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E

LOGÍSTICA  REVERSA 



Decreto nº 7.404 de 23 de Dezembro de 2010.

Regulamenta a Lei da  PNRS - Cria

Comitê  Interministerial ;

Comitê Orientador  - para implantação dos Sistemas d e

Logística Reversa  e  dá outras  providências.

LEI   nº 12.305  de  02 de Agosto de 2.010.
institui a  Política Nacional de Resíduos Sólidos .



Prevenção e precaução
Poluidor – pagador 
Responsabilidade Compartilhada  
pelo ciclo de vida do produto

Prevenção e precaução
Poluidor – pagador 
Responsabilidade Compartilhada  
pelo ciclo de vida do produto

Implementada de forma 
individualizada e 

encadeada

Fabricantes, importadores, 
distribuidores, comerciantes, 
consumidores e titulares de 
serviços públicos de limpeza 

urbana e de manejo de resíduos 
sólidos.

Reconhecimento  do  Resíduo  
Sólido  - reutilizável  e    reciclável   
com o  um   bem   econômico  e  de  
valor social,   gerador   de    
trabalho  e   renda  e   promotor de  
cidadania.

Reconhecimento  do  Resíduo  
Sólido  - reutilizável  e    reciclável   
com o  um   bem   econômico  e  de  
valor social,   gerador   de    
trabalho  e   renda  e   promotor de  
cidadania.

Princípios – art. 6º

Objetivos – art. 6º

> Proteção da Saúde Pública  e
qualidade ambiental.

> Prioridade   nas  aquisições 
governamentais  a  produtos
reciclados.



Art. 14. São planos de resíduos sólidos:

DOS PLANOS DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Plano Nacional de 
Resíduos Sólidos

Planos Estaduais 
de Resíduos 

Sólidos

Planos 
Intermunicipais 
de Res. Sólidos

Planos 
Intermunicipais 
de Res. Sólidos

Planos de Res. Sólidos: 
microrregionais  -
regiões metropolitanas  
ou aglomerações  
urbanas

Planos Municipais 
de Gestão 
Integrada 

Plano de Gerenciamento de Resíduos 
Sólidos

Plano de Gerenciamento de Resíduos 
Sólidos �

Iniciativa Privada:
vincula a  obtenção de 
Licença Ambiental 

�

Realinhamento
MG -- 51
RJ  -- 11



PLANO NACIONAL - art. 15 

Diagnóstico Atual

metas  :   redução, 
reutilização, reciclagem

meios a serem  utilizados  para o controle e 
a fiscalização   âmbito nacional, sua 

implementação   e   operacionalização, 
assegurado o controle social.

meios a serem  utilizados  para o controle e 
a fiscalização   âmbito nacional, sua 

implementação   e   operacionalização, 
assegurado o controle social.

Parágrafo único. O Plano Nacional de Resíduos Sólido s será elaborado 
mediante processo de mobilização e participação soc ial, incluindo a 
realização de audiências e consultas públicas.

Parágrafo único. O Plano Nacional de Resíduos Sólido s será elaborado 
mediante processo de mobilização e participação soc ial, incluindo a 
realização de audiências e consultas públicas.

Prazo – 31.08. 11
N - 13 / 14  Set.
NE – 20 / 21 Set.

CO – 27 / 28  Set.
SUL – 4 / 5  Out.
CO – 27 / 28  Set.
SUL – 4 / 5  Out.

SE – 10 / 11 Out. 
Nac.  8 / 9   Nov.

Competência da União  - coordenação  
M M A. prazo indeterminado - horizonte 
de   20  anos e atualizado a cada  4  
anos.                 



Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 

Atenderá a  9 RequisitosAtenderá a  9 Requisitos

���� - oriundos do Serviço Público de Saneamento
���� - Industriais  oriundos   dos  processos  produtivos  
���� - de Serviço de Saúde. 
���� - de Mineração.
���� - Estabelecimentos  Comerciais  Prestação de Serviço s

que gerem Resíduos  Perigosos.
���� - Construção Civil
���� - Portos e Aeroportos  - Terminais Alfandegários

Rodoviários  Ferroviários  e  passagens de fronteira.
e os não perigosos não equiparados aos domiciliares .  

