Programação
1º Dia – Manhã
Abertura
08:00
08:30
08:30
08:40
08:40
09:00

Apresentação/ Credenciamento
Composição da Mesa
Palestra de Abertura

Módulo I - Contexto Geral
09:00

09:40

O óleo lubrificante acabado - Palestrante: SINDICON
(1) O que é óleo lubrificante acabado? (composição, tipos, usos e
importância no mundo moderno);
(2) consumo no Brasil (histórico, atual e futuro projetado);
(3) expectativas dos fabricantes e importadores.

09:40

10:20

10:20
10:40

10:40
11:20

11:20

12:00

12:00

13:30

O óleo lubrificante usado ou contaminado e seus riscos
Palestrante: ONG (acredito que seria mais interessante iniciar
ressaltando a questão ambiental)
(1) O que é óleo lubrificante usado ou contaminado?
(2) riscos ambientais do óleo lubrificante usado ou contaminado;
(3) riscos sociais óleo lubrificante usado ou contaminado;
(4) expectativas da sociedade civil.
Intervalo para café
A atividade de rerrefino - Palestrante: SINDIRREFINO
(1) Destinação Legal do OLUC - Rerrefino;
(2) O que é o rerrefino? (tecnologias e características técnicas)
(3) Números do rerrefino (histórico, atual e futuro projetado);
(4) Expectativas do rerrefino.
(5) Impacto ambiental (positivo) e econômico (ressaltar a economia
de divisas) – importância da atividade do rerrefino.
A Res. CONAMA nº 362/2005-Palestrante: MMA / MME
(1) objetivo da Resolução CONAMA nº 362/2005;
(2) segmentos sociais envolvidos;
(3) cadeia de geração-coleta-destinação do resíduo;
(4) Grupo de Monitoramento Permanente - GMP
(5) Portaria Interministerial nº 464/2007 – Interpretação.

Intervalo para o almoço

1º Dia – Tarde
Módulo II - Desafios do Licenciamento

13:30

13:40

13:40

14:40

Composição da Mesa
A atividade regulatória da ANP e sua interação com os OEMAS Palestrante: ANP
(1) Competências regulatórias ( Produção, Coleta e Rerrefino).
(2) Dificuldades na análise do Licenciamento das atividades ligadas
aos OLUCS;
(3) As Portarias e suas exigências;
(4) Controle da Qualidade do Básico Rerrefinado.
(5) A participação do óleo básico rerrefinado no mercado de
lubrificante acabado.
(6) Autorização – válida em todo território nacional.

14:40

15:20

15:20

15:40

15:40

16:20

16:20

17:00

O desafio de licenciar a atividade de coleta;
Palestrante: ABEMA/ANAMMA
(1) Atividade de coleta: conceito (recolhimento –transporte –
armazenamento - destinação);
(2) Os licenciamentos locais (Estado/Município);
(3) Intercâmbio de informações com a ANP.
(3) uma nova tipologia – Requisitos Mínimos.
Intervalo para café
Aspectos Gerais do Licenciamento das atividades ligadas aos
OLUCS - Palestrante: ABEMA/ANAMMA
(1) O que deve ser licenciado;
(2) Peculiaridades do licenciamento:
- informações para a ANP;
- atividades interestaduais;
- o que não pode ser objeto de licença (queima).
(3) panorama atual geral do licenciamento.
O desafio de adequar uniformizar procedimentos o licenciamento
após a Resolução nº 362/2005 - Palestrante: ONG
(1) novos requisitos para atividades ligadas aos OLUCS;
(2) novos elementos a serem considerados no licenciamento (ex.:
balanço de massa)
(3) destinações proibidas pela Resolução nº 362/2005 e a
revogação das licenças;
(4) os OLUCs em outros licenciamentos (geradores – fornecedores)
(5) Comercialização - quem pode comercializar óleo lubrificante ou
prestar serviço de troca de óleo; quem não pode e quem não
deveria poder comercializar óleo lubrificante ou prestar serviço de
troca de óleo – as dificuldades decorrentes da forma de
comercialização.

Debates do Módulo II

Mediador:
17:00
18:00

Debate interativo sobre o Módulo II

2º Dia – Manhã
Módulo III - Desafios da Fiscalização
08:30
08:40
Composição da Mesa
08:40
09:20
Usos ilegais do Óleo Usado - Palestrante – ONG
(1) Coleta Clandestina e os usos diversos
(2) Aspectos de Segurança e Meio Ambiente. - Casos
(3) Aspectos Fiscais e Tributários.
09:20

10:00

10:00
10:20

10:20
11:00

Manual de Fiscalização – Palestrante – IBAMA
Apresentação do Manual
Intervalo para café
Manual de Fiscalização – Palestrante – IBAMA
Apresentação do Manual – continuação.

Mediador:
11:00
12:00

Debate interativo sobre o Módulo III

12:00

Intervalo para o almoço

13:30

2º Dia – Tarde
Módulo IV – Troca de Experiências
13:30
13:40
Composição da Mesa
Uniformização de Entendimento da Resolução 362/2005 Palestrante: GMP (este tópico deve ser antes do tópico fiscalização
(e entendo que já está embutido no tópico que apresenta a Resol.
13:40
14:20
362), e, talvez, até antes do tópico que trata dos aspectos gerais do
licenciamento - a uniformização de procedimentos de fiscalização e
de procedimentos de licenciamento precede de uma uniformização
no entendimento da norma aplicável)
14:20
15:00
Atuação do IBAMA - Palestrante: IBAMA
15:00
15:20
Intervalo para café
Painel Interativo sobre as dificuldades locais;
15:20
16:20
Mediador: MMA - Debatedores: ABEMA / ANP
Partindo do estímulo inicial conferido pela ANAMA e ABEMA,
incentivar o debate entre os presentes para a troca de experiências
e impressões.
Acompanhamento da Implementação – Local.
Cartilha de boas práticas - público alvo: oficinas, transportadoras,
empresas de ônibus, frotistas, produtores rurais (buscar parceria c/
cooperativas, sindicatos e associações de produtores) - buscar
patrocínio p/ publicação e divulgação.
Grupos de Discussão Via Internet.
16:20
16:40
Entrega dos certificados
16:40
17:00
Encerramento – Coordenador.

