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RESUMO

O presente trabalho aborda principalmente como é feita a gestão da
lubrificação nas empresas de ônibus para transporte coletivo de passageiros no
Brasil, que com o seu cenário atual apresenta muita ineficiência gerando impactos
tanto econômicos como no meio ambiente. A dissertação propõe tecnologias e
metodologias para uma lubrificação mais sustentável e econômica. Poucas pessoas
sabem dos riscos para o meio ambiente, para a saúde humana e até para a
economia do país que o gerenciamento inadequado do óleo lubrificante usado pode
causar e este resíduo é classificado como perigoso no Brasil e em vários outros
países.
Os óleos lubrificantes usados podem ser reciclados. No processo de rerrefino
são removidos os contaminantes, os produtos de degradação e os aditivos do óleo
usado. Isso lhe confere as mesmas características de óleo lubrificante básico,
gerando matérias primas para novas formulações.
A metodologia e literatura pesquisada utilizada para o desenvolvimento deste
estudo concentrou-se no tema de lubrificação das frotas de ônibus de transporte
coletivo e seus impactos ambientais e econômicos. Esta pesquisa caracteriza-se
como exploratória, bibliográfica e comparativa. O trabalho pode ser definido como
exploratório, pois tem como principal finalidade desenvolver, esclarecer e modificar
conceitos e ideias. Ou seja, não visa verificar teorias e sim obter maior familiaridade
com as mesmas.
Concluiu-se que mesmo com uma legislação ambiental abrangente e diversos
tipos de tecnologias e produtos disponíveis para uma manutenção mais eficiente, as
empresas de ônibus atuam de forma rudimentar no segmento de lubrificação
gerando uma grande oportunidade de melhoria que é sugerida por este trabalho.
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ABSTRACT

The present work tackle principally how is made the management of
lubrication in the bus companies for collective transport of passengers in Brazil, with
your actual scenery present a lot of inefficiency producing impacts as much
economics

as

environment.

The

dissertation

proposes

technologies

and

methodologies to lubrication more maintainable and economic. Few people knows of
the risks to the environment, human health and even the country’s economy that
inappropriate management of used lubricants can cause and this residue is classified
as dangerous in Brazil and in several other countries.
Used lubricants oil can be recycled. In the process of re-refining contaminants
are removed, degradation products and additives of the used oil. This gives you the
same basic lubricating oil characteristics, generating raw materials for new
formulations.
The methodology and literature used for the development of this study
concentrated on the theme of lubricating of collective transport bus fleets and their
environmental and economic impacts. This research is characterized as exploratory
and comparative literature. The work can be defined as exploratory, since it is main
purpose is to develop, clarify and modify concepts and ideas. In other words, is not
intended to verify theories and instead get more familiar with them.
It was concluded that even with a comprehensive environmental legislation
and various technologies and products available to more efficient maintenance, bus
companies operate in rudimentary form in the lubrication segment generating a great
opportunity for improvement that is suggested by this work.
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1

INTRODUÇÃO

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO

A constante evolução do ser humano está dia após dia alterando suas
necessidades em busca do seu bem-estar. Muitas destas necessidades estão
diretamente ligadas aos meios de transportes automotivos: Automóveis, ônibus,
caminhões, motocicletas, barcos, trens, aviões, além de um grande número de
equipamentos motorizados tais como colheitadeiras, tratores e motosserras,
destinados e adaptados aos mais diversos fins, adotando as mais variadas formas e
modelos, porém todos têm algo em comum: dependem de lubrificação. A busca
incessante por melhor locomoção, maior rapidez, supressão de esforço físico,
economia de tempo, conforto, comodidade e outros, faz com que pareça pequeno o
fato de que recursos naturais são retirados do meio ambiente e não existe a devida
atenção aos rejeitos oriundos de manutenções necessárias.

Poucas pessoas

sabem dos riscos para o ambiente, para a saúde humana e até para a economia do
país que o gerenciamento inadequado do óleo lubrificante usado que é retirado do
motor do seu automóvel ou do equipamento pode causar e este resíduo é
classificado como perigoso no Brasil e em vários outros países.
Enquanto a sociedade se preocupa com vazamentos pontuais de petróleo,
não nos atentamos para o fato de que diariamente é descartada uma grande
quantidade de óleo lubrificante usado e embalagens plásticas em vários pontos da
cidade ao mesmo tempo, uma vez que inúmeras pessoas necessitam dos
automóveis em suas vidas quotidianas.

1.2 OBJETIVOS

Este trabalho fará a revisão de artigos, monografias e dissertações nacionais
e internacionais que têm como objeto de estudo, reduzir os impactos ambientais e
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econômicos gerados pelo mau gerenciamento do lubrificante, esta dissertação irá se
restringir a um dos setores de grande consumo de lubrificantes automotivos, que são
as empresas de transporte coletivo urbano de passageiros. Além disso, far-se-á a
revisão de publicações sobre os métodos, teorias, tecnologias e ferramentas. Com
isso, deseja-se:
1.

Realizar uma pesquisa de campo que possa verificar como este setor

vem se comportando com a sua lubrificação e como são tratados os resíduos
gerados dessa manutenção;
2.

Identificar com base na pesquisa de campo as deficiências do setor;

3.

Propor metodologias e tecnologias para uma lubrificação mais

sustentável e eficiente;
4.

Avaliar os impactos ambientais e econômicos.

1.3 JUSTIFICATIVA

Diversos são os impactos ambientais e econômicos oriundos da utilização do
óleo lubrificante, as oportunidades de melhoria estão presentes em todos os setores
de consumo, para os diversos tipos de aplicações. Qualquer ação positiva que seja
realizada na cadeia, gera impactos diretos no meio ambiente e na economia.
Por estas razões, este trabalho desenvolve uma pesquisa a fim de identificar
as deficiências em um dos setores do transporte, as empresas de transporte coletivo
urbano, que tem a lubrificação como um dos itens de rotina na sua manutenção e
possui consumo expressivo de lubrificantes e embalagens.
A metodologia e tecnologia proposta pode ser aplicada em qualquer tipo de
empresa frotista, sendo apenas necessária a implementação de processos e baixos
investimentos em infraestrutura.
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1.4 ESTRUTURA

Esta dissertação é dividida nos seguintes capítulos:
Capítulo 1 – Introdução: Apresenta as considerações iniciais e as motivações
do trabalho conforme os objetivos e a justificativa.
Capítulo 2 – Revisão Bibliográfica: Trata das produções científicas que
fundamentam esta dissertação. Neste capítulo, serão apresentados os principais
conceitos e teorias inerentes ao óleo lubrificante, assuntos relacionados ao óleo
lubrificante usado ou contaminado (OLUC), também será apresentada uma visão do
OLUC no Brasil e uma breve abordagem sobre rerrefino.
Capítulo 3 – Levantamento e Análise de Dados: Trata da aplicação da
pesquisa de campo e análise dos resultados obtidos, identificando os pontos de
melhoria em todo o processo.
Capítulo 4 – Lubrificação Sustentável e Econômica: Este capítulo tem por
finalidade apresentar metodologias e tecnologias a serem empregadas na
lubrificação como parte integrante do processo de manutenção, visto que nos
capítulos anteriores foram identificados diversos pontos de oportunidade de melhoria
e implementação de novos processos, conferindo à lubrificação uma melhor
qualidade, aproveitamento de produto, consequentes reduções de custos e redução
dos impactos ambientais, tornando a lubrificação das frotas de ônibus mais
sustentável e econômica.
Capítulo 5 – Conclusão: Aborda as interpretações obtidas a partir do estudo
realizado, do desenvolvimento da pesquisa e das metodologias propostas.
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2

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1 PRINCÍPIOS BÁSICOS DE LUBRIFICAÇÃO

A mais antiga manifestação de lubrificação da qual se tem notícia foi achada
no Egito, no túmulo do príncipe Ra-Em-Ka, 2600-1700 a.C.: é mostrado um tipo de
trenó transportando um monumento de pedra e um homem que despeja um líquido
para lubrificar os deslizadores do trenó. Matéria Graxa foi realmente encontrada no
eixo de uma carruagem enterrada, datando cerca de 1400 a.C,(CARRETEIRO,
2006)
A lubrificação pode ser definida como o fenômeno da redução de atrito entre
duas superfícies em movimento relativo, por meio da introdução de uma substância
entre as mesmas. Além de reduzir o atrito os lubrificantes podem exercer outras
funções dependendo da sua aplicação, como a refrigeração e a limpeza das partes
móveis, a transmissão de força mecânica, a vedação, isolação e proteção do
conjunto ou de componentes específicos, e até a transferência de determinadas
características físico-químicas a outros produtos. Os lubrificantes variam desde a
forma líquida à semilíquida, diferindo em viscosidade e em outras características
conforme o uso em que se destinam, as suas aplicações vão desde lubrificar uma
simples ferramenta até possibilitar o funcionamento de complexos equipamentos
como motores de alta performance e robôs industriais. Mesmo diferindo suas
aplicações e variedades os óleos lubrificantes têm uma importante característica em
comum: sua composição é formada por um óleo básico que pode receber aditivos.
No Brasil todos os óleos lubrificantes devem atender as especificações
técnicas (que garantem a sua qualidade e segurança) estabelecidas pela Agência
Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), e devem possuir
registro perante esse órgão.
A função precípua do lubrificante é possibilitar que o movimento se faça com
um mínimo de aquecimento, ruído e desgaste. Isto é possível substituindo-se o atrito
direto entre duas superfícies que, em geral, são metálicas, pelo denominado atrito
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fluido. A espessura do fluido entre as superfícies deve ser superior à soma das
alturas das rugosidades das mesmas.

2.2 ÓLEOS LUBRIFICANTES

A qualidade de um lubrificante é comprovada somente após a aplicação de
seu desempenho em serviço. Este desempenho está ligado à composição química
do lubrificante, resultante do petróleo bruto, do refino dos aditivos e do
balanceamento da formulação. Esta combinação de fatores dá ao lubrificante certas
características físicas e químicas que permitem um controle da uniformidade e nível
de qualidade. (CARRETEIRO,2006)
O artigo 2º da Resolução Nº 362/05 do Conselho Nacional do Meio Ambiente
(CONAMA) estabelece alguns conceitos para os óleos lubrificantes:
(I) óleo lubrificante básico: principal constituinte do óleo lubrificante
acabado, que atenda a legislação pertinente;
(II) óleo lubrificante acabado: produto formulado a partir de óleos
lubrificantes básicos, podendo conter aditivos e;
(III) óleo lubrificante usado ou contaminado: óleo lubrificante acabado que,
em decorrência do seu uso normal ou por motivo de contaminação, tenha se
tornado inadequado à sua finalidade original.

