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Arcabouço Legal



�Resolução ANP nº 16/09 - Estabelece as regras para a comercialização de óleo 
lubrificante básico e os requisitos necessários ao cadastramento de produtor e importador 
desse produto.

� Resolução ANP nº 17/09 - Estabelece os requisitos necessários à autorização para o 
exercício da atividade de importação de óleo lubrificante acabado e a sua regulação.

� Resolução ANP nº 18/09 - Estabelece os requisitos necessários à autorização para o 

Atos Normativos da ANP

� Resolução ANP nº 18/09 - Estabelece os requisitos necessários à autorização para o 
exercício da atividade de produção de óleo lubrificante acabado e a sua regulação.

� Resolução ANP nº19/09 - Estabelece os requisitos necessários à autorização para o 
exercício da atividade de rerrefino de óleo lubrificante usado ou contaminado e a sua 
regulação.

�Resolução ANP nº20/09 - Estabelece os requisitos necessários à autorização para o 
exercício da atividade de coleta de óleo lubrificante usado ou contaminado e a sua 
regulação.



�Portaria ANP nº129/99 - especifica os óleos básicos de origem nacional ou importado 

para a comercialização no País.

� Portaria ANP nº130/99 - especifica os óleos básicos  rerrefinados para a 

comercialização no País.

Atos Normativos da ANP

� Resolução ANP nº10/07 - estabelece a obrigatoriedade do registro prévio do produto 

na  ANP. 



Resolução 18/09 –
Autoriza a atividade de Produção de Óleo Lubrificante Acabado

Principais Características:

� Classifica o produtor como de óleo automotivo, industrial ou automotivo e industrial (art.4º);

� Exclui os produtores de graxas lubrificantes do atendimento desta Resolução (art.35);

� Divide o processo de autorização em duas fases: Habilitação e Outorga da Autorização (art.5º);

� Permite ao produtor de óleo lubrificante acabado que fabrica o produto em instalação de terceiro, adquirir a 
autorização de produtor junto a ANP (art.13 § 1º);

� Estabelece regras claras para a aquisição de óleo básico (art.18);

� Estabelece regras claras para a comercialização de óleo lubrificante acabado (art.21);

� Determina os óleos lubrificantes acabados que são objeto da norma, de acordo com a finalidade a que se 
destinam, inclusive apontando as utilizações que não devem ser contabilizadas para fins de coleta (art.25);

� Discrimina os dados a serem enviados e o agente da cadeia responsável pela coleta de óleo lubrificante 
usado ou contaminado e pelo envio (art.27);



Mercado



Agentes Autorizados no Setor de Lubrificantes

Produtor de Óleo Lubrificante Acabado 150

Importador de Óleo Lubrificante Acabado 197Importador de Óleo Lubrificante Acabado 197

Coletor de Óleo Lubrificante Usado ou
Contaminado

41

Rerrefinador de Óleo Lubrificante Usado ou
Contaminado

19

Total 407

Fonte: ANP - 30/07/2009



Dados de Mercado
Óleo Lubrificante Acabado

Dados ANP
2003

(Vol. m³)
2004

(Vol. m³)
2005

(Vol. m³)
2006

(Vol. m³)
2007

(Vol. m³)
2008

(Vol. m³)

Produzido 875.546 1.035.953 948.647 928.606 1.044.764 1.145.046

Fonte: ANP, 2008

Produzido 875.546 1.035.953 948.647 928.606 1.044.764 1.145.046

Importado 80.916 61.686 66.393 47.469 54.495 134.795

Comercializado 937.989 1.134.756 1.014.356 1.003.492 1.105.251 1.175.290



Produção de Óleo Acabado (mil m³) 409 355 -13,2%

Importação de Óleo Acabado (mil m³) 40 33 -17,0%

1° Sem 
2009

1° Sem 
2008

Variação

Mercado de Lubrificantes

Importação de Óleo Acabado (mil m³) 40 33 -17,0%

Vendas de Óleo Acabado (mil m³) 601 480 -20,2%

Coleta de Óleo Usado (mil m³) 173 137 -20,8%

Coletado (%) 35,4% 33,8% -4,7%

Produção de Óleo Rerrefinado (mil m³) 106 86 -19,2%

Rendimento do Rerrefino (%) 65,1% 63,3% -2,8%

Fonte: ANP 



Consumo Aparente
Óleo Lubrificante Acabado

1.200.000 

1.400.000 

Desde 2000 o número de agentes no mercado triplicou, entretanto o consumo aparente
gira em torno de 1.200.000 m³ e vem se mantendo ao longo dos anos.
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Fonte: ANP 



