geral de que produtos que se enquadrem na especificação da gasolina
A, óleo diesel e querosene de aviação não sejam classificados como solventes
 Criar mecanismos que permitam agente adquirente a possibilidade de identificar a
presença de marcador de solventes (prever entrega de amostra testemunha; realizar
análise de marcador com anuência da ANP, etc)
 Manter a análise de marcador no PMQC
 Disponibilização de sistema robusto para acompanhamento da marcação – aumento de
eficiência
 Incrementar acompanhamento do trabalho das firmas inspetoras – Ações de fiscalização
 Estabelecer integração com outros órgãos governamentais (RFB, Secretarias de Fazenda)
ENTIDADES ENVOLVIDAS NA DISCUSSÃO
 ANP; Petrobras; ALESAT; FECOMBUSTÍVEIS; BR

