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PANORAMA ATUAL DO MERCADO EM OUTROS PAÍSES

• Visão geral

• Europa
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Degradação térmica do PVC

- Consiste na desidrocloração, reação progressiva entre átomos 
de cloro e hidrogênio vizinhos ao longo da cadeia polimérica.
Esse fenômeno pode ser identificado pela mudança de 
coloração, que tende a amarelar.
- A degradação inicia em sítios de menor estabilidade, como:

- Cloro ligado a carbonos terciários
- Ligações duplas
- Finais de cadeia
- Grupos ativadores ou catalisadores (óxidos, peróxidos, 

HCl)
- Cisão de cadeia e ligações cruzadas podem ocorrer ao longo 

do processo de degradação, ocasionando uma deterioração 
geral das propriedades do PVC

Mecanismo de desidrocloração

Importância do fator K na deterioração
O fator K é um parâmetro relacionado inversamente ao
número de finais de cadeia na estrutura molecular do PVC.

Quanto maior o fator K, menor a 
tendência de degradação do PVC

Fonte: Jr., A. R. et all. Tecnologia do PVC. São Paulo: ProEditores, 2004.



INTRODUÇÃO

4

M
e

ta
is

Base Chumbo

Carbonatos
Um dos tipos de mais baixo custo, 
limitado quanto ao uso em altas 
temperaturas ou condições severas de 
processamento.

Sulfatos
Boa aplicação para altas temperaturas, 
normalmente associado a altas 
velocidades de processamento.

Estearatos
Associado a sais de chumbo, 
proporciona maior lubrificação para 
aplicações rígidas.

Ftalatos
Associado a plastificação, muito 
utilizado em flexíveis, excelente para 
cabos e fios.

Base Estanho

Maleatos
Boa eficiência e baixo custo. 
Muito utilizados em aplicações 
transparentes com baixo odor.

Mercaptídeos
Excelente resistência térmica e 
manutenção da cor inicial, porém 
possui forte odor.

Mercaptocarboxilatos
Une as características de 
estabilidade térmica e estabilidade 
de cor dos mercaptídeos com boa 
resistência à luz dos carboxilatos.

Sais de Zn

Ca/Zn
Mais utilizado do mercado, devido a 
ausência de metais pesados, boa 
flexibilidade de aplicações e poucas 
restrições quanto ao seu uso.

Ba/Zn
Estabilidade térmica um pouco superior  
em relação ao cálcio. Algumas 
legislações restringem a utilização de 
bário e também o classificam  como 
nocivo..

Ba/Cd/Zn
Alta estabilidade térmica e resistência 
ao intemperismo, porém apresenta 
grandes limitações em diversos 
segmentos devido a presença de Cd, 
elemento extremamente tóxico.

O
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s Ésteres de ácido aminocrotônico
Possui aprovação para a indústria 
alimentícia em vários países da 
Europa. Muito utilizado em 
composições rígidas. Necessário 
acréscimo de lubrificantes e 
comumente associado à óleos 
epoxidados.

Derivados de uréia
Pequena ação de estabilidade à 
luz. Combinados com óleos 
epoxidados

Óleos epoxidados
Óleo de soja e alguns ésteres. 
Usados como estabilizantes e 
como veículos em alguns casos. 
Normalmente utilizados em 
flexíveis.

Tipos de estabilizantes térmicos 

Utilizados em aplicações rígidas de alta 
transparência, podendo ser 
combinados com óleos epoxidados
para aumentar sua efetividade.

. Rodolfo, Antônio et ali (2007) Mecanismos de Degradação e Estabilização Térmica do PVC
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Mecanismos dos diferentes estabilizantes

Estabilizantes a base de Chumbo
Tem o objetivo de estabilizar o cloro liberado pela 
degradação térmica através da formação de 
cloretos estáveis e impedir a sua ação na 
degradação do PVC.

