
Manoel Browne de Paula – mpaula@lwart.com.br

FÓRUM BRASIL DE GESTÃO AMBIENTAL 
(FBGA).

Oportunidade de negócios com sustentabilidade

ENCONTRO NACIONAL DA ANAMMA – CAMPINAS, SP



Política Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS

Lei complementar 140/2011
Competência para licenciamento ambiental 

em transporte e armazenamento

1. Limpeza Urbana
2. Manejo de Resíduos
3. Logística Reversa
4. PGRS
5. .....
6. Falta d´água
7. Explosão
8. Áreas contaminadas

OBJETO DESTA CONVERSA

OLUC



No encontro de hoje precisamos refletir e agir

1. O ambiente que temos!

2. O ambiente que queremos!

3. O ambiente que podemos ter!
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Constituição Federal do Brasil de 1988

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem
de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao
Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as
presentes e futuras gerações.

Garantia de direitos



O futuro que queremos

• Mais 3,1 bilhões de pessoas 

• em 20 anos no planeta

• Concentração nas cidades 

• Pressão maior sobre 

infraestrutura, serviços, 

• recursos naturais, clima

• Riscos para a qualidade de vida



• Provê qualidade de vida, sem prejudicar as gerações futura

• Capacidade de reorganizar os espaços, mobilidade

• Gestão correta dos recursos ambientais, sustentabilidade

Os Desafios da Cidade Sustentável

Um novo jeito de fazer economia com administração dos recursos hídricos
e dos resíduos no processo de produção e consumo.
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Gerenciamento dos riscos.....quais são os bens a proteger no seu entorno?



Externalidade ambiental não 
contabilizada

Consequências de 300 MILHÕES LITROS



 Integração de políticas públicas

 Participação da sociedade

 Nova governança

 Efetividade do sistema posto!!!!!

E o desenvolvimento sustentável ?

Iniciativas



Política Nacional de Resíduos Sólidos

Leis Estaduais e Municipais

Objetivos
• Adoção de padrões sustentáveis

• Redução do volume e da periculosidade dos resíduos perigosos

• Articulação entre o poder público com o setor empresarial para a gestão

integrada de resíduos sólidos

Instrumentos
• Planos de resíduos sólidos;

• Coleta seletiva;

• Sistemas de logística reversa;

• Monitoramento e fiscalização ambiental;
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Logística Reversa

•"instrumento caracterizado por ações e 

procedimentos destinados a viabilizar a coleta e a 

restituição dos resíduos sólidos ao setor 

empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo 

ou em outros ciclos produtivos, ou outra destinação 

final ambientalmente adequada.” Lei 12.305/2010



• Prevenção

• LICENCIAMENTO 
(condicionantes e PGRS)

• AUDITORIA (cumprimento 
de normas)

• Informação e Participação

• Logística Reversa

• Capacitação

• Motivação

• Sindicatos, Cooperativas, 
Comitês e grupos de 
interesse

• Marketing Responsável

• Estimulo a legalidade 
(incentivos fiscais e 
desburocratização)

• Orientação para inclusão 
no sistema

• Repressão

• Fiscalização de quem 
compra o óleo para 
combustível

• Multas, embargo e 
apreensão de bens

• Presença das autoridades e 
respeito às instituições

• Ações do Poder Público

1 2 3

Iniciativas para resolver o problema



• Órgãos do SISNAMA art. 10, PNMA

• Lei Complementar n. 140, art.7, 8, 9 e 10

Federal - IBAMA: empreendimentos e atividades com impacto de 
alcance nacional ou regional, e supletivamente.

Estado - Secretarias Estaduais de Meio Ambiente: empreendimentos 
localizados ou desenvolvidos em mais de um município 
(microrregional). Análise do nível de impacto e riscos da atividade.

Secretarias Municipais: empreeendimentos e atividades de impacto 
local. Risco baixo. Deve ter Consema constituído e capacidade técnica 
própria ou contratada

Competência

LICENCIAMENTO
• Instrumentos de Proteção do Meio Ambiente

Instrumento de bons negócios
Controle do Estado



Concessionárias
Postos

Óleo Lubrificante 
Usado

Destinação 
Final

Centro de 
Coleta

OLUC

TRANSPORTE e ARMAZENAMENTO do Óleo Lubrificante usado



Licença prévia
Licença de instalação
Licença de operação (Condicionantes)

Renovação da licença de operação
Ampliação da licença ambiental
Desativação do empreendimento 
(descomissionamento ou desinstalação)

Instalação



Sugestão –
Condicionantes nas  
LO’s
Todo óleo lubrificante usado ou contaminado deverá ser acondicionado temporariamente de

acordo com a NBR 12.235 da ABNT.

O Oluc deverá ser entregue a Coletor autorizado pela ANP e licenciado pelo órgão ambiental.

O agente licenciado deverá exigir do Coletor o “Certificado de Coleta” (CCO) previsto na

Resolução Conama 362/2005, que servirá como comprovante da destinação ambientalmente

adequada do resíduo.

O agente licenciado deverá apresentar anualmente o relatório de resíduos, conforme PGRS

e os Certificado de Coleta deverão ser entregues em abril e dezembro de cada ano.

O PGRS é parte integrante do processo de licenciamento ambiental do 

empreendimento ou atividade pelo órgão competente do Sisnama.



