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Logística Reversa em destaque no Congresso do Simepetro 
 
O 4° Congresso do Simepetro, realizado nesta quinta feira, 1° de setembro, em São 
Paulo, deu destaque, entre outros temas, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, com 
foco nas embalagens plásticas e na destinação dos óleos lubrificantes usados e 
contaminados, com palestras do Sindicom e do Sindirrefino. 
 
 
Eduardo Freitas, do Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Combustíveis e 
de Lubrificantes – SINDICOM, mostrou os números e as perspectivas do Programa 
Jogue Limpo, que já coletou mais de 100 milhões de embalagens plásticas de óleos 
lubrificantes, desde sua criação. O programa está em fase de expansão e, em breve, terá 
a adesão da maioria das empresas produtoras de lubrificantes no Brasil. As embalagens 
de lubrificantes representam hoje cerca de 2% do total de embalagens plásticas 
utilizadas no Brasil. “A ideia é buscar a separação das embalagens plásticas de 
lubrificantes, de itens como filtros e embalagens metálicas, que hoje participam do 
mesmo contexto da lei 12.305 sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos”, 
comentou Freitas. 
 
Walter Françolin, do Sindicato Nacional da Indústria do Rerrefino de Óleos Minerais – 
SIDIRREFINO, fez uma ampla explanação sobre a Resolução CONAMA 362, que 
obriga a destinação ao Rerrefino de todo óleo usado ou contaminado coletado. Lembrou 
também, que a multa por transgressão dessa Resolução pode chegar até a R$ 50 
milhões. 
 
O Congresso do Simepetro prossegue com palestras interessantes, como A Visão da 
Petrobras sobre o Mercado Nacional de Óleos Básicos, e o Mercado de Distribuição da 
Revenda Atacadista, apresentada pelo Sindilub. 
 
Uma palestra técnica sobre a evolução dos óleos lubrificantes para motores diesel foi 
apresentada por Douglas MacGregor, da Afton Chemical. 
 
Na parte da tarde, a ANP tem participação, falando da Resolução 18, Fiscalização e 
Qualidade. 
 
 
 
 