Estabilizantes a base de Ca/Zn, Ba/Zn e 
Ba/Cd/Zn

O zinco possui forte efeito de captura do cloro, 
porém o cloreto de zinco catalisa a reação de 
desidrocloração. Por esse motivo, existem outros 
metais associados que, através de uma dupla 
troca, criam outro cloreto mais estável e 
regeneram o sal de zinco.

Estabilizantes a base de Estanho
Compostos baseados em organo-estanho, 
sequestram o cloro e também impedem a 
formação de ligações duplas entre carbonos. 
Possuem alto efeito de estabilização térmica.

Fonte: Almeida, D. V. Substituição de estabilizantes a base de chumbo pelo de cálcio-zinco no processo produtivo de tubos de PVC rígidos. São Paulo: UNESP, 2005. 18p.
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Fatores que influenciam na escolha do estabilizante

Legislação

Aspecto

Exposição

Tipo de 
processo

Número de 
processos

Aplicação

• Aspecto: cristalinidade, coloração, brilho e 
rigidez do transformado.

• Exposição: condições de exposição do 
material transformado. É um fator 
importante, que pode ser ajustado até certo 
ponto através da quantidade  utilizada de 
estabilizante, e não necessariamente com 
o tipo de metal base..

• Tipo de processo: Extrusão, injeção, calandragem,etc
• Número de processos: quantidade de processos 

térmicos que a resina passará até adquirir sua forma 
final.

• Aplicação: relaciona condições de aspecto e 
exposição, não sendo o fator dominante quando da 
definição da quantidade de estabilizante a ser utilizado, 
uma vez que os fatores relacionados a processo são 
mandatórios. 
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Variação da razão quantidade estabilizante / quantidade de resina PVC:

Rígidos

• Nos estabilizantes em pó utilizado em rígidos, devido à sua 
baixa aditivação, é necessário o acréscimo de lubrificantes. 
Isto resulta em uma menor concentração de metais 
estabilizantes na fórmula e aumenta a quantidade mássica de 
estabilizante necessária.

Flexíveis

• Aplicações flexíveis possuem plastificantes, os quais já 
possuem efeito de estabilização térmica, diluem a resina e 
atuam também como lubrificantes. Por esses motivos,  a razão 
massa estabilizante/massa PVC é menor em relação aos 
rígidos. 

Estanho

• Vendido praticamente puro, na forma líquida. É portanto um 
produto concentrado e apresenta estabilidade térmica superior 
às anteriores. Por vezes é necessário um veículo para facilitar 
sua homogeneização. 

Considerando rígidos com extrusoras dupla rosca, flexíveis podendo variar para monorosca; Considera-
se também apenas um processo de transformação.
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• O estudo foi realizado com base em pesquisa primária e pesquisa secundária. Na pesquisa
primária, foram contatadas empresas pertencentes a toda cadeia de utilização de
estabilizantes de PVC: produtores de PVC, produtores de estabilizantes, produtores de
compostos e transformadores de diversos segmentos. Na pesquisa secundária, foram
utilizados dados da ABIQUIM e MDIC (comércio exterior), além de reportagens e artigos
acadêmicos relacionados ao tema.

Tamanho de Mercado
O tamanho do mercado foi dimensionado com base nas informações oriundas da pesquisa
primária acerca da proporção mássica utilizada de estabilizante em relação ao a massa de
PVC, para cada aplicação. O volume resultante foi confrontado com dados relativos às
informações de volumes de produção de estabilizante obtidas também na pesquisa.

Dados da Demanda Dados da Oferta

Inteligência de Mercado

Dimensionamento do Mercado

Segmentação de Mercado
O perfil de segmentação de mercado também foi consolidado com base nas informações
oriundas da pesquisa primária, nesse caso referentes aos tipos de estabilizantes utilizados em
cada segmento avaliado.
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Produtores de Estabilizantes Térmicos - 2014

Empresa Localização
Capacidade
Nominal (t)

Chemson Rio Claro/SP 35.000

Baerlocher Americana/SP 13.800

Inbra Diadema/SP 4.320

BBC Itupeva/SP 1.400

Total - 54.520

• A oferta de estabilizantes térmicos para PVC no Brasil é direcionada pela produção local, uma vez que a 
importação não é significativa, em função do perfil do produto ser de alto grau de customização.