Localização dos Produtores de Óleo Lubrificante 
Acabado  

150 PRODUTORES

Vol. Comercializado:134.988 m³

Vol. Comercializado: 76.862 m³
Norte

11

2

5

Vol. Comercializado:229.387 m³
Sul

Vol. Comercializado:628.926 m³
Sudeste

Vol. Comercializado:134.988 m³
Nordeste

Vol. Comercializado:106.717 m³
Centro-Oeste

Fonte: ANP /2008



Dados do Mercado por Sindicato

2008

40 ASSOCIADAS AO SIMEPETRO

6,55

4,77

Fonte: ANP 

SIMEPETRO

Percentual de Vendas por Região

CENTRO-OESTE 9,12%

NORDESTE 8,15%

NORTE 7,47%

SUDESTE 53,76%

SUL 21,50%

88,68

SINDICOM

SIMEPETRO

OUTROS



Dados do Mercado por Sindicato
1º Sem. 2009

3,57

60  ASSOCIADAS AO SIMEPETRO

SIMEPETRO

Percentual de Vendas por Região

CENTRO-OESTE 4,79%

NORDESTE 24,88%

NORTE 10,88%

82,75

13,68

3,57

SINDICOM

SIMEPETRO

OUTROS
17 EMPRESAS ASSOCIADAS AO 
SIMEPETRO INADIMPLENTES 

Fonte: ANP 

NORTE 10,88%

SUDESTE 46,82%

SUL 12,63%



Evolução da Coleta

�Portaria Interministerial MME/MMA nº 01/99:

Período Percentual 

1º Outubro de 1999 20% 

1º Outubro de 2000 25% 

1º Outubro de 2001 30% 

�Portaria Interministerial MME/MMA nº 464/07 :

- Estabelece os percentuais de coleta, por região e por País. 

1º Outubro de 2001 30% 

 



A Coleta

Encontram-se autorizados na ANP 41 Coletores de Óleo Lubrificante Usado ou 
Contaminado. 

REGIÃO VOLUME (L)
PERCENTUAL 

REGIONAL
NORTE 13.002.477 17% AS METAS FORAM 

Fonte: ANP 

2008

NORTE 13.002.477 17%
NORDESTE 24.218.999 19%
CENTRO
OESTE

26.704.921 27%

SUDESTE 224.277.646 42%
SUL 70.648.797 33%
BRASIL 358.852.840 33,40%

AS METAS FORAM 
ATENDIDAS



Evolução da Coleta e do  Rerrefino

250.000 

300.000 

350.000 

400.000 

Aumento de 100% de Aumento de 100% de 

óleo básico rerrefinado óleo básico rerrefinado 

Aumento de 164% de Aumento de 164% de 

óleo lubrificante usado ou óleo lubrificante usado ou 

contaminado coletado.contaminado coletado.

-

50.000 

100.000 

150.000 

200.000 

250.000 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

V
o

lu
m

e 
(m

³)

óleo básico rerrefinado óleo básico rerrefinado 

produzido.produzido.

Fonte: ANP 



Localização dos Rerrefinadores autorizados pela ANP

Parque de rerrefino localizado principalmente no eixo
Sul-Sudeste.

O óleo básico rerrefinado representou, em 2008, 16% 
da demanda do mercado de óleo básico.

Fonte: ANP 

19 RERREFINADORES



Conclusão

� As Resoluções foram publicadas com regras para o mercado mais definidas e exigências
técnicas e mecanismos de controle mais rigorosos, com o intuito de garantir ao consumidor final
um produto de boa qualidade;

� O consumo aparente de óleo lubrificante acabado vem se mantendo no mesmo patamar,
embora o número de produtores tenha triplicado na última década;

� A análise do 1º Sem de 2008 frente ao de 2009 denota queda generalizada na cadeia de
lubrificantes;

� Em relação a coleta as metas estabelecidas pelo MME/MMA vem sendo atendidas;

� O aumento na coleta de óleo lubrificante usado contribui para o aumento na produção de
óleo básico rerrefino;

� O parque de rerrefino permanece concentrado no eixo sul-sudeste.



