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Caso nº 01

Goiânia/GO

� Capital do Estado

� 1,4 milhões de hab.

� 739,5 km²

� PIB/hab R$ 19,5 mil 



Ação Inicial

Levantamento 2012/2013- Goiânia/GO 

Objetivos:

- identificar e quantificar as fontes 
geradoras de OLUC

- identificar destinação



Atividades Econômicas Priorizadas

� Concessionárias (veículos leves e pesados, motos, barcos)

� Postos de abastecimento  

� Lava-jatos

� Super-trocas

� Oficinas (leve e pesada)

� Indústrias

� Termoelétrica

� Empresas de Transporte Público

� Empresas Transportadoras /Logísticas

� Frotas instituição pública.

� Outros



Resultado

ATIVIDADE QUANTIDADE OBS
Postos de Abastecimento 460
Concessionárias 113 363 no Estado
Lava-jatos 117 + 80 irregulares
Oficinas 560 + 200 informais
Super-trocas 63
Transporte Público 1.478 ônibus 11 empresas
Termoelétricas 1 36 geradores
Emp. Transp. e Logística 22 + 800 veículos
Indústrias 250
Frota Pública 500 veículos



Outras atividades identificadas

� Geradores e motores estacionários:

- Hospitais e clínicas

- Lavanderias, Hoteis

- Espaços de eventos

- Hiper e supermercados

- Granjas e pequenos propriedades (leiteiros)

- Aeroclube e Aeroporto



Usos Ilegais

� 3 segmentos utilizadores dos OLUC de forma ilegal:

- fundições regulares e irregulares (fundo de quintal)

- fábrica de pré-moldados

- lavanderias/hospitais (queima em caldeira)

Ação 1 – Clandestino identificado: autuação e 
recolhimento do veículo

Ação 2 – notificar/autuar segmentos quanto ao uso 
indevido do OLUC. 



Parcerias

� Sindicatos e Associações;
� Instituições públicas de ensino;
� Cia Metropolina de Transporte Público;
� SEMARH
� Federação das Indústrias  do Estado de Goiás



Ações Necessárias 

� Traçar uma estratégia p/ efetivar as ações de 
controle e fiscalização das atividades geradoras de 
OLUC tendo por base a 362 e PNRS de forma a 
coibir a destinação inadequada do OLUC;

� Diálogo com os setores empresariais e construir 
Termos de Parceria;

� Regulamentar as ações do órgão  ambiental (IN);



Conclusão: Ações Necessárias

� Fortalecer e capacitar quadro técnico da 
instituição;

� Capacitar os  seguimentos Geradores;



Ações Realizadas 2013/2015

� Workshop p/setor automotivo (oficinas)
(Agosto e Novembro /2013);

� 6 Seminários p/ setor distribuidor de Lubrificantes e 
prestadores de serviços
(março a novembro de 2014); 

� Seminários região metropolitana p/ técnicos dos órgãos 
ambientais dos municípios, promovidos pela ANAMMA-GO

� Seminário de Avaliação  (final de 2014)

� Em 2015: Capacitação para vários Municípios de Goiás

� Selo Ambiental (em processo de construção)



Caso nº 02

Mesquita/RJ

� Baixada Fluminense

� 186 mil hab.

� 41,6 km²

� PIB/hab R$ 7 mil



Diagnóstico Ambiental

� Levantamento realizado em 2009 em Oficinas, Lava-Jatos e 
Transportadoras

� 92% das Oficinas e Lava-Jato sem caixa separadora água-óleo
(80% desconheciam o dispositivo)

� 60% dos estabelecimentos situados na residência do 
proprietário

� Empreendedores jovens, com baixa escolaridade

� Nenhuma empresa de transporte no Município geria o OLUC 
de forma adequada 



Ações realizadas pelo Município

� Intensificação na Fiscalização e aplicação da 
Legislação (2010-2011);

� Educação Ambiental voltada para as Empresas;

� Distribuição de Material Informativo;

� Parceria com SEBRAE/RJ;

� Parceria com a FETRANSPOR - Federação das 
Empresas de Transportes de Passageiros do Estado 
do Rio de Janeiro.



Ações realizadas: capacitação



Ações Realizadas: Fiscalização

� Empresa Sucateira que recebia ilegalmente OLUC
- multada em R$ 200.000,00
- reparação do dano ambiental
- interrupção da captação de OLUC;



Ações Realizadas: Fiscalização

� Empresa de Hidro-Vácuo retirando OLUC:
- multada em R$ 10.000,00
- interrupção da captação de OLUC
- transportadora contratante também foi multada



Resultado: Todos Ganham
� Lava-Jato atendeu a legislação e aumentou clientela



A Força do Município

� Diagnóstico

� Orientação

� Fiscalização

� Parceria



OBRIGADA!!!

Celma Alves 
ANAMMA

celmatsma@gmail.com
62 – 8544-0929

3524-1401  


