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RESUMO 

 

O óleo lubrificante derivado de petróleo tem como principal função lubrificar peças 

mecânicas, motores automotivos e engrenagens, diminuindo o atrito e conservando as peças 

mecânicas. O descarte de óleo lubrificante usado ou contaminado em locais inadequados 

como o solo ou cursos d’água gera graves danos ambientais. Este estudo procura apresentar as 

principais etapas para a implantação de um empreendimento que atue na coleta, 

armazenamento e destinação do OLUC (óleo lubrificante usado e contaminado) como 

ferramenta norteadora para a prestação de serviço de consultoria ambiental que atenda a 

legislação. A relação das empresas que trabalham com óleo lubrificante foi obtida junto a 

prefeitura do município de Ji-Paraná Ro., a quantificação do OLUC produzido foi definido 

através de pesquisa de campo, as recomendação da resolução 362/2005 foram utilizadas para 

definir o sistema de gestão, a logística e armazenamento deste resíduo.  A pesquisa de 

quantificação do OLUC é relevante para tomada de decisão quanto ao dimensionamento 

estrutural da empresa de coleta e também para que se estabeleça uma logística de coleta dos 

resíduos. No tocante a pesquisa bibliográfica é necessária para observação das leis e 

resoluções que regulamentam o setor. Salientando que toda a construção da empresa deve 

obedecer A Normas Técnicas. De acordo com a presente pesquisa a quantidade mensal de 

OLUC produzido em Ji-Paraná é de 63.050 litros, com margem de erro de ± 5%. Por 

conseguinte, para satisfazer à demanda atual, a empresa de coleta terá que construir uma 

estrutura com capacidade para 70.000 litros mensais. Porém para satisfazer a demanda dos 

próximos 20 anos, observando um crescimento do setor automobilístico de 3 à 4% ao ano. Por 

conseguinte fazendo-se uma projeção tendo como base este crescimento, para satisfazer a 

demanda dos próximos 20 anos será necessário uma estrutura com capacidade para 125.000 

litros. Observou-se que a maioria das empresas não esta obedecendo à resolução 362/2005 do 

CONAMA, que estabelece os procedimentos e normas para a disposição e tratamento deste 

tipo de resíduo. Para resolver o problema da diposição inadequada do OLUC, todos podem 

contribuir positivamente, cumprindo  a legislação ambiental.  Impedindo o descarte ou a 

queima dos óleos usados, que devem ser encaminhados para um coletor autorizado.  

 

Palavra chave: lubrificante, coleta, destinação, rerrefino. 
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                                                        ABSTRACT 

 

 

 

The lubricating oil derived from oil as its main function is to lubricate mechanical parts, 

automobile engines and gears, reducing friction and keeping the mechanical parts. Disposal of 

used or contaminated lubricating oil in inappropriate places such as soil or waterways causes 

serious environmental damage. This study seeks to present the main steps for the 

implementation of an enterprise that operates in the collection, storage and disposal of OLUC 

(used lubricating oil and contaminated) as a tool for guiding the provision of consulting 

services that meet environmental legislation. The list of companies that work with lubricating 

oil was obtained from the municipal council the Ji-Paraná Ro., the quantification of OLUC 

produced was defined through field research, the recommendation of Resolution 362/2005 

were used to define the management system, logistics and storage the  this residue. The 

research is to quantify the OLUC relavant for decision making regarding the structural design 

of the collection company and also to establish a waste collection logistics. Regarding 

bibliographical research is needed to observe the laws and resolutions regulating the sector. 

Noted that all construction company must meet Technical Standards. According to this study 

the monthly amount of OLUC produced in Ji-Parana is 63,050 liters, with a margin of error of 

± 5%. Therefore, to meet current demand, the collection company will have to build a 

structure with capacity for 70,000 gallons a month. But to satisfy the demand of the next 20 

years, noting an increase in the automobile sector 3 to 4% per year.  Therefore by making a 

projection based on this growth, to meet the demand of the next 20 years will need a structure 

with a capacity of 125,000 liters. It was observed that most companies are not following the 

CONAMA Resolution 362/2005, which establishes procedures and standards for the disposal 

and treatment of this type of waste. To solve the problem of inadequate diposição OLUC can 

all play a positive, fulfilling environmental legislation. preventing the disposal or burning of 

waste oils, which should be directed to an authorized  collector. 

 

Keywords: lubricant, collection, disposal, re-refining. 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUMÁRIO 

 
INTRODUÇÃO ................................................................................................................................... 10 

1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA .................................................................................................. 13 

1.1 ESCOLHA DO LOCAL DE INSTALAÇÃO DA EMPRESA DE COLETA ................... 16 

1.2 LICENCIAMENTO DA ATIVIDADE DE COLETA ............................................................... 17 

1.2.2 Licença prévia ..................................................................................................................... 19 

1.2.2.1 Mapa .............................................................................................................................. 19 

1.2.2.2 Laudo geológico ............................................................................................................ 20 

1.2.3 Licença de instalação ......................................................................................................... 21 

1.3 EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO ................................................................... 22 

1.3.1 Construção de parque de tanque de armazenamento ..................................................... 22 

1.3.2 Controle de vazamento e derrame .................................................................................... 23 

1.3.3 Bacia de contenção ............................................................................................................. 23 

1.3.4  Tanques de armazenagem aéreos .................................................................................... 24 

1.3.5 Construção de laboratório de análise química ................................................................ 26 

1.4  SOLICITAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO/REGULARIZAÇÃO .............................. 27 

1.5  LICENCIAMENTO DOS VEÍCULOS DE TRANSPORTE DE OLUC ................................ 27 

1.6 SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA EMPRESA .......................................................... 29 

1.6.1 Isolamento e sinalização ..................................................................................................... 29 

1.6.2 Iluminação e a força ........................................................................................................... 29 

1.6.3 Comunicação....................................................................................................................... 30 

1.6.4 Acessos ................................................................................................................................. 30 

1.6.5 Treinamento ........................................................................................................................ 30 

1.6.6 Manuseio ............................................................................................................................. 30 

1.6.7 Controle da poluição .......................................................................................................... 31 

1.7  PESQUISA DE CAMPO REFERENCIAL DO MÉTODO ESTATISTICO ................. 31 

1.8.1 Análise das hipóteses H0 e H1 ............................................................................................ 32 

2 MATERIAL E MÉTODOS ........................................................................................................ 32 

2.1  ÁREA DE ESTUDO..................................................................................................................... 32 



9 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO ........................................................................................................ 36 

Tabela 1 - Dados coletados com somatórios e respectivas diferenças entre amostras ......................... 37 

2.2 ANÁLISES ESTATÍSTICAS ................................................................................................. 40 

4.1  ROTA INDICADA PARA A COLETA DO OLUC .................................................................. 41 

4.1.1 Primeira rota para o caminhão de coleta ......................................................................... 41 

4.1.2 Segunda rota para o caminhão de coleta .......................................................................... 42 

CONSIDERAÇÕES FINAIS ............................................................................................................. 43 

REFERÊNCIAS .................................................................................................................................. 45 

ANEXO A – Termo de Referência para Elaboração de PCA de Postos de Combustíveis e 

Derivados de Petróleo Desenvolvido pela SEDAM-RO ................................................................... 48 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

  

 

 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

   O efeito estufa global apresenta-se hoje como um dos principais problemas 

ambientais.  De todos os fatores apontados como responsáveis pelo efeito estufa, o uso de 

combustíveis fósseis (petróleo e seus derivados) como matriz energética lidera o ranking de 

maior contribuinte.  

  O óleo lubrificante é derivado de petróleo, sua principal função é lubrificar peças 

mecânicas, motores automotivos e engrenagens, diminuindo o atrito e conservando as peças 

mecânicas. As reações químicas (combustão) e físicas (movimento e atrito) que ocorre no 

interior dos motores  promovem a mistura de várias substâncias que tornam o óleo 

lubrificante inadequado, precisando desta forma, ser substituído. O óleo lubrificante usado 

recebe o nome de OLUC (Óleo lubrificante usado e contaminado).  Este resíduo   

vulgarmente conhecido como óleo queimado, é considerado pela NBR 10004/2004 como um 

resíduo perigoso classe I, por apresentar toxidade. Perigoso não só para o meio ambiente, 

como também para a saúde humana. São cancerígenos e provocam entre outros males, a má-

formação dos fetos. A prática tecnicamente recomendada para evitar a contaminação é o 

envio do resíduo para a regeneração e recuperação por meio do processo industrial chamado 

de rerrefino.  

              O OLUC já vem sendo objeto de estudo  à algumas décadas, dentre os estudiosos da 

composição química deste resíduo, pode-se destacar em síntese  Carreteiro & Moura (1998), 

afirmam que,  os contaminantes comumente encontrados nos óleos usados são produtos leves, 

como a água, gasolina e diesel, compostos solúveis dos quais podemos destacar os compostos 

oxidados e aditivos e compostos insolúveis (previamente incorporados para melhorar o índice 

de viscosidade),  detergentes/dispersantes e os produtos insolúveis que compreendem os 

hidrocarbonetos oxidados, partículas e óxidos metálicos.  

             A disposição inadequada deste resíduo pode provocar danos irreparáveis ao meio 

ambiente e a saúde humana. Para se ter idéia, um  litro de OLUC  pode contaminar a 
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superfície de até 1.000 m² de lámina d’água, formando um filme na superfície, dificultando 

desta forma as trocas gasosas, ocasionando danos a flora e a fauna aquática. Se queimado o 

OLUC pode contaminar a atmosfera com gases tóxicos: compostos de enxofre, cloro e 

fósforo, além de CO2 e metais pesados como: cádmio, chumbo, ferro, etc. No solo pode 

contaminar a superfície, subsolo até os lenções freáticos e aquíferos. 

              Para minimizar todas esta ameaças ao meio ambiente e a saúde humana, o 

CONAMA-(Conselho Nacional do Meio ambiente), promulgou em 2005 a resolução 362, 

para regulamentar a forma adequada de destinação deste tipo de resíduo. Junto com esta 

resolução foi criado o GMP- (Grupo de Monitoramento Permanente a resolução 362). Este 

grupo é formado por representantes de vários órgãos da sociedade civil e do estado. Dentre 

estes pode se destacar: o Sinderrefino- ( Sindicato dos rerefinadores de OLUC, MMA- 

(Ministério do Meio Ambiente), MME/ANP(Ministério das Minas e Energia / Agencia 

Nacional do Petróleo), ANAMMA (Associação Nacional de Órgãos Municipais de Meio 

Ambiente), Ongs ambientalista, SINDICOM (Sindicato dos Distribuidores de Combustíveis), 

etc. O GPM tem a função de conscientizar os consumidores sobre o cumprimento da 

resolução 362, de idealizar metas que aumentem os índices de coleta de Oluc a cada ano, bem 

como de criar manuais de orientação sobre toda a logística de reciclagem deste resíduo. 

              A Resolução 362/2005, considera como atores no processo de produção, uso e 

destinação dos óleos lubrificantes: produtores exportadores de óleo lubrificante, 

revendedores/recolhedores, coletores e rerefinadores.  

              Em 2010, cinco anos após a entrada em vigor da Norma do CONAMA, “o Brasil 

exibe um percentual de 36% de recolhimento de óleo usado e aposta que em até meados da 

próxima década atingirá a meta de 42% de recolhimento” (MMA, 2011). 

              O foco deste trabalho esta relacionado ao coletor, pessoa jurídica devidamente 

legalizada e licenciada ambientalmente, com certifição  expedida pela ANP- (Agencia 

Nacional do Petróleo). Para que o coletor conquiste esta certificação o setor de licenciamento 

deve observar a estrutura da empresa de coleta nos itens: estrutura de transporte, coleta, 

armazenamento temporário e destinação, que deve ser para empresa de rerefino, pois esta é a 

maneira mais adequada de reciclagem deste tipo de resíduo segundo a Resolução 362/2005.

 Nesse sentido, este trabalho de pesquisa teve por objetivo apresentar as principais 

etapas para a implantação de um empreendimento que atue na coleta, armazenamento e 

destinação do OLUC.   Espera-se que  informações obtidas neste trabalho sejam relevantes 

para empresas de coleta de OLUC que queiram se instalar nesta cidade, fornecendo subsídios 



12 
 

para quem quiser explorar o setor de coleta de OLUC como fonte rentável de 

desenvolvimento sustentável.  

