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Resolução CONAMA nº 

362/2005:

Regulamento inovador 

de garantias e cidadania

Ação conjunta do  setor  produtivo, do Conama, 

como integrante do SISNAMA  e,  do Órgão 

Regulador da Indústria do Petróleo 



Aspectos   da   Resolução

 redução de riscos e custos ambientais com

racionalidade e sustentabilidade em cadeia;

 melhor controle pelos órgãos ambientais; 

 maior participação e interação social.



Art. 33. Fabricantes, importadores, distribuidores e

comerciantes

São obrigados a estruturar e implementar sistemas de

logística reversa

retorno dos produtos após o uso pelo consumidor,
de forma independente do serviço público de limpeza urbana e de

manejo dos resíduos sólidos, de:

(...)

IV - óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens;

PNRS - Lei 12.305 – 02 agosto 2010    



§ 3o - Sem prejuízo de exigências específicas fixadas

em lei ou regulamento do Sisnama, cabe aos

fabricantes, importadores, (...) dos produtos (...) a que

se referem os incisos I e IV do caput

tomar todas as medidas necessárias para assegurar a

implementação e operacionalização do sistema de

logística reversa sob seu encargo, consoante o estabelecido

neste artigo, podendo, entre outras medidas:

Lei 12.305 – 02 agosto 2010 - PNRS   art. 33



Art. 11. O (MMA) manterá e coordenará grupo de

monitoramento permanente para o acompanhamento

desta Resolução, (...) assegurada a participação de

representantes dos seguintes órgãos :

Ligados ao governo : MME, Abema, Anamma, ANP

Ibama,

Sindicatos - Sindicom - Simepetro - Sindilub e

Sindirrefino.

Sociedade Civil - Apromac.

Resolução Conama 362.2005



Art. 9º - O MMA na primeira reunião ordinária do

CONAMA de cada ano, apresentará o percentual

mínimo de coleta de OLUC, acompanhado de relatório

justificativo detalhado.

O relatório é elaborado (GMP) com base nas

informações disponibilizadas pelos Produtores

Resolução Conama 362.2005



CONVÊNIO Nº 14/08 – ANP – 005.435 de - 02 Setembro 2008

• ANP - AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E

BIOCOMBUSTÍVEIS;

• ABEMA - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENTIDADES ESTADUAIS DE

MEIO AMBIENTE;

• SINDIRREFINO - SINDICATO NACIONAL DA INDÚSTRIA DO

RERREFINO DE ÓLEOS MINERAIS.

• ANAMMA – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ÓRGÃOS MUNICIPAIS DE

MEIO AMBIENTE.

DO OBJETIVO: Cooperação pela ação articulada, na busca da

efetividade da execução, observância e cumprimento da Resolução

CONAMA nº 362, de 23/06/2005, e legislação correlata, visando a garantia

da destinação ambientalmente correta de todo o óleo lubrificante usado ou

contaminado gerado no território nacional.



Principal     Paradigma

Resolução nº 362/2005:

Art. 1º - Todo “oluc” deverá ser recolhido,

coletado e ter destinação final, de modo que

não afete negativamente o meio ambiente e

propicie a máxima recuperação dos

constituintes nele contidos, na forma prevista

nesta Resolução.



O mandamento do artigo 1º é a recuperação

dos constituintes do OLUC em benefício da

economia de matéria-prima nobre.

Portanto, invalida qualquer forma de

destruição em especial a térmica.



Artigo 3º da Resolução CONAMA. 

Todo óleo lubrificante usado ou
contaminado coletado deverá ser destinado
à reciclagem POR MEIO DO PROCESSO
DE RERREFINO.



RERREFINO: categoria de processos industriais para

óleos lubrificantes usados ou contaminados que

objetiva:

1. Remoção de Contaminantes;

2. Obtenção de óleos básicos de petróleo,

conforme legislação específica.

3. Matéria Prima do Processo Produtivo de óleo 

lubrificante  acabado.



Lei nº 9.478, de 6 de Agosto de 1997

Art. 1º - As políticas nacionais para o aproveitamento

racional das fontes de energia visarão aos seguintes

objetivos:

• IV - Proteger o meio ambiente e promover a conservação

de energia;

• V - Garantir o fornecimento de derivados de petróleo em

todo o território nacional, nos termos do § 2º do art. 177 da

Constituição Federal;

• VIII - Utilizar fontes alternativas de energia, mediante o

aproveitamento econômico dos insumos disponíveis e

das tecnologias aplicáveis;



LEI   nº  9.478,  de   6 de  Agosto  de  1997

Art. 8º - A ANP terá como finalidade promover a regulação

(...) e a fiscalização das atividades econômicas

integrantes da indústria do petróleo .... cabendo-lhe:

I - implementar, em sua esfera de atribuições, a política

nacional de petróleo .... contida na política energética

nacional, ..... com ênfase na garantia do suprimento de

derivados de petróleo (...); na proteção dos interesses dos

consumidores quanto a preço, qualidade e oferta dos

produtos;

Competência concorrente.