���� - oriundos do Serviço Público de Saneamento
���� - Industriais  oriundos   dos  processos  produtivos  
���� - de Serviço de Saúde. 
���� - de Mineração.
���� - Estabelecimentos  Comerciais  Prestação de Serviço s

que gerem Resíduos  Perigosos.
���� - Construção Civil
���� - Portos e Aeroportos  - Terminais Alfandegários

Rodoviários  Ferroviários  e  passagens de fronteira.
e os não perigosos não equiparados aos domiciliares .  

� Descrição do Empreendimento e Atividade
� Diagnóstico dos Resíduos – origem – volume
� Ações Preventivas e Corretivas
� Metas de Minimização
� Atenderá ao Plano de Gestão Integrada do Município
� Integra o Processo de Licenciamento Ambiental.

Sujeição  :   
Geradores 
de Resíduos 
Sólidos. 

Sujeição  :   
Geradores 
de Resíduos 
Sólidos. 



COMITÊ   INTERMINISTERIAL – Portaria MMA 177 – 30.05. 11

Composto por Integrantes do 
Governo – ( 12 ) – Compete  

���� Instituir procedimentos para 
elaboração do Plano Nacional ;

���� Elaborar e Avaliar a
Implementação do Plano Nacional; 

���� Definir as informações 
complementares ao Plano de 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos.  

���� Instituir procedimentos para 
elaboração do Plano Nacional ;

���� Elaborar e Avaliar a
Implementação do Plano Nacional; 

���� Definir as informações 
complementares ao Plano de 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos.  

Pode  Criar Grupos 
Técnicos com participação 

de Entidades Públicas e 
Privadas .

GT 01  - PLANOS
GT 02  - Recuperação Energética dos Resíduos.
GT 03 – Financeiro – Incentivo às Atividades de 

Reciclagem
GT 04 – Eletroeletrônicos 
GT 05 – Definir Informações ao SINIR 

GT 01  - PLANOS
GT 02  - Recuperação Energética dos Resíduos.
GT 03 – Financeiro – Incentivo às Atividades de 

Reciclagem
GT 04 – Eletroeletrônicos 
GT 05 – Definir Informações ao SINIR 



Logística  Reversa = Art.  3º - XII

instrumento de desenvolvimento 
econômico e social   
caracterizado (...) um conjunto de
ações, procedimentos e meios 

Finalidade :
viabilizar a coleta e a restituição 

dos resíduos sólidos ao setor 
empresarial, 

para reaproveitamento , em 
seu ciclo ou em outros ciclos 

produtivos

para reaproveitamento , em 
seu ciclo ou em outros ciclos 

produtivos

ou outra destinação final 
ambientalmente adequada
ou outra destinação final 
ambientalmente adequada

Destinações Admitidas 
pelos Órgãos do 

SISNAMA , do SNVS e 
SUASA

Subprodutos 
dos processos 

produtivos 



PNRS - Lei 12.305 – 02 agosto 2010    

Art. 33 - Fabricantes, importadores, 
distribuidores e comerciantes 
Art. 33 - Fabricantes, importadores, 
distribuidores e comerciantes 

São obrigados a estruturar e 
implementar sistemas de 
logística reversa 

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:

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

I - Agrotóxicos , seus resíduos e embalagens;  outros 
produtos cuja embalagem constitua  

RP.

II – pilhas e baterias

III – pneus

IV - óleos lubrificantes , seus
resíduos e  embalagens;

V - Lâmpadas Fluorescentes, de vapor de sódio 
mercúrio

VI – Produtos Eletroeletrônicos e seus
Componentes .



Lei 12.305 – 02 agosto 2010 - PNRS   art. 33

§ 3o - Sem prejuízo de exigências específicas 
fixadas em lei ou regulamento do SISNAMA , 
cabe aos 

§ 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 VI do 
caput  do  art. 33

fabricantes , importadores,  
(...) dos produtos (...)  a que se 
referem os incisos I e VI do 
caput  do  art. 33

tomar todas as medidas necessárias para assegurar a 
implementação e operacionalização do sistema de logística 

reversa sob seu encargo, podendo entre outras medidas:

tomar todas as medidas necessárias para assegurar a 
implementação e operacionalização do sistema de logística 

reversa sob seu encargo, podendo entre outras medidas:

���� Efetuar  a  compra  e  venda   
���� Instalar   postos  de   entrega 
���� Celebrar  contratos  de   parceria.