             Procurou-se neste trabalho detalhar os principais requisitos necessários para 

instalação de empresa de coleta, tais como: 

a) quantificar a média mensal do OLUC produzido no município onde será implantado a 

empresa; 

b) apontar segundo normas técnicas o local mais adequado para instalação da empresa de 

coleta, que atenda a legislação ambiental; 

c) apontar os parâmetros técnicos para estudos preliminares de viabilidade ambiental 

para o local a ser escolhido para instalação da empresa de coleta.  

d) como gerenciar o processo de licenciamento ambiental, norteando os caminhos a 

serem seguidos para obtenção de certificação de regularidade ambiental oferecido pela 

ANP (Agência Nacional de Petróleo), órgão que regulamenta a atividade de coleta de 

OLUC e estabelece parâmetros para a regularidade ambiental; 

e) como o Engenheiro Ambiental pode atuar conjuntamente com equipe técnica, na 

construção da estrutura do setor de armazenamento de OLUC. Como por exemplo, 

supervisionando a construção dos tanques de armazenamento apontando os parâmetros 

técnicos de construção  para minimizar qualquer ameaça de contaminação do meio, a 

médio e longo prazo; 

f) apontar os caminhos a serem seguidos para regularidade ambiental da empresa de 

coleta e da frota de veículos que irá fazer a coleta do OLUC na cidade de Ji-Paraná; 

g)  estabelecer uma  logística de coleta, que atenda a demanda e minimize os custos 

operacionais de transporte. 

              Enfim, a importância deste trabalho de pesquisa justifica-se por apresentar os 

principais mecanismos e procedimentos que possibilitará ao empresário que decidir explorar o 

setor de coleta de OLUC acesso a uma ferramenta técnica que o auxiliará no processo de 

tomada de decisões, tais como: a quantificação do Oluc produzido mensalmente em uma 

cidade é uma informação relevante para tomada de decisão quanto do dimensionamento 

estrutural do setor de armazenamento e dos caminhões que efetuaram a coleta; a escolha do 

local para instalação da empresa que estejam em concordância com as normas técnicas; a 

logística de monitoramento ambiental que deve ser realizada nos diferentes momentos de 

construção e operação da empresa de coleta. 
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1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

               Neste trabalho optou-se pela busca de literatura institucional, como leis e resoluções 

que legislam sobre a reciclagem correta do OLUC, procurou-se também a observação das 

ABNT- NBRs- (Associação brasileira de normas técnicas), que normatizam os parâmetros 

técnicos de transporte seguro, armazenamento e destinação adequada de resíduos perigosos. 

Merece destaque  a  NBR 10004/2004, que classifica o OLUC como resíduo perigoso classe I, 

com código F130), por apresentar toxidade. Então o CONAMA em cumprimento de sua 

missão promulgou uma das resoluções que merece maior destaque pela sua importância neste 

trabalho foi à resolução 362/2005 do CONAMA, que estabeleceu os parâmetros legais para a 

coleta e processo de reciclagem de óleos lubrificantes usados. Nota-se que todas as literaturas 

estudadas tem como princípio básico os artigos explicitados nesta resolução. O estudo da Lei 

n° 12.305/2010 (Lei de reverso) evidencia que a resolução 362 é uma precursora que em 2010 

ampliou aos demais resíduos as mesmas regras que eram particularidades do OLUC. A  ANP 

que publicou a Resolução  nº 20/2009, que regulamenta os trâmites da legalidade ambiental 

para emissão de certificação pela ANP para empresas coletoras de Oluc. Destaca-se também a 

NBR 12.235/1992, que normatiza o armazenamento de resíduos perigosos. Neste trabalho 

destaca-se esta norma como o melhor parâmetro técnico para a construção do setor de 

armazenamento de OLUC. 

          Para disciplinar sobre a disposição segura dos tanques de armazenamento de Oluc, 

deve-se observar a NBR 7505/2000, que normatiza a armazenagem de derivados de petróleo. 

Esta norma conceitua as diferentes disposições de tanques como por exemplo: tanques aéreos 

horizontais, verticais e subterrâneos. Esta norma disciplina também quanto do 

distancionamento dos tanques de armazenamento, suas respectivas bacias de contenção para 

conter vazamentos inoportunos que poderiam contaminar o meio. 

           Também foi de grande contribuição a leitura do guia básico de gerenciamento de óleos 

lubrificantes usados e contaminados. Este manual conceitua os diferentes tipos de óleos 

lubrificantes, evidenciando os principais aditivos que podem ser encontrados nos óleos 

lubrificantes. Fala dos cuidados e EPIs –(Equipamentos de proteção individual),  que devem 

serem usados ao  manusear o OLUC. Explicita sobre o perigo de contaminação do meio 

ambiente por OLUC, e também da destinação mais adequada que se deve dar a este resíduo, 

evidenciando uma vez mais a Resolução 362/2005. 

              Foi feito um estudo do manual de fiscalição das atividades ligadas ao óleo 

lubrificante usado e contaminado, editado pelo GMP. Este manual enfatiza todos os processos 
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relativos ao licenciamento ambiental da atividade de coleta. Desde estudos prévios para 

emissão da licença, onde deve ser  observado se o pretendente de exercer a atividade de coleta 

esta qualificado com relação as variáveis: logística de coleta com os produtores, transporte 

seguro, local de armazenamento temporário e destinação adequada. Quando optou-se por este 

tipo de material para nortear este trabalho de pesquisa bibliográfica, não se quer menosprezar 

trabalhos acadêmicos ou outras obras literárias. Pois se tem consciência que as normas e 

resoluções evidenciadas neste trabalho, tem suas origens em pesquisas cientificas de 

acadêmicos e pesquisadores que dedicaram suas vidas na busca de soluções para promover 

desenvolvimento sustentável.  

             Este trabalho conforme descrito no capítulo Material e Métodos é composto por dois 

momentos. O momento de pesquisa bibliográfica que se funde com o desenvolvimento, tal 

estratégia foi uma maneira encontrada para explicitar os itens das resoluções e NBRs, nos 

diferentes momentos da pesquisa bibliográfica. Finalizando com a pesquisa de quantificação 

de OLUC, por ser relevante na tomada de decisão.  

             Não se pode fugir a meta proposta por este trabalho que é o de oferecer   consultoria 

técnica  de Engenharia Ambiental,  para implantação de uma empresa de coleta na cidade de 

Ji-Paraná Rondônia. De tal forma que esta empresa possa atuar na logística de coleta de Oluc 

de forma harmônica, segura e em conformidade com a legislação ambiental, que tem como 

base  a resolução n°. 362/2005. Esta resolução em seu art. 1°, afirma que “todo óleo 

lubrificante usado ou contaminado deverá ser recolhido, coletado e ter destinação final, de 

modo que não afete negativamente o meio ambiente e propicie a máxima recuperação dos 

constituintes nele contidos, na forma prevista nesta Resolução.”    

              Segundo o Art. 2º desta resolução existem quatro atores envolvidos no processo de 

reciclagem de Oluc, que são:  importador, recolhedor, coletor e rerefinador. O foco deste 

trabalho esta no coletor, definido como pessoa jurídica devidamente autorizada pelo órgão 

regulador da indústria do petróleo e licenciada pelo órgão ambiental competente para realizar 

atividade de coleta de óleo lubrificante usado ou contaminado. Para melhor compreensão da 

atividade de coleta observe o fluxograma da (FIGURA 1), verifique onde ele se localiza na 

logística de tratamento adequado ao resíduo em questão. 
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Figura 1- Fluxograma do manejo de OLUC automotivo no Brasil. 
Fonte: Coletânea de Literatura - Universo de Reparação Automotiva. Edição 10/08. 

 

                  Uma empresa que vai atuar na atividade de coleta terá que cumprir várias etapas até 

operar legalmente como coletora. Estas etapas em escala de prioridades pode ser descrita 

como: 

1º) passo: estudo quantitativo do OLUC produzido na região onde se pretende coletar. Esta 

etapa é relevante para, determinação da estrutura capaz de satisfazer da demanda, relacionada 

ao dimensionamento dos tanques de armazenamento e dos veículos que irão fazer a coleta.  

2º) passo: Encontrar o local adequando para a instalação da empresa. Enfatiza-se que esta 

escolha deve obedecer a NBR 12235/1992, que fixa diretrizes para o armazenamento de 

resíduos perigosos, normatiza ainda sobre os seus respectivos locais de armazenamento de 

forma a não comprometer a saúde pública ou a qualidade ambiental. 

3º) passo: Fazer um estudo prévio do local a ser escolhido, para determinar as características 

geológicas do local, profundidade dos lenções freáticos, caracterização das plantas, quer 

sejam nativas ou advindas de outras regiões, verificação da área de entorno até um raio 500 

metros. 

4º) passo: solicitação junto a prefeitura certidão de viabilidade ambiental, (documento que 

afirme que o empreendimento naquele local na contraria o plano diretor da cidade) 
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5º) passo: solicitação de licença prévia, onde deverá constar anexo, documentos do estudo 

técnico feito no local, com suas respectivas ARTs. Tais documentos serão descritos  depois. 

6º) passo: após receber a licença prévia, é hora de solicitar a licença de instalação, em anexo 

deverá conter  todos os documentos já enviados por ocasião do pedido de licença prévia e 

mais alguns que serão descritos posteriormente. 

7º) passo: Execução do projeto de construção da empresa, com seus respectivos tanques de 

armazenamento, obedecendo a NBR 7505/2000  e a NBR 12235/1992. Por ocasião da 

execução do projeto, deve-se contar com uma equipe multidisciplinar composta por: Eng. 

Cívil, Arquiteto, Eng. Elétrico e Geólogo. Porém como se trata de um projeto de 

armazenamento de resíduos perigosos, visando propiciar qualidade ambiental  e de 

fundamental importância a presença técnica do Eng. Ambiental, posto que este profissional 

não deve atuar tão somente como consultor na elaboração de projetos de licenciamento,  mais 

também na execução do projeto estabelecendo as estratégias de segurança que visem a 

minimização de qualquer impacto negativo ao ambiente interno e de entorno do empresa em 

questão. 

8º) passo: Após concluído o projeto e feito os testes de segurança, é hora de solicitar a licença 

de  operação e junto com ela a certificação da ANP. Pois é esta certificação que habilita o 

coletor a exercer a atividade de coleta em conformidade com a legislação. 

 Esta parte do trabalho que determina o volume de OLUC produzido mensalmente na 

cidade de Ji-Paraná, por questões de normatização deste trabalho será exposta no decorrer do 

desenvolvimento, mas aqui nos referenciais teóricos serão explicitados os procedimentos para 

construção e licenciamento de empresa de coleta de OLUC. Tendo início com a escolha do 

local. 

       Observando os passos expostos acima, será feita agora uma confrontação de cada um 

deles com o que determina as normas técnicas e resoluções: 

 

1.1 ESCOLHA DO LOCAL DE INSTALAÇÃO DA EMPRESA DE COLETA  

 

O local a ser escolhido para instalação da empresa de coleta, com seus respectivos 

tanques de armazenamento de OLUC, deve obedecer aos critérios técnicos descritos pela 

NBR 12235/1992, (CEET - Comissão de Estudo Especial Temporária de Meio Ambiente) que 

determina como inadequados os locais: logradouros públicos; próxima rede viária; de 

atividades industriais, etc.  
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              Os cuidados relacionados ao item a (logradouros públicos), é porque na ocorrência de 

um acidente no interior da empresa, um número significativo de pessoas podem ocorrer riscos 

de vida. Com ralação ao item b (próximos à rede viária) para evitar que possíveis acidente, 

como por exemplo, colisão entre veículos com combustão possam ameaçar a segurança da 

empresa. E por último com relação as proximidades de atividades industriais,  para evitar que 

possíveis acidentes com sinistros em uma das indústrias possam comprometer todos os 

empreendimentos circunvizinhos, inclusive da empresa de coleta. 

              Após este estudo técnico do local mais adequado, este será avaliado pela secretaria 

de meio ambiente municipal, que expedirá quando solicitada certidão de viabilidade 

ambiental para instalação da empresa naquele local.  

              Depois de receber a certidão de viabilidade ambiental da prefeitura, se pode iniciar os 

procedimentos de licenciamento ambiental. Em primeira instância será feita a solicitação de 

licença prévia em seguida a de instalação e por último a de operação. 

              Antes de se iniciar os procedimentos para solicitação da licença prévia da empresa de 

coleta, será feito uma explicitação dos parâmetros técnicos de licenciamento da atividade de 

coleta de OLUC. Nestes parâmetros técnicos, tomou-se como base o manual de fiscalização 

do cumprimento da Resolução 362/2005. 