Chama-se análise típica um conjunto de valores que representa a média das
medidas de cada característica do óleo lubrificante. Consequentemente, a amostra
de uma determinada fabricação dificilmente apresenta resultados iguais aos da
análise típica, situando-se entretanto dentro de uma faixa de tolerância aceitável. Ao
conjunto de faixas de tolerância e limites de enquadramento de cada fabricação dáse o nome de especificação. Convém mencionar que as especificações não são
garantia de bom desempenho do lubrificante, porque somente a aplicação
demonstra a performance. (CARRETEIRO, 2006)
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2.2.1 VISCOSIDADE

Segundo Carreteiro (2006) a viscosidade do óleo tem importância
fundamental na lubrificação hidrodinâmica. A viscosidade de um fluido é a
propriedade que determina o valor de sua resistência ao cisalhamento, variável com
a temperatura. A viscosidade é devida à interação entre as moléculas do fluido.

2.2.2 ÍNDICE DE VISCOSIDADE (IV)

Segundo Carreteiro (2006), o método mais usual para expressar o
relacionamento da viscosidade com a temperatura é o índice de viscosidade (IV) e é
baseado em uma escala empírica.
Os padrões são duas séries de óleos: uma obtida de um óleo básico da
Pensilvânia que foi arbitrariamente considerada como IV = 100 e outra proveniente
de um óleo básico da Costa do Golfo do México, a qual foi arbitrado IV = 0.
O índice de viscosidade é uma característica utilizada para identificar a
natureza dos óleos minerais puros, conforme índices presentes na TAB. 2.1:
TAB. 2.4 - Faixas de IV
Abaixo de 0
Entre 0 e 40
Entre 40 e 80
Entre 80 e 120
Acima de 120

FAIXAS DE IV
Óleos de processamento de borracha com componentes aromáticos e naftênicos
Baixo IV - Óleos minerais de base naftênica prepoderante.
Médio IV - Óleos de base mista ou de base naftência que tenham recebido tratamento.
Alto IV - Óleos de base preponderantemente parafínicos.
Muito Alto IV - óleos de base parafínica hidrotratados.

Fonte: Adaptado de CARRETEIRO 2006

2.2.3 PONTO DE MÍNIMA FLUIDEZ

Temperatura na qual o óleo ainda flui. Essa temperatura é determinada, de
acordo com o Ensaio Padrão D-97-05, da ASTM, por meio de resfriamentos
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sucessivos de amostra de óleo colocada em um franco de vidro. A intervalos de 3
em 3ºC, verifica-se se o óleo ainda é capaz de fluir. Por isso, o ponto de fluidez,
expresso em ºC é sempre múltiplo de 3.

2.2.4 PONTO DE FULGOR

Segundo Carreteiro (2006) a temperatura mais baixa na qual o valor
desprendido pelo mesmo, em presença do ar, inflama momentaneamente ao se lhe
aplicar uma chama, formando um lampejo (flash) é chamado de ponto de fulgor.
A determinação de ponto de fulgor mais empregada nos Estados Unidos e no
Brasil é a preconizada pela norma ASTM D-92-52, feita no aparelho de Cleveland,
que consiste essencialmente de um vaso aberto, de bronze, com largo rebordo na
boca, medindo 6,35 cm de diâmetro interno e 3,33 cm de profundidade, no qual é
colocada a amostra de óleo e esta é aquecida. Quando a temperatura chega
próxima do ponto de fulgor previsto, é passada, sobre a superfície do óleo, uma
pequena chama padrão esférica, com diâmetro aproximado de 0,4 cm, a intervalos
regulares de tempo que correspondem a aumentos constantes de temperatura.
É preciso distinguir ponto de fulgor de ponto de combustão que vem a ser a
temperatura na qual os vapores de óleo se queimam de modo contínuo , durante um
mínimo de 5 segundos, de acordo com o mesmo ensaio ASTM D-92-52 acima
descrito. Normalmente o ponto de combustão é de 22 a 28ºC acima do ponto de
fulgor.
Óleos com ponto de fulgor inferior a 150ºC não devem ser empregados para
fins de lubrificação. O conhecimento do ponto de fulgor é importante e permite
avaliar as temperaturas de serviços que um óleo lubrificante pode suportar com
absoluta segurança.

20

2.2.5 COR

Segundo Carreteiro (2006) os óleos lubrificantes variam em cor, desde
transparentes (incolores) até pretos (opacos). A cor pode ser observada por
transparência, isto é, contra a luz, ou por luz refletida.
A cor é importante para os óleos brancos e para as vaselinas. Os óleos
brancos têm uma importante aplicação na lubrificação de fibras têxteis sintéticas.
Para os óleos lubrificantes comuns, carece de importância prática a
determinação da cor, salvo para o fabricante controlar a uniformidade do produto.
É possível identificar, até certo ponto, se o óleo é de origem naftênica ou
parafínica. Os óleos parafínicos apresentam, por luz refletida, uma fluorescência
verde, enquanto os naftênicos dão reflexos azulados. Entretanto, a cor não é um
comprovante da procedência do óleo, pois é facilmente alterada pela adição de
corantes.

2.2.6 IAT (TAN) e IBT (TBN)

Segundo Carreteiro (2006) o IAT (Índice de Acidez Total) ou TAN (Total Acid
Number) é a medida da quantidade de ácido em termos de miligramas de KOH
necessárias para neutralizar todos os componente ácidos de um grama de óleo.
O IBT (Índice de Basicidade Total) ou TBN (Total Base Number) é a medida
de alcalinidade em termos de miligramas de KOH equivalente ao ácido clorídrico
gasto para titular até pH=4,0 de um grama de óleo. Determina a capacidade de um
óleo de motor para neutralizar os ácidos formados durante a queima de combustível.
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2.2.7 DENSIDADE

Indica a massa de um determinado volume de óleo lubrificante em uma
temperatura específica. É uma propriedade importante para identificar se houve
contaminação ou deterioração de um lubrificante, o que, embora não seja uma
verificação comum em automóveis, é essencial em processos industriais.

2.2.8 CLASSIFICAÇÃO SAE

Criada pela Sociedade dos Engenheiros Automotivos dos Estados Unidos
(Society of Automotive Engineers), classifica os óleos lubrificantes pela sua
viscosidade por meio da atribuição de um número que, quanto maior, indicará um
lubrificante mais viscoso. Nesse sistema, os lubrificantes são divididos em três
categorias (altas temperaturas (“verão”), baixas temperaturas (“inverno”) e
multiviscosos (“ano todo”);
Por esse sistema, os lubrificantes são classificados através dos indicadores
de 0W a 25W, para viscosidade em baixas temperaturas, indicadores de 20 a 60,
para viscosidade em altas temperaturas e com códigos duplos compatíveis com os
anteriores (por exemplo SAE 20W-40, 20W-50, 15W-50), no caso de lubrificantes
multiviscosos.

2.2.9 CLASSIFICAÇÃO API

Criada pelo Instituto Americano do Petróleo (American Petroleum Institute),
diferencia os óleos pela aplicação e desempenho através de duas letras.
A primeira, que pode ser “C” (Compression Ignition ou Commercial) ou “S”
(Spark Ignition ou Service), identifica respectivamente aplicação em motores de ciclo
Diesel ou ciclo Otto (gasolina, álcool, GNV).
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A segunda letra segue a sequência alfabética e indica o nível de desempenho
do lubrificante; quanto mais próxima do “Z” for, maior desempenho terá o óleo.
As duas classificações resultam em selos como nos exemplos na FIG. 2.1:

FIG. 2.1 - Selos
Fonte: API

2.3 BASES LUBRIFICANTES

O principal componente de um lubrificante é o “óleo lubrificante básico”, que
normalmente corresponde de 80% a 90% do volume do produto acabado. Em sua
grande maioria as bases lubrificantes são derivadas do petróleo e são combinadas
com aditivos especiais a fim de que lhes conferir propriedades físicas ou químicas
adicionais.
As bases lubrificantes são essencialmente obtidas do refino do petróleo cru,
os chamados óleos básicos minerais e da síntese de compostos relativamente puros
com propriedades adequadas para o uso como lubrificantes, chamados bases
sintéticas. (CARRETEIRO, 2006)
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2.3.1 ÓLEOS BÁSICOS MINERAIS

Segundo Carreteiro (2006) são os mais comuns para emprego em
lubrificação. Os óleos minerais são obtidos do petróleo e, consequentemente, suas
propriedades relacionam-se à natureza do óleo cru que lhes deu origem e ao
processo de refinação empregado.
O petróleo consiste fundamentalmente de carbono e hidrogênio , sob a forma
de hidrocarbonetos. Estes componentes encontram-se dispostos das mais diversas
formas. O petróleo, portanto, vem a ser usualmente, uma mistura de centenas de
hidrocarbonetos líquidos, com vários hidrocarbonetos sólidos e gasosos dissolvidos.
Os petróleos de base parafínica não contêm praticamente asfalto. Já os
petróleos de base asfáltica, constituídos basicamente por hidrocarbonetos
naftênicos,

não

apresentam

parafina.

Quando

os

petróleos

apresentam

concomitantemente proporções razoáveis de asfalto e parafina, são classificados
como de base mista, sendo constituídos por hidrocarbonetos parafínicos, naftênicos
e aromáticos.
Na produção de lubrificantes, o petróleo é submetido inicialmente à destilação
primária inicial ou topeamento (topping), que vêm a ser a remoção, por destilação,
das frações mais leves. A seguir é feita a destilação a vácuo, separando-se diversas
frações.
A fração dos óleos lubrificantes é submetida a tratamentos subsequentes, tais
como a remoção de parafina, remoção do asfalto, refinação ácida, refinação por
solventes e ao que chamamos de acabamento, que são os processos voltados para
a remoção física ou química da impureza, de modo a conferir as características
necessárias ao produto acabado, como por exemplo: a hidrodessulfurização, a
lavagem cáustica, o tratamento com argila, etc.
Os processos de refino são direcionados a conferir qualidades específicas
aos óleos básicos, visando às propriedades físico-químicas fundamentais ao óleo
lubrificante acabado. Assim temos:


Extração de aromáticos com solvente – visa a elevação do Índice de
Viscosidade e melhoria da estabilidade à Oxidação.
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Desparafinação com solvente – ocasiona a redução do ponto de
fluidez, melhorando as características de escoamento a baixas
temperaturas.



