
Logística Reversa dos óleos 
lubrificantes pós-consumo.

Cadeia Regulamentada e
em Operação. Rerrefino.

Responsabilidade Compartilhada 
definida na norma do SISNAMMA
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destino previsto em lei 
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O MUNDO CONSOME CERCA DE 45 

BILHÕES DE LITROS DE  ÓLEO 
LUBRIFICANTE POR ANO.

ORIGINANDO MAIS OU MENOS 20 BILHÕES

DE LITROS  DE  ÓLEOS USADOS.

Resíduo Perigoso NBR 10.004

10 bilhões de litros  

(50%)  são  coletados 

e utilizados  

adequadamente

50%

?
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Entre 1991 e 1993  a  ONU  financiou 

estudos sobre a disposição de óleos 

usados no mundo.  

Conclusão dos Estudos:

A solução para a disposição segura do

OLUC

é  o Rerrefino.  

5 litros recobrem 5000 m2 de um lago 

matando seus organismos, por asfixia.

Queima sem tratamento = compostos 

clorados, monóxido de carbono, metais 

pesados  e substâncias tóxicas e corrosivas. 

10 litros  = 20 g de metais pesados.

Dê ao óleo lubrificante usado ou contaminado o

destino previsto em lei 



Logo :
6º  maior 

gerador de

óleo usado

Brasil:  Estimativa

600/650   - Milhões 

de litros /ano 
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PETRÓLEO  AINDA  É  A  PRINCIPAL FONTE DE ENERGIA NO MUNDO.PETRÓLEO  AINDA  É  A  PRINCIPAL FONTE DE ENERGIA NO MUNDO.

Lubrificante = É FRAÇÃO 
NOBRE  do  Petróleo.

Lubrificante = É FRAÇÃO 
NOBRE  do  Petróleo.

Melhor   Petróleo 

Árabe Leve 

Obtenção  média  - 7,0 % 

Petróleo Nacional 
3,0%  em  média 
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Situação da coleta de OLUC no Brasil - 1963   a   1993    /   2016

Em 1963 –

O CNP, através da

Resolução CNP 06/63,

determina:

Art. 1º - Fica proibido

em todo território

nacional a destinação

do óleo lubrificante

usado ou

contaminado, para

outros fins que não o

rerrefino.

Em 1993 -

Surge a 

Resolução 

Conama  

09/93.                         

Resolução  

Conama 

362/05   e

SIMP – 2016 

SIMP - ANP  - DEMONSTRATIVO DE 2016

Ano Vol. Vol. Vol Meta Vol. Vol.

2.016 comercial Dispensado Base Mínima coletado contratado

ms3 1.207.096 186.908 1.020.157 396.841 431.392 412.801

% 100,00% 15,48% 84,52% 38,90% 42,29% 40,46%

Fonte Boletim  nº 1 Jan. 2017  - pág. 37 

Ano Consumo  m 3 Coleta m3 Percentual

1.993          906.504             103.928           11,46   %

2.003          937.989              239.286          25,51   %

Art. 10 – Relaciona os 

óleos dispensados de

coleta
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Lei  do Petróleo  - 9.478, de  06 .Agosto. 1997

Art. 1º - As políticas nacionais para o aproveitamento
racional das fontes de energia visarão :

IV - Proteger o meio ambiente   e promover a conservação de 
energia;         

V - Garantir o fornecimento de derivados de petróleo em todo 
território    nacional,  nos termos do  § 2º do  art. 177 da C.F.         

VIII - Utilizar fontes   alternativas  de  energia,  com 
aproveitamento econômico dos insumos disponíveis  e das 
tecnologias  aplicáveis;

VIII - Utilizar fontes   alternativas  de  energia,  com 
aproveitamento econômico dos insumos disponíveis  e das 
tecnologias  aplicáveis;



Refinaria

Importador

Óleo 
Básico

Óleo 
Básico

Óleo 
Básico

RESÍDUOS

Res. Conama 362/2005.

Res.  ANP 18 – 19 e 20 de 2009  - 17/2004

Recepcionadas pela Lei PNRS e Decreto 

Óleo usado 
RERREFINO  

Embalagens 
RECICLAGEM 

Fluxo de Comercialização de Lubrificantes 

Óleo Básico
Rerrefinado

Compulsórias. 

Ditam a forma e  o 

modo  de  como 

fazer.    

Dê ao óleo lubrificante usado ou contaminado o

destino previsto em lei 

Instrumento

Acordo Setorial



Dê ao óleo lubrificante usado ou contaminado o
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659.000

m3

481.000 

m3

> No Brasil, tanto a Resolução 362/2005 como a Resolução da ANP 20/2009, Atribuem ao Produtor e

ao Importador a Responsabilidade pela Coleta do óleo pós consumo. Essa obrigação também ocorre na

Europa e nos Estados Unidos;

Essa obrigação veio reforçada pela Lei 12.305/2010

No Brasil o Importador e o Produtor tem duas formas de atender a essa legislação: (artigo 6º e 23)

Ele poderá:

i) celebrar contrato com pessoa jurídica autorizada pela ANP para o exercício da atividade de

coleta de óleo lubrificante usado ou contaminado; (opção que tem predominado) ou

ii) obter autorização da ANP para o exercício da atividade de coleta de óleo lubrificante usado ou

contaminado.

