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TENDÊNCIAS MUNDIAIS 
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TENDÊNCIAS MUNDIAIS 

Esperado aumento no consumo 
mundial de energias primárias 

O sector dos transportes 
continuará a aumentar o 
consumo de combustíveis 

Source: BP Energy Outlook 2035, 2014 
Source: ExxonMobil – The Outlook for Energy: A View to 2040, 2014 
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TENDÊNCIAS MUNDIAIS 

O sector dos transportes é responsável 
pela emissão de uma parte significativa 

(23%) das emissões de CO2!  

Source: CO2 Emissions from Fuel Combustion - 
Highlights, International Energy Agency, 2014 

Source: World Energy Outlook, International Energy Agency, 2009 

É esperado um aumento continuado no 
consumo de biocombustíveis 

O uso de biocombustíveis tenta mitigar o aumento das emissões de CO2 
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TENDÊNCIAS MUNDIAIS 

Source: European Union emission inventory report 1990–2009 under the UNECE Convention on Long-range 
Transboundary Air Pollution (LRTAP), European Environment Agency, 2011 

Para além das emissões de CO2, o sector dos transportes é também um 
dos principais responsáveis pela emissão de outros poluentes para a 
atmosfera. 

A principal fonte de emissões de NOx e Partículas (PM) 
no sector dos Transportes são dos motores diesel 
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Euro III, 2000 

Euro IV, 2005 

Euro V, 2008 
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TENDÊNCIAS MUNDIAIS 

Limites de emissões para NOx e PM para motores diesel pesados 

TC/SCR 

or 

EGR/DPF 

A legislação mundial 
está a convergir! 
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TENDÊNCIAS MUNDIAIS 

Assim, há um consenso generalizado de que é necessário: 

Reduzir a 
poluição 

produzida 

 Limites de emissões poluentes mais apertados 

(principalmente para motores diesel) 

 Incentivo para a incorporação de biocombustíveis 

 Aumentar a eficiência (principalmente nos motores a 
gasolina) 

 Reduzir o peso sem comprometer a segurança 

 Optimizar a aerodinâmica 

 Incorporar locomoção eléctrica (híbridos / plug-ins / 
eléctricos) 

Aumentar a 
eficiência nos 
transportes 
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PRINCIPAIS ESTRATÉGIAS UTILIZADAS 
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PRINCIPAIS ESTRATÉGIAS UTILIZADAS 
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Os NOx são principalmente formados 
quando uma mistura de azoto e oxigénio 

é sujeita a altas temperaturas. 

RECIRCULAÇÃO DE GASES DE ESCAPE (EGR) 

EGR (Exhaust Gas Recirculation) é uma estratégia muito utilizada nos motores de 
combustão para reduzir a emissão de óxidos de azoto (NOx) 
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Devido à acumulação de PM no DPF, tem de 
existir um método para a sua regeneração. Esta 
pode ser alcançada pela presença de um 
catalisador e/ou injecção de combustível nos 
gases de escape para aumentar a temperatura 
do filtro e assim incenerar as PM. 

FILTRO DE PARTÍCULAS DIESEL (DPF) 

DPF (Diesel Particulate Filter) é um dispositivo desenhado para remover as 
partículas sólidas (PM) presentes no escape de um motor diesel 
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REDUÇÃO CATALÍTICA SELECTIVA (SCR) 

SCR (Selective Catalytic Reduction) é um catalisador desenhado para a redução 
das emissões de NOx em N2 e H2O, através de um agente redutor, como p. ex. 
uma solução de ureia (AdBlue) 

Catalisador SCR 

Decomposição térmica da ureia: 

(NH2)2CO + H2O → 2NH3 + CO2 

Redução dos NOx pelo amoníaco: 

4NO + 4NH3 + O2 → 4N2 + 6H2O 

2NO2 + 4NH3 + O2 → 3N2 + 6H2O 

NO + NO2 + 2NH3 → 2N2 + 3H2O 

CO2 

N2 

H2O 
NOx 

Um catalisador de oxidação 

garante que não é emitido NH3 
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DESAFIOS PARA OS LUBRIFICANTES 