Hidroacabamento – atua na redução ou remoção de compostos de
Enxofre, Nitrogênio e Oxigênio, melhorando a estabilidade à oxidação
e clareando o produto final.

Os óleos aromáticos não são adequados para fins de lubrificação. Os óleos
lubrificantes minerais podem, então, ser classificados, de acordo com sua origem,
em naftênicos e parafínicos.
Estes dos tipos de óleos apresentam propriedades peculiares que os indicam
para umas aplicações, contra indicando-os para outras. Não há, pois, sentido em
dizer que um óleo é melhor que outro por ser parafínico ou naftênico. Acontece,
realmente, que por ser naftênico ou parafínico ele poderá ser mais ou menos
indicado para determinado fim. Entretanto vale ser lembrado que os modernos
processos de refinação podem modificar as características do óleo. Pode-se, pela
refinação adequada, melhorar a resistência à oxidação do lubrificante, reduzir seu
ponto de fluidez, aumentar sei índice de viscosidade, torná-lo mais claro , etc.
A seguir na TAB. 2.5 estão representadas as principais divergências nas
características normais dos óleos parafínicos e naftênicos:
TAB. 2.2 – Comparativo Paranínfico x Naftênicos

Características
Ponto de fluidez
Índice de Viscosidade
Resistência à oxidação
Oleosidade
Resíduo de carbono
Emulsibilidade

Parafínicos
Alto
Alto
Grande
Pequena
Grande
Pequena

Naftênicos
Baixo
Baixo
Pequena
Grande
Pequeno
Grande

Fonte: adaptado de CARRETEIRO 2006

O óleo lubrificante básico é uma matéria-prima nobre que existe apenas em
pequena quantidade no petróleo e grande parte do que o país necessita para seu
consumo tem que ser importada.
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2.3.2 BASES SINTÉTICAS

Segundo Carreteiro (2006) as necessidades industriais e, especialmente
militares, de lubrificantes aptos a suportar as condições mais adversas possíveis
conduziram ao desenvolvimento dos produtos sintéticos isto é, obtidos por síntese
química.
Alguns fatores como novos projetos de equipamentos, menores e mais
severos; novos conceitos de manutenção, onde o tempo de funcionamento
ininterrupto e a vida útil do equipamento e do óleo tornam-se importantes; o aumento
de produção com o mesmo projeto de máquina, viabilizaram o incremento da
utilização de produtos mais sofisticados e específicos como os sintéticos.
Algumas das vantagens técnicas dos lubrificantes sintéticos podem ser
descritas como alta resistência a temperaturas extremas e suas variações, melhor
resistência à oxidação, estabilidade química, maior vida útil com consequente
redução do descarte do óleo usado, ficando o preço bem mais elevado como um
fator importante na comparação com os óleos minerais. Portanto, a utilização de
óleos sintéticos sempre requerem uma análise de custo benefício.
A base sintética mais usada na formulação de lubrificantes atualmente
pertence ao grupo dos Oligômeros de Oleofina (PAO’s ou Polialfaolefina) que são
feitas a partir da combinação de duas ou mais moléculas de deceno em oligômeros
ou polímeiros de cadeia curta, tratadas com Hidrogênio a alta pressão. As PAO’s
são estruturas compostas essencialmente de hidrocarbonetos, sem presença de
enxofre, fósforo ou outro metal. Devido a serem isentas de parafinas de cadeia
longa, possuem pontos de fluidez muito baixo e um alto índico de viscosidade.
Possuem boa estabilidade térmica, porém alguma limitação para dissolver alguns
aditivos, o que normalmente é resolvido pela adição de uma pequena quantidade de
éster, aumentando seu poder de solvência.
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2.3.3 CLASSIFICAÇÃO DOS BÁSICOS

Atendendo às necessidades de qualidade da indústria automobilística a API
(Americam Petroleum Institute) nos Estados Unidos e a ATIEL (Association
Technique de L’Industrie Europeanne dês Lubrifiant) na Europa adotaram um
sistema de classificação, com a finalidade de padronizar as especificações de óleos
básicos para todas as refinarias existentes no mundo. Assim, tomou-se como
parâmetros principais os seguintes itens: Teor de Enxofre, Teor de Saturados e o
Índice de Viscosidade. Os grupos foram classificados conforme a TAB. 2.3 a seguir:
TAB. 2.3 - Classificação API de Óleos Básicos

CLASSIFICAÇÃO API DE ÓLEOS BÁSICOS
Especificações Físicas
Índice de
Viscosidade
(IV)

Enxofre %
peso

Hidrocarbonetos e
Saturados % peso

I

80-120

>0,03

<90

Convencional (Refino por
solvente)

II

80-120

<0,03

>90

Necessita Hidrocraqueamento /
Remoção de ceras

III

>120

<0,03

>90

Necessita severo
Hidrocraqueamento / Remoção
de ceras

IV

>140

0

>90

Síntese Química PAO

Grupo

Processos de Fabricação

Todos os outros sintéticos
(Ésteres, Poliglicóis, Ésteres
Fosfatados e etc.

V

Fonte: API (2013)

2.4 ADITIVOS

Segundo Carreteiro (2006) a estabilidade de um lubrificante é afetada pelo
ambiente no qual está operando, ou seja, fatores externos que influenciam
diretamente o desempenho do óleo, tais como temperatura, promotores de
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oxidação, contaminação com água, fragmentos de combustíveis e ácidos corrosivos
limitam a vida útil do lubrificante. Algumas características como a volatilidade do óleo
nas condições de operação dependem exclusivamente da base lubrificante
escolhida e não podem ser modificadas com outras substâncias , entretanto, muitas
outras propriedades são melhoradas e até introduzidas ou mesmo suprimidas à
base escolhida através de aditivos.
Os aditivos são, portanto, compostos químicos que, adicionados aos óleos
básicos, reforçam algumas de suas qualidades ou lhes cedem novas ou eliminam
propriedade indesejáveis. Podemos classificar os aditivos em dois grupos:


Aqueles que modificam certas características físicas, tais como ponto de
fluidez, espuma e índice de viscosidade;



Aqueles cujo efeito final é de natureza química, tais como inibidores de
oxidação, detergentes, agentes EP e outros.
Existem inúmeros tipos de aditivos utilizados em diversas formulações

lubrificantes para diferentes finalidades, abaixo estão citados alguns deles:


Detergentes;



Detergentes Alcalinos;



Dispersantes;



Antioxidantes;



Passivadores de Metais;



Agentes Antidesgaste;



Agentes de Extrema Pressão;



Abaixadores do Ponto de Fluidez;



Melhoradores de IV;



Anticorrosivos;
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Antiferrugem;



Modificadores de Fricção;



Emulsificantes;



Demulsificantes;



Biocidas;



Corantes.

2.5 ÓLEO LUBRIFICANTE USADO OU CONTAMINADO (OLUC)

Com o uso normal ou como consequência de problemas ou acidentes, o óleo
lubrificante sofre deterioração ou contaminação, perdendo suas propriedades ótimas
e não servindo mais para a finalidade para a qual foi elaborado, exigindo sua
substituição para garantir a integridade e o bom funcionamento do motor ou
equipamento. Este produto essencial, depois de retirado do motor ou equipamento,
é chamado óleo lubrificante usado ou contaminado, conhecido popularmente como
“óleo queimado” (denominação que não é correta e deve ser evitada), que é um
resíduo perigoso de acordo com a NBR 10004, "Resíduos Sólidos - classificação",
que classifica os resíduos sólidos quanto aos seus riscos potenciais de
contaminação ao meio ambiente e a saúde pública, indicando quais resíduos devem
ter manuseio e destinação mais rigidamente controlados:
a) Resíduos Classe I - perigosos;
b) Resíduos Classe II - não perigosos,
- Resíduos Classe IIa - não inertes;
- Resíduos Classe IIb - inertes;

A ABNT classifica o óleo lubrificante usado ou contaminado como resíduo
perigoso (classe I) por apresentar toxicidade. Consideram-se resíduos perigosos ou
Classe I “[...] resíduos sólidos ou mistura de resíduos que, em função de suas
características

de

inflamabilidade,

corrosividade,

reatividade,

toxicidade

e

patogenicidade, podem apresentar risco à saúde pública [...]” (ROCCA, 1993, p. 14).
Além dos produtos de degradação do básico, estão presentes no óleo usado
os aditivos que foram adicionados ao básico, no processo de formulação de
lubrificantes e ainda não foram consumidos, metais de desgaste dos motores e das
máquinas lubrificadas (chumbo, cromo, bário e cádmio) e contaminantes diversos,
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como água, combustível não queimado, poeira e outras impurezas. O óleo
lubrificante usado pode ainda conter produtos químicos que, por vezes, são
inescrupulosamente adicionados ao óleo e seus contaminantes característicos
(BROWN, 1983; EKANEM et al., 1997; RAMOS, 2001).
Diante desta peculiaridade, a gestão adequada deste resíduo possui
importância não apenas ambiental, mas também econômica, sendo o mesmo de
grande relevância na estratégia de autossuficiência nacional em relação ao petróleo.
Apesar do risco evidente que representa ao ambiente, o óleo lubrificante
usado ou contaminado não pode ser considerado “lixo” de forma alguma, muito ao
contrário. Vários processos tecnológicos chamados de “rerrefino” são capazes de
extrair desse resíduo o óleo lubrificante básico, somente encontrado em quantidades
significativas no petróleo importado tipo árabe leve, que é a principal matéria-prima
do lubrificante acabado com a mesma qualidade do produto de primeiro refino,
atendendo as especificações técnicas estabelecidas pela ANP.
A expressão "óleo lubrificante usado ou contaminado" não abrange as
seguintes substâncias:


Óleos vegetais;



Borra oleosa/ resíduo oleoso de fundo de tanques de navio;



Emulsões oleosas;



Resíduos oleosos de tintas;



