
Dê ao óleo lubrificante usado ou contaminado o 
 destino previsto em lei  

     A  Atividade de Rerrefino e os 
 constantes desafios. 
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Art. 225 – Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. 
 

   O poder público e a  coletividade tem o dever de defendê-lo e preservá-lo. 

Constituição   Federal – art. 225 

Parágrafo primeiro -  Para assegurar a efetividade desse direito,  
incumbe ao poder público:     

V – controlar a produção, a comercialização  
substâncias que comportem risco para a  vida, a qualidade de vida 

e o meio ambiente. 

   Parágrafo Terceiro - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio 
ambiente. 
 sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, às sanções penais e 
administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos 
causados. 



Consumo Mundial - Estimativa 
40 bilhões de litros / Ano  

GERAÇÃO DE  
  ÓLEOS USADOS. 

Resíduo Perigoso NBR 10.004 
20/22 BILHÕES DE LITROS ANO 

Coleta e destinação 
adequada 

11 bilhões  (estimado) 

 
50%          
? 

Dê ao óleo lubrificante usado ou contaminado o 
 destino previsto em lei  



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.   

1 litro recobre 1.000 m2 de um lago matando 
seus organismos, por asfixia. 

Queima sem a desmetalização = compostos 
clorados, monóxido de carbono, metais 

pesados  e substâncias tóxicas e corrosivas.  
10 litros  = 20 g de metais pesados. 
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Logo : 
6º  maior 

gerador de 
óleo usado 

Brasil:  Estimativa 
  600/700   -  Milhões 

de litros /ano  
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Art. 1º - As 
políticas 
nacionais  

para o 
aproveitament

o  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; 

Lei do Petróleo  Lei 9.478/97 – Objetivos: 

Resolução ANP 19/2009 
O RERREFINO É DE 

 
 
 
 
 
 
 

Resolução ANP 20/2009 
A  COLETA  É DE 
INTERESSE DA 
COLETIVIDADE 
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    Lei 12.305/2010 – Institui a Política Nacional 
dos Resíduos Sólidos. 

Princípios: 
A prevenção e a precaução. 
O poluidor pagador e protetor recebedor  -  atinge direto o produtor 
 
 
O poder público, o setor empresarial e a coletividade são responsáveis pela 
efetividade das ações – observância da PNRS. 
 
Impõe a estruturação e implementação da Logística Reversa. 
 
Recepciona as Normas do SISNAMA e demais legislações aplicáveis. 
 
Óleos Lubrificantes Pós Consumo. 
Obrigação dos Produtores e Importadores  
 
Operacionalização do Sistema -   O setor de Coleta e Rerrefino. 
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!!Ácido Argila – década de 
60 

!!Thermo Cracking – 
década de 70 

!! Evaporação Pelicular; 
década de 80 

!!Extração e 
Desasfaltamento a 
Propano  

 
!!Produção de óleo 

rerrefinado Grupo II 

!!Melhoria  da  qualidade 
do produto   

!! Fixação conjunta com 
os Produtores, A N P,  

I.B.P . 
 novas especificações 

básicos rerrefinados 
 Resolução  ANP 669/17. 

 
inclusão de novos ensaios 

que dão maior segurança 
na formulação de 

produtos automotivos e 
industriais. 

 
Aumento da performance. 

AMPLICAÇÃO DA CAPACIDADE 
INSTALADA 

MELHORIA DA   

COMPETITIVIDADE  
INVESTIMENTOS EM 

 Novas  Tecnologias   

   Desafios Intrínsecos  

!! 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    
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 Coleta e do Rerrefino no País. 

Em 1993 -  
Surge a 
Resolução 
Conama  
09/93.                          

Resolução   
Conama 362/05   

e 
SIMP – 2016  

 Fonte Boletim  de Lubrificantes  
 nº 1 Jan. 2017  - pág. 37  ANP 

   Ano      Consumo  m 3   Coleta m3       Percentual  
  1.993          906.504             103.928           11,46   % 
         
  2.003          937.989              239.286          25,51   % 

Coleta de  431,392  milhões de litros de OLUC 
 
Equivalente a   42,29%  =     Meta  38,90% 

Resolução 6/63 do Conselho Nacional do Petróleo 

   Desafios Intrínsecos  
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Queda do preço do petróleo   e   dos Óleos Básicos.  

Queda de          
59,12 % 

 
Jan.13 a Set. 16 

   Desafios Extrínsecos  
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O Desequilíbrio tem Raízes: Ataque dos Básicos Importados 

Resultados 

!! Custo Brasil: -  carga tributária, 
fiscal e previdenciária elevada  

 
!! Falta de mecanismos de 

proteção à indústria nacional 
competição desigual. 