COMITÊ   ORIENTADOR  – Portaria MMA 113 – 18.04.11

Composto por Integrantes de 
5 Ministérios  –

Composto por Integrantes de 
5 Ministérios  –

���� Implementar os Sistemas de Log. Rev.
�Definir prioridades. Publicação Editais  
Propostas de Acordo Setorial 
�Realização de Consulta Pública 
�Definir diretrizes para a Log. Reversa.

Pode Criar Grupos Técnicos  
Temáticos  - GTT.  

1 Secretaria Executiva  e  
Grupo Técnico de 
Assessorame nto

���� Poderá Convidar Representantes de
outros Ministérios , Estados  e Municípios

���� Entidades Representativas  Setores
impactados pela Logística Reversa.  

Atribuições:

Organização

Art.33 do Dec .Art.33 do Dec .



Termo de Referência.  COMITÊ   ORIENTADOR 

Grupo de Trabalho Temático – GTT 

IV: ÓLEOS LUBRIFICANTES E 
SUAS EMBALAGENS

Grupo de Trabalho Temático – GTT 

IV: ÓLEOS LUBRIFICANTES E 
SUAS EMBALAGENS

Objetivo: 
(I)- elaborar proposta de modelagem da

Logística Reversa; e,   
(II) - subsídios para elaboração do Edital de

chamamento para   “Acordo Setorial”

Acordo Setorial – ato de 
natureza contratual 

voluntária 

Art. 16  do Decr. 7404/10 - Diz que o sistema de log ística  
reversa  (incisos I a IV),  deverá observar as 
exigências específicas previstas   (normas do 

SISNAMA)   e em outras normas aplicáveis   (ANP –
CONFAZ).     Normas    Compulsórias.

Art. 16  do Decr. 7404/10 - Diz que o sistema de log ística  
reversa  (incisos I a IV),  deverá observar as 
exigências específicas previstas   (normas do 

SISNAMA)   e em outras normas aplicáveis   (ANP –
CONFAZ).     Normas    Compulsórias.

Edital de Chamamento 2º
Proposta formulada pelo 

Sindicom 

GTT - 01  - Descarte de Medicamentos 
GTT - 02  - Embalagens Em Geral (exceto Agrotóxicos e

Lubrificantes)

GTT 03 - Embalagens de Óleos Lubrificantes e 
e  seus  Resíduos. 

GTT - 04 – Eletroeletrônicos 
GTT - 05 – Lâmpadas Fluorescentes – Vapor  (Sódio e Me rcúrio). 

GTT - 01  - Descarte de Medicamentos 
GTT - 02  - Embalagens Em Geral (exceto Agrotóxicos e

Lubrificantes)

GTT 03 - Embalagens de Óleos Lubrificantes e 
e  seus  Resíduos. 

GTT - 04 – Eletroeletrônicos 
GTT - 05 – Lâmpadas Fluorescentes – Vapor  (Sódio e Me rcúrio). 



SISTEMA    DE    INFORMAÇÕES 

Sistema  Nacional de  
Informações sobre 

Gestão de Resíduos 
Sólidos  - SINIR

(art.12) 

Sistema Nacional de 
Informações sobre o 

Meio Ambiente
( Sinima )

Sistema Nacional de 
Informações sobre o 

Meio Ambiente
( Sinima )

Cadastro Técnico 
Federal de 
Atividades 

Potencialmente 
Poluidoras ou 
Utilizadoras de 

Recursos Naturais

Cadastro Técnico 
Federal de 
Atividades 

Potencialmente 
Poluidoras ou 
Utilizadoras de 

Recursos Naturais

Sistema Nacional 
de Informações em 
Saneamento Básico

( Sinisa )

Sistema Nacional 
de Informações em 
Saneamento Básico

( Sinisa )

Cadastro Técnico 
Federal de 

Atividades e 
Instrumentos de 

Defesa Ambiental

Cadastro Técnico 
Federal de 

Atividades e 
Instrumentos de 

Defesa Ambiental

Sistema 
Declaratório 

Anual de 
Resíduos Sólidos

Inventário de 
Resíduos

Inventário de 
ResíduosCadastro Nacional de 

Operadores de Resíduos 
Perigosos

Cadastro Nacional de 
Operadores de Resíduos 

Perigosos



Logística  Reversa – Óleos LubrificantesLogística  Reversa – Óleos Lubrificantes

FICA PROIBIDO, em todo Território Nacional, a destinação  de  óleos  
lubrificantes minerais usados ou contaminados para outros fins que 
não o rerrefino.