Areias e solos contaminados com óleo de qualquer natureza.
No caso de das emulsões oleosas, cabe destacar que tais resíduos são

passíveis de tratamento específico pela quebra da emulsão, e o óleo lubrificante
resultante da separação deve ser encaminhado para o rerrefino.
Por essa capacidade de recuperação da matéria-prima nobre que é o óleo
lubrificante básico e pela minimização da geração de resíduos, o rerrefino foi
escolhido pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA, através da
Resolução nº 362/2005, como o destino obrigatório dos óleos lubrificantes usados ou
contaminados.
A FIG. 2.2 apresenta o fluxograma do manejo do óleo lubrificante automotivo
no Brasil, conforme legislação em vigor.
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FIG. 2.2 - Fluxo do Lubrificante no Brasil
Fonte: adaptado pelo IBAMA da ANP (2013)

2.5.1 RISCOS PARA A SAÚDE

Segundo a Associação de Proteção ao Meio Ambiente de Cianorte
(APROMAC), Apesar da sua importância na estratégica econômica, é fundamental
não esquecer que os óleos lubrificantes usados ou contaminados são resíduos
perigosos e têm que ser corretamente manuseados, armazenados e destinados para
que a saúde dos trabalhadores diretamente ligados à sua manipulação, a saúde da
população e o meio ambiente não sofram danos.
Um óleo lubrificante novo é em si um produto com certo grau de perigo que
aconselha uma manipulação cuidadosa porque, além de ser feito basicamente a
partir do petróleo, geralmente contém diversos tipos de aditivos que em altas
concentrações são tóxicos.
O óleo lubrificante usado ou contaminado, além de possuir essa carga original
de perigo, recebe um reforço extra em sua toxidade porque os seus componentes,
ao sofrerem degradação, geram compostos mais perigosos para a saúde e o
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ambiente, tais como dioxinas, ácidos orgânicos, cetonas e hidrocarbonetos
policíclicos aromáticos.
Além disso, o óleo lubrificante usado ou contaminado contém diversos
elementos tóxicos (por exemplo cromo, cádmio, chumbo e arsênio), oriundos da
fórmula original e absorvidos do próprio motor ou equipamento.
Esses contaminantes são em sua maioria bioacumulativos (ficam no
organismo) e causam diversos problemas graves de saúde, como mostrado na TAB.
2.4:
TAB. 2.4 – Principais contaminantes e seus efeitos no organismo humano
Contaminante
Efeitos no Organismo Humano

Chumbo

Cádmio

Arsênio

Cromo

• Intoxicação aguda – dores abdominais; vômito; diarréia;
oligúria; sensação de gosto metálico; colapso e coma.
• Intoxicação crônica – perda de apetite; perda de peso;
apatia; irritabilidade; anemia. danos nos sistemas nervoso,
respiratório, digestivo, sanguíneo e aos ossos.
• Cancerígeno para rins e sistema linfático.
• Teratogênico (malformações nos fetos, ossos, rins e sistema
cardiovascular).
• Acumula principalmente nos ossos.
• Intoxicação aguda – diarréia; dor de cabeça; dores
musculares; dores no peito e nas pernas; salivação;
sensação de gosto metálico; dores abdominais; tosse com
saliva sangrenta; fraqueza; danos no fígado e falha renal.
• Intoxicação crônica – perda de olfato; tosse; dispnéia;
perda de peso; irritabilidade; debilitação dos ossos;
danos aos sistemas nervoso, respiratório, digestivo,
sanguíneo e aos ossos.
• Cancerígeno para pulmões e traquéia.
• Acumula principalmente nos rins, ossos e fígado.
• Intoxicação aguda – violenta gastroenterite; queimação
no esôfago; diarréia sanguinolenta; vômito; queda
da pressão sanguínea; suor sangrento; dispnéia; edema
pulmonar; delírio; convulsões e coma.
• Intoxicação crônica – dermatite; escurecimento da pele;
edema; danos no sistema nervoso central, cardiovascular;
nefrite crônica; cirrose hepática; perda de olfato;
tosse; dispnéia; perda de peso; irritabilidade; debilitação
dos ossos; danos nos sistemas nervoso, respiratório, digestivo,
sanguíneo e aos ossos.
• Cancerígeno para pele, pulmões e fígado.
• O cromo hexavalente – Cr(VI)- é extremamente tóxico
diferentemente do cromo trivalente – Cr(III) - que é essencial
na potencialização da insulina. O Cr (VI) é gerado
em processos a partir do Cr (III).
• Intoxicação aguda – vertigem; sede intensa; dor abdominal;
vômito; oligúria e anúria.
• Intoxicação crônica – dermatite; edema de pele; ulceração
nasal; conjuntivite; náuseas; vômito; perda de apetite;
rápido crescimento do fígado.
• Cancerígeno para pele; pulmões e fígado.
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Dioxinas

Hidrocarbonetos
Policíclicos
(Polinucleares)
Aromáticos

• São substâncias organocloradas, persistentes na natureza,
extremanete tóxicas, carcinogênicas e teratogênicas.
• Essas susbtâncias agressivas são geradas quando da
queima do óleo lubrificante usado ou contaminado, que
é ilegal.
• As várias dioxinas possuem, cada uma, diversos efeitos
danosos à saúde humana.
• Apesar da variedade de sintomas, a título ilustrativo, é
possível generalizar destacando que todas elas são cancerígenas
para sistema respiratório e causam vômito,
dores e fraqueza muscular, falhas na pressão sanguínea,
distúrbios cardíacos.
• Compostos caracterizados por possuírem dois ou mais
anéis aromáticos (por exemplo benzeno) condensados.
• Têm longa persistência no ambiente.
• São cancerígenos.
• Quando resultantes da queima do óleo lubrificante, que
é ilegal, afetam os pulmões, o sistema reprodutor e o
desenvolvimento do feto (teratogênico)

Fonte: Associação de Proteção ao Meio Ambiente de Cianorte - APROMAC

2.5.2 CUIDADOS COM A SAÚDE

Os

compostos

químicos

existentes

nos

óleos

lubrificantes

usados,

principalmente os metais pesados, produzem efeitos diretos sobre a saúde humana
e vários deles são cancerígenos. O contato e a exposição aos óleos lubrificantes
provocam lesões na pele. Estas afecções se devem à natureza irritante destes
produtos, assim como ao caráter agressivo de muitas substâncias que integram a
formulação dos mesmos. É necessária a supervisão e o acompanhamento do
pessoal e dos trabalhos realizados no setor, através da verificação in loco do
controle de dados, das especificações e das informações que são determinantes na
indicação de EPI apropriado.
Sob condições normais de uso, os óleos lubrificantes não apresentam
maiores riscos à saúde devido sua constituição química original. O risco à saúde do
trabalhador depende da relação homem-produto, que é minimizado quando as
instruções de segurança são seguidas corretamente. Mecânicos e auxiliares que são
expostos ao óleo lubrificante automotivo ou ao OLUC, devem evitar o contato
prolongado na pele e a inalação de gases. Os efeitos sobre a saúde dependem dos
contaminantes presentes no óleo lubrificante automotivo e variam conforme a marca
e o tipo de óleo lubrificante automotivo, do combustível utilizado no veículo, das
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condições operacionais do motor e do tempo ou da quilometragem entre as trocas
de óleo lubrificante automotivo.
A fim de evitar acidentes pessoais envolvendo OLUC algumas precauções
devem fazer parte da rotina de todos os trabalhadores envolvidos na troca do óleo
lubrificante.


Os trabalhadores envolvidos na troca de óleo lubrificante devem ser
previamente treinados e informados sobre os riscos, cuidados e conduta em
caso de acidentes;



Os trabalhadores envolvidos devem necessariamente usar os EPIs, conforme
descritos na TAB. 2.5;
TAB. 2.5 - Recomendações de EPIs pela atividade desempenhada

Fonte: SENAI - Pernambuco



Os trabalhadores envolvidos devem evitar o contato prolongado na pele e a
inalação de gases;



Os trabalhadores envolvidos devem relatar ao superior qualquer forma de
distúrbio na pele, dores de cabeça ou vertigens;



Em caso de cortes ou arranhões, mesmo que a área afetada não entre em
contato com o óleo lubrificante, o trabalhador deve procurar imediatamente os
primeiros socorros;



As roupas de trabalho não devem ficar embebidas em óleo;



Os clientes devem ser mantidos a uma distância segura, tanto para não
interferirem na troca quanto para que não sofram acidentes ou contaminação;



Quadros informativos indicando os procedimentos de primeiros socorros, e os
procedimentos de remediação devem estar expostos em local visível;



As ferramentas utilizadas devem ser adequadas ao trabalho.

34

2.5.3 MEDIDAS PARA PRIMEIROS-SOCORROS

Caso haja intoxicação por contato com o óleo lubrificante alguns
procedimentos deverão ser tomados conforme a TAB. 2.6:
TAB. 2.6 - Medidas para primeiros socorros

Forma de
Intoxicação

Efeitos/Sintomas

Inalação

• depressão do sistema
nervoso;
• dor de cabeça;
• confusão mental;
• náuseas, vertigem,
tontura;
• dificuldade para
respirar;
• edema pulmonar;
• pneumonia química.

Ingestão

• depressão do sistema
nervoso;
• dor de cabeça;
• confusão mental;
• náuseas, vertigem,
tontura;
• inconsciência.

Contato
com os
olhos

• irritação nos olhos;

Contato
com a pele

Procedimentos de Socorro

• remover a vítima para local
arejado;
• manter a vítima aquecida;
• procurar assistência médica
imediatamente, levando o rótulo
do produto, sempre que
possível.

• não provocar vômito;
• lavar a boca da vítima;
• fazer a vítima ingerir água em
abundância;
• manter a vítima aquecida;
• procurar assistência médica
imediatamente, levando o rótulo
do produto, sempre que
possível.
• lavar os olhos com água em
abundância, por pelo menos
20 minutos, mantendo as pálpebras
separadas.
• procurar assistência médica
imediatamente, levando o rótulo
do produto, sempre que
possível.
• retirar as roupas e calçados
atingidos;
• lavar a pele atingida com água
em abundância por pelo menos
20 minutos, preferencialmente
sob chuveiro;
• em caso de irritação do local,
procurar assistência médica
imediatamente, levando o rótulo
do produto, sempre que
possível;
• caso a área atingida estiver
previamente ferida (queimadura
corte, etc.), procurar a
assistência médica.