••

OBRIGADO!

Edson Silva

Superintendente de Abastecimento/ANP

www.anp.gov.br

Centro de Relação com o Consumidor

CRC  0800 900 267



O Processo de Autorização
Habilitação/ Outorga

Da fase de Habilitação: 

Na fase de habilitação são avaliadas: i) a qualificação jurídica e regularidade fiscal, ii) a 
qualificação econômico-financeira;e iii) o projeto das instalações (art.6º).

i) Qualificação jurídica e regularidade fiscal: São exigidos documentos que comprovem a 
constituição da empresa como: CNPJ e atos constitutivos, destaca-se o capital social mínimo 
exigido de R$ 200.000 para óleos industriais e de R$ 300.000 para óleos automotivos ou exigido de R$ 200.000 para óleos industriais e de R$ 300.000 para óleos automotivos ou 
industriais e automotivos (art.7º);

ii) Qualificação econômico-financeira: São exigidos - Demonstrativo de Resultados do Exercício, 
Balanço Patrimonial e Estudo de empreendimento -adequação do porte frente a produção 
pretendida e da capacidade instalada respeitada a tancagem mínima – (art.8º);

iii) Projeto das instalações (art.9º): 

- Tancagem compatível com o volume de comercialização;
- Tancagem total mínima: 80 m³ para produtor industrial e 120m³ para automotivo ou ambos;
- O projeto será analisado com base na norma ABNT NBR 17505-1



O Processo de Autorização
Habilitação/ Outorga

Da fase de Outorga da Autorização (art.13): 

� Comprovação de tancagem mínima de: 80 m³ para produtor industrial e 120m³ para 
automotivo ou ambos;

� Comprovação de laboratório próprio com ensaios mínimos definidos para óleo automotivo e/ 
ou industrial;

� Cópia do Alvará de Funcionamento expedido pela Prefeitura local;
� Inscrição Estadual;� Inscrição Estadual;
� Cópia da Licença de Operação emitida pelo órgão ambiental competente para a atividade de 

produção de óleo lubrificante acabado;
� Cópia da Certidão de Vistoria das instalações expedida pelo Corpo de Bombeiros;
� Cópia de certidão da Junta Comercial onde conste o capital social integralizado;
� Cópia dos Contratos de Produção, quando produção realizada em terceiros;e
� Cópia dos Contratos de Coleta, quando a empresa não for autorizada para a atividade de 

coleta.



Da Aquisição de Óleo Básico (art.18):

O Produtor de Óleo Lubrificante Acabado somente poderá adquirir óleo básico de:

i) produtor nacional de óleo básico, cadastrado na ANP;

ii) importador de óleo básico, cadastrado na ANP;

iii) rerrefinador autorizado pela ANP;

iv) diretamente do mercado externo, quando estiver cadastrado como importador de óleo básico.

� Todo óleo lubrificante básico comercializado pelo produtor de óleo lubrificante acabado diretamente com o 

Aquisição / Comercialização

� Todo óleo lubrificante básico comercializado pelo produtor de óleo lubrificante acabado diretamente com o 
consumidor será considerado como óleo lubrificante acabado (art .19).

� Não será permitido o uso de óleo lubrificante usado ou contaminado na formulação de óleos e de graxas 
lubrificantes (art.20).

Da Comercialização de Óleo Lubrificante Acabado (art.21):

O Produtor somente poderá comercializar óleo lubrificante acabado com:

i)   produtor de óleo lubrificante acabado, autorizado pela ANP;

ii) transportador-revendedor-retalhista (TRR); 

iii) revendedor de óleos lubrificantes;

iv) consumidor; e

v) diretamente para o mercado externo



Período de Transição

Prazos:

� Não haverá interrupção de envio de dados pela sistemática atualmente implementada via

Sistema Interativo. A ANP comunicará quando da implementação do Demonstrativo de Produção e 

Movimentação de Produtos - DPMP – o que implicará em mudança de sistema (art.27).

� Foi estabelecido prazo de 360 dias, contados a partir de 19/06/09, para que os produtores autorizados 

atendam aos critérios da Resolução. Findo prazo as empresas que não atenderem a Resolução terão

a autorização revogada (art.29);