• A substituição de fornecedores é uma prática incomum, pois requer bastante tempo e estudo para 
adaptação do estabilizante ao processo.  Por esse motivo, o perfil de compras, normalmente, não varia 
muito.

• Por aplicar uma pequena quantidade, o custo do estabilizante no produto final não é representativo, o 
que incentiva os transformadores a buscar pela qualidade e adaptação ao processo.

• Em 2015 o nível operacional foi cerca de 52%, sendo que o volume estimado para a exportação 
respondeu por aproximadamente 7% da produção total.

Fonte: ABIQUIM, Guia 2013/2014, MaxiQuim

Consumo Aparente de 
Estabilizantes 2015 

Dado ton

Produção 28.311

Importação 0

Exportação 1.875

Nop 52%

CA 26.436
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Fabricantes Nacionais de Estabilizantes Térmicos

Localização Rio Claro/SP

Capacidade nominal (t) 
2014

35.000

Participação no mercado 
de rígidos

95%

Participação no mercado 
de flexíveis

5%

Produção por tipo de 
estabilizante (%massa)

Ca/Zn 95%

Ba/Zn Não Produz

Ba/Cd/Zn Não Produz

Pb 5%

Sn Não Produz

• Multinacional com matriz na Áustria
• Fundada em 1979
• Iniciou as operações no Brasil em 1988
• Produz apenas estabilizantes em pó 

tanto para rígidos, quanto para flexíveis

Fonte: MaxiQuim, ABIQUIM
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Fabricantes Nacionais de Estabilizantes Térmicos

Localização Americana/SP

Capacidade nominal (t) 
2014

13.800

Participação no mercado 
de rígidos

70%

Participação no mercado 
de flexíveis

30%

Produção por tipo de 
estabilizante (%massa)

Ca/Zn 80%

Ba/Zn 7%

Ba/Cd/Zn 3%

Pb 9%

Sn 1%

• Multinacional com matriz na Alemanha.
• Iniciou as operações no Brasil em 1973.
• Produz estabilizantes sólidos à base de 

Ca/Zn, Pb, e estabilizantes líquidos de 
combinados metálicos.

• Principal fornecedor para o mercado de 
flexíveis

• Possui também unidade produtiva no Brasil 
voltada ao segmento de Oleoquímica.

Fonte: MaxiQuim, ABIQUIM
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Fabricantes Nacionais de Estabilizantes Térmicos

• Empresa nacional
• Fundada em 1939
• Produz estabilizantes em pó para 

rígidos
• Segundo maior fornecedor para 

flexíveis 

Produção por tipo de 
estabilizante (%massa)

Ca/Zn 75%

Ba/Zn 13%

Ba/Cd/Zn 7%

Kicker 4%

Sn 1%

Localização Diadema/SP

Capacidade nominal (t) 
2014

4.320

Participação no 
mercado de rígidos

66%

Participação no 
mercado de flexíveis

34%

Fonte: MaxiQuim, ABIQUIM
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Fabricantes Nacionais de Estabilizantes Térmicos

• Empresa nacional
• Início das operações: 1986
• Produz estabilizantes sólidos e líquidos.
• Maior presença no mercado de flexíveis.
• Produz apenas estabilizantes base Ca/Zn
• Possui também produção de óleo de soja epoxidado. 