Novas tecnologias criam novos desafios – Motores gasolina 

Melhor estabilidade térmica/oxidação devido 

a condições operatórias mais exigentes 

Tal como nos motores diesel, a utilização de 

injecção directa em motores a gasolina 

necessita de maior capacidade dispersante 

Maior lubricidade para redução do desgaste 

Redução das viscosidades para reduzir a 

espessura do filme lubrificante e assim 

melhorar a eficiência 

Necessidade de utilização aditivação Low 

SAPS (Sulphated Ash, Phosphorous and 

Sulphur) para proteger os catalisadores 

Boas propriedades a frio para proteger o 

motor nos múltiplos ciclos Start&Stop 
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Maior estabilidade à oxidação devido à 

atmosfera ácida 

Baixa formação de cinzas para não colmatar 

os filtros 

Baixo enxofre e fósforo para não desactivar 

os catalisadores 

Maior resistência à contaminação com 

biocombustíveis, especialmente FAME 

Redução das viscosidades para reduzir a 

espessura do filme lubrificante e assim 

melhorar a eficiência 

Boas propriedades a frio para proteger o 

motor nos múltiplos ciclos Start&Stop 

Novas tecnologias criam novos desafios – Motores diesel 

DESAFIOS PARA OS LUBRIFICANTES 
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ESPECIFICAÇÕES DE LUBRIFICANTES 
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ESPECIFICAÇÕES DE LUBRIFICANTES 

Lubrificantes são classificados em: 

 Grades Viscosimétricos (SAE) 

 Especificações de Performance 

Grades 
Viscosimétricos 

Grades Viscosimétricos são definidos pela SAE J300 

 

Viscosidade Dinâmica CCS 

(Cold Cranking Simulator) 

Viscosidade Cin. a 

100ºC 

Entidades Internacionais 

 API/ILSAC (América do Norte) 

 ACEA (Europa) 

 JASO (Japão) 

Especificações OEM´s 

 BMW 

 Mercedes-Benz 

 Volkswagen 

 MAN… 

Especificações de 
Performance 
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Para redução da fricção interna, viscosidades cada vez mais baixas 
estão a ser utilizadas, sem comprometer a protecção ao desgaste 

Source: Future Automotive Lubricant Requirements, 
European Base Oils and Lubricants Summit, London, 25th 
November 2009 

 Produtos PCMO 0W-16 já são comuns no mercado japonês, e já foram aprovados as novas 
categorias 0W-8 e 0W-12. 

 A IVECO testou com sucesso um produto HDMO 0W20, conseguindo uma poupança de 
combustível de 0.44%, comparado com um 5W-30 

ESPECIFICAÇÕES DE LUBRIFICANTES 
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 ACEA A3/B3 

 ACEA A3/B4 

 ACEA A1/B1 

 ACEA A5/B5 

 ACEA C3 

 ACEA C4 

 ACEA C1 

 ACEA C2 

ACEA E7 

ACEA E9 

ACEA E4 

ACEA E6 

ESPECIFICAÇÕES DE LUBRIFICANTES 
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ACEA COMO BASE DAS ESPECIFICAÇÕES – LIGEIROS 

Source: Update and Drivers for lubricants changes, Chevron – Oronite, October 10th 2010 

A1/B1 

Standard quality & 

Fuel exonomyDrain 

Ford WSS-M2C 948B 

A3/B3 

Higher Quality or 

"Longer" Drain 

PSA B71 2291 

PSA B71 2292 

VW 501.01/505.00 

MB 229.1 

Porsche A40 (or C3) 

A3/B4 

Highest Quality (DI 

Diesel) or “Long” 

Drain 

 

Fullfills A3/B3 

RN0700 

RN0710 

PSA B71 2292 

PSA B71 2293 

VW 502.00/505.00 

MB 229.3 

MB 229.5 

BMW 

Longlife 01 

A5/B5 

Highest Quality & Fuel 

Economy 

 

 

Fullfills A1/B1 

RN0700 (A3/B4) 