• irritação no local
atingido.
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Fonte: APROMAC

2.5.4 RISCOS PARA O MEIO AMBIENTE

Segundo a APROMAC, assim como causa danos à saúde das pessoas que
têm contato direto com o resíduo, o óleo lubrificante usado ou contaminado, quando
dispersado no meio ambiente, causa grandes prejuízos, afetando grande número de
pessoas, a fauna e a flora, principalmente quando associado com outros poluentes
comuns nas áreas mais urbanizadas. Os óleos lubrificantes não se dissolvem na
água, não são biodegradáveis, formam películas impermeáveis que impedem a
passagem do oxigênio e destroem a vida, tanto na água como no solo, e espalham
substâncias tóxicas que podem ser ingeridas pelos seres humanos de forma direta
ou indireta.
Apenas a título de exemplo, alguns dados ambientais relevantes sobre a má
destinação desse resíduo:


O óleo lubrificante usado ou contaminado, por não ser biodegradável, leva
dezenas anos para desaparecer do ambiente;



Quando vaza ou é jogado no solo, inutiliza o solo atingido, tanto para a
agricultura, quanto para a edificação, matando a vegetação e os
microorganismos, destruindo o húmus, causando infertilidade da área que
pode se tornar uma fonte de vapores de hidrocarbonetos;



Quando lançados no solo, os óleos usados se infiltram conjuntamente com a
água da chuva contaminando o solo que atravessam e, ao atingirem os
lençóis freáticos subterrâneos, poluem também as águas de fontes e poços
(SILVEIRA et al., 2006), conforme FIG. 2.3:
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FIG. 2.3 - Contaminação do solo por OLUC
Fonte: Sindirefino, 2008



Apenas 1 litro de óleo lubrificante usado ou contaminado pode contaminar 1
milhão de litros de água, comprometendo sua oxigenação;



Apenas 1 litro de óleo lubrificante usado ou contaminado pode atingir 1.000
m² de superfície aquosa;



Se jogado no esgoto, o óleo lubrificante irá comprometer o funcionamento das
estações de tratamento de esgoto, chegando em alguns casos a causar a
interrupção do funcionamento desse serviço essencial;



Quando queimados (o que é ilegal e constitui crime), conforme FIG. 2.4, os
óleos lubrificantes usados ou contaminados geram grande quantidade de
particulados (fuligem), produzindo precipitação de partículas que literalmente
grudam na pele e penetram no sistema respiratório das pessoas. Geram forte
concentração de poluentes num raio de 2 km, em média.

FIG. 2.4 - Queima criminosa do OLUC
Fonte: Sindirefino, 2008

O óleo usado contém elevados níveis de hidrocarbonetos (BORIM et al.,2004)
e de metais (EKANEM et al., 1997; GONÇALVES, et al., 1998), sendo os mais
representativos: ferro, chumbo, zinco, cobre, crômio, níquel e cádmio. A queima
indiscriminada do óleo lubrificante usado, sem tratamento prévio de desmetalização,
gera emissões significativas de óxidos metálicos além de outros gases tóxicos, como
dioxina e óxidos de enxofre (BORIM et al.,2004).
Pequenas quantidades do resíduo jogadas na natureza podem ter graves
consequências.
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CONTAMINAÇÃO DA ÁGUA

2.5.4.1

Se os óleos lubrificantes usados forem despejados na rede pública, de esgoto
ou pluvial, ou diretamente no corpo hídrico, devido à sua elevada Demanda Química
de Oxigênio (DQO), retiram da água o oxigênio dissolvido necessário à manutenção
do ecossistema aquático, dificultando o intercâmbio de oxigênio com a atmosfera.
Apenas um litro de óleo lubrificante automotivo pode comprometer até mil
metros quadrados de superfície de água, com a formação de um filme na superfície,
dificultando as trocas gasosas e gerando sérios danos à flora e à fauna aquática.
Esta contaminação é devido à capacidade do óleo lubrificante automotivo de se
espalhar, com muita facilidade, na superfície da água.
O óleo lubrificante automotivo, também, pode aumentar em quatro vezes o
seu potencial poluente, por formar emulsão com a água e persistir por longos
períodos no ambiente. O óleo lubrificante automotivo pode causar intoxicação na
fauna aquática pela presença de compostos como o tolueno, o benzeno e o xileno,
entre outros ou agir obstruindo fisicamente os tecidos, causando asfixia e danos
subletais, por impregnar na pele, nas brânquias ou em outras partes vitais e
acessórias. Outro risco comum é o impedimento da realização de diversas funções
metabólicas

da

fauna

aquática,

como

respiração,

alimentação,

excreção,

homeostase, localização e movimentação (como as nadadeiras de peixes), entre
outras limitações.

2.5.4.2

CONTAMINAÇÃO DO AR

A utilização do óleo lubrificante automotivo usado como combustível, só ou
misturado com fuel-oil, causa graves problemas de contaminação, os quais só
podem ser minimizados pela adoção de processos sofisticados de tratamento para
depurar os gases resultantes que se apresentam contaminados com compostos de
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cloro, fósforo, enxofre, presentes no óleo lubrificante automotivo, os quais devem ser
depurados por via úmida. A combustão não controlada de apenas 5 litros de óleo
lubrificante automotivo usado, ou misturada com fuel-oil, tornaria tóxico um volume
de ar equivalente ao que respira um adulto ao longo de 3 anos de sua vida.
As instalações destinadas a queimar óleo lubrificante automotivo usado
devem possuir um sistema depurador de gases eficiente, que são onerosos. Outra
alternativa é submeter o óleo lubrificante automotivo usado a um tratamento químico
de refino para eliminar previamente seus contaminantes, passando necessariamente
pelo licenciamento do órgão de controle ambiental. O óleo lubrificante automotivo
também é poluente em veículo com motor desregulado, onde ocorre permeabilidade
do óleo lubrificante automotivo do compartimento do cárter para a câmara de
combustão. Um dos sinais mais evidentes de que o veículo está liberando níveis de
poluição acima do normal é a emissão de fumaça pelo escapamento.

2.5.4.3

CONTAMINAÇÃO DO SOLO

O derrame de óleo lubrificante automotivo usado no solo pode contaminar as
águas superficiais e subterrâneas num período que depende da permeabilidade do
solo, das características e do volume do óleo lubrificante automotivo derramado.
Os hidrocarbonetos saturados contidos no óleo lubrificante automotivo usado
não são biodegradáveis. Recobrem o solo de uma película impermeável que destrói
o húmus vegetal e, por tanto, a sua fertilidade.

2.5.5 MEDIDAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL

No caso de eventual derramamento ou vazamento:


Isolar a área e retirar as pessoas do local;

39



Eliminar ou afastar fontes de ignição (chamas, calor, faíscas, centelhas,
fagulhas, etc.);



Estancar o vazamento;



Proteger cursos e corpos d’água e as redes de esgoto e drenagem (nunca
direcionar o material derramado para esses locais);



Restringir a área atingida com o uso de barreiras (“linguiças”, absorventes,
estopas, tecidos, areia, serragem, etc.);



Caso o solo, cursos e corpos d’água ou a rede de esgotos ou drenagem
sejam atingidos, avisar imediatamente o órgão ambiental local.

2.5.6 MEDIDAS DE COMBATE À INCÊNDIO

Em caso de incêndio:


Isolar a área e retire as pessoas do local;



Chamar os bombeiros;



Caso haja vítimas, providencie os primeiros socorros e chame a assistência
médica;



No caso de princípios de incêndio ou pequenos focos, uma pessoa com
capacitação adequada poderá efetuar o controle com extintores (CO2 / póquímico);



No caso de incêndios de maiores proporções, a extinção deve ser deixada à
brigadas treinadas de combate a incêndio ou ao corpo de bombeiros.



Seguir as medidas de combate à incêndio conforme TAB. 2.7:
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TAB. 2.7 - Medidas de combate à incêndio

Em caso de incêndio
Meio de Extinção
Adequado

Espuma para hidrocarbonetos; neblina d’água; pó-químico;
dióxido de carbono (CO2)

Meio de Extinção
Inadequado

Não utilizar jatos d’água devido ao risco de espalhamento
do produto.

Método de Extinção
Recomendado

Resfriar com neblina d’água o ambiente e os recipientes
expostos ao fogo (não utilize jatos d’água);
É possível utilizar areia para controlar pequenos focos de
incêndio e conter o espalhamento do produto;
Remover os recipientes do produto da área de incêndio se
isso puder ser feito com segurança;
Não entrar em espaços confinados sem equipamento de
proteção especial, incluindo conjunto de ar autônomo.

Fonte: Adaptado pela APROMAC da Defesa Civil

2.5.7 MEDIDAS DE LIMPEZA



Procurar recuperar o máximo de material escorrido, bombeando-o para
recipiente adequado, devidamente identificado;



Usar material absorvente e evitar o uso de água ou solventes para a limpeza.



Recolher todos os materiais que entrarem em contato com o lubrificante,
armazenar em recipientes adequados e identificados, e encaminhar para
aterro de resíduos perigosos.