Fonte: MaxiQuim, estimado

Localização Itupeva/SP

Capacidade nominal (t) 
2015

1400
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Segmentação do Consumo Aparente  
PVC 2015 (mil tons)

Processo Demanda
Extrusão tubos 476
Extrusão perfis 200
Extrusão filmes 71
Extrusão de fios e cabos 62
Injeção de rígidos 61
Calandragem de flexíveis 36
Injeção de flexíveis 31
Termoformagem 25
Extrusão mangueiras 20
Calandragem de Rígidos 20
Espalmagem 18
Moldagem por sopro 6

Total 1026

Uso de estabilizantes para PVC 
Processo pcr
Extrusão tubos 2,5
Extrusão perfis 3,0
Extrusão filmes 1,5
Extrusão de fios e cabos 2,5
Injeção de rígidos 4,5
Calandragem de flexíveis 2,0
Injeção de flexíveis 3,0
Termoformagem 2,0
Extrusão mangueiras 1,5
Calandragem de Rígidos 1,5
Espalmagem 2,0
Moldagem por sopro 2,0

Consumo de Estabilizantes - 2015 
(mil tons)

Processo Demanda
Extrusão tubos 11,9
Extrusão perfis 6,0
Extrusão filmes 1,0
Extrusão de fios e cabos 1,6
Injeção de rígidos 2,7
Calandragem de flexíveis 0,7
Injeção de flexíveis 0,9
Termoformagem 0,5
Extrusão mangueiras 0,3
Calandragem de Rígidos 0,7
Espalmagem 0,4
Moldagem por sopro 0,1

Total 26,4

2,58*
RELAÇÃO OBTIDA DO CONSUMO DE 
ESTABILIZANTE FRENTE AO CONSUMO DE PVC NO 
BRASIL EM 2015 (pcr)

(Demanda de Estabilizantes (26,4 mil tons) / Demanda de PVC (1026 mil tons))*100 = 2,58 pcr

* Considera o volume total do estabilizante formulado

Fonte: MaxiQuim

Fonte: MaxiQuim, Pesquisa Primária
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45,0%
22,7%

10,4%
5,9%

3,9%3,5%
8,6%

   Extrusão tubos    Extrusão perfis
   Injeção de Rígidos    Extrusão de fios e cabos
   Extrusão filmes    Injeção de flexíveis
   Outros

SEGMENTAÇÃO POR TIPO DE PROCESSO 2015 - BRASIL 
Total: 26,4 mil toneladas

Rígidos
81,5%

Flexíveis
18,5%

SEGMENTAÇÃO POR TIPO DE TRASFORMADO DE PVC 
BRASIL 2015

Total: 26,4 mil toneladas
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• Assim como na Europa, o principal estabilizante utilizado é o de base Ca.

SEGMENTAÇÃO POR TIPO DE ESTABILIZANTE 2015 - BRASIL 
Total: 26,4 mil toneladas

• Dentre os de base Ca, o principal é o de Ca/Zn.

Segmentação por tipo de estabilizante

SEGMENTAÇÃO POR TIPO DE METAL CONTIDO NO 
ESTABILIZANTE 2015 - BRASIL

Ba/Zn
6,0%

Ba/Cd/Zn
0,5%

Ca/Zn
86,4%

Sn
0,7%Pb

6,5%

* Ba, Sn, Pb e Cd

Não 
Pesados

86%

Metais 
Pesados*

14%
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Tipo de estabilizante por segmento de processo: RÍGIDOS

• O segmento de rígidos é o principal no volume de consumo de estabilizantes, bem
como onde já ocorreram as principais iniciativas de substituições.
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Tipo de estabilizante por segmento de processo: RÍGIDOS

• Estabilizantes Ca/Zn são os principais tipos utilizados;

• O segmento de rígidos é o que concentra maior participação de uso do estabilizante
base chumbo ainda, principalmente nas aplicações de tubos e perfis, como será
descrito adiante.

92,4%

6,9%
0,7%

Bases utilizadas

Ca/Zn Pb Sn
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Tipo de estabilizante por segmento de processo: EXTRUSÃO DE TUBOS

• Principal segmento consumidor de estabilizantes térmicos para PVC, com 45% de participação no consumo total; No
mercado específico de estabilizantes para rígidos, detém participação de 57%.