 

1.2 LICENCIAMENTO DA ATIVIDADE DE COLETA 

 

               A coleta, conforme Resolução CONAMA nº 362/2005, “é uma atividade que 

compreende as etapas de recolhimento, transporte, armazenamento temporário e entrega à 

destinação ambientalmente adequada de óleos lubrificantes usados ou contaminados”. ( GMP, 

Diretrizes para Licenciamento Ambiental, s.n.)    

               Embora reconhecida e agraciada com regulamentação própria dentro do contexto da 

indústria do petróleo há mais de 20 (vinte) anos, foi somente com a Resolução CONAMA nº 

362/2005 que a atividade da coleta ingressou na esfera de interesse específico do 

licenciamento ambiental.  

              [...] Evidentemente, antes desse marco legal os órgãos ambientais, no 

exercício de suas funções e competências, realizavam o licenciamento dos coletores 

existentes, mas o faziam de forma compartimentada, geralmente mediante a 

expedição de uma licença para a unidade de armazenamento e, em alguns casos, 

outra destinada ao acobertando da etapa de transporte como se fosse de resíduos e 

produtos perigosos ou de fontes móveis.[...] (SINDEREFINO, s..n.) 

  

 Tal procedimento, ainda que perfeitamente justificável e adequado àquele contexto, 

não pode perdurar indefinidamente após a edição da Resolução nº 362/2005, não só em 
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função da exigência formal do regulamento, mas principalmente em decorrência de uma 

necessária evolução conceitual. [...] Como dito, “a atividade de coleta é complexa e envolve, 

conforme consta na resolução em pauta, necessariamente as etapas de recolhimento, 

transporte, armazenamento temporário e entrega à destinação [...]”  (GMP, s.n). 

               Assim, o mais correto para o licenciamento ambiental eficiente é a sondagem do 

pretendente com objetivo claramente definido de aferir a adequação dessas quatro  itens acima 

citados de forma inserida  em contexto único. 

               Segundo o manual de fiscalização do GMP (2008): 

[...] O primeiro desafio para o licenciamento da atividade de coleta é a adequação 

dos procedimentos internos do órgão ambiental, assimilando esta tipologia nova 

dentro da esfera ambiental, mas que já é uma atividade consagrada pela longa 

existência. O segundo desafio é igualmente significativo. Ao contrário do 

licenciamento ambiental, que em decorrência da competência concorrente entre 

União, Estados e Municípios, dividem-se entre estas três esferas e submetem-se as 

fronteiras dos entes federados, à autorização expedida pela ANP para a atividade de 

coletor, tem abrangência nacional. Por outro lado, em função da estrutura logística 

que tenha estabelecido, é possível que um determinado coletor possa efetuar a coleta 

em mais de um estado a partir de uma única base de armazenamento [...] ( 

SINDIREFINO, Manual de licenciamento, s.n.). 

 

              Essas duas circunstâncias, possibilitam as seguintes hipóteses: 

a) o empreendedor que pretende licenciamento para a coleta está ingressando naquele 

momento na atividade e não tem ainda autorização da ANP; 

b) o empreendedor que pleiteia licenciamento para a coleta já desenvolve esta atividade 

      em outra base territorial, já possuindo, por óbvio, autorização da ANP, mas pretende  

      instalar uma base de armazenamento local; 

c) o empreendedor que pleiteia licenciamento para a coleta já desenvolve esta atividade  

      em  outra base territorial,  já possuindo,  por óbvio,  autorização  da ANP,  mas     vai 

      operar a partir de uma base de armazenamento localizada em outra unidade federada; 

[...] Para a emissão da licença ambiental de coletor deverá ser verificado se as condições para 

recolhimento, transporte, armazenamento temporário e entrega à destinação estão presentes e 

são compatíveis com a proposta do empreendedor [...]  (GMP - Diretrizes de licenciamento, 

s.n).  

              O Certificado de Coleta de Óleo Usado, previsto no Art. 4º. Inciso I da Portaria ANP 

127, de 30 de julho de 1999. Ressalta-se que esta Portaria foi substituída pela Resolução ANP 

nº 20, de 18 de junho de 2009 DOU 19 de junho de 2009, que disciplinou a mesma matéria. 

              Para o transporte do óleo lubrificante usado, somente é necessário o uso do 

certificado, tendo em vista que o mesmo foi adotado pela Resolução CONAMA N° 362/2005, 

sendo ele um dos pilares de sustentação do sistema de fiscalização da destinação correta do 
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OLUC, não havendo necessidade do uso de nenhum outro documento de caráter similar de 

forma paralela.   

              Segundo o (GMP- Diretrizes de licenciamento) nesse contexto, o licenciamento da 

atividade de coleta deverá considerar os seguintes aspectos:  

condições para retirada do óleo lubrificante  usado ou contaminado  dos   pontos   de 

geração ou recolhimento (postos de gasolina, supertrocas, indústrias, etc.); 

condições para o transporte urbano e rodoviário seguro do resíduo em um número 

mínimo (fixado pela ANP) de  caminhões, especificamente equipados e 

identificados; condições de carga/descarga do óleo lubrificante usado ou 

contaminado nas bases de armazenamento, quando estas estiverem sendo licenciadas 

na mesma unidade da federação; os veículos dedicados ao transporte e as instalações 

de armazenamento de óleo lubrificante usado ou contaminado não poderão ser 

autorizados ao transporte e ao armazenamento de outros produtos ou resíduos, 

ressalvada a hipótese de transporte do óleo lubrificante básico resultante do processo 

de rerrefino em caminhões especialmente projetados para permitir a lavagem 

adequada do tanque de carga (tanques de cessão circular); procedimentos e, 

eventualmente, equipamentos e instalações, para manutenção dos veículos que serão 

utilizados no transporte do resíduo; condições de armazenamento temporário do óleo 

lubrificante usado ou contaminado em instalações de tancagem próprias, atendendo 

à capacidade mínima fixada pelas normas da ANP.[...] (GMP- Diretrizes de 

licenciamento, sn.) 

 

               Estes procedimentos de análise do empreendimento pela equipe de fiscalização 

ambiental são necessários, para garantir que a empresa de coleta não tenha desvio de conduta 

que contrarie o que determina a resolução 362. Por conseguinte o profissional que irá prestar 

o serviço de consultoria ambiental,deve conhecer estes pré-requisitos, antes de solicitar a 

licença prévia da empresa de coleta.  

 

 

1.2.2 Licença prévia 

 

 Segundo as (Diretrizes de licenciamento ambiental do GMP),  após a escolha técnica 

do local de armazenamento da empresa de coleta, o próximo passo é providenciar a LP 

(Licença Prévia). Na solicitação de licença prévia (LP) deverão constar alguns documentos 

que serão detalhados na sequência: 

 

1.2.2.1 Mapa 

 

                 Neste mapa deverá constar o memorial descritivo da área, com suas respectivas 

confrontações conforme descrito a seguir: 

  localização do terreno, com as dimensões do mesmo e croqui com a   provável 

distribuição das estruturas do empreendimento; sistema viário no raio de  500 

metros, conforme exemplificado na figura nº .2 abaixo; descrição dos principais 

usos no raio de 500 metros, indicar os usos (residencial,  institucional, escolar, 

hospital). No caso de hospitais, creches e escolas, situados a menos de 100 
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metros dos limites da propriedade, apresentar planta contendo; distância 

(referenciada em metros) entre os limites de propriedade do hospital, creche, 

escola e o limite da propriedade da atividade, e da provável área de tancagem, 

assinada por responsável técnico; laudo de cobertura vegetal detalhado, 

acompanhado de croqui da área com representação dos tipos vegetação 

nacionais existentes, incluindo exemplares isolados, com ART do técnico 

responsável. Informar se está prevista a supressão de vegetação (nativa ou 

exótica) para implantação do empreendimento.[...]; (GMP- Diretrizes para 

licenciamento, s.n.) (FIGURA 2): 
 

 

 
 

      Área de influência direta 

     Área de influência indireta 

Figura 2 – Modelo de mapa indicando as áreas de influência da empresa (direta e indireta).  
Fonte: Acervo geotécnico da Preteitura de Ji-Paraná com  modificações. 

 

 

1.2.2.2 Laudo geológico 

 

             O Laudo geológico deve ser elaborado por profissional capacitado para tal função 

com sua respectiva ART. Neste mapa deverá conter os itens descritos a seguir: 

descrição geomorfológica da área onde está situada a atividade, considerando o raio   

de 1 (um) km; descrição representativa das litologias existentes até a profundidade 

de 10 metros, a contar da superfície do terreno; determinação do(s) coeficiente(s) de 

infiltração das litologias encontradas, até a profundidade mínima de 3,5 metros; 

 posição do lençol freático em relação à superfície do terreno; croqui da área 

contendo a localização dos pontos de sondagem; caracterização dos recursos 

hídricos (rios, arroios, nascentes, olhos d’água, poço de captação, etc.).  No caso de 

qualquer recurso hídrico a menos de 100 metros dos limites da propriedade, 

apresentar planta contendo a representação dos mesmos e indicação de suas larguras, 

mínima e máxima, no trecho de influência (para o caso de curso d’água) e a 

distância (referenciada em metros) entre o nível mais alto do recurso hídrico e o 
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limite da propriedade da atividade, e da provável distribuição das estruturas do 

empreendimento; (FONTE: GMP- Diretrizes de licenciamento, s.n.) 

 

                As informações do laudo geológico são relevantes, pois são por meio delas, que se 

pode afirmar se o local escolhido, é compatível com o tipo de empreendimento, que se propõe 

construir. 

 

1.2.3 Licença de instalação 

 

              Após receber a licença prévia a empresa efetuará a solicitação da licença de 

instalação. Junto com a solicitação de licença de instalação deverá constar todos documentos 

citados na licença Prévia acima e mais: 

  levantamento planialtimétrico da área do empreendimento, em escala 

compatível, com curvas de nível de metro em metro e representação das 

ocorrências hídricas ou incidência de qualquer modalidade de Área de 

preservação permanente, conforme definido pela Resolução CONAMA n.º 

303/2002. Caso tenha havido a ocorrência de intervenção na área, que tenha 

resultado na alteração de sua topografia natural, informar a data, o responsável e 

a motivação da intervenção;  anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do 

responsável técnico, junto ao Conselho de Classe e comprovante do seu 

cadastramento no Cadastro técnico federal do IBAMA;  certidão da Prefeitura 

Municipal, declarando ser permitido a atividade, de acordo com o uso previsto 

para o local e/ou plano diretor, ou a aprovação na Prefeitura Municipal; projetos 

executivos da tancagem e de controle de poluição. A OEMA (Órgão Estadual 

de Meio Ambiente) poderá exigir documentos complementares;   apresentar 

fotografias, com vista geral da área de implantação, com pelo menos 04 (quatro) 

ângulos diferentes.[...]  (FONTE: GMP – Diretrizes de licenciamento) 

 

Junto com a solicitação de licença de instalação deverá constar ainda croqui das 

instalações das empresa de coleta. Para ilustrar veja a Figura 3. É um croqui das instalações 

da empresa de coleta Resinorte, que está em processo de licenciamento na cidade de Ji-

Paraná-RO.  

 

                    Figura  3 – Exemplo de Croqui de instalações de empresa de coleta de OLUC. 
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1.3 EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO 

 

              Após o recebimento da licença de instalação, poderá iniciar-se a execução do projeto 

de construção da empresa de coleta de OLUC. O projeto obviamente será executado pelo 

setor de engenharia civil porém, com o supervisionamento do setor de engenharia ambiental, 

para garantir que o mesmo seja realizado em obediência a normas técnicas ambientais que 

garantam a minimização dos impactos ambientais negativos a médio e longo prazo no 

ambiente interno e de entorno da empresa. De acordo com as normas técnicas, demonstradas 

pelo MGMP, a construção deve obedecer aos parâmetros técnicos da NBR 7505/2000 

descritos a seguir. 

 

1.3.1 Construção de parque de tanque de armazenamento 

 

              A construção dos tanques de armazenamento de resíduos perigosos classe 1 deve 

obedecer a NBR 7505/2000 e NBR 12235/1992 deve ainda obedecer às boas práticas de 

engenharia, aos procedimentos e controles de qualidades inerentes e documentadas 

adequadamente para viabilizar a aprovação, vistoria e fiscalização dos órgãos competentes. 