2.5.8 USO ILEGAL DO OLUC E SEUS PERIGOS

Apesar de a Legislação determinar de forma clara que todo óleo lubrificante
usado ou contaminado deve ser encaminhado para rerrefino através de coletores
autorizados, pessoas mal intencionadas ou mal informadas dão outros destinos ao
resíduo, colocando em risco a sua saúde e a da comunidade, cometendo atos
ilícitos.
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É importante saber que a destinação legal do óleo lubrificante usado ou
contaminado é consequência de muita reflexão baseada em conhecimento técnicocientífico, durante o qual se concluiu que muitos usos populares foram considerados
inadequados e perigosos. Na TAB. 2.8 a seguir estão descritos alguns usos ilegais
do óleo lubrificante usado ou contaminado e suas consequências:
TAB. 2.8 - Usos ilegais do óleo lubrificante e suas consequências
Uso Proibido

Consequência Danosa
Gera
poluição
atmosférica,
de

particulados

Queima como combustível

prejuízo

para

(para caldeira,

nos

barco, etc.)

injetores,

a

foi

pública

e

utilizado

bombas

injeção;

especificações

lubrificantes acabados

o

consumidor

danos

depósitos

técnicas

nos

as

especificações

diesel

o

consumidor

qualidade

que

Uso como óleo desmoldante

causadas

pelos

usado ou contaminado.
Expõe os trabalhadores
Formulação de graxas

causadas

pelos

de

à

mesmo

não

corrente
quando

o

motivo,

contaminação

da

a

ambiental

e

doenças

no

e

óleo

e

doenças

no

óleo

lubrificante

capacidade

de

acaba

é

intoxicação
e

fraudando

óleo

motosserra

atende

equipamentos

o

equipamento

causa

ANP,

existentes

tem

contaminado

não

intoxicação

contaminantes

usado
borrifado

de motosserra

risco

porque

ou

que

existentes

usado ou contaminado.
Causa
poluição
ambiental
aderido

Lubrificação de corrente

a

fraudando

intoxicação

contaminantes

atende

equipamentos

os

de

câmaras

ANP,

pela

colocando

em risco, podendo causar acidentes.
Expõe os trabalhadores a risco

sistema

não

os

exigidas

e

e

pela

colocando

técnicas

entope

condutos,

em risco, podendo causar acidentes.
Gera um produto de baixa qualidade
Adulteração de óleo

equipamentos

exemplo:

exigidas

e

emissão
ocasionando

aos

combustíveis

de combustão, válvulas, etc.).
Gera um produto de baixa
as

nocivos,

(por

de

cria

Adulteração de óleos

grande

compostos

saúde

quais

de

e

com

ficar
sendo

acionado;

pelo

dos

trabalhadores,

ao

equipamento;

danos

além disso, como o controle da venda de óleo lubrificante
de

corrente

de

motosserra

é

uma

forma

de

controle do desmatamento ilegal, o uso do óleo lubrificante
usado

ou

contaminado

para

Impermeabilização

com outro crime ambiental.
Gera o risco de intoxicações

de cercas, mourões,

para

telhados, pisos e

ambiente

similares

d’água)

pessoas
(solo,
e

até
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e

animais,
lençol

inutilizar

este

domésticas,
podendo

freático,
temporariamente

fim

contribui

com

prejuízos

afetar

o

meio

pequenos

corpos

poços,

cacimbas

e similares.
Uso “veterinário” (tratamento

Intoxicação

de “bicheiras”,

se

vermífugos, etc.)

doméstica.

do

ingerido),

animal
intoxicação

(eventualmente
dos

com

trabalhadores;

morte,
intoxicação

Fonte: APROMAC

2.5.9 GERENCIAMENTO DO OLUC

A TAB. 2.9 apresenta os resíduos provenientes do processo de troca de óleo
lubrificante automotivo e estratégias de gerenciamento.
TAB. 2.9 - Resíduos e estratégias de gerenciamento
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Fonte: APROMAC (2014)

2.5.10 LEGISLAÇÃO

Todo aquele que colabora de forma direta ou indireta, consciente ou
inconsciente (negligência), com o uso ilegal do óleo lubrificante usado ou
contaminado pode ser considerado cúmplice ou co-partícipe na ilegalidade e está
sujeito à responsabilização administrativa, civil e criminal e a lista de possibilidades é
grande:


Crime Ambiental;



Crime contra a Economia Popular;



Sonegação Fiscal;



Crime contra o Consumidor;



Crime organizado e formação de quadrilha;



Responsabilidade civil e criminal pelos acidentes causados;



Responsabilidade trabalhista.
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A legislação aplicável aos casos de infrações envolvendo a gestão e
destinação adequada de óleos lubrificantes é bastante vasta e depende
principalmente dos desdobramentos que a inobservância da lei venha a causar.
Além disso, os Estados ou Municípios podem ter leis específicas sobre o assunto. A
seguir na TAB. 2.10 está presente a legislação federal mais diretamente aplicável à
gestão de óleos lubrificantes usados ou contaminados:

TAB. 2.10 - Legislações diretamente aplicáveis à gestão de OLUC
RESOLUÇÃO CONAMA Nº 362, de
23 de junho de 2005

LEI FEDERAL Nº 9.605, de 12 de
fevereiro de 1998

DECRETO FEDERAL Nº 6.514, de
22 de julho de 2008

PORTARIA ANP Nº 127, de 30
de julho de 1999

Convênio ICMS nº 38, de 14 de
julho de 2000

Dispõe sobre o
Rerrefino de Óleo Lubrificante.
Dispõe sobre as
sanções penais e administrativas
derivadas de condutas e atividades
lesivas ao meio ambiente, e da outras
providências.
Dispõe sobre as
infrações e sanções administrativas
ao meio ambiente, estabelece o
processo administrativo federal
para apuração destas infrações, e dá
outras providências.
Estabelece a
regulamentação para a atividade
de coleta de óleo lubrificante usado
ou contaminado a ser exercida por
pessoa jurídica sediada no País,
organizada de acordo com as leis
brasileiras.
Dispõe sobre o
documento a ser utilizado na coleta
e transporte de óleo lubrificante
usado ou contaminado e disciplina
o procedimento de sua coleta,
transporte e recebimento.

Fonte: Elaboração Própria

2.5.11 OLUC NO BRASIL
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A Resolução CONAMA 362/2005 trata do recolhimento, coleta e destinação
final de óleo lubrificante usado ou contaminado e dispõe:
Art. 1º: 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.

A obrigatoriedade da coleta de todo o OLUC disponível, ou como acontece na
maioria dos casos, o custeio de toda a coleta de óleo lubrificante usado ou
contaminado deve ocorrer pelos importadores ou produtores deste insumo,
mantendo a proporção do óleo lubrificante acabado que colocarem no mercado.
Diversos são os pontos geradores de OLUC que se encontram espalhados
em todo o território nacional, no caso desta dissertação a parte estudada será a das
empresas de transporte coletivo urbano, porém todos os geradores concorrem com
um mercado clandestino dos diversos tipos de uso ilegal, conforme exposto neste
capítulo, finalidades diversas daquela que é estabelecida pela legislação atual. O
OLUC não sendo gerenciado da forma adequada apresenta grande risco para o
meio ambiente e para a saúde humana, pois é um resíduo com propriedades
tóxicas.
A Resolução CONAMA 362/2005 estabelece a prática tecnicamente
adequada a fim de mitigar a contaminação ambiental, ocorrendo pelo processo
industrial conhecido como rerrefino, que consiste no envio do OLUC para reciclagem
e recomposição de seus componentes úteis, este processo será abordado
detalhadamente no próximo capítulo desta dissertação.
O petróleo brasileiro é pobre em óleo básico, conseguindo-se extrair 3%, em
comparação com o petróleo árabe que possui 7%, que é o insumo principal para a
fabricação dos lubrificantes, a prática do rerrefino tem grande relevância para a
estratégia econômica do país, pois propícia a recuperação das matérias-primas
nobres existentes nos óleos lubrificantes usados ou contaminados o que diminui a
necessidade de importação de petróleo leve por parte dos fabricantes de
lubrificantes.

2.5.11.1

PERCENTUAL MÍNIMO DE COLETA
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O cumprimento das metas mínimas de coleta de OLUC ocorre, de acordo
com as competências legais, pelo acompanhamento dos Ministérios de Meio
Ambiente e de Minas e Energia. A Portaria MMA/MME Nº 464/2007 definiu o
percentual mínimo nacional de coleta de OLUC do período de 2008 a 2011 e a
Portaria MMA/MME Nº 59/2012 no período de 2012 a 2015, conforme apresentado
na TAB. 2.11.
TAB. 2.11 - Metas mínimas de coleta de OLUC

Fonte: Adaptado do MMA, 2013.

2.5.11.2

CUMPRIMENTO DAS METAS DE COLETA DE OLUC

Na TAB. 2.12 são apresentados os dados extraídos dos controles da Agência
Nacional do Petróleo (ANP 2014), indicando os volumes (em litros) de óleos
lubrificantes comercializados, dispensados de coleta e coletados, por Estado e por
Região, no ano de 2013.
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TAB. 2.12 - Dados consolidados de 2013

Fonte: ANP, 2013

Analisando os dados do levantamento de 2013 feito pela ANP, o Brasil
conseguiu ficar acima da meta nacional estipulada pela Portaria MME/MMA Nº
59/2012, com um percentual de 38% do volume total coletado de óleo lubrificante
usado ou contaminado.
Partindo para uma análise regional, temos apenas a região do Centro-Oeste
que não atingiu a meta estabelecida. A região Sul conseguiu superar a meta em
cerca de 5,5 pontos percentuais, representando a região com melhor desempenho.
As demais regiões conseguiram ficar dentro da meta prevista.
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Com base em uma análise por estados, pôde-se observar que em os estados
AC, PA, RO, TO, CE, MA, PE, PI, MS, MT, SP, não atingiram os percentuais
necessários para cumprir a meta. As regiões Norte e Nordeste apresentam certa
dificuldade no avanço das metas, sendo a meta da região impactada positivamente
pelos estados AM, RR, AL e SE, que mantiveram na média geral o atendimento da
região. Embora as metas sejam regionais, os dados de coleta nos estados
configuram-se como um importante instrumento para o planejamento para melhorara
da eficiência da coleta de OLUC no Brasil.
A FIG. 2.5 representa os percentuais de participação de cada região na coleta
de óleo usado ou contaminado no Brasil no ano de 2013.