• A eliminação de uso de chumbo em tubos e conexões de PVC é fruto de um movimento voluntário da cadeia produtiva
do PVC, liderada pelo Instituto do PVC. Em 2002, foi colocado em prática um “Acordo Voluntário” pioneiro no mundo: a
substituição de estabilizantes térmicos à base de sais de chumbo por sais de cálcio/zinco (Ca/Zn) em tubos e conexões
de PVC, maior mercado consumidor desta resina. Desse acordo inédito foram signatários os fabricantes de resinas, os
principais fabricantes de tubos de PVC e de estabilizantes térmicos do Brasil.

• Assim, o uso de estabilizantes Ca/Zn domina amplamente as tecnologias para o setor, inclusive oferece algumas
vantagens em relação ao Pb, como lubrificação.

• Estabilizantes de chumbo ainda são utilizados em parte residual do segmento, principalmente em caso de
transformadores de pequeno porte, que demonstram maior resistência à substituição.

92,8%

7,2%

Estabilizantes utilizados

Ca/Zn Pb
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Tipo de estabilizante por segmento de processo: EXTRUSÃO DE PERFIS

• A substituição do Pb, da mesma forma que no segmento de extrusão de tubos, já ocorre há cerca de 8 anos.

• Na aplicação específica de forros, o estabilizante Ca/Zn surgiu como solução técnica para produtos destinados a áreas
pantanosas e/ou úmidas, onde o produto contendo Pb apresentava amarelamento e deterioração.

• No final de 2014 foi realizada a revisão da norma ABNT NBR 14285, implementando a especificação da proibição do uso
de estabilizantes à base de chumbo em forros de PVC, ação que também é fruto de um movimento voluntário da cadeia
produtiva do PVC, liderada pelo Instituto do PVC.

• No mercado específico de forros a penetração do Pb é muito pequena, porém em produtos como perfis, rodapés, portas
sanfonadas e esquadrias para janelas ainda se utiliza estabilizante contendo chumbo em parte do mercado, a qual atrela
o uso do metal pesado a ganhos de velocidade de processamento, permitindo um maior tempo de operação da extrusora
sem pausas para limpeza, além de permitir um maior range operacional de temperatura. O uso de estabilizantes Ca/Zn
exige um controle maior da temperatura de processo, requerendo portanto extrusoras bem aferidas e, por vezes, mais
modernas.

92,0%

8,0%
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Tipo de estabilizante por segmento de processo: INJEÇÃO DE RÍGIDOS

• A exemplo do mercado de forros, o estabilizante Ca/Zn surgiu com uma grande vantagem técnica em relação ao
estabilizante de chumbo no segmento de injeção, pois sua formulação composta por estearatos proporciona maior
lubrificação, auxiliando o processo de injeção. Por esse motivo , o uso de estabilizantes de Pb está quase extinta no
segmento de injeção.

• O processo por injeção abrange, além de conexões, a fabricação de brinquedos, aplicação na qual o uso de chumbo é
totalmente proibido, além de Cd. No caso dos brinquedos, o uso predominante é de estabilizantes líquidos de CaZn, uma
vez que são classificados como flexíveis.

• Devido à agressividade e a alta temperatura empregada no processo de transformação, a injeção é um dos segmentos
com maior proporção mássica de uso do estabilizante formulado em relação ao PVC consumido, Por outro lado mantém
um controle de temperatura melhor que o da extrusão, não apresentando tanto problema com variação de temperatura e
queima de polímero.

96,9%

3,1%
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Tipo de estabilizante por segmento de processo: CALANDRAGEM DE RÍGIDOS

• Processo associado às aplicações de blisters e laminados rígidos.

• No mercado de blisters são utilizados apenas Ca/Zn e/ou mistos de Ca/Zn com Sn para auxiliar na estabilidade térmica e
garantir transparência ao produto final.