FICA PROIBIDO, em todo Território Nacional, a destinação  de  óleos  
lubrificantes minerais usados ou contaminados para outros fins que 
não o rerrefino.

70,0% - FATOR ECONÔMICO
• Necessidade  de   Divisas  para  o   País. 
• Suprimento  do   Mercado   Nacional    X 

Dependência dos Importados.

70,0% - FATOR ECONÔMICO
• Necessidade  de   Divisas  para  o   País. 
• Suprimento  do   Mercado   Nacional    X 

Dependência dos Importados.

30,0%  de Preocupação 

Ambiental.

30,0%  de Preocupação 

Ambiental.

Existe no País 
há 50   anos.

CONSELHO NACIONAL DO 
PETRÓLEO

Resolução    CNP  - nº 6  
de  1.963  Rerrefino

CONSELHO NACIONAL DO 
PETRÓLEO

Resolução    CNP  - nº 6  
de  1.963  Rerrefino



PETRÓLEO  AINDA  É A  PRINCIPAL FONTE DE ENERGIA NO 
MUNDO.
PETRPETRÓÓLEO  AINDA  LEO  AINDA  ÉÉ A  PRINCIPAL FONTE DE ENERGIA NO A  PRINCIPAL FONTE DE ENERGIA NO 
MUNDO.MUNDO.

Lubrificante = É FRAÇÃO 
NOBRE  do  Petróleo.

Lubrificante = É FRAÇÃO 
NOBRE  do  Petróleo.

Melhor   Petróleo 
Árabe Leve 

Obtenção  m édia  - 7,0 % 

Petróleo Nacional 
3,0%  em  média 



1993 1993 -- ResoluResolu çção ão ConamaConama 09/1993 09/1993 ––
Disciplina :  Coleta  e  DestinaDisciplina :  Coleta  e  Destina çção dos  ão dos  OLUCOLUC´́SS..

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

2.010          1.260.533             381.023              36,69 %2.010          1.260.533             381.023              36,69 %

E F E I T O SE F E I T O S

Resolução  
Conama 362.05

Resolução  
Conama 362.05



Resolu ção CONAMA nº 362/2005:

Regulamento inovador 
de garantias e desenvolvimento 

sustentável

Ação conjunta do  setor  produtivosetor  produtivo ,    do Conama como 
integrante do SISNAMA  e,  do Órgão Regulador da Indúst ria do 

Petróleo. 

Óleos Lubrificantes Usados ou Contaminados



Aspectos   da   Resolução

Óleos Lubrificantes Usados ou Contaminados

� redução de riscos e custos ambientais com

racionalidade e  sustentabilidade em cadeia;

� melhor controle pelos órgãos  ambientais; 

� maior participação e interação  social.



Resolução Conama 362.2005

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  
progressivas 
intermediárias e finais a 
serem estabelecidas,  
mesmo que superado o 
percentual mínimo fixado.

(...)  os fabricantes, 
importadores (...) ficam 
responsáveis pela 
realização da logística 
reversa no limite da 
proporção dos produtos 
que colocarem no 
mercado interno, conforme 
metas progressivas, 
intermediárias e finais, 
estabelecidas no 
instrumento que determinar 
a implementação da   L.R. 