FIG. 2.5 - Participação por Região
Fonte: adaptado da ANP, 2013

2.6 RERREFINO

Já foi destacado que o óleo lubrificante usado ou contaminado é um resíduo
perigoso que pode causar danos à saúde humana e ao meio ambiente, mas também
é uma importante fonte de uma matéria-prima nobre e essencial para o país, que é o
óleo lubrificante básico.
Os óleos lubrificantes usados podem ser reciclados. Quando filtrados para
reuso pelo seu proprietário não podem ser destinados a qualquer forma de
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comercialização. Podem ainda ser rerrefinados. No processo de rerefino são
removidos os contaminantes, os produtos de degradação e os aditivos do óleo
usado. Isso lhe confere as mesmas características de óleo lubrificante básico,
gerando matérias primas para novas formulações (ESCOREL DE AZEVEDO, 2002).
Por esse motivo, os órgãos ambientais (CONAMA e MMA) e reguladores da
indústria do petróleo, combustíveis e derivados (ANP e MME) decidiram que o
melhor destino para esse resíduo perigoso é a coleta e o envio obrigatório a um
rerrefinador, que retirará os contaminantes do óleo lubrificante usado ou
contaminado e recuperará a máxima quantidade possível de óleo lubrificante básico.
Rerrefino é a denominação dada aos processos industriais destinados à
remoção de contaminantes, produtos de degradação e aditivos dos óleos
lubrificantes usados ou contaminados, conferindo aos mesmas características de
óleos básicos, conforme legislação específica. Nesse sentido, é essencial grifar que
embora já existam inúmeras técnicas de rerrefino e conceitualmente possam ser
implementadas diversas outras, todas necessariamente tem em comum as
seguintes características:


Flexibilidade para atender às diferentes composições do óleo usado ou
contaminado;



Extração da máxima quantidade de óleo básico possível;



Fornecimento de óleo básico dentro das especificações estabelecidas pelo
órgão regulador da indústria do petróleo.
São

tecnologias

conhecidas

para

o

rerrefino:

Ácido-Argila

com

Termocraqueamento; Desasfaltamento à Propano (PDA); Processo interlinear;
Evaporação Pelicular (TFE); Desasfaltamento Térmico (TDA) (torre ciclônica de
destilação), outras ainda em desenvolvimento.
Todas as tecnologias de rerrefino conhecidas seguem com algumas variações
os seguintes passos básicos:


Peneiramento e filtragem para a retenção de partículas grosseiras;



Desidratação;



Tratamento químico;



Desasfaltamento;
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Destilação;



Neutralização;



Clarificação;



Filtração;



Armazenamento.

2.6.1

CORRENTE DE RESPONSABILIDADES

A fim de garantir o destino do OLUC para o rerrefinamento, diversas pessoas
com diferentes responsabilidades são envolvidas para garantir a sustentabilidade do
sistema, tendo regras que envolvem desde os produtores até os consumidores.

2.6.1.1

PRODUTORES E IMPORTADORES

São as pessoas jurídicas que introduzem o óleo lubrificante acabado no
mercado e possuem a obrigação legal de custear sua coleta e de informar aos
consumidores as obrigações que estes têm e os riscos ambientais decorrentes do
eventual descarte ilegal do resíduo.

2.6.1.2

CONSUMIDORES E GERADORES

Grande parte do sucesso do Brasil em alcançar o objetivo de recuperar a
máxima quantidade possível de óleo lubrificante básico por meio do rerrefino
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depende da atuação da população, que usa lubrificante em seus veículos e
equipamentos, ou que trabalha com troca de óleo.
Todos aqueles que geram óleo lubrificante usado ou contaminado, de forma
direta (dono do veículo, por exemplo) ou indireta (mecânico que retira o óleo do
carro), são chamadas pela legislação aplicável de “geradores”. Aos geradores, a
legislação atribui um papel fundamental que pode ser descrito basicamente por duas
obrigações:
1 – Os geradores devem cuidar para que o óleo retirado do veículo ou
equipamento fique corretamente armazenado enquanto espera sua
destinação, de forma que não contamine o meio ambiente e não seja ele
próprio contaminado por outros produtos ou substâncias que dificultem ou
impeçam a sua recuperação através do rerrefino;
2 – Os geradores devem entregar o óleo lubrificante usado ou contaminado
ao seu revendedor ou diretamente para um coletor autorizado pela ANP.

Isso significa que quem é dono de um automóvel, seja ele um carro, uma
motocicleta ou caminhão, ou de um equipamento que utiliza óleo lubrificante (trator,
colheitadeira, barco, motor estacionário, gerador, etc.) tem obrigação de escolher um
serviço de troca (posto, oficina mecânica, supertroca, troca em domicílio, etc.) que
atenda a legislação ambiental, possua condições de armazenagem do óleo
lubrificante usado ou contaminado e entregue este resíduo retirado de seu veículo
ou equipamento ao coletor autorizado.
Também significa que aqueles que trabalham trocando o óleo de veículos ou
equipamentos têm que possuir boas condições de armazenagem do óleo lubrificante
usado ou contaminado que retiram desses mecanismos e devem entregá-lo
somente para coletores autorizados.
Em qualquer caso é importante visitar o revendedor habitual de óleo
lubrificante e verificar se as instalações de troca e armazenamento seguem pelo
menos as orientações necessárias e se o revendedor possui os certificados de
coleta.

2.6.1.3

GERADORES ESPECIAIS
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Este caso se aplica diretamente às empresas de transporte coletivo urbano
que é abordada nesta dissertação. Alguns geradores de óleo lubrificante usado ou
contaminado, pela natureza de sua atividade ou aplicação, não possuem meios de
levar seus equipamentos ao um ponto de troca. É o caso, por exemplo, de donos de
colheitadeiras, tratores, barcos, frotistas, e industriais em geral. Nesses casos, o
gerador deve possuir uma equipe técnica treinada para efetuar a substituição do
óleo lubrificante com segurança ou contratar um serviço especializado.

2.6.1.4

REVENDEDORES

Todo aquele que direta ou indiretamente comercializa óleos lubrificantes
(postos de serviço, oficinas, supermercados, lojas de autopeças, atacadistas, etc.) é
considerado “revendedor” para as finalidades de gestão do óleo lubrificante usado
ou contaminado. A legislação atribui ao revendedor um papel de ligação entre os
consumidores do óleo lubrificante acabado (geradores) e os agentes da cadeia de
recuperação/ reciclagem do óleo lubrificante usado ou contaminado (coletores).
Desta forma, a responsabilidade dos revendedores é dupla: de um lado têm todas as
obrigações dos geradores no sentido de evitar que o óleo lubrificante usado ou
contaminado venha a poluir o meio-ambiente ou venha a ser misturado com
produtos ou substâncias que inviabilizem o seu rerrefino; por outro lado, como
agentes dos produtores e importadores de óleo lubrificante, têm a obrigação de dar
todo o suporte ao recolhimento seguro do óleo lubrificante usado ou contaminado e
a sua entrega aos coletores autorizados. Pelo disposto no art. 17 da Resolução
CONAMA nº 362/2005, são obrigações do revendedor:
1 - receber dos geradores todo o óleo lubrificante usado ou contaminado por
eles entregue;
2 - dispor de instalações adequadas devidamente licenciadas pelo órgão
ambiental competente para a substituição do óleo usado ou contaminado e
seu recolhimento de forma segura, em lugar acessível à coleta, utilizando
recipientes propícios e resistentes a vazamentos, de modo a não
contaminar o meio ambiente;
3 - adotar as medidas necessárias para evitar que o óleo lubrificante usado
ou contaminado venha a ser misturado com produtos químicos,
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combustíveis, solventes, água e outras substâncias que prejudiquem ou
inviabilizem o seu rerrefino;
4 - alienar os óleos lubrificantes usados ou contaminados exclusivamente a
coletores autorizados pela ANP, exigindo:
a) que o coletor apresente as licenças e autorizações emitidas pelo órgão
ambiental do Estado ou Município e pela ANP para a atividade de coleta;
b) que o coletor emita e entregue o respectivo certificado de coleta de óleos
lubrificantes.
5 - manter para fins de fiscalização, os documentos comprobatórios de
compra de óleo lubrificante acabado e os Certificados de Coleta de óleo
lubrificante usado ou contaminado, pelo prazo de cinco anos;
6 - divulgar em local visível ao consumidor, no local de exposição do óleo
acabado posto à venda, a destinação disciplinada na Resolução CONAMA
nº 362/2005;
7 - manter cópia do licenciamento fornecido pelo órgão ambiental
competente para venda de óleo acabado, quando aplicável, e do
recolhimento de óleo usado ou contaminado em local visível ao consumidor.

Quem vende óleo lubrificante ou apenas efetua a troca do mesmo deve ter
sempre em mente que sua missão principal é recolher com segurança esse resíduo,
retirando-o do motor ou equipamento e armazenando-o em local apropriado, seguro
contra vazamentos, mistura com outras substâncias, incêndios e quaisquer
acidentes, para entregá-lo a coletor autorizado pela ANP (normalmente recebendo
um valor por isso).
Outra obrigação dos revendedores estabelecida pela Resolução CONAMA nº
362/2005 é a missão de informar aos consumidores a respeito dos cuidados
necessários com o óleo lubrificante. Por isso, a legislação estabelece que um cartaz
seja exposto nos locais de venda, em local visível, com pelo menos o mesmo
tamanho dos cartazes usados na publicidade dos produtos que estão à venda.

2.6.1.5

COLETORES AUTORIZADOS

Coletor é uma pessoa jurídica (empresa) licenciada pelo órgão ambiental do
seu Estado ou Município e autorizada pela ANP para exercer a atividade de coleta,
ou seja, recolher dos diversos pontos de geração (postos, oficinas, empresas
transportadoras, garagens, indústrias, portos, ferrovias, aeroportos, etc.) o óleo
lubrificante usado ou contaminado para entregá-lo ao rerrefinador. O coletor
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necessariamente deve operar com caminhões especiais, com equipamentos
específicos e identificação e sinalização especiais.
O coletor obrigatoriamente deve ser registrado e autorizado pela ANP, e seu
número de autorização deve estar estampado no caminhão e em todos os seus
documentos.
Entretanto, o mais importante de tudo é que os coletores autorizados sempre
devem emitir e entregar o “certificado de coleta”, que é o documento que
demonstrará que se agiu em conformidade com a Lei, com responsabilidade social e
ambiental. O comprovante de que o revendedor ou o gerador cumpriu sua obrigação
legal e agiu de forma responsável é o “certificado de coleta” que deve ser emitido e
entregue pelo coletor no ato de coleta do óleo lubrificante usado ou contaminado.
Trata-se de um documento de emissão regulamentada e controlada, como se
fosse uma nota fiscal, e como esta tem uma numeração única e progressiva, além
de vários elementos identificadores obrigatórios.
O serviço de coleta de óleos lubrificantes usados ou contaminados está
disponível na maioria dos municípios brasileiros.
Segundo dados do SINDIRREFINO, entidade sindical que congrega a maioria
dos rerrefinadores e parcela significativa dos coletores, existem 34 centros de coleta
ligados àquela entidade, que atendem todas as regiões e todos os Estados do
Brasil, conforme TAB. 2.13:
TAB. 2.13 - Centros de coleta por região

Fonte: SINDIRREFINO, 2014
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Segundo informações do SINDIRREFINO, os coletores ligados àquela
entidade disponibilizam o serviço de coleta regular em 77% dos municípios
brasileiros, conforme TAB. 2.14:
TAB. 2.14 - Municípios atendidos pela coleta

Total de Municípios

Municípios com
Coleta Regular

%

Centro-Oeste
Nordeste
Norte
Sudeste
Sul

466
1830
469
1668
1188

364
1399
82
1471
1012

78%
76%
17%
88%
85%

Brasil

5621

4328

77%

Regiões

Fonte: SINDIRREFINO, 2013

Para a minoria de municípios que não conta com serviço regular de coleta, o
revendedor deve armazenar temporariamente o resíduo seguindo as boas práticas
para oportunamente, quando houver um volume razoável, entrar em contato com um
Coletor Autorizado para solicitar uma coleta especial.