• No caso de laminados rígidos para display e materiais gráficos e promocionais cristalinos é utilizado predominantemente
estabilizante base Sn. Funciona como solução técnica, utilizado em proporções mássicas do estabilizante formulado em
relação ao PVC consumido muito menores que as verificadas para o estabilizante de Ca/Zn. Resulta em custo bastante
elevado e possui a desvantagem de apresentar forte odor no transformado final.

• O estabilizante de Ca/Zn possui, nas aplicações de rígidos cristalinos, desvantagem por apresentar aspecto leitoso, o
que no caso de rígidos opacos acaba não interferindo muito. Existem alguns grades extremamente específicos de Ca/Zn
que solucionam esse problema, porém com um valor agregado ainda muito alto. A barreira para a substituição nesse
mercado é justamente deixar essa tecnologia mais acessível.
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Tipo de estabilizante por segmento de processo: FLEXÍVEIS

• O segmento de flexíveis está
associado à aplicação de
estabilizantes na forma líquida, pois
são mais facilmente dispersos pela
utilização de plastificantes que,
usualmente, são misturados aos
estabilizantes para adição no PVC,
posteriormente.

• Transformadores desse segmento
compram, quase que exclusivamente,
o composto de PVC pronto, uma vez
que tipicamente possuem extrusoras
monorosca, o que impede a eficaz
mistura do estabilizante na resina.
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Tipo de estabilizante por segmento de processo: FLEXÍVEIS

• O chumbo é vendido em forma sólida e é
aplicado em flexíveis, em especial, na
extrusão de fios e cabos.

• O segmento de calçados, principalmente
no mercado nacional, utiliza
principalmente Ba/Zn. Este substituiu o
Ba/Cd/Zn que ainda participa com
volumes irrisórios neste mercado.

• Mercado de exportação de calçados
predomina a utilização de Ca/Zn.

• Calandrados flexíveis utilizam majoritariamente (cerca de 60%) de Ba/Zn,
principalmente em lonas e Siders. O segundo estabilizante mais usado nesse
segmento é o Ca/Zn, seguido por uma participação ainda residual de Ba/Cd/Zn, em
torno de 15%.

59,9%

32,4%

2,8% 5,0%

Bases utilizadas

Ca/Zn Ba/Zn Ba/Cd/Zn Pb
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Tipo de estabilizante por segmento de processo: FIOS E CABOS

• Segmento consumidor de compostos de PVC, mesmo os maiores fabricantes. Devido a aditivação de outros sólidos,
como alguns carbonatos, os estabilizantes em compostos para fios e cabos são utilizados em forma de pó, uma prática
incomum no segmento de flexíveis.

• Nas aplicações para o setor automobilístico, um dos principais consumidores de fios e cabos de PVC, é exigida a
ausência total de Pb há mais de 10 anos, pois seguem a norma Rohs. Assim, não são utilizados estabilizantes a base de
Pb.

• Em parte das aplicações como fiações elétricas ainda são utilizados estabilizantes a base de Pb.

• Pequenos produtores ainda possuem extrusoras antigas e com grande variação na temperatura de processamento, o
que favorece e justifica a aplicação de Pb.

• Empresas produtoras de compostos já mantém programas de conscientização e incentivo a substituição dos
estabilizantes base chumbo para base Ca/Zn para o segmento, nas aplicações onde ainda se utiliza o Pb.
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• Resolução RDC n 42, , de 29 de agosto de 2013 – ANVISA: Dispõe sobre o regulamento 
técnico MERCOSUL sobre limites máximos de contaminantes inorgânicos em alimentos 
(incluso metais pesados)

• Para tubos, a norma NBR 8219 prescreve o método pelo qual deve ser verificado o efeito
sobre a água de tubos e conexões de PVC destinados a condução de água potável e limita
a quantidade de extraíveis em água.

