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Gestão Municipal na
Logística Reversa de Lubrificantes 



Ações LR do OLUC 2015 e 2016
 5  reuniões ANAMMA -Go

 2 - Oficina reginal –ANAMMA/Go e 
Sincodive -

 1 O ficina Nivelemento Gestão RS 
atividades de Postos e pontos de 
Abastecimento e Combustíveis – AMMA/ 
ANAMMA-Go e Sindiposto-Go

 Monitoramento SEMMA Goianira 

 Notificações via Ofício à Secima qto  a 
empresas com inconformidades e c/ LO 
vigente



Ações LR do OLUC

Encaminhamento de Formulário de Diagnóstico: Gestão do OLUC nos 
municípios inicialmente 78 municípios  de   Goiás. Em 2016, reforço nos 
encaminhamentos  de Goiás e mais 150 municípios  e outros das capitais

Objetivos:

- Verificar implementação da  362/2005

(Dificuldades e facilidade )

- identificar as fontes geradoras de OLUC

- identificar destinações dadas ao OLUC

Ação 1 – Clandestino identificado: autuação e recolhimento do veículo

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

Tx de retorno dos órgãos : 40% (2016 ano de eleições)



Oficna Reginal e de Nivelemento -
Foram diagnósticados

 Necessidade de padronizar procedimentos para o 
LA ou autorização Ambiental;

 Capacitação dos órgãos DESCENTRALIZADOS

 LA na esfera competente



Identificação das ações  
necessárias à eficiência na Gestão

 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);

 Fortalecer e capacitar quadro técnico da instituição;

 Capacitar os  seguimentos Geradores;



Ações 2015/16

 Fortalecimento e capacitação quadro técnico das 
instituições;ORGÃOS MUNICIPAIS, CONSELHO 
DE CONTABILIDADE; MPE

-IN, padronização procedimentos

 Capacitação dos  seguimentos Geradores;

SINCODIVE; SINDIREPA-GO; SINDIPOSTO, 
SINDIGESSO...

 Reuniões Setoriais Especiais

(ACIEG, AGOS, ASHOPGO)



Parceiros

 Sindicatos e Associações

 ONGs (APROMAC)

 Empresas prestadoras de serviços

 Órgão Estadual
 Ass. Goiana dos Municípios - AGM
 Entidades de Ensino e Pesquisa

 MPE



Resultados 

 Instruções Normativas (IN) – Regra o 
licenciamento ambiental de atividades 
geradoras de oluc e LA corretivo na 
maioria dos municípios

 IN p/ LA Posto e ponto de combustíveis
(usados por todos os órgãos descentralizados em Goiás e o órgãos 

estadual )



Criação  de outras tipologias

 Autorização Ambiental 

Concedida pelo prazo previsto para a implantação ou realização de
atividades e prestação de serviços, dentre elas, aquelas que
geram OLUC e que não são objetos de LA

O prazo da Autorização Ambiental poderá ser ampliado, com base
em justificativa técnica oferecida pelo interessado e aprovada
pelo órgão ambiental.

“Juridicamente aceito”



Usado p/ Autorizar

 Execução de obras emergenciais de caráter 
privado/público

 Atividade econômica de Prestação de Serviços 
baixo potencial de impacto ambiental
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