“Esta documentação deve incluir, sem se limitar:” 

projeto completo, englobando as disciplinas arquitetura/civil, segurança, mecânica e 

elétrica/instrumentação; anotações de Responsabilidade Técnica dos projetos civis,  

segurança, mecânicos e  elétricos, da construção e montagem eletromecânica, dos   

testes e ensaios; certificados de qualificação dos soldadores;  laudos dos ensaios 

hidrostáticos dos tanques  (NBR 7821/1989) e das linhas (ANSI B31.1 e ANSI B 

31.4);  laudos das soldas dos tanques (tetos e costados) e das linhas; laudos das 

soldas do fundo dos tanques (NBR 7821/1989)   e da resistência da malha  de (NBR 

7824). [...]. (NBR 12235/1992 ). 
 

             De acordo com a NBR 7505/2000 “os tanques instalados nas estações coletoras das 

áreas de produção de petróleo, com capacidade individual igual ou inferior a 200 m³ podem 

ser elevados”. Este procedimento também pode ser feito para armazenamento de OLUC. 

Deve-se ter cuidados com as  instalações e equipamentos elétricos nos parques de tanques, 

estes devem ser adequados à classificação elétrica da área, obedecendo a NBR 5418/1995 ou 

outra internacionalmente aceita, desde que atenda no mínimo aos requisitos da Norma 

Brasileira. “A Figura 4, ilustra o que foi anteriormente apresentado.” 
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Figura 4- Centros de Coleta (Depósitos/Tancagens provisórios). 
Fonte: Manual de procedimentos do GMP da Resolução 362/2005(2005). 

 

              As bombas de transferência de produto dos tanques para veículos e vice versa, devem 

ficar posicionadas fora da bacia de contenção. 

 

1.3.2 Controle de vazamento e derrame 

 

              De acordo a  NBR 12235/1992  “a área ocupada pelos tanques deve dispor de 

recursos de controle de vazamento de produto. Tais recursos devem ser constituídos por 

diques que formem uma bacia de contenção ou por canais de fuga que conduzam o produto 

vazado ou derramado para uma bacia de contenção posicionada à distância.”  Devem ser 

providos meios para evitar que qualquer descarga acidental de líquida classe I, II ou IIIA que 

ameace instalações importantes, propriedades adjacentes ou atinja cursos de água. 

 

1.3.3 Bacia de contenção 

 

              De acordo com a NBR 12235/1992 “entre a bacia de contenção deve ter  adjacente no 

mínimo a duas vias de acesso deferentes, isto para caso uma fique sem capacidade de tráfego, 

possa ser utilizada a outra. Tais vias devem ser pavimentadas ou estabilizadas e ter largura 

compatível para a passagem simultânea de dois veículos de combate a incêndio, ou 5 m, 

devendo ser adotado o maior destes valores”. Em instalações com capacidade até 1.000 m³ 

será permitida a existência de apenas uma via para a passagem de um veículo de combate a 

incêndio ou 3 m, o que for maior. 
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              Não é permitida qualquer construção diferente de tanque e suas tubulações no seu 

interior.   Não são permitidos, em uma mesma bacia de contenção, tanques que contenham 

produtos aquecidos, produtos sujeitos a ebulição turbilhonar ou óleos combustíveis e tanques 

que contenham produtos das classes I, II e IIIA.  A NBR 12235/1992 afirma que a bacia de 

contenção deve atender às seguintes condições: 

a capacidade volumétrica da bacia de contenção deve ser no mínimo igual ao 

volume do maior tanque, mais o volume de deslocamento da base deste tanque, mais 

os volumes equivalentes aos deslocamentos dos demais tanques, suas bases e dos 

diques intermediários; a capacidade volumétrica da bacia de contenção de tanques 

horizontais deve ser no mínimo igual ao volume de todos os tanques horizontais nela 

contidos; no caso da bacia de contenção que possua um único tanque, sua 

capacidade volumétrica deve ser no mínimo igual ao volume deste tanque mais o 

volume correspondente à base deste tanque; coeficiente de permeabilidade máximo 

de 10
-6

 cm/s, referenciado à água a 20°C e a  uma coluna de água igual a altura do 

dique; declive do piso de no mínimo 1% na direção do ponto de coleta nos primeiros 

15 m a partir do tanque ou até o dique, o que for maior; ser provida de meios que 

facilitem o acesso de pessoas e equipamentos ao seu interior, em situação normal e 

em casos de emergência; seu sistema drenagem deve ser dotado de válvulas 

posicionadas no lado externo e mantidas fechadas (NBR 7505-1/2000);  a altura 

máxima do dique, medida pela parte interna, deve ser de 3 m, sendo que a altura do 

dique deve ser o somatório da altura que atenda à capacidade volumétrica da bacia 

de contenção, como estabelecido acima, mais 0,2 m para conter as movimentações 

do líquido e, no caso de dique de terra, mais 0,2 m para compensar a redução 

originada pela acomodação do terreno, não se aplicando para tanques horizontais;  

um ou mais lados externos do dique pode ter altura superior a 3 m, desde que todos 

os tanques sejam adjacentes, no mínimo, a uma via na qual esta altura nos trechos 

frontais aos tanques não ultrapasse 3 m;[...]  (NBR 12235/1992) 

 

              Estas normas devem ser adotadas para evitar que volumes extravasem, contaminando 

solos adjacentes. 

 

1.3.4  Tanques de armazenagem aéreos 

 

              De acordo com a NBR 7505/2000, existem dois tipos básicos de tanques de 

armazenagem aéreos:  

a) tanques cilíndricos horizontais; 

b) tanques cilíndricos verticais.  

        Os tanques horizontais podem ser  utilizados quando a quantidade à ser armazenada  

é pequena.  Já os tanques verticais são utilizados para volumes elevados e onde são 

desejados estoques operacionais maiores. 

              Em conformidade com a NBR 7505/2000, os tanques devem ser apoiados 

diretamente no nível do solo, ou sobre estruturas elevadas que resistam ao fogo, por um 

período mínimo de 2 horas, ou ser subterrâneos de acordo com as Normas Brasileiras. 

              Não é recomendável que o diâmetro dos tanques de teto fixo, que armazenem 

produto capaz de produzir ebulição turbilhonar, ultrapasse a 45,7 m (150 pés).   
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              A resistência elétrica do tanque à terra deve ser inferior a 10 Ω, mesmo com todas as 

tubulações desconectadas. 

              Tanques cilíndricos verticais atmosféricos devem ser projetados e construídos, 

obedecendo à NBR 7825/2000, ou a outra norma internacionalmente aceita.  

               No caso de serem construídos em plástico reforçado com fibra de vidro, devem ser 

obedecidas as Normas Brasileiras ou, na ausência destas, a UL 1316, ou ainda, outras 

internacionalmente aceitas. Todas as conexões do tanque deverão ser estanques. 

              O bocal para medição manual, se não for o mesmo do tubo de carga, deve ser 

estanque. Os bocais deverão estar fechados sempre que não estiverem sendo utilizados. 

 As linhas de enchimento e descarga deverão ser interligadas ao tanque somente pelo 

topo. As linhas deverão ter declividade em direção ao tanque. Os tanques subterrâneos para 

líquidos da classe I com capacidade superior a 3,785 m
3
 deverão ser equipados com 

dispositivo de descarga selada. 

              Tubos de carga deverão terminar a aproximadamente 0,15 m do fundo do tanque. A 

instalação ou o arranjo do tubo de carga deve ser tal que reduza a vibração ao mínimo. 

 As conexões de enchimento, descarga e recuperação de vapores para líquidos classe 

I, classe II e classe IIIA deverão estar localizadas fora de edificações em um local livre de 

qualquer fonte de ignição e a não menos que 1,5 m de qualquer acesso a edificação. Tais 

conexões deverão ser apropriadamente identificadas e, quando fora de uso, deverão 

permanecer fechadas de forma estanque. 

              Caso as conexões para recuperação de vapores não estejam ligadas a um sistema 

próprio, estas devem ser protegidas contra a possibilidade de liberação de vapores através de 

válvulas de retenção. Bocais de enchimento associados com recuperação de vapores também 

não deverão liberar vapores para atmosfera (FIGURA 5). 
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Figura 5 - Tanque horizontal com elevação, incluindo berço e bacia de contenção. 
Fonte: UFMG, 2011, Exemplo da aplicação da NBR 7505/2000) 

 

 

1.3.5 Construção de laboratório de análise química 

 

              A (GMP- Manual de procedimentos)  recomenda que na empresa de coleta seja 

construído um laboratório de análise química (FIGURA 6), que irá fornecer dados dos 

componentes químicos encontrados no OLUC, estes dados deverão ser informados nos 

relatórios de monitoramento ambiental.  

 
Figura 6- Exemplo de laboratório para análise de OLUC.          
Fonte: Laboratório da UAEMa/UFCG. (4º PDPETRO, Campinas, SP 4.5.0320 – 324 de Out. de 2007) 
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              Após a execução do projeto de construção, é hora de solicitar o LO- Licença de 

operação. Em alguns estados, é expedida uma licença de operação provisória, para a fase de 

testes. Esta licença provisória geralmente tem prazo de 180 dias. 

 

1.4  SOLICITAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO/REGULARIZAÇÃO 

 

               Após execução do projeto de construção da empresa de coleta, serão realizados os 

teste técnicos recomendados pelas normas técnicas, no concernente a estanqueidade dos 

tanques de armazenamento, dispositivos de segurança, teste de iluminação etc. Estando tudo 

funcionando conforme previsto em projeto é hora de solicitar a licença de operação. Na 

licença de operação deverão constar todos os documentos já citados na Licença de Instalação 

e mais: (GMP – Manual de diretrizes, s.n.): 

anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do responsável técnico, junto ao 

conselho de classe (responsável técnico deverá estar cadastrado no Cadastro técnico 

federal do IBAMA); cópia atualizada do Alvará da Prefeitura Municipal, contendo 

ramo de atividade licenciado no local; cópia do Registro na Agência Nacional de 

Petróleo - ANP, para o comércio varejista de combustíveis; observação: Relatório 

fotográfico, com vista geral da empresa, de pelo menos 02 (dois) ângulos diferentes, 

e uma fotografia de cada equipamento de controle de poluição. (FONTE: GMP- 

Manual de diretrizes). 

 

              Este documentos, com as ARTs, é o que garante que o projeto foi construído 

obedecendo a critérios técnicos de engenharia, onde forma obedecidos condutas de 

minimização dos impactos negativo ao meio ambiente interno de de entorno. 

 

1.5  LICENCIAMENTO DOS VEÍCULOS DE TRANSPORTE DE OLUC 

 

             O licenciamento dos veículos de coletas são um capítulo a parte.  Em síntese, de 

acordo com o (GMP- Manual de diretrizes) “Os veículos coletores deverão atender às normas 

de segurança e sinalização previstas no Regulamento para o Transporte Terrestre de Produtos 

Perigosos, dado pelo Decreto nº 96.044 de 18 de maio de 1988 e resoluções nº.  420 e 

701/2004, da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT)” . Devendo o coletor 

obedecer  ainda às determinações específicas constantes da Portaria da ANP retro 

mencionada, como, por exemplo, o inciso VIII do artigo 4º discriminado a seguir: Art. 4º VIII 

– indicar nas laterais e parte traseira dos tanques dos caminhões, próprios ou arrendados, em 

letra (fonte) Arial tamanho 30 cm, os seguintes dizeres: “ÓLEO LUBRIFICANTE USADO – 
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COLETOR AUTORIZADO ANP nº ________ (citar o número da autorização)”, como visto 

na Figura 7 (Manual do GPM). 

 

 
 

 
Figura 7- Detalhes para os rótulos obrigatórios.  
Fonte: Guia Básico de Gerenciamento de OLUC do GMP - Resolução CONAMA 362/2005 (BRASIL, 2005). 

 

              Independentemente de sua forma de constituição, as empresas coletoras devem 

cumprir todos os requisitos constantes das portarias citadas. Para tanto, a empresa deverá 

possuir a seguinte documentação para a realização da atividade: (GMP – Manual de diretrizes, 

s.n.): 

registro na ANP como coletor de OLUC e cumprimento aos demais ditames da 

Resolução nº 127/1999; registro no Cadastro Técnico Federal de Atividades 

potencialmente poluidoras ou utilizadoras de recursos naturais (CTF) na 

categoria respectiva. A categoria de enquadramento no CTF. 