OLUC

1. CRLV – Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo

2. MOPP - MOVIMENTAÇÃO OPERACIONAL DE PRODUTOS PERIGOSOS

3. CIV - CERTIFICADO DE INSPEÇÃO VEICULAR

4. CIPP - CERTIFICADO DE INSPEÇÃO PARA TRANSPORTE DE PRODUTOS

PERIGOSOS (INMETRO)

5. FICHA DE EMERGÊNCIA

6. PAE - PLANO DE ATENDIMENTO EMERGENCIAL (requisito LETPP)

7. SEGURO AMBIENTAL

8. AUTORIZAÇÃO PARA TRANSPORTE INTERESTADUAL – IBAMA

9. CTF - CADASTRO TÉCNICO FEDERAL DO IBAMA

10. LICENÇA DE TRANSPORTE DO ESTADO

11. Autorização de Funcionamento – AFE, ANVISA (aeroportos e portos)

12. ANTAQ (coleta em portos)

13. Simbologia

14. Cadastro dos Transportadores de Produtos Perigosos – CTPP, ANTT

15. Autorização de Coleta de Oluc – ANP, Agência Nacional de Petróleo

• Lei 12.305/2010
• Resolução 420/2012 

ANTT
• Leis Estaduais e 

Municipais
• Resolução ANP 20/2009

Transporte



Responsabilidade
penal

Constituição 
Federal de 88
Art. 225 §3º

Conduta

Responsabilidade 
civil

Reparação Punição Punição

Dano Conduta ilícita Conduta ilícita

Responsabilidade 
administrativa

Responsabilidade no Direito Ambiental

CF Art. 225, § 3º - As condutas e atividades consideradas lesivas

ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou

jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente

da obrigação de reparar os danos causados.



Penalidades
Art. 180, caput do CP: adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou

alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba

ou oculte: reclusão, de um a quatro anos, e multa.

Art. 288, caput do CP: associarem-se três ou mais pessoas, para o fim específico de cometer crimes:

reclusão, de um a três anos.

Art. 56, caput da Lei nº 9.605/98: produzir, processar, embalar, importar, exportar, comercializar,

fornecer, transportar, armazenar, guardar, ter em depósito ou usar produto ou substância tóxica,

perigosa ou nociva à saúde humana ou ao meio ambiente, em desacordo com as exigências

estabelecidas em leis ou nos seus regulamentos: reclusão, de um a quatro anos, e multa.

Art. 56, § 1º, inciso II da Lei nº 9.605/98: nas mesmas penas incorre quem manipula, acondiciona,

armazena, coleta, transporta, reutiliza, recicla ou dá destinação final a resíduos perigosos de forma

diversa da estabelecida em lei ou regulamento.



DA APREENSÃO DO PRODUTO E DO INSTRUMENTO DE INFRAÇÃO
ADMINISTRATIVA OU DE CRIME

Havendo crime (art. 25 da Lei nº 9.605/1990) ou simples infração administrativa (art. 72, IV, da

Lei nº 9.605/1990 c.c. art. 102 do Decreto nº 6.514/2008) contra a logística reversa dos

lubrificantes, os instrumentos (veículo, tanques, etc.) e produtos (óleo lubrificante usado ou

contaminado, produtos adulterados) deverão ser apreendidos. De nada adiantaria, por

exemplo, autuar o coletor clandestino sem lhe reter o caminhão, eis que no dia seguinte ele

continuaria impunemente sua atividade ilícita.

Em relação aos veículos, tanques e demais petrechos utilizados para a conduta

reprovada, especialmente os caminhões usados para a coleta e transporte irregular dos óleos

lubrificantes usados ou contaminados, após observância dos trâmites descritos nos arts. 101 e

segs. do Decreto nº 6.514/2008, deverão sofrer um dos destinos previstos no art. 134 do mesmo

regulamento legal (em regra, a venda com descaracterização, ou seja, com remoção do tanque

e bombas de sucção, salvo se especificado que apenas coletores autorizados poderão participar

do certame).



CHA ?
• CONHECIMENTO

• O negócio do lubrificantes

• Oluc resíduo perigoso

• Leis que impõe boa gestão

• Processos (Licenciamento e fiscalização)

• HABILIDADE

• Entender o contexto, perceber demandas/obrigações

• Lidar com situações complexas e ter iniciativas

• Capacidade de implementar e monitorar ações

• ATITUDE

• Mobilizar CH



Política Nacional do Meio Ambiente
Lei n. 6938, de 31.08.1981

Objetivos da PNMA (arts. 2º. e 4º.):

OBJETIVO GERAL: preservação, melhoria e
recuperação da qualidade ambiental visando a:

• Desenvolvimento sócio-econômico

• Segurança nacional

• Proteção da dignidade da vida humana.

Como está a prática dos objetivos?



682 mil m3

712 mil m3 

236 m3

Produção Petrobrás

Importação de Básico

Básico Rerrefinado

Coleta de OLUC em números:

Ano Percentual Coleta
1993                     11,46  %
2003                      25,51   %

2016                    40   %

Coleta no Mundo

58% Usa

58% Europa 

57% Canadá

59% Japão 

40% Brasil

Valor da norma ambiental

300 
milhões



•O ambiente é um lugar de encontro
•Reunidos num ambiente construído
•Lugar de seres e coisas

•Temos paixão pela causa

•Público heterogêneo com pensamentos diferentes na mesma causa

•Olhando o passado poderíamos ter começado de 
outro jeito!

Mensagem final

Manoel Browne de Paula – mpaula@lwart.com.br