PROTEGE  O  MEIO 

AMBIENTE

APROVEITAMENTO 

ECONÔMICO DOS 

INSUMOS DISPONÍVEIS

GARANTE O FORNECIMENTO 

DE DERIVADOS DE 

PETRÓLEO

O    RERREFINO 

ATENDE



Óleo básico 
rerrefinado

Base Asfáltica



TECNOLOGIAS E CARACTERÍSTICAS COMUNS

RERREFINO NO BRASIL

ÁCIDO ARGILA COM THERMO CRACKING - (7 UNIDADES Operantes 
no BR) 

Unidade Modular – Opera em Batelada . Semi-contínua. 

Prepondera Produção de Óleo Básico RR - Neutro Pesado.

EVAPORAÇÃO PELICULAR ( 3 UNIDADES)
Produção Contínua.

EXTRAÇÃO A PROPANO ( 1 UNIDADE) 
Utiliza Solvente Seletivo a Propano

Prepondera 

produção de 

óleo básico 

Rerrefinado  

Neutro Médio



Brasil   =   quinto 

maior  mercado 

de lubrificante. 

Logo :   quinto 

maior gerador de 

óleo usado

Distribuição do mercado mundial de óleo lubrificante 

acabado, com destaque para os sete principais países.



PRÁTICAS  INTERNACIONAIS

De coleta de OLUC no mundo – (*)  Fonte CENPES

Local EUA Europa Canadá Japão Brasil

Percentuais 

De Coleta  (*)
58,0 % 58,0% 57,0% 59,0% 35,59%  (*)

Média   Internacional   de  Coleta   – 58,0 %  

Coleta Oficial   no Brasil       35,59%   =    22,41%



Coleta  e   Rerrefino   de  TODO (?)   óleo usado.

Q U E S T  Ã O  

Média  Internacional  de  COLETA - 58,0% 

ANO  DE   2008 – 37,63 % meta nacional

Coleta  =   359,4 -- Rerrefino :  204,3 – (milhões/litros)

Região Sudeste mínimo  42,0%    - Coleta efetiva  46,7%

446 milhões de litros destinados  à  Reciclagem.  



FUTURO   DO   SETOR

O   setor  de    RERREFINO  se  prepara  para : 

1. Aumento da Capacidade de Processamento.

Absorver a disponibilidade de óleo usado  usos vetados

Avanço da tecnologia Thermo Cracking / Solvente Propano.

Piracicaba - São Paulo.

Avanço de tecnologia Thermo Cracking/Evaporador de Película

Rio de Janeiro / RJ.

2. Produção de Básico Rerrefinado  Grupo II
Ampliação de Unidade de Rerrefino Flash / Hidroacabamento.

Lençóis Paulista - São Paulo.



Art. 7º - Os produtores e importadores são obrigados

a coletar todo óleo disponível ou garantir o custeio de

toda a coleta de OLUC efetivamente realizada, (...)

conforme metas (...), mesmo que superado o percentual

mínimo fixado.

Interesses Recíprocos .

Coletor/Rerrefinador que obtém a matéria prima para seu

processo produtivo.

Produtor/Importador - que se exonera da responsabilidade

Ambiental.

Resolução Conama 362.2005



Características que devem Presidir essas Ações:

 Credibilidade e Transparência dos Parceiros envolvidos.

 Parceria de resultados  - efetividade com menor custo.

 Valorização das informações e dos documentos envolvidos. 

Comercial

Lisura
Social

 Atuação do Sindirrefino.   - GMP.

Substituto de seus Associados.

Assunção de Responsabilidade   – exige participação dos

associados.

Código de Ética e Auto Regulamentação.



RELAÇÃO  DOS  ASSOCIADOS  QUE 

ADERIRAM  AO  CÓDIGO  DE  ÉTICA 

1. BRAZÃO - LUBRIFICANTES  LTDA

2. IPS   - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA DO SUL  LTDA

3. LUBRASIL - LUBRIFICANTES  LTDA

4. LWART  - LUBRIFICANTES  LTDA

5. LWART NORDESTE   - LUBRIFICANTES  LTDA

6. PERFILUB   - LUBRIFICANTES  LTDA

7. PROLUMINAS  - LUBRIFICANTES  LTDA

8. TASA   - LUBRIFICANTES  LTDA







O  Sindirrefino agradece  a participação 

no  evento  e  cumprimenta  os

organizadores  e   todos 

os  participantes.

Walter Françolin – Diretor Executivo 

Fone – 5531.0375 – São Paulo 