Coletor/Transporte, Terminais, depósitos e comércio/transporte de cargas 

perigosas – Resolução CONAMA nº 362/2005; equipamentos e documentação 

pertinente ao transporte de cargas perigosas atendendo à legislação específica 

em vigor (Decreto nº 96.044/1988 e Resolução nº 420/2004, da ANTT); 

autorização (licenciamento ambiental) para a realização da atividade de 

transporte de resíduos perigosos, emitido pelo órgão ambiental competente. 

(MMA,s.n.) 
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             São requisitos obrigatórios  para a emissão das Licenças de Operação (LO) dos 

veículos de transporte de OLUC alguns parâmetros de segurança acoplados ao veículo 

transportador, por exemplo, treinamento de condutores (curso “MOPE”), sinalização, e 

equipamentos de proteção individuais (EPIs) obrigatórios. 

 

1.6 SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA EMPRESA 

 

             A NBR 12235/1992 afirma que, “ para a empresa de coleta operacionalizar deve 

obedecer dos critérios de procedimentos e cuidados com a área interna do local de 

armazenamento de resíduo perigoso classe I, determinando procedimentos de segurança 

como: isolamento e sinalização, iluminação adequada, acessos, treinamento do pessoal, 

comunicação, manuseio e  controle da poluição”. 

 

1.6.1 Isolamento e sinalização 

 

              A NBR 12235/1992 determina que um local de armazenamento de resíduos 

perigosos deve possuir:  

Sistema de isolamento tal que impeça o acesso de pessoas estranhas;  sinalização de segurança que 

identifique a instalação para os riscos de acesso   ao        local; áreas definidas, isoladas e sinalizadas 

para armazenamento de resíduos compatíveis. (NBR 12235/1992)   

 

  Estes procedimentos são necessários para que o perigo de contaminação ambiental 

seja minimizado, para que haja mais aceitação da instalação pela população, evitando desta 

forma, ao  máximo, a alteração da ecologia da região, em conformidade com o zoneamento da 

região. 

              É de sumária importância que sejam observadas as distâncias indicadas pela 

legislação atual no concernente a mananciais, lençol freático, etc.,  devem ser obedecidas as 

distâncias   recomendadas de núcleos habitacionais. 

 

1.6.2 Iluminação e a força 

 

              De acordo com a NBR 12235/1992, “ uma instalação de armazenamento de resíduos 

perigosos deve ser suprida de iluminação e força, de modo a permitir uma ação de 

emergência, mesmo à noite, além de possibilitar o uso imediato de equipamentos como 

bombas, compressores, etc.” A força é necessária para funcionamento da bombas de sucção 
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do OLUC do interior dos tanques para os caminhões e vice-versa e a iluminação é para que se 

possa operar em qualquer horário. 

               

1.6.3 Comunicação 

 

 Ainda segundo a NBR 12235/1992 o local deve possuir um sistema de comunicação 

interno e externo, além de permitir o seu uso em ações de emergência. Este sistema de 

comunicação é para solicitação de equipe de socorro externa, exemplo: Corpo de bombeiro, 

defesa civil, a comunicação externa ao pátio da empresa é para o caso de ficarem interditadas 

as vias de comunicação interna. 

 

1.6.4 Acessos 

 

              Tanto os acessos internos quanto os externos devem ser protegidos, executados e 

mantidos de maneira a permitir sua utilização sob quaisquer condições climáticas. Isto é 

importante para o caso de acesso de emergência para prestação de socorro.  

 

1.6.5 Treinamento 

 

              A correta operação de uma instalação de armazenamento é fundamental na 

minimização de possíveis efeitos danosos ao meio ambiente. Assim, a capacitação do 

operador é um fator primordial e os responsáveis pelas instalações devem fornecer 

treinamento adequado aos seus funcionários. Este treinamento  em conformidade com a NBR 

12235/1992  deve incluir: 

a forma de operação da instalação;  procedimentos para o preenchimento dos 

quadros de registro de movimentação e armazenamento de resíduos; apresentação e 

simulação do plano de emergência; deve ser feito, também, um registro contendo 

uma descrição do programa de     treinamento realizado por cada indivíduo na 

instalação. ( NBR 12235/1992).  

  

                 Estes procedimentos irão evitar acidentes por imperícia dos operários, sendo itens 

obrigatórios para quem vai operacionalizar o sistema de armazenamento de resíduo perigoso. 

 

1.6.6 Manuseio 

 

                Ao manusear OLUC e necessário o uso de EPIs-(Equipamentos de proteção 

individual), tendo em vista que em contato com a pele este resíduo pode ameaçar a saúde, 
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sendo mesmo difícil a sua remoção da pele. “Por tudo isto a NBR 12235/1999) afirma que, 

todo e qualquer manuseio de resíduos perigosos nas instalações de armazenamento deve ser 

executado com pessoal dotado de Equipamento de Proteção Individual (EPI) adequado.” ( 

FONTE: NBR 12235/1999) 

1.6.7 Controle da poluição  

 

              Todos os sistemas de armazenamento de resíduos perigosos devem considerar a 

necessidade de equipamentos de controle de poluição e/ou sistemas de tratamento de 

poluentes ambientais, em função das características dos resíduos, das condições de 

armazenamento e da operação do sistema.  

              No anexo nº 01 está um termo de referencia para elaboração de PCA, (Plano de 

Controle ambiental) Modelo SEDAM – RO. 

 

 1.7  PESQUISA DE CAMPO REFERENCIAL DO MÉTODO ESTATISTICO 

 

 Para organização, apresentação, exposição e análise dos dados, fez-se o uso da 

estatística descritiva e inferencial. A estatística descritiva, como o próprio nome já diz, se preocupa em 

descrever os dados. A estatística inferencial na teoria das probabilidades se preocupa com a análise destes 

dados e sua interpretação.  

              Em síntese, Vairinhos (1996) define a estatística inferencial como o conjunto de 

técnicas assente, ou seja, concluídas, na teoria das probabilidades, que permitem construir 

proposições de caráter probabilístico acerca da população, partindo da observação de alguns 

dos seus elementos (amostra). A indução é, segundo a lógica filosófica, a operação mental que 

parte de certo número de observações ou experiências, para a proposição geral. Em suma, 

inferir significa, portanto, deduzir com consequências, conclusão ou probabilidade. Os 

processos de inferência estatística introduzem ordem em qualquer tentativa para tirar 

conclusões da evidência fornecida por amostras.  

 A lógica desses processos dita algumas das condições que devem reger a recolha de 

dados e as provas estatísticas dizem-nos quão grandes devem ser as diferenças na amostra 

para que possamos afirmar que elas representam realmente diferenças no grupo (população) 

do qual se extraiu a amostra para estudo. Segundo Siegel (1975) a estatística inferencial 

aborda dois tipos de problemas fundamentais:  

a) a estimação de parâmetros de uma população; 
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b)  o teste de hipóteses. 

              Para demonstrativo de descrição dos dados, utilizou-se o teste-t entre amostras 

pareadas (Óleo novo vendido e OLUC). Para os cálculos foi usado o software Microsoft Excel 

2007.  

 

1.8.1 Análise das hipóteses H0 e H1 

 

              Para se aceitar duas amostras como estatisticamente iguais observa-se o seguinte: se 

tcalc > tcrit rejeita-se a hipótese de igualdade entre H0 e H1. Logo, não se pode afirmar que os 

dados coletados são estatisticamente iguais. 

 

1.8.2 Variáveis 

  

              As variáveis do estudo foram: 

a) quantidade de óleo novo vendida mensalmente pelas empresas de troca de óleo; 

b) qual o tipo de óleo vendido pelas empresas; 

c) quantidade de OLUC produzida em média mensalmente. 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

2.1  ÁREA DE ESTUDO 

 

              A área pesquisada para quantificação de OLUC foi a cidade de Ji-Paraná, cidade 

localizada no centro do Estado de Rondônia, considerada a 2ª maior cidade do estado, com 

uma população de aproximadamente 120.000 habitantes, distando da capital Porto Velho 375 

km. Sua economia girou por muito tempo sob influencia de madeireiras e de cafeicultura e 

agropecuária. Atualmente conta também com empresas de laticínio, frigorífica e granito.  O 

município de Ji-Paraná tem dois grandes rios que compõem sua hidrografia sendo eles o 

Urupá e o Machado.  A Bacia Hidrográfica do Rio Ji-Paraná ou Machado nasce e termina  em 

solo rondoniense; suas nascentes estão localizadas na Chapada dos Parecis, no Planalto de 

Vilhena, onde nascem os Rios Pimenta Bueno ou Apediá (nome indígena) e Barão de 

Melgaço ou Comemoração de Floriano, que vão se juntar, à altura da cidade de Pimenta 

Bueno, para formar o maior rio rondoniense em extensão.   Possui um complexo hidrográfico 

que abrange uma superfície de aproximadamente 92 500 km². Embora tenha 50 cachoeiras ao 

longo de seu percurso, em alguns trechos o rio apresenta-se navegável, atendendo ao 
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escoamento dos produtos oriundos do extrativismo vegetal na região. Também existem 

diversos córregos e riachos ao longo da cidade. Um importante corpo d’água na região de Ji-

Paraná é o Rio Urupá que deságua no Rio Machado e este desagua no Rio Madeira, grande 

afluente da margem direita do Rio Amazonas. A caracterização geológica do município de Ji-

Paraná conforme o ZSEE (Zoneamento Sócio Econômico e Ecológico) de Rondônia o solo  

predominante é o Cambissolo. As características deste tipo de solo são: solos pouco 

desenvolvidos, com horizonte B incipiente. Uma das principais características dos 

Cambissolos é serem pouco profundos e, muitas vezes, cascalhento. O  maior problema deste 

tipo de solo, é o risco de erosão. Devido à baixa permeabilidade, sulcos são facilmente 

formados nestes solos pela enxurrada, mesmo quando eles são usados como pastagens. Ver 

mapa: 

 

      Figura: nº 08- Mapa de Rondonia detalhe em azul, localização do munic. de Ji-Paraná 

       Fonte: Prefeitura de Ji-Paraná 

 

 

2.1 PESQUISA DE CAMPO 

 

              A pesquisa de quantificação do OLUC, produzido na cidade de Ji-Paraná, foi 

realizada, obedecendo critérios de aleatoriedade com relação a coleta das amostras. Como 

estratégia de coleta de dados segue-se os seguintes passos: 

a) o primeiro passo foi ir a prefeitura da cidade, na secretaria de receitas, onde nos 

forneceram uma relação das empresas que possuem alvará de funcionamento para 

atividade de troca de óleo lubrificantes, num total de 132 empresas; 
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b) o segundo passo foi fazer um sorteio, de trinta por cento desta população, que 

representa uma quantia de 39 empresas. Para garantir a aleatoriedade, enumerou-se as 

132 empresas, retirando trinta e nove números. De tal forma que, qualquer uma das 

empresas teve a mesma probabilidade de ser sorteada; 

c) o terceiro passo foi marcar um horário para realizar entrevista na empresa para 

responder questionário, de determinação quantitativa do óleo novo vendido e do óleo 

usado coletado; 

d) fazer  os cálculos inferenciais estatísticos para exposição dos resultados. 

 

2.3 MATERIAL UTILIZADO 

 

               O questionário  foi realizado em formulário conforme modelo: 

 

Figura nº 9 –Formulário para coleta de dados. 

 

              Por ocasião da entrevista os dados relevantes conforme ficha de coleta foram: 

quantidade mensal de óleo novo vendido e quantidade o óleo usado coletado. Porém no 

momento da pesquisa procurou-se saber qual a destinação dada ao OLUC. As demais 

informações como destinação do Oluc coletado, foram informações verbais, tendo em vista 

que se registrássemos este dado dificilmente ter-se-ia sucesso na pesquisa, pois com certeza 

omitiriam o demais dados. 

               Os resultados foram expostos através de tabela e gráfico. Sendo realizados testes de 

hipóteses H0 e H1. Para verificar se as amostras foram estatisticamente iguais ou diferentes. 
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O nível de significância foi de 95%, indicando uma margem de erro de 5% para mais ou para 

menos. 

 

2.4  PESQUISA BIBLIOGRÁFICA 

 

              A segunda parte deste trabalho constituiu-se de uma revisão bibliográfica que 

englobou o levantamento da legislação ambiental vigente nas esferas federal e estadual 

referente ao OLUC, e investigação por modelos de sistema de gestão do resíduo OLUC e a 

aquisição de dados sobre o ciclo completo de reciclagem de OLUC, envolvendo produtores, 

coletores e rerrefinadores, dando ênfase para o setor de coleta conforme proposto neste 

trabalho, deste as normas técnicas do processo de construção e execução do projeto da 

empresa de coleta, com suas respectivas licenças ambientais compatíveis com cada fase do 

projeto.  