a) na água da primeira extração, a quantidade máxima de chumbo é limitada a 1 ppm;

b) na água da terceira extração, a quantidade máxima de chumbo é limitada a 0,3 ppm

• ABNT NBR 5648 (2010)- Tubos e conexões de PVC-U com junta soldável para sistemas
prediais de água fria — Requisitos : proíbe uso de chumbo

• ABNT NBR 5688 (2010) - Tubos e conexões de PVC-U para sistemas prediais de água
pluvial, esgoto sanitário e ventilação – Requisitos : proíbe uso de chumbo
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• ABNT NBR 11786 (1998) – Segurança do Brinquedo: estabelece limites máximos de metais
pesados em brinquedos.

• As normas RoHS e REACH, de nível mundial, proíbem a utilização de chumbo e restringem
a menos de 0,01% a presença de cádmio e a menos de 0,1% a presença de bromo.
Também restringem a utilização de bário em concentrações maiores. Tais normas são
seguidas principalmente pelos fabricantes do segmento automotivo e de outros segmentos
que tenham parte da produção voltada para exportação.

Elemento
Concentração máxima 

(mg/kg)

Antimônio 60

Arsênio 25

Bário 1000

Cádmio 75

Chumbo 90

Cromo 60

Mercúrio 60

Selênio 500

Fonte: Inmetro
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• Atualmente, estabilizantes base chumbo no Brasil não são mais comumente utilizados,
restando apenas consumos residuais em determinados segmentos.

• A eliminação de uso de chumbo no mercado brasileiro é fruto de um movimento
voluntário da cadeia produtiva do PVC, iniciado em 2002 e liderado pelo Instituto do PVC,
tendo como signatários os fabricantes de resinas, os principais fabricantes de tubos de
PVC e de estabilizantes térmicos do Brasil.

• Posteriormente, resultados semelhantes foram alcançados em outros segmentos, como a
revisão da norma ABNT NBR 14285, no final de 2014, implementando a especificação da
proibição do uso de estabilizantes à base de chumbo em forros de PVC, ação que
também é fruto do movimento liderado pelo Instituto do PVC.

• As ações continuam atualmente, e na próxima revisão da norma ABNT NBR 7665 -
Sistemas para adução e distribuição de água - Tubos de PVC 12 DEFOFO com junta
elástica – Requisitos – deverá constar a proibição do uso de chumbo.

• Novos desenvolvimentos que envolvam estabilizantes térmicos buscam exclusivamente
o uso de estabilizantes base Ca/Zn, o que consolida a total eliminação de estabilizantes
base chumbo do mercado brasileiro.

• No mercado específico de flexíveis, o uso de estabilizantes base Cd também deve ser
totalmente substituído, principalmente para evitar passivos trabalhistas devido ao
contato dos operadores com o metal pesado.
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• De acordo com a consultoria internacional Markets and Markets, o mercado mundial de
estabilizantes para PVC foi de 1,09 milhão de toneladas em 2014.

• Considerando-se o mercado mundial de PVC em 2014 de 40,5 milhões de toneladas (IHS),
temos que:

2,69
RELAÇÃO APROXIMADA DE CONSUMO DE
ESTABILIZANTE FRENTE AO CONSUMO DE PVC
NO MUNDO EM 2014 (pcr)

• A maior região demandante é a Ásia-Pacífico, com 57,1% do mercado total, sendo a China o
principal país consumidor de estabilizantes de PVC, tanto na região como no mundo.

Regiões

Tipos

• O tipo de estabilizante mais utilizado no mundo é o de chumbo, uma vez que é o tipo
principal no mercado da Ásia-Pacífico, ainda que em outras regiões como Europa e
Estados Unidos seu consumo seja minoritário.
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• Em um dos principais mercados do PVC, o de tubos de PVC, os tipos de estabilizantes
utilizados variam conforme a região do mundo.