Decreto 7.404/2010 – art.18 § 2º



Experiência Resolução Conama 362.2005

Óleos Lubrificantes Usados ou Contaminados

Art. 11. O (MMA) manterá e coordenará
grupo de monitoramento permanente para 
o acompanhamento desta Resolução, 
(...) assegurada a participação de 
representantes dos seguintes órgãos :

Governo:
MME   – ABEMA   – ANP 
–

IBAMA     – ANAMMA.
Iniciativa Privada :

SINDICATOS 
Sociedade Civil:  

APROMAC

Art. 3o Fica instituído o Comitê Interministerial da Política Nacional de 
Resíduos Sólidos, com a finalidade de apoiar a estruturação e 
implementação da Política Nacional de Resíduos Sóli dos , por meio da 
articulação dos órgãos e entidades governamentais, de modo a possibilitar 
o cumprimento das determinações e das metas previst as na Lei 12.305  
de 2010 e neste Decreto.         (Decreto 7.404/2010).

Art. 3o Fica instituído o Comitê Interministerial da Política Nacional de 
Resíduos Sólidos, com a finalidade de apoiar a estruturação e 
implementação da Política Nacional de Resíduos Sóli dos , por meio da 
articulação dos órgãos e entidades governamentais, de modo a possibilitar 
o cumprimento das determinações e das metas previst as na Lei 12.305  
de 2010 e neste Decreto.         (Decreto 7.404/2010).



Principal     ParadigmaPrincipal     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 m áxima recuperação
dos constituintes nele contidos , na forma 
prevista nesta Resolução.

- Todo “OLUC” deverá ser recolhido, 
coletado   e  ter destinação final , de modo 
que não afete negativamente o meio 
ambiente e propicie a m áxima recuperação
dos constituintes nele contidos , na forma 
prevista nesta Resolução.



Artigo 3º da Resolução CONAMA. Artigo 3º da Resolução CONAMA. 

Todo  OLUC coletado deverá ser

destinado à reciclagem POR MEIO DO

PROCESSO     DE   RERREFINO.

Logística  
Reversa 
específica 

aplicada aos 
óleos 

lubrificantes , 
a  que se 

refere o artigo 
16 inciso II do 

Decreto 
7.404/2010.



Art. 2º da   Resolução CONAMA  Art. 2º da   Resolução CONAMA  

RERREFINO: 

categoria de processos 

industriais  para  óleos

lubrificantes usados ou  

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.

Reintrodução do Resíduo em 
novo ciclo de vida do Produto.
Reintrodução do Resíduo em 

novo ciclo de vida do Produto.



Lei  do Petróleo  - 9.478, de  06 .Agosto. 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;

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;



PROTEGE  O  
MEIO AMBIENTE

APROVEITAMENTO 
ECONÔMICO DOS 
INSUMOS DISPONÍVEIS

GARANTE O FORNECIMENTO DE 
DERIVADOS DE PETRÓLEO

O    RERREFINO 
ATENDE



Óleo básico rerrefinado

Base Asfáltica



Condição  a  ser  observada 

Objetivos – art. 6º
>  Prioridade nas  aquisições 

governamentais  a  produtos
reciclados  e   recicláveis.

GT 03 – Financeiro –
Incentivo às Atividades 
de Reciclagem.

É coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e tem 
por  objetivo  elaborar proposta   para   a   criação   de   incentivos à pesquisa  e  ao 
desenvolvimento  nas  atividades   de  reciclagem,  reaproveitamento  e  tratamento dos 
resíduos  sólidos,  além  de  indicar  instrumentos  econômicos,  no  sentido  de   propor 
medidas   indutoras,   incluindo   medidas  de   desoneração  e   linhas  de 
financiamento para   as  seguintes  iniciativas  descritas  nos artigos   42  a   46  da Lei 
nº 12.305/10.

Art. 4 - Os óleos lubrificantes utilizados no 
Brasil devem  observar,  obrigatoriamente,  
o princípio  da  reciclabilidade. (Resolução 
Conama - 362/2005).

Art. 4 - Os óleos lubrificantes utilizados no 
Brasil devem  observar,  obrigatoriamente,  
o princípio  da  reciclabilidade. (Resolução 
Conama - 362/2005).



Walter     Françolin 
Diretor  Executivo  Sindirrefino

e  Adjunto  do  DMA – FIESP
e.mail :   sindiref@terra.com.br

CUMPRIMENTOS

AOS  ORGANIZADORES  E   PARTICIPANTES

DESTE  NOTÁVEL  EVENTO.  