 

2.5  ELABORAÇÃO DE LOGÍSTICA DE COLETA 

 

              Para logística de coleta, procurou-se à partir de um mapa da cidade, estabelecer uma 

rota economicamente viável para a coleta, desenvolvendo uma estratégia onde o caminhão de 

coleta possa passar num mesmo local uma única vez durante a coleta e pela menor rota 

possível. Para criação desta rota, analisou-se a localização da empresa de coleta e a 

distribuição dos centros produtores de OLUC.  Como a cidade de Ji-Paraná esta subdividida 

em dois setores, foi estabelecida duas rotas. Para não interferir de forma contraria ao plano 

diretor da cidade, tomou-se como base para criação desta logística uma empresa de coleta que 

já existe na cidade, esta empresa fica localizada no setor 01, próximo a empresa de granito. 

Então se observou os locais onde estão concentradas as oficinas mecânicas e postos de troca 

de óleo. Para a partir desta observação se estabelecer a logística que será demostrada no 

decorrer deste trabalho. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

                A discursão dos resultados  será iniciada com as tabelas e gráficos estatísticos que 

mostram a demanda mensal de óleo novo vendida e a de OLUC coletado. Pode-se observar na 

tabela abaixo, correspondente a uma amostras de 30% das empresas, totalizando, conforme 

ficou demostrada nesta amostra, a quantidade média mensal de óleo novo vendido é de  

19.485 litros e do OLUC coletado de 19.020 litros. Observa-se uma pequena diferença de 465 

de óleo novo  vendido a mais que  o OLUC coletado. Porém foi realizado um teste de hipótese 

estatística ( H0 e H1), sendo : (HO = H1) para as amostras estatisticamente iguais e (HO ≠H1) 

para amostras estatisticamente diferentes.  Portanto conforme o teste de hipótese realizado no 

software  Excel  verificou-se  que para se aceitar duas amostras como estatisticamente iguais 

observa-se o seguinte: se tcalc > tcrit rejeita-se a hipótese de igualdade entre H0 e H1. Logo, 

não se pode afirmar que os dados coletados são estatisticamente iguais. Conforme exposto na 

tabela 2 de teste de hipóteses  pode-se afirmar  que as hipóteses H0 e H1 são estatisticamente 

diferentes porque tcalculado e maior que tcrítico. Esta diferença entro o óleo novo vendido e o 

OLUC coletado, é explicada como parte do óleo que entrou em combustão no interior dos 

motores em altas rotações e temperaturas. Esta combustão se acentua em motores 

desregulados, porém sendo esta a causa da diferença é motivo de preocupação pois motores 

queimando óleo, com certeza vão estar poluído a atmosfera com COVs (Compostos orgânicos 

voláteis), metais pesados e CO2. Para resolver o problema o correto é fazer manutenção do 

motor. 

              Conforme os resultados da tabela 1 que apontam para 30%  uma média mensal de 

OLUC produzido na cidade de Ji-Paraná de 19.020 litros, com uma margem de erro de 5% 

para mais ou  para menos. Pode-se fazer uma projeção de quanto representa 100% deste valor. 

Ao fazer-se esta projeção conclui-se que 100% representa uma quantia de 63.400 litros de 

OLUC mensalmente. 
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Tabela 1 - Dados coletados com somatórios e respectivas diferenças entre amostras 

N° 
Data 

Visita 
Empresa 

Óleo 

novo 

(Litro) 

Óleo 

usado 

(Litro) 

di D di-d (di-d)² 

1 21/jul P. M.C 400 380 20 1,58 18,42 339,34 

2 21/jul S.C 40 50 -10 1,58 -11,58 134,07 

3 21/jul T.M 185 170 15 1,58 13,42 180,12 

4 21/jul J.  M 100 100 0 1,58 -1,58 2,49 

5 21/jul J. C 300 280 20 1,58 18,42 339,34 

6 21/jul .F.C 150 145 5 1,58 3,42 11,7 

7 22/jul L.C 100 90 10 1,58 8,42 70,91 

8 22/jul N.M 180 180 0 1,58 -1,58 2,49 

9 22/jul P.V 700 700 0 1,58 -1,58 2,49 

10 22/jul M.M 100 100 0 1,58 -1,58 2,49 

11 22/jul C.H 550 550 0 1,58 -1,58 2,49 

12 22/jul PEM. 100 100 0 1,58 -1,58 2,49 

13 22/jul RON. 500 500 0 1,58 -1,58 2,49 

14 22/jul M.V 0 0 0 1,58 -1,58 2,49 

15 22/jul AUT. M. 20 20 0 1,58 -1,58 2,49 

16 25/jul AUT. C. 60 60 0 1,58 -1,58 2,49 

17 25/jul FI 700 700 0 1,58 -1,58 2,49 

18 25/jul F.C 800 800 0 1,58 -1,58 2,49 

19 25/jul VERT. 500 500 0 1,58 -1,58 2,49 

20 25/jul SAN. 500 500 0 1,58 -1,58 2,49 

21 25/jul AG. 1.600 1.300 300 1,58 298,42 89.055,12 

22 25/jul JI. P. 200 200 0 1,58 -1,58 2,49 

23 06/ago T.L 500 500 0 1,58 -1,58 2,49 

24 06/ago S.F. 200 200 0 1,58 -1,58 2,49 

25 06/ago OF.TI 500 500 0 1,58 -1,58 2,49 

26 06/ago P.ID. 300 300 0 1,58 -1,58 2,49 

27 07/ago BRAS. 400 400 0 1,58 -1,58 2,49 

28 07/ago J.P M. 350 300 50 1,58 48,42 2.344,60 

29 07/ago 
AUT. 

MEC 
200 195 5 1,58 3,42 11,7 

30 07/ago R. AUT 400 370 30 1,58 28,42 807,76 

31 07/ago T.DIES. 350 345 5 1,58 3,42 11,7 

32 07/ago C. HO 150 150 1,58 -1,58 2,49 

33 07/ago M. HEC. 400 390 10 1,58 8,42 70,91 

34 07/ago O.TI. 250 220 30 1,58 28,42 807,76 

35 07/ago 
C. 

NORG. 
300 285 15 1,58 13,42 180,12 

36 07/ago M. PIC. 400 400 0 1,58 -1,58 2,49 

37 07/ago PED. 1.200 1.150 50 1,58 48,42 2.344,60 

38 07/ago T.LU. 5.000 5.000 0 1,58 -1,58 2,49 

       39 07/ago TIG. 800 740 60    

    TOTAL 19.485 19.020 615 60 495 96.767,11 
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            A tabela 2 trata do Teste-t para duas amostras em par para médias. É conhecico como 

teste de hipóteses entre variáveis. Seja uma discursão de as amostras podem o não serem 

consideradas como estatisticamente iguais. Observa-se se o tcal é maior ou menor que o tcri. 

Caso o tcal seja maior que o tcri. Pode-se afirmar que as amostras são estatisticamente 

diferentes. Estas informações são relevantes para  confirmação se estabelecer uma critica 

coerente com relação as amostras.  

 

Tabela 2- resultados do teste-t de duas amostras em par para médias 

Teste-t: duas amostras em par para médias 
 

     Variável 1 Variável 2 

Média 349,6053 343,4211 

Variância 115208,6 115871,8 

Observações 39 39 

Correlação de Pearson  0,999423 
 Hipótese da diferença de média 0 
 gl 38 
 Stat t 3,288698 
 P(T<=t) uni-caudal 0,001107 
 t crítico uni-caudal 1,687094 
 P(T<=t) bi-caudal 0,002214 
 t crítico bi-caudal 2,026192   

   Decisão Rejeita Ho, pois tcal é maior que tcrít 

 
Logo, as hipóteses são diferentes 

 

              A tabela 2- Confirma que existe diferença entre as hipóteses HO e H1. O ideal é que 

a quantidade de óleo novo vendido seja igual a de OLUC coletado. Porém conforme descrito 

anteriormente isto é algo difícil de acontecer. Até o GMP conciente desta situação, estabelece 

metas a cada quatro anos para aumentar o índice de coleta.  A próxima meta do GMP é de 

42% para os próximos 4 anos. Logo esta diferença evidenciada na Tabela 1 e insignificante. 

            O gráfico 1 abaixo demostra algo muito interessante. A maioria das empresas de Ji-

Paraná, produzem volumes de OLUC inferiores a 1000 litros por mês. Porém uma pequena 

minoria constituídas pelas concessionarias de automóveis e por uma empresa de ônibus 

interestaduais, são as que mais produzem Oluc, Sendo que uma delas produz um média de 

5000 litros (Ver gráfico 1).  A realizarmos entrevista junto a estas empresas eles nos 

afirmaram que o OLUC produzido por eles tem destinação correta, quer seja uma empresa de 

coleta sediada em Porto Velho, que fornece certificado de coleta como determina a Resolução  
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Gráfico 1  – Quantidade Óleo novo x óleo usado. 

 

 Como proposto no início deste trabalho, esta pesquisa estatística tem por finalidade 

auxiliar ao empresário que decidir instalar uma empresa de coleta de OLUC no município de 

Ji-Paraná, na tomada de decisão com relação ao dimensionamento da estrutura de sua empresa 

de coleta, concernente à capacidade dos tanques de armazenamento e dos tanques dos 

caminhões de transporte.  

 Observa-se que para satisfazer a demanda atual esta estrutura deve ter capacidade de 

no mínimo 70.000 litros. Porém, deve-se salientar que toda obra de engenharia deve ser capaz 

de satisfazer a demanda observando o crescimento para pelo menos 20 anos subsequentes. 

Neste estudo, sendo considerado um crescimento de 3 a 4% ao ano conforme ((GUILHERME 

BARROS na coluna Home iG. datada de 15 /09/2011 Conforme cálculo abaixo: 

Q = qa * (1 +i)
n
 

Q= Quantidade de OLUC no final de 20 anos observando crescimento de 3 a 4% ao ano; 

qa= quantidade atual do OLUC produzido na cidade de Ji-Paraná; 

i= taxa unitária (percentual) 

n = número de anos. 

Q= 63.400 * (1 + 0,035)
20
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Q= 63.400 * 1.98978 

Q= 126.152 litros 

             Com esta projeção conforme cálculo demostrado acima, com margem de erro de 5% 

para mais ou para menos, pode se tomar a decisão de construir uma estrutura de capaz de 

satisfazer uma demanda de 132.459,6 litros. Esta estrutura será capaz de atender a demanda 

para os próximos 20 anos na cidade de Ji-Paraná. 

 

2.2 ANÁLISES ESTATÍSTICAS  

 

 Os resultados do Teste-t são observados na Tabela 2. 

Tabela 2 - Resultados do Teste-t realizado no software Microsoft Excel 2007. 

Teste-t: duas amostras em par para médias  

  Variável 1 Variável 2 

   

Média 499,6153846 483,8461538 

Variância 650847,8745 635008,502 

Observações 39 39 

Correlação de Pearson  0,99818621  

Hipótese da diferença de média 0  

Gl 38  

Stat t 1,997884739 t calculado 

P(T<=t) uni-caudal 0,026461848  

t crítico uni-caudal 1,685954461  

P(T<=t) bi-caudal 0,052923695  

t crítico bi-caudal 2,024394147 t crítico 

 

 Analisando os resultados estatísticos, podemos observar que estatisticamente existe 

diferença de óleo novo vendido e o OLUC coletado. Deve-se salientar que se trabalhou com 

margem de erro de 5% para mais ou para menos. O cálculo inferencial aponta para os 

seguintes resultados: 

a) para o óleo novo vendido, os resultados da amostra somam 19.483 litros, que 

representam 30%, logo, este valor mais 70% soma um total de 64.950 litros, com 

margem de erro de 5%; 

b) para o OLUC coletado, os resultados da amostra somam 19.020 litros, que 

representam 30%, este valor somado mais 70% tem total igual a 63.400 litros, com 

margem de erro de 5% (TABELA 3). 

Tabela 3 - Quantidade de óleo novo vendido em média por mês e quantidade de OLUC coletado em 

média por mês em Ji-Paraná. 
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POPULAÇÃO QUANTIDADE TOTAL (L) MARGEM DE ERRO (±) 

ÓLEO NOVO VENDIDO 64.950 ±5% 

ÓLEO NOVO COLETADO 63.050 ±5% 

 

               A tabela 3 determina a demanda atual do óleo novo vendido em Ji-Paraná e do 

OLUC coletado. 