§ 5º - A contratação com coletor terceirizado não exonera o produtor da responsabilidade pela

coleta e destinação legal do óleo lubrificante usado ou contaminado, respondendo o produtor,

solidariamente, pelas ações e omissões dos coletores com quem contratar.

Regulação da Coleta do Pós Consumo



Dê ao óleo lubrificante usado ou contaminado o

destino previsto em lei 

Art. 1º Todo o óleo lubrificante usado ou contaminado disponível deverá ser coletado, ou

alternativamente, garantida sua coleta pelos produtores ou importadores de óleo lubrificante
acabado, mesmo que superado o percentual mínimo fixado por esta Portaria,
bem como sua destinação final de forma adequada.

Art. 2º Os volumes de óleo lubrificante usado ou contaminado coletados deverão ser

calculados de acordo com a participação no mercado de óleo lubrificante acabado dos

produtores e importadores de óleo lubrificante acabado, por região e País, correspondentes,

no mínimo, aos percentuais estabelecidos na tabela a seguir:

Ano

Regiões

Brasil
Nordeste Norte

Centro-

Oeste
Sudeste Sul

2016 33,0% 32,0% 36,0% 42,0% 38,0% 38,9%

2017 34,0% 33,0% 36,0% 42,0% 38,0% 39,2%

2018 35,0% 35,0% 37,0% 42,0% 39,0% 39,7%

2019 36,0% 36,0% 38,0% 42,0% 40,0% 40,1%

PORTARIA INTERMINISTERIAL  MME/MMA100/2016 

Coleta alcançada em 2016  -- 42,29%
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Sistema 
Existente 
Normas

Atores da 

cadeia

Responsáveis 

pela Logística 

Reversa

• Res. Conama 362/05

• Lei do Petróleo 9.478/97

• Resoluções da  ANP nºs 

18, 19  e  20/ 2009

• Lei 12.305/2010 

• Decreto Regulamentador 

7.404 /  2.010

• Lei de Crimes 

Ambientais 9.605/98

• Convênios Confaz.

• SIMP – Resolução ANP

nº 17/2004

• Geradores

• Revendedores  e Distribuidores

• Coletores

• Rerrefinadores

• Produtores e Importadores

• Responsabilidade 

Compartilhada 

• Poder Público

Governo

OEMAS
Secretarias de 
Meio Ambiente

IBAMA

Fornecimento
de

Dados

Controle: Agência 

Nacional do 

Petróleo (ANP).

SIMP

 Existência de Coleta por 

empresas 

clandestinas.(CCO falsos)

 Desvio para utilização 

como combustível. 

 Ações que dependem do 

esforço da fiscalização. 

Informações 

Disponíveis no Site 

da ANP,  para 

otimizar Fiscalização

Desvios 

da 

obrigação 

Legal



Resolução Conama 362.2005 

Produtores e Importadores

Distribuidores/Revendedores

Consumidores 

Finais

Coletores / Rerrefinadores

Define os agentes da cadeia e suas

Responsabilidades art. 16 a 20

Reponsabilidade 

Compartilhada
A ANP tem como finalidade promover a

regulação, manter o acervo das informações e

dados técnicos relativos às atividades reguladas

da indústria do petróleo. (ART. 8º Lei - 9.478/97)

Dê ao óleo lubrificante usado ou contaminado o

destino previsto em lei 

Dupla 

Competência

Regulatória

 Resíduo

 Matéria  Prima 
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Resolução Conama 362.2005

O art. 2º define

Rerrefino.

Categoria de 

processos 

industriais que 

objetiva

O art. 2º define

Rerrefino.

Categoria de 

processos 

industriais que 

objetiva

Remoção de Contaminantes.

Obtenção de  óleos básicos de

petróleo,  conforme especificações 

técnicas da  ANP. Resolução 669/17

Matéria  Prima  do  Processo 

Produtivo  de  lubrificante acabado.

Reintrodução do Resíduo em novo 
ciclo de vida do Produto.

Reintrodução do Resíduo em novo 
ciclo de vida do Produto.

Todo OLUC deve ser recolhido, coletado de modo que não afete 

negativamente o meio ambiente e propicie a máxima recuperação 

dos constituintes nele contido.  (art. 1º)
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Base   Asfáltica

Óleo  Básico  Rerrefinado

Rendimento  médio 70% 



“RERREFINO”

RENOVANDO O 

CICLO DE VIDA 

DO  

PRODUTO.

Dê ao óleo lubrificante usado ou contaminado o

destino previsto em lei 
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LOGÍSTICA REVERSA  - Decreto 7.404/2010 - Art. 16 

Dos Instrumentos e da Forma de Implantação da Logística Reversa

Art. 15. Os sistemas de logística reversa serão implementados e operacionalizados por meio dos

seguintes instrumentos:

I - acordos setoriais;

II - regulamentos expedidos pelo Poder Público; ou

III - termos de compromisso.