América do Norte:
Base Sn

América do Sul:
Base Pb: Argentina, Bolívia, Uruguai, 
Paraguai
Base Sn: Colômbia, Venezuela, Equador
Peru: Base Pb, Ca/Zn
Brasil: Ca/Zn

Ásia:
Base Pb: sem regulação para 
eliminação de Pb
Para tubulação de água há regulação 
para não uso de Pb, porém, não é 
seguida.

Europa:
Base Ca

Oriente Médio / África:
Base Pb

Índia:
Base Pb

Fonte: Apresentação Dr. Alexander Schmid - The European Plastic Pipes and Fittings Association (TPPFA, Abril 2015)

Visão geral 
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• Em 2001 foi estabelecido oficialmente o primeiro compromisso voluntário da indústria
europeia do PVC, o Vinyl 2010,com o estabelecimento de um programa de dez anos para o
cumprimento de metas relacionadas com a sustentabilidade no PVC.

• O Vinyl 2010 era formado por toda a cadeia produtiva do PVC: ECVM (produtores de PVC),
ECPI (produtores de plastificantes de PVC), ESPA (produtores de estabilizantes) e EuPC
(transformadores de PVC).

• Dentro do programa Vinyl 2010, em 2001, os membros da Associação Europeia dos
Produtores de Estabilizantes (ESPA -European Stabiliser Producer Association)
estabeleceram a meta de zerar o consumo de estabilizantes baseados em chumbo nos
15 países da União Europeia (EU-15), até 2015, meta que foi estendida em 2014 para os
28 países (EU 28).

• No ano de 2001 os estabilizantes a base de cádmio não eram mais utilizados na indústria de
parte da Europa (EU-15), e em 2007 já não eram utilizados nos 27 países (EU-27). Porém
os estabilizantes a base de chumbo ainda eram utilizados.

MEMBROS DA 
ESPA - 2014
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• Os principais tipos de estabilizantes que passaram a substituir os de chumbo foram os
base cálcio, que em 2014 representaram mais de 70% do consumo.

Pb
10,8%

Base Ca
70,8%

Líquido
10,0%

Base Sn
8,5%

SEGMENTAÇÃO POR TIPO DE ESTABILIZANTE 2014 (EU 28)
Total: 130 mil toneladas

Aplicações de Estabilizantes por Tipo - 2014 
(EU 28)

Tipo Aplicações

Base Ca
Principal substituto do tipo Pb, também 

para contato com alimentos e 
aplicações médicas

Líquido
PVC flexível, pisos, chapas 

(calandragem)

Base Sn
Aplicações rígidas, incluso contato 

com alimentos
Pb Principalmente em perfis e tubulações

Fonte: ESPA

Fonte: ESPA

2,71
RELAÇÃO APROXIMADA DE CONSUMO DE
ESTABILIZANTE FRENTE AO CONSUMO DE PVC
NA EU 28 EM 2014 (pcr)
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• Dados da ESPA, de janeiro de 2016, confirmam que o uso de estabilizantes de chumbo
foi eliminado da Europa.

“ In 2015 the substitution continued and was completed by the year end (yellow dashes reflect
the real data). ESPA members are in the process of opening their books to an external auditor
to document the effective completion of the substitution.”
(Fonte: Stabilisers – What’s new? – Update January 2016 – ESPA)

Fonte: ESPA, 2016 
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• Apesar da baixa toxicidade do Bário (Ba), este metal também foi considerado como
metal pesado, juntamente como Cádmio (Cd), Estanho (Sn) e Chumbo (Pb)

• Brasil e Europa se destacam na substituição de estabilizantes com metais pesados

• Os esforços de institutos, fabricantes de PVC, produtores de compostos e normas
proibitivas resultaram na substituição de imensa parte dos estabilizantes com metais
pesados no país. Transformando o que antes era tendência em realidade

• Mesmo que a Europa seja considerada referência na aplicação de Ca/Zn, o Brasil está
ainda mais avançado na substituição e mais próximo da inutilização completa de
estabilizantes a base de metais pesados.
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