               Com estas informações finaliza-se à análise dos resultados, considerando como 

demostrado através de cálculo estatístico qual deve ser o dimensionamento da estrutura da 

empresa de coleta de OLUC, capaz de satisfazer a demanda dos próximos 20 anos 

subsequentes na cidade de Ji-Paraná.  

 

4. LOGISTICA DE COLETA DE OLUC NA CIDADE DE JI-PARANÁ 

 

               Para a logística de coleta de OLUC na cidade de Ji-Paraná, tomou-se como base, 

uma empresa de coleta que já existe na cidade conforme mencionado anteriormente. Só para 

relembrar esta empresa fica localizada no setor industrial, nas proximidades de uma empresa 

de granito. Então  neste sentido, criou-se duas rotas, como sendo as mais viáveis para 

realização da coleta. O que foi valorizado para este traçado foram o menor caminho e os 

locais de maior concentração de  empresas que produzem OLUC. Ficam demostradas as duas 

rotas conforme o exposto a seguir: 

 

4.1  ROTA INDICADA PARA A COLETA DO OLUC  

 

4.1.1 Primeira rota para o caminhão de coleta 

 

              Quando o caminhão de coleta atingir Av. Cuiabá, Av. Teresina, Av. Brasil, Av. 

Maringá e Av. Curitiba. Deverá fazer a seguinte rota: sair da Resinorte pela Av. 

Transcontinental até a Av. Cuiabá no 2º Distrito. Subir por esta avenida até T-18 e voltar pela 

Av. Teresina que é paralela a Av. Cuiabá. Descer por ela até a T1. Direcionando-se para Av. 

Brasil, subindo por ela até a T-21, retornando pela Av. Maringá até a T1. Como a Av. 

Maringá é de mão dupla deverá fazer o retorno na T1 novamente subindo até a T21, 

direcionando para Av. Curitiba, descendo por ela até a Av. Transcontinental, onde deverá 

coletar nas oficinas de toda a Vila Jotão. 

 



42 
 

4.1.2 Segunda rota para o caminhão de coleta 

 

              Sair da Resinorte entrando pela Av. Marechal Rondon, coletando em todos os 

estabelecimentos de coleta do lado direito até a altura do Banco do Brasil, retornando pela Av. 

Marechal Rondon até a altura da BR 364, retornando pela Av. Transcontinental, coletando nas 

oficinas à direita da BR 364, até a concessionária de autos Canaã no 2º Distrito, retornando 

pela Av. Transcontinental, lado direito sentido Porto Velho, até a entrada para Resinorte no 

setor industrial.  A ( FIGURA 9) mostra mapa da cidade de Ji-Paraná com detalhes para as 

duas rotas propostas  como logística de coleta. 

Figura 9- Mapa demonstrativo das rotas de coleta de OLUC  na cidade de Ji-Paraná 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

              A cidade de Ji-Paraná é mais uma da região norte que ainda não participa da logística 

de coleta de OLUC, como determina a Resolução 362. O tratamento correto à este tipo de 

resíduo ainda não faz parte da consciência ambiental de muitas empresa de exploram o setor 

de óleo lubrificantes. Os organismos de fiscalização, não estão fiscalizado, até mesmo porque, 

no estado não existe uma estrutura de coleta capaz de satisfazer a demanda e por isto a 

fiscalização fica estática com a seguinte pergunta:  “O que fazer se não tem pessoa jurídica 

autorizada para fazer a coleta?”  Logo se não tem mecanismos estruturais para o tratamento 

como determina a resolução,  muitos partem para exploração comercial do OLUC produzido 

por suas empresa, mesmo que as pessoas físicas ou jurídicas não tenham autorização para 

explorar a atividade de coleta.  

              De acordo com esta pesquisa realizada em Ji-Paraná às concessionárias de 

automóveis novos, num total de nove empresas, foi verificado que estas são as que mais 

produzem OLUC.  Porém as mesmas têm destinação correta para o OLUC produzido, tendo 

em vista que existe contrato com empresa de coleta sediada em Porto Velho. Esta empresa é 

devidamente certificada pela ANP para coleta deste tipo de resíduo. Conforme expostos pelos 

entrevistados na pesquisa, esta empresa faz a coleta do OLUC, mas não coleta os resíduos 

sólidos contaminados com óleo lubrificante. Estes ainda não têm destino correto. Até pouco 

tempo eram depositados em sacos plásticos, que eram recolhidos pela empresa municipal de 

coleta e destinados ao aterro controlado do município, caracterizando desta forma uma 

maneira inadequada, de disposição contrariando a resolução n° 362/2005 do CONAMA. 

             Com relação às demais, consideradas pequenas empresas produtoras de OLUC, 

constatou-se que não estão dando a destinação correta para este resíduo. Muitas não tem 

certificado expedido pela ANP, por isto não se sentem obrigadas a cumprir a legislação 

ambiental na logística de reverso do produto. O procedimento que estão tomando com relação 

ao OLUC produzido é a venda do produto em pequenas quantidades para destinações 

consideradas impactantes e ilegais, tais como o uso em correntes de motocicletas e 



44 
 

motosserras, para pintar mourões de cerca e currais na zona rural, para impermeabilizar 

alicerces de construção civil. 

               Pode-se observar ainda, que grandes partes dos estabelecimentos de produção 

desconhecem a forma correta de reciclagem deste produto, bem como a resolução 362/2005 

do CONAMA e quais os procedimentos corretos de destinação deste tipo de resíduo.  

              Porém, com a visita para coleta de dados, procurou-se conscientizar estes gerentes 

que a forma legalmente correta para reciclagem deste produto é o armazenamento seguro para 

coleta por empresas autorizadas para coleta de resíduo perigoso e posterior reenvio para 

empresa de rerrefino. Os mesmo alegaram que ainda não existe empresa de coleta na cidade 

de Ji-Paraná. Porém, constatou-se que já existe uma empresa instalada no setor industrial de 

Ji-Paraná, sendo que a mesma está providenciando o licenciamento ambiental e certificação 

da ANP, para explorar economicamente a coleta de OLUC e resíduos sólidos contaminados 

com óleos lubrificantes, para posterior reenvio para empresa de rerrefino. Esta empresa irá 

estabelecer uma logística de coleta de OLUC em todo o município de Ji-Paraná de forma a 

satisfazer a demanda. 

 Ao empresário que quiser fundar empresa de coleta de OLUC em Ji-Paraná, deverá 

construir uma infraestrutura com capacidade para 70.000 litros mensais, para atender a 

demanda atual. Porém, como todo projeto de engenharia deve ter uma projeção capaz de 

satisfazer a demanda de pelo menos 20 anos subsequente nesta perspectiva e considerando um 

crescimento de 3 á 4% ao ano, segundo: (GUILHERME BARROS na coluna Home iG. 

datada de 15 /09/2011).  Observando esta projeção deve-se construir uma estrutura com 

capacidade para atender uma demanda de aproximadamente 132.459,6 litros mensais.  

 Às empresas produtoras de OLUC recomenda-se que as mesmas procurem se 

adequar às leis ambientais, para fazerem parte desta logística de coleta, fechando desta forma 

o ciclo de reciclagem de OLUC, tendo como destinação as empresas de rerrefino. Assim, o 

meio ambiente e as futuras gerações agradecem.  
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ANEXO A – Termo de Referência para Elaboração de PCA de Postos de Combustíveis e 

Derivados de Petróleo Desenvolvido pela SEDAM-RO 
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PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL 
(PCA) 

POSTOS DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DO PETRÓLEO 

 

                                  O Plano de Controle Ambiental (PCA) é um instrumento de Política Ambiental, descrito no 

item III do Art. 11. Do Capitulo  III que trata da Politica de  Desenvolvimento  Ambiental da Lei nº 547, de 30 de 

dezembro de 1.993 (Publicada no DOE em 30.12.93). Este documento técnico elaborado pela Comissão de Análise e 

Avaliação de Estudos Ambientais – CAA/SEDAM, nomeada pela Portaria n.º 066/2000/GAB/SEDAM, com a 

finalidade de orientar os estudos ambientais para as atividades como potencialmente impactante ou poluídora do meio-

ambiente, onde serão descritos os dados do empreendimento, seu funcionamento geral, geração de resíduos, emissões 

sólidas, líquidas e gasosas (detritos) que eventualmente causem poluição, destinação final destes e a descrição das 

medidas mitigadoras, programas de monitoramento e compensação ambiental (item IV do Art. 6.º da Lei Estadual n.º 

890/2.000), utilizando   técnicas mais avançadas e disponíveis, baseado nas atividades descritas na Resolução 

CONAMA n.º 237/97. 

1- INORMAÇÕES GERAIS 

- Apresentar histórico, objetivos e justificativas do empreendimento, discutindo sua relação com a  políticas 

setoriais, pianos e programas governamentais (municipal, estadual e/ou federal); 

- Descrever sucintamente o mercado do bem em questão (volume de produção e demanda,  estrutura de 

produção e consumo,  etc.); 

- Apresentar o Quadro legal, indicando as legislações aplicáveis à área e ao empreendimento e salientando as 

limitações do uso impostas pelo Poder Público. Informar a situação junto aos órgãos federais, estaduais e 

municipais relativas a atividade desenvolvida. 

 

2- IDENTIFICAÇÃO 

2.1.- Empreendimento (nome, CGC/MF, endereço, fone, localização e etc..) 

       2.2.- Empreendedor (nome, CPF, endereço, fone e etc..) 

       2.3.- Responsável Técnico (nome, CPF, Visto e Registro/CREA/RO e etc..) 

3-CARACTERIZAÇÃO  DO  EMPREENDIMENTO   

                          Descrever a situação geográfica do empreendimento quanto a área de influência, direta e indireta, 

indicando e discorrendo sobre as  vias de acesso (apresentar plantas em escalas adequadas, de situação, localização e 

"lay out" das servidões). 

 

3.1.- Infra Estrutura e Apoio Logístico: 

(descrever e quantificar as instalações civis, industriais e estações de tratamento,etc...) 

 

3.3.-  Porte do empreendimento 

               constando extensão, volumes de escavação, compreendendo cortes, aterros, empréstimos, bota-foras e   

            desmatamentos 

 

3.3.- Máquinas e Equipamentos Utilizados: 

                      (discriminar, quantificar, etc...) 

 

3.4. – Abastecimento de Insumos: 

                     (descrever, quantificar, origem e etc.. 

 

3.5. – Mão – de – Obra Direta e Indireta: 

                  (descrever, quantificar e etc...) 

 

3.6. – Produto de Limpeza Utilizado: 

(descrever, quantificar, origem, formas de aproveitamento, grau de toxidez, etc....) 

 

3.7. – Resíduos Produzidos: 

Industrial e doméstico, especificar, quantificar, se recebe algum tipo de tratamento, forma, coleta, depósito, 

etc... 
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3.8. – Tratamento de Resíduos: 

          Descrever o sistema de tratamento do empreendimento quanto a destinação parcial e Final dos resíduos 

produzidos, com Lay-out e etc... 

 

 

4-DEFINIÇÃO DA ÁREA DE INFLUÊNCIA 

          Apresentar os limites da área geográfica a ser direta e indiretamente afetada pelos 

    Impactos, denominada área de influência do projeto. A área de influência deverá conter as áreas de incidência dos   

    Impactos, abrangendo os distintos contornos para as diversas variáveis enfocadas. 