!! Excesso de burocracia 

!! Ociosidade cerca de 30 % nas unidades 
instaladas  

 
!! Comprometimento da Liquidez das 

empresas. 
  
!! Desestímulo a novos investimentos. 
 
!! Prejuízo incalculável ao meio ambiente.  

Comprometimento da Logística Reversa. 



Combate às atividades clandestinas 
 Concorrência Desleal 
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   Desafios Extrínsecos  
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BR 414  GO 
192  municípios 

atendidos 

BR 267 MG 
 
622 municípios 

atendidos  

BR 230 MA 
 
73 municípios 

atendidos  

   Desafios Extrínsecos  

Coleta porta a porta. 
Superação de 
obstáculos, dificuldade 
de acesso 
 
Malha “Rodoviária”  
Deficitária ou 
inexistente 



Dê ao óleo lubrificante usado ou contaminado o 
 destino previsto em lei  

4.046  Municípios  Logística do óleo lubrificante pós consumo. 
Implantada e em funcionamento  

36 – Centros de Coleta 

Centros de Coleta  
clandestina 

Participação do poder público,  
 municipal. 

A proximidade ao fato é 
determinante no combate a esse 

tipo de  clandestinidade. 



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) 
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Dupla  
 

Competência 
 

Regulatória 

!! Resíduo 
 

!! Matéria  Prima  
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Redução de Volumes –  2016 
COMERCIALIZADO COLETADO 
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659.000 
m3 

481.000  
m3 

Práticas Internacionais de Coleta de  OLUC  no Mundo 

EUA EUROPA CANADÁ JAPÃO 

58,0% 58,0% 57,0% 59,0% 

COLETA  
OLUC  

BRASIL  2016 
42,29 %  

US$ 310  Milhões 

US$ 110  
Milhões  

659.000 
m3 

481.000  
m3 

US$ 310  Milhões 

236.427 
Sudeste 83.481 

Sul 

28.102 
Norte 

47.033 
Ne 

36.349 
C. Oeste 

Volume de Coleta - 2016 – Brasil   -  
431.392  m3 

170 milhões 
De litros  
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Base   Asfáltica 

Óleo  Básico  Rerrefinado 

Reintrodução em novo 

Ciclo de vida do produto 
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O Rerrefino diminuindo a 
dependência Externa  

Ano de  2016. 
 

Rerrefinado 

Primeiro 
Refino  
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Primeiro 
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Importação de 
Básico 
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Rerrefinado Produção  
Nacional 

Importado 

Fonte 
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  Como o setor pode contribuir para reduzir a  
dependência externa. 

!! O Setor acha-se capacitado para responder de imediato a eventual demanda 
e reposição de óleos básicos GI e GII rerrefinados, mediante 
preenchimento da capacidade ociosa, ou ampliar a capacidade de 
produção com novos investimentos. 

!! Necessita para tanto,  que lhe sejam asseguradas condições idênticas de 
custos (diretos e indiretos) ao que se pratica na coleta e rerrefino nos demais 
países. 

!! Eliminação dos desvios de óleo usado como fonte alternativa e ilegal,  para 
uso  como combustível.  

 



Dê ao óleo lubrificante usado ou contaminado o 
 destino previsto em lei  

       Posição  do  Sindirrefino: 

   A   Logística  Reversa  dos lubrificantes pós-consumo e sua  
reintrodução em novo ciclo de vida do produto, se acham implantadas e 
consolidadas no país, atendendo às metas de recolhimento 

  O sistema  atende ao princípio da proteção ambiental. 
 
O destino do óleo usado ao Rerrefino, mais do que representar o 
cumprimento à severa legislação ambiental, é   uma  importante decisão 
de governo  para garantir o suprimento e a oferta interna de óleos 
básicos.     

O setor tem feito esforços para  ampliar a coleta e o 
rerrefino, o que vem conseguindo  graças a 

maciços investimentos. 
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Só os instrumentos de comando e 
controle, empreendidos pelos órgãos de 
governo tem  se revelado insuficientes.    

O Sindirrefino entende que isto é possível  com a troca de 
informações e cooperação mútua,  em ações pontuais, 
ampliando-se as conquistas já alcançadas. 

Recomenda-se a  conjugação de esforços entre os 
diversos elos da cadeia de lubrificantes 



Dê ao Óleo Usado  o destino previsto em lei Dê ao óleo lubrificante usado ou contaminado o destino 
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Caminho  da 
Clandestinidade  Caminho  da  Legalidade 
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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 