Art. 16. Os sistemas de logística reversa dos produtos e embalagens previstos no art. 33, incisos I a IV,
da lei 12.305 de 2010, cujas medidas de proteção ambiental podem ser ampliadas mas não

abrandadas, deverão observar as exigências específicas previstas em:

I - lei ou regulamento;

II - normas estabelecidas pelos órgãos do SISNAMA, (Resolução Conama 362/2005);

e em outras normas aplicáveis; (Todo arcabouço legal expedido pela ANP), ou

III - acordos setoriais e termos de compromisso.

Art. 19. Os acordos setoriais são atos de natureza

contratual, firmados entre o Poder Público e os fabricantes,

importadores, distribuidores ou comerciantes, visando a

implantação da responsabilidade compartilhada pelo

ciclo de vida do produto.

Cadeias

preexistentes

Cumprem normas 

regulatórias aplicáveis 

Novas 

Cadeias

Acordo Setorial 

Decreto exp. P. Públ.
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Fonte

Fonte

A  coleta de OLUC em 

2.016 foi realizada em  

4.046 municípios.
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Volume de OLUC  coletado por 

Região em 2016   431.292  M3

659.000

m3

481.000 

m3

236.332

83.480

47.032

28.099
36.349

Sudeste

Sul

Nordeste

Norte

C.Oeste

Fonte

367,106

387,505

422,386
416,656

370,188

406,248
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Rerrefino 2011  - 2016  em  mil    m³
Volume de Óleo Usado Processado

2012 2013 2014 2015 20162011

Logística Reversa dos Óleos Lubrificantes – Pós consumo. 

Segue o ordenamento específico do artigo 16 do Decreto
Sindirrefino

Fonte
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O Rerrefino diminuindo a 

dependência Externa 

Ano de  2016.

Rerrefinado

Primeiro

Refino 

406.248

259.990
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Volume de OLUC processado em 2016
em m3 e Produção de Óleo 

Básico  Rerrefinado 

Produção Petrobrás

Importação de

Básico

Básico Rerrefinado

Rerrefinado Produção 

Nacional

Importado

Fonte
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05

02

05

08
16

4.046  Municípios 

Depósito Padrão

O SISTEMA  DE  LOGÍSTICA  IMPLANTADO  E  EM FUNCIONAMENTO  

 Processamento de OLUC – 518.500 / ano

 Armazenamento OLUC (Bases)       9.251,31

 Idem na unidade de rerrefino 25.811,85

 Armazenamento de Básico  11.123,00

CAPACIDADE EM  M3

36 – Centros de Coleta



Dê ao óleo lubrificante usado ou contaminado o

destino previsto em lei 

Número de Veículos 

ETAPAS COLETA CAPACIDADE QUANTIDADE

VUC`s. cidades 1.000 lts. 64

Ponto  a  Ponto 5.000  lts. 578

Rota Determinada 10 / 15.000  lts. 109

Transp. p/ a Ind. 35 / 40.000  lts 98

TOTAL 849

Atendem às Normas de T P P
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Seguro é caro, mas, 

experimente um acidente.
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> A Logística Reversa dos lubrificantes pós-consumo no país, se acha

implantada e consolidada dispondo de instalações para processar mais de

500 milhões de litros/ano de lubrificante usado ou contaminado.

> Essa prática de proteção ambiental, mais do que significar o cumprimento à

severa legislação ambiental, é uma importante decisão de governo para

garantir o suprimento e a oferta interna de óleos básicos.

> O sistema de Logística Reversa do OLUC não necessita de Acordo

Setorial, pois a sua regulamentação está consolidada nas Resoluções e

Portarias do MMA/IBAMA e MME/ANP, recepcionadas pelas Lei 12.305/2010 e

Decreto 7.404/2010 com nuances próprias, cuja ações vem atendendo a

todas as metas fixadas pelo governo federal.

Posição  do  Sindirrefino:
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O setor tem feito esforços para  ampliar a 

coleta e o rerrefino, o que vem conseguindo  

graças a maciços investimentos 

O maior óbice ainda  é o desvio do óleo usado para 

outras finalidades  proibidas.

Só os instrumentos de comando e 

controle, empreendidos pelos órgãos de 

governo tem  se revelado insuficientes.   

Recomenda-se a conjugação de esforços entre o

setor privado e os órgãos licenciadores de

atividades que gerem óleo usado.

O Sindirrefino entende que isto é possível com a

troca de informações e cooperação mútua, em

ações pontuais, ampliando-se as conquistas já

alcançadas.
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Muito  Obrigado   !!!!

Aos Organizadores do Evento 

e aos  participantes.

Walter Françolin 

Diretor  Executivo  do  Sindirrefino.

Diretor Adjunto do Departamento de Meio 

Ambiente  da  FIESP.

Tel. (**11)  5531.0375

sindiref@terra.com.br