 

 4.1.-  Projeto Básico de Engenharia  

         Especificar equipamentos e sistemas de monitoramento, proteção, sistema de detecção de vazamento, sistemas 

de drenagem, tanques de armazenamento de derivados de petróleo e de outros combustíveis para fins automotivos e 

sistemas acessórios de acordo com as Normas ABNT; 

4.2.- Croqui de localização do empreendimento  

- Indicar a situação do terreno em relação ao corpo receptor e cursos d’água, 

Identificação do ponto de lançamento do efluente das águas domésticas e residuárias após tratamento, tipos de 

vegetação existente no local e seu entorno, bem como contemplando a caracterização das edificações existentes num 

raio de 100 m com destaque para a existência de clínicas médicas, hospitais, sistema viário, habitações 

multifamiliares, escolas, indústrias ou estabelecimentos comerciais; 

4.3.- Posto flutuante  

- Apresentar cópia autenticada do documento expedido pela Capitania dos Portos,  

Autorizando sua localização e funcionamento e contendo a localização geográfica do posto no respectivo curso 

d’água; 

5- Caracterização hidrogeológica  

             Com definição do sentido de fluxo das águas subterrâneas, identificação das áreas de recarga, localização 

de poços de captação destinados ao abastecimento público ou privado registrados nos órgãos competentes até a 

data da emissão do documento, no raio de 100 m, considerando as possíveis interferências das atividades com 

corpos d’água superficiais e subterrâneos; 

6- Caracterização geológica do terreno da região onde se insere o empreendimento  

- com análise de solo, contemplando a permeabilidade do solo e o potencial de corrosão; 

7- Classificação da área do entorno dos estabelecimentos que utilizam o Sistema de Armazenamento Subterrâneo 

de Combustível – SASC 

- Enquadramento deste sistema, conforme NBR 13.786; 

8- Detalhamento do tipo de tratamento e controle de efluentes provenientes dos tanques, áreas de bombas e áreas 

sujeitas a vazamento de derivados de petróleo ou de resíduos oleosos; 

9- Previsão, no projeto, de dispositivos para o atendimento à Resolução CONAMA n
o
 9, de 1993 

         Da obrigatoriedade de recolhimento e disposição adequada de óleo lubrificante usado. 

9- Plano de manutenção de equipamentos e sistemas e procedimentos operacionais; 

11- Plano de resposta a incidentes contendo: 

         1. comunicado de ocorrência; 

         2. ações imediatas previstas; e 

         3. articulação institucional com os órgãos competentes; 

12-  Programa de treinamento de pessoal em: 
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         1. operação; 

         2. manutenção; 

         3. e resposta a incidentes; 

 

13- DEFINIÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS 

          Deverão constar os seguintes tópicos: alocação do trafego atual e previsto (projeção) na malha viária existente 

e  

      Áreas de expansão disponíveis para ocupação de atividades econômicas, aptidão regional, planos co-localizados 

de investimentos, indicadores de impacto ambiental significativo,  

 

14- ANÁLISE DOS IMPACTOS AMBIENTAIS 

      14.1.- Metodologia 

                         Identificar se os impactos são: benéficos ou adversos, temporários, permanentes ou cíclicos, 

imediatos,  

              Médio ou longo prazos, reversíveis ou irreversíveis, regionais, locais ou estratégicos e se são sinergicos. 

Incluir  

              Necessariamente os seguintes tópicos: identificação, previsão, magnitude e o seu grau de importância 

(anexos I; II  

              e III). 

              - metodologia de implantação e desenvolvimento; 

             - Estabelecimento dos resultados finais esperados de cada projeto; 

             - Estabelecimento das especialidades técnicas requeridas para a implantação e a realização dos programas; 

             - Estimativa de custos de cada programa básico ambiental; 

             - Proposição de eventuais parcerias para a realização dos programas. 

 

     14.2. – Melo Físico: 

                 14.2.1. - Hidrografía: 

              -     Fontes de captação d'água (rio, igarapé, poço); 

              -    Uso de água (quantificar, se recebe de algum tipo de tratamento especifico); 

      -    Principal curso de água mais próximo (localização, dimensionamento, distância do   

             curso até a industria, etc...) 

- Qualidade do  corpo receptor, distância do corpo em relação ao sistema de trabalho proposto, se há 

ocorrência de 1ançamento na rede pública, etc...) Origem, composição e fatores essenciais de qualidade 

da água servida; 

- Discriminação das operações  de captação, decantação, canalização, provisão em Reservatórios, 

filtração e outros que as águas venham a se submetidas 

- Projeto básico das instalações (lay out) de captação e proteção das fontes, adução,      

             -     Distribuição, utilização da água e sistema de tratamento de resíduos sólido e líquidos; 

 

      14.3. - Melo Sócio – Econômico: 

                 14.3.1. – Economia: 

       -    número    de pessoas empregadas  por  setor  de atividade (especificando quando  se  trata de empregos 

temporários ou sazonais); renda  média  por  empregado e  por  pessoa;   

- Existência  de  subsídios  e incentivos  a  produção (inclusive para o próprio empreendimento);   

- Existência  de projetos,  planos  ou programas  governamentais  ou  privados  que  possam  a vir alterar a 

situação atual. 

 

14.3.2.- Ruídos E Vibrações: 

(Especificar, horário de funcionamento dos equipamentos, medidas desencadeadas para atenuar os efeitos, 

caracterização do ruído de fundo, etc...) 
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15- VERIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE LEGAL 

            Sua aplicação ocorre no inicio da etapa de estudos e projetos de empreendimentos, contemplando os seguintes  

      Tópicos: 

         a)- listagem dos diplomas legais 

- Listar os diplomas legais de cunho ambiental, de âmbito federal, estadual, municipal e 

setorial, cujas determinações e orientações estejam afetas ao empreendimento em estudo; 

- A listagem dos diplomas legais deve apresentar: suas ementas, o tipo do diploma 

(constituição, emenda constitucional, lei complementar, lei ordinária, decreto e etc..), o seu 

nível ou âmbito (federal, estadual e municipal) e data de promulgação. 

         b)- Análise de conformidade 

- Destacar os impactos decorrentes do empreendimento em estudo; 

- Analisar a compatibilidade entre o empreendimento e cada um dos diplomas legais 

considerados; 

- Destacar as conformidades identificadas, apresentando os fatos e evidências que demonstram 

a compatibilidade do empreendimento com a legislação ambiental vigente; 

- Destacar as eventuais não conformidades identificadas, apresentando os fatos e evidências 

que representam incompatibilidade com a legislação ambiental vigente. 

16- PROPOSIÇÃO DE MEDIDAS MITIGADORAS 

      16.1.-  Neste item deverão ser explicitadas as medidas que visam minimizar os impactos adversos identificados e  

                 quantificados no item anterior, as quais deverão ser apresentadas e classificadas quanto à: sua natureza  

                 (preventivo ou corretiva), fase do empreendimento em que será adotada (implantação ou operação), fator  

                 ambiental a que se destina (físico, biológico ou sócio econômico), prazo de permanência de sua aplicação 

(curto,  

                 médio ou longo) e responsabilidade por sua implantação  (empreendedor, poder público ou outros). Deverá 

ser  

                 destacados os impactos adversos que não possam ser evitados ou mitigados, justificando-os. 

 

17- PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS 

        Neste item deverão ser apresentados os programas de acompanhamento das evoluções dos impactos ambientais 

positivos e negativos causados pelo plano/programa, considerando as fases de implantação e operação, obedecendo 

os Seguintes critérios: 

        a)- indicação e justificativa dos parâmetros selecionados para a avaliação dos impactos sobre cada um dos 

fatores  

             ambientais considerados; 

       b)- indicação e justificativa da rede de amostragem, incluindo seu dimensionamento e distribuição espacial; 

       c)- indicação e justificativa dos métodos de coleta e análise de amostras; 

      d)- indicação e justificativa dos métodos à serem empregados no processamento das informações levantadas, 

visando   

            retratar o quadro de evolução dos impactos causados pelo empreendimento. 

 

18 – EQUIPE TÉCNICA 

Apresentar a equipe técnica responsável pelos estudos ambientais, indicando a especialidade de cada 

participante, o número dos respectivos registros profissionais e o Cadastro Técnico Federal. 

 

19– BIBLIOGRAFIA: 
              Relacionar todas as bibliográficas utilizada 
 

20 – ANEXOS: 

20.1.- Mapas e plantas das instalações 

20.2.- Anotação de responsabilidade técnica de Elaboração e Execução do PCA – ART/CREA/RO 

20.3.- Certidão do corpo de bombeiros atualizada contra incêndios e explosões; 

20.4.- Certidão do INMETRO e/ou teste de estanquidade, realizado por empresa devidamente credenciada pelo  
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          INMETRO; 

20.5.- Registro do posto na Agência Nacional do Petróleo 

       20.6.- Planta do Sistema de Tratamento de Efluentes Industriais 

20.7.- Certidão da prefeitura municipal atestando que o empreendimento está de acordo com o Plano Diretor   

          municipal; 

15.8. documentação institucional relevante. 

 

 
instalações civis e industriais, máquinas e equipamentos e responsabilidades 
 
 
 

 

Anexo I  – Análise Preliminar de Impactos Ambientais 

MEIO BIÓTICO Impact

o 

Certeza Gra

u 

Duraçã

o 

Temp

o 

Magnitud

e 

Impor

tância  

Impactos ambientais estimado sobre 

plantas daninhas  

       

Impactos ambientais estimado sobre 

animais benéficos   

       

Impactos ambientais estimado sobre 

plantas benéficas  

       

Impactos ambientais estimado sobre 

espécies ameaçadas migratórias 

       

Impactos ambientais estimado sobre espécies 

ameaçadas de extinção  

       

MEIO FÍSICO Xxxxx Xxxxxx Xxx

x 

Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx xxxxx

xxxxx 

Impacto estimado a Quantidade de água de 

superfície  

       

Impacto estimado sobre a Qualidade de 

água de superfície  

       

Impacto estimado sobre erosão do solo         

Impacto estimado sobre a estabilidade de 

taludes  

       

Transporte e sedimentação        

MEIO SÓCIO ECONÔMICO Xxxxx Xxxxxx Xxx

x 

Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx

xxxxx 
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Impactos ambientais estimado sobre  

turismo e recreação  

       

Impactos ambientais estimado sobre 

valores culturais e religiosos    

       

Impactos ambientais estimado sobre a 

estabilidade da comunidade    

       

Impactos ambientais estimado sobre 

populações migrantes      

       

Impactos ambientais estimado sobre geração 

de empregos  

       

Impactos ambientais estimado sobre saúde 

pública    

       

Impactos ambientais estimado sobre 

transmissores de doenças  

       

Impacto estimado sobre o nível de ruído        

OBS: Impacto –Diz ser o aspecto benéfico, prejudicial ou nulo. Certeza– indica a probabilidade do impacto 

ocorrer: certo, muito provável e provável. Grau– Intensidade do impacto: maior, médio ou menor. Duração– 

Temporária ou permanente. Tempo - Diz se os efeitos serão sentidos, em curto, médio ou longo prazo. 

Magnitude - Extensão de efeitos: alta, média ou baixa. Importância - Grande, média ou pouca. 

Anexo II - Matriz de Interação e/ou Referencial de Impactos Ambientais   

MEIO FÍSICO IMPLANTAÇÃO OPERAÇÀO 

Impacto estimado a quantidade de água de superfície    

Impacto estimado sobre a Qualidade de água de superfície    

Impacto estimado sobre erosão do solo    

Impacto estimado sobre a estabilidade de taludes    

Transporte e sedimentação   

MEIO BIÓTICO Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx

x 

Impactos ambientais estimado sobre plantas daninhas    

Impactos ambientais estimado sobre animais benéficos     

Impactos ambientais estimado sobre plantas benéficas    

Impactos ambientais estimado sobre espécies ameaçadas migratórias   

Impactos ambientais estimado sobre espécies ameaçadas de extinção    
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MEIO SÓCIO ECONÔMICO Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx 

Impactos ambientais estimado sobre  turismo e recreação    

Impactos ambientais estimado sobre valores culturais e religiosos      

Impactos ambientais estimado sobre a estabilidade da comunidade      

Impactos ambientais estimado sobre populações migrantes        

Impactos ambientais estimado sobre geração de empregos    

Impactos ambientais estimado sobre saúde pública      

Impactos ambientais estimado sobre transmissores de doenças    

Impacto estimado sobre o nível de ruído   

OBS: –  Identifica se os impactos ambientais são relevantes ( R)  ou Irrelevantes (I) nas diferentes fases 

 

Anexo III - Identificação e Discriminação dos Impactos Ambientais Relevantes 

AMBIEN

TE 

IMPACTOS 

RELEVANTES 

(A) 

INDICAD

OR 

(B) 

 

MEDIDAS 

MITIGADORAS 

(C) 

 

MONITORAMENTO AMBIENTAL 

DESCRIÇÃO 

(D) 

 

ÁREA  DE 

INFLUÊNCIA (E) 

PE

RÍ

O

D

O  

(F) 

 

MEIO 

FÍSICO 

      

MEIO 

BIÓTICO 

      

MEIO 

SÓCIO 

ECONÔ

MICO 

      

A- Extraídos do quadro II ; B– Métodos de medições, locais de coletas, etc.;  C– Identificar as medidas 

adotadas; D– Descrever o tipo de monitoramento; E– Direta ou Indireta; F– Medidas adotadas à curto, 

médio ou longo prazo (período);  

 

 

 

 

 