PSA B71 2293 (or 
B3/B4) 

Ford WSS-M2C 913C 

BMW 

Longlife 01 FE 
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ACEA COMO BASE DAS ESPECIFICAÇÕES – LIGEIROS 

Source: Update and Drivers for lubricants changes, Chevron – Oronite, October 10th 2010 

C1 

Low SAPS & Fuel 

Economy 

 

 

 

Fullf. A5/B5 except 

TBN 

Mazda Service Fill 

Ford WSS-M2C 934B 

C2 

Mid SAPS & Fuel 

Economy 

 

 

 

Fullf. A5/B5 except 

TBN 

Other Japanese? 

Toyota if genuine oil 
not available 

PSA B71 2288 (or C3) 

C3 

Mid SAPS 

 

 

 

 

Fullf. A3/B4 except 

TBN 

Porsche C30 

Porsche A40 (or 
A3/B3) 

VW 504.00/507.00 

502.00/505.01 

MB 229.31 

MB 229.51 

GM dexos 2 

BMW 

Longlife 04 

C4 

Low SAPS 

 

 

 

 

Fullf. A3/B4 except 

TBN 

RN0720 
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E4 

Extended drain 

 

 

For Euro V systems 

without DPF 

MB 228.5 

MAN 3277 

SCANIA LDF-3 

E7 

Normal drain 

 

 

For Euro V systems 

without DPF 

MB 228.3 

MAN 3275 

SCANIA LDF-2 

RN RLD-2 

VOLVO  VDS-3 

E6 

Low SAPS 

 

 

For Euro V systems 

with DPF (Euro VI?) 

MB 228.51 

MAN 3677 

SCANIA LA 

RN RLD-3 

E9 

Mid SAPS 

 

 

For Euro V systems 

with DPF (Euro VI?) 

MB 228.31 

MAN 3575 

VOLVO  VDS-4 

ACEA COMO BASE DAS ESPECIFICAÇÕES – PESADOS 
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DISCLAIMER 

Em virtude da presença ou leitura desta apresentação, reconhece e considera-se vinculado às seguintes limitações e restrições. Esta apresentação foi elaborada pela GALP Energia, SGPS, S.A. 
("GALP Energia" ou a "Sociedade") e pode ser alterada e completada, mas não pode ser invocada para efeitos da realização de qualquer transação.  
Esta apresentação é estritamente confidencial, a sua distribuição está restrita a um número limitado de pessoas apenas para efeitos informativos e não pode (i) ser distribuída a órgãos de 
comunicação social ou divulgada a qualquer outra pessoa em qualquer jurisdição, nem (ii) ser reproduzida sob qualquer forma, no todo ou em parte, sem o consentimento prévio por escrito 
da Sociedade. 
 
Embora a Sociedade tenha elaborado a informação que consta neste documento com razoável diligência, não é assumida qualquer representação, garantia ou obrigação, expressa ou 
implícita, nem deve ser assumida a clareza, precisão, completude ou exatidão das informações ou opiniões aqui contidas ou em qualquer outro material discutido na apresentação. Nem a 
Sociedade nem qualquer das suas sociedades dependentes, participadas, acionistas, representantes, agentes, trabalhadores ou assessores têm qualquer tipo de responsabilidade (incluindo 
sob a forma de negligência ou outra) por qualquer perda ou responsabilidade decorrente do uso desta apresentação ou dos seus conteúdos ou de qualquer outro material discutido na 
apresentação ou de qualquer outra forma decorrentes desta apresentação.  
Esta apresentação não constitui nem integra e não deve ser interpretada como uma oferta para vender ou para emitir nem como um convite à apresentação de ofertas para compra ou outra 
forma de aquisição de valores mobiliários emitidos pela Sociedade ou por qualquer das suas sociedades dependentes ou participadas em qualquer jurisdição ou como um incentivo para 
realizar atividades de investimento em qualquer jurisdição. Nem esta apresentação, ou qualquer parte dela, nem a sua distribuição constituem a base ou podem ser invocadas em qualquer 
contexto, contrato ou compromisso ou decisão de investimento, em qualquer jurisdição. 
Esta apresentação é dirigida apenas a pessoas (i) que se encontram fora do Reino Unido, (ii) com experiência profissional em matéria de investimentos ao abrigo do artigo 19(5) do Financial 
Services and Markets Act 2000 (Financial Promotions) Order 2005 (a "Ordem") ou (iii) entidades com património elevado e outras pessoas a quem legalmente possa ser comunicado, nos 
termos do Artigo 49(2) – (a) a (d) da Ordem (sendo o conjunto dessas pessoas referido como "Pessoas Relevantes"). Esta apresentação não deve ser considerada ou invocada por pessoas que 
não sejam “Pessoas Relevantes”.  
 
Esta apresentação, ou qualquer cópia, assim como as informações nela contidas, no todo ou em parte, não podem ser transmitidas ou distribuídas, direta ou indiretamente, nos Estados 
Unidos da América. Qualquer não cumprimento desta restrição pode constituir uma violação da Lei dos Valores Mobiliários dos Estados Unidos da América. Não foi efetuado qualquer registo 
de Valores Mobiliários da Sociedade ao abrigo do Securities Act de 1933 em qualquer Estado dos Estados Unidos da América, exceto nos termos de uma isenção dos, ou numa transação não 
sujeita aos, requisitos de registo do Securities Act e leis de valores mobiliários do Estado aplicáveis. 
Os assuntos discutidos nesta apresentação podem constituir declarações prospetivas. Declarações prospetivas são declarações que não estão relacionadas com factos históricos. As palavras 
"acreditar", "prever", "antecipar", "pretender", "estimar", "vir a", "poder", "continuar", "dever" e expressões similares geralmente identificam declarações prospetivas. Declarações 
prospetivas podem incluir declarações sobre: objetivos, metas, estratégias, perspetivas de crescimento; planos, eventos ou desempenho futuros e potencial para o crescimento futuro; 
liquidez, recursos de capitais e despesas de capital; perspetivas económicas e tendências do setor; procura de energia e abastecimento; evolução dos mercados da GALP Energia; impacto das 
iniciativas regulamentares; a força dos concorrentes da GALP Energia.  
 
Nesta apresentação, as declarações prospetivas são baseadas em diversas suposições, muitas das quais são baseadas, por sua vez, em suposições, incluindo, sem limitação, a avaliação pela 
gestão das tendências operacionais, dados contidos nos registos da Sociedade e outros dados disponibilizados por terceiros. Embora a GALP Energia acredite na razoabilidade com que tais 
suposições foram realizadas, essas suposições encontram-se por inerência sujeitas a riscos significativos conhecidos e desconhecidos, incertezas, contingências e outros fatores importantes 
que são difíceis ou impossíveis de prever e estão fora do seu controle. Fatores importantes que podem levar a diferenças significativas entre os resultados reais e as expetativas sobre eventos 
ou resultados futuros incluem a estratégia de negócios da Sociedade, os desenvolvimentos da indústria, as condições do mercado financeiro, a incerteza dos resultados dos projetos futuros e 
operações, planos, objetivos, expetativas e intenções, entre outros. Tais riscos, incertezas, contingências e outros fatores importantes podem conduzir a que os resultados reais da GALP 
Energia ou da indústria sejam materialmente diferentes dos resultados expressos ou implícitos nesta apresentação por tais declarações prospetivas. 
 
A informação, opiniões e declarações prospetivas contidos nesta apresentação respeitam apenas à data desta apresentação e estão sujeitos a modificação sem necessidade de comunicação. 
A GALP Energia e os respetivos representantes, agentes, trabalhadores ou assessores não pretendem, e expressamente não assumem qualquer obrigação ou dever de, elaborar ou divulgar 
qualquer suplemento, adenda, atualizada ou revisão de quaisquer informações, opiniões ou declarações prospetivas contidas nesta apresentação com vista a refletir qualquer alteração, 
eventos, condições ou circunstâncias. 

. 

 



Informações disponíveis em Galp Assistencia Técnica 

galp.assistec@galpenergia.com 