2.6.1.6

RERREFINADORES

Concluindo o ciclo, após coletado o óleo lubrificante usado ou contaminado
deverá ser entregue pelo coletor autorizado para um rerrefinador regularmente
licenciado perante o órgão ambiental competente e autorizado pela ANP.
O rerrefinador, ao receber o resíduo, fará alguns importantes testes para
verificar se existe alguma espécie de contaminação que inviabilize ou retire a
eficiência do processo de rerrefino, conforme apresentado na TAB. 2.15.
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Teste

Destilação

TAB. 2.15 - Teste do Resíduo
Finalidade
verificar se o percentual
de água não supera o limite
máximo admissível
para garantir a eficiência
do processo de rerrefino.

Saponificação

verificar a existência de
contaminação por óleos
vegetais ou material orgânico
que inviabilizaria
o processo de rerrefino.

Análise de
Contaminantes
Químicos

verificar a presença de
substâncias químicas que
comprometeriam a segurança
do produto final,
notadamente PCB’s.

Fonte: SINDIRREFINO, 2013

Feitos os testes, o OLUC é tratado através de um dos vários processos
existentes de rerrefino. Todos os processos de rerrefino contribuem para a redução
da poluição, porque minimizam a geração de resíduos; asseguram a destinação
ambientalmente adequada; diminuem a necessidade de extrair mais petróleo;
reduzem a dependência de importação de derivados de petróleo; prolongam a vida
útil de importante fração do petróleo; fornecem matéria-prima especificada para
produção de óleo lubrificante acabado; extraem do óleo lubrificante usado a máxima
quantidade de seu principal constituinte - óleo lubrificante básico. Assim, a atividade
de rerrefino de óleos lubrificantes, além de sua indiscutível importância econômica
para o país, tem um papel ambiental imprescindível.
Neste capítulo foram apresentados os princípios básicos de lubrificação,
descrevendo cada uma das propriedades físico-químicas dos óleos lubrificantes,
óleos básicos e aditivos. Foi feita a abordagem sobre as propriedades do óleo
lubrificante usado ou contaminado, seus riscos para a saúde e para o meio
ambiente, abordando os diferentes impactos gerados pelo mau uso deste resíduo.
Foi apresentada a situação do Brasil em relação ao tratamento do OLUC,
apresentando um cenário de crescimento, porém com índices ainda baixos de
coleta. Neste capítulo também foram abordados as medidas de rerrefino, na qual é
fixada a corrente de responsabilidades de todos os agentes da cadeia.
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3 LEVANTAMENTO E ANÁLISE DE DADOS

3.1 METODOLOGIA

Tendo definida a problemática que orienta a pesquisa, faz-se necessário
identificar a estrutura metodológica levará a alcançar os objetivos desejados, que
consiste basicamente em entender como as empresas de transporte coletivo se
comportam com o tema de lubrificação e propor metodologias e tecnologias para
serem aplicadas, a fim de obter uma lubrificação mais sustentável e econômica.
Portanto, este capítulo apresenta a metodologia utilizada e os procedimentos
realizados na execução da pesquisa.
Faz-se importante o delineamento dos fundamentos metodológicos, ora
apresentados. Neste sentido, primeiramente, a literatura pesquisada concentrou-se
no tema de lubrificação das frotas de ônibus de transporte coletivo e seus impactos
ambientais e econômicos.

Nesta etapa, caracteriza-se a pesquisa como

exploratória, bibliográfica e comparativa. O trabalho pode ser definido como
exploratório, pois tem como principal finalidade desenvolver, esclarecer e modificar
conceitos e ideias. Ou seja, não visa verificar teorias e sim obter maior familiaridade
com as mesmas. Como estratégia para o cumprimento dos objetivos propostos pela
pesquisa, foi realizada uma ampla pesquisa bibliográfica sobre óleo lubrificante
novo, usado e o meio ambiente, através dos principais motores de busca (Periódico
da Capes, Google acadêmico entre outros) revisando materiais já publicados,
constituído principalmente por livros, artigos, dissertações, normas e guias. O tema
por ser muito específico dificultou encontrar uma literatura diretamente ligada com
frotas de ônibus, tanto no Brasil como no exterior, talvez por motivo de legislações
diferentes, assim como fatores técnicos e climáticos.
E para finalizar o levantamento e análise de dados foi realizada uma pesquisa
de campo com 329 empresas do setor de transporte coletivo de passageiros em 24
estados do país, com a finalidade de entender como este setor se comporta quanto
à lubrificação de suas frotas, um setor de consumo expressivo de lubrificante e
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geração de resíduos por se tratar do principal modal de transporte de passageiros
no Brasil.

3.2 PESQUISA DE CAMPO

A fim de reduzir os impactos ambientais e econômicos gerados pelo mau
gerenciamento do lubrificante, esta dissertação tem como um dos seus objetivos,
pesquisar um dos setores de grande consumo de lubrificantes automotivos, que são
as empresas de transporte coletivo urbano de passageiros, baseando-se em uma
pesquisa de campo que verifica como este setor vem se comportando com a sua
lubrificação e como são tratados os resíduos gerados desta manutenção.
Com base no que foi exposto nos capítulos anteriores, o trabalho
desenvolveu-se com uma pesquisa de campo, analisando o comportamento do
segmento de transporte coletivo urbano, que se apresenta como um segmento de
grande uso de lubrificantes e embalagens. A pesquisa de campo possibilitou
identificar as deficiências do setor, para posteriormente, serem propostas
metodologias e tecnologias de fácil aplicação, estimulando assim o uso racional
deste produto, redução de gastos e impactos ambientais.
Primeiramente para o desenvolvimento da pesquisa de campo foi necessário
desenvolver o formulário, conforme FIG. 3.1, capaz de abranger os principais pontos
a serem estudados e analisados, no que tange ao perfil de manutenção e
lubrificação das frotas e entender melhor sobre seu consumo, suas metodologias de
manutenção e como o setor de transporte urbano trata normalmente este assunto.
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DadosdaEmpresa
Nome:
Estado:
Cidade:
Região que atende:
Adotaalgumtipo de medidaambiental?
Qual?
DadosdaFrota
Númerode veículos:
Idade MédiadaFrota:
Médiade KM/mês:
Modelo daFrota:
DadosManutenção
Tempo médio de parada(hora):
Existe algumametodologiade manutenção preventiva?
Qual?
Responsabilidade damanutenção:
Lubrificação
ConsumoMensal (L):
GastoMensal (R$):
Quanto olubrificante representadamanutenção(%)?
Períodomédio de troca(Km):
Quant. médiapor veículo (L):
Tipo de fornecimento:
Armazenagem:
Tipo de lubrificante que usa?
Possui monitoramento de qualidade do OLUC?
Qual?
Fazreciclagemdo OLUC?
Empresa:
Motivo principal dareciclagem?
Como é feito o descarte dasembalagense filtros?
Utilizaqual tipo de EPI paraarealização dosserviços?

FIG. 3.1 - Formulário de Levantamento de Dados
Fonte: Elaboração Própria

O questionário foi divido em quatro partes: Dados da empresa; Dados da
frota; Manutenção; e Lubrificação.
A fim de garantir uma base de dados maior, levando em consideração todos
os estados brasileiros, com o intuído de poder realizar possíveis comparações
territoriais, a principal forma de comunicação e coleta de dados foi feita por telefone,
correspondendo a 89% dos contatos. Houve muita dificuldade em respostas via email, tendo seu principal motivo a estrutura das empresas, a maioria não possuindo
websites e nem contato dos seus responsáveis, este meio de comunicação
representou uma parcela de 4% das empresas pesquisadas. A forma presencial foi
realizada nas empresas nas quais apresentaram maior facilidade de relacionamento,
assim como posicionamento geográfico favorável, se concentrando em sua maior
parte nas capitais dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia,
correspondendo a 7% estas visitas foram importantes para verificar diversos pontos
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de melhorias e metodologias a serem sugeridas. A FIG. 3.2 representa
percentualmente o tipo de contato realizado nesta pesquisa de campo.

FIG. 3.2 - Tipo de contato
Fonte: Elaboração Própria

3.2.1 PERFIL DAS EMPRESAS

A base inicial de estudos previa cerca de 3000 contatos de empresas do setor
de transporte coletivo. A forma em que foram selecionadas se deu pelas empresas
primeiramente localizadas nas capitais dos estados brasileiros, resultando
aproximadamente 1000 empresas, que por motivo limitação de tempo o estudo pôde
gerar um banco de dados de 729 empresas de transportes coletivos de passageiros
em todo o Brasil, porém deste total apenas 45% das empresas, representando um
total de 329, foram contatadas para a aplicação do formulário, os 55% restantes não
foram localizados telefones para contato ou os contatos não foram bem sucedidos. A
FIG. 3.3 representa os números citados.
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FIG. 3.3 - % de Atendimento
Fonte: Elaboração Própria

A fim de buscar o máximo de heterogeneidade das empresas, o levantamento
de campo pôde abranger 25 dos 27 estados brasileiros, buscando pelo menos três
empresas de cada estado do país, nas suas capitais e em alguns casos nas cidades
de interior. Nenhuma das empresas do Rondônia e Roraima retornou o contato. A
FIG. 3.4 representa o mapa de distribuição das 329 empresas pesquisadas em cada
estado do Brasil.
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FIG. 3.4 - Mapa de distribuição das empresas pesquisadas
Fonte: Elaboração Própria

Visto o setor de transporte urbano como um setor de consumos expressivo de
derivados de petróleo (combustíveis e lubrificantes) as empresas só apresentam
algum tipo de medida ambiental quando pressionadas por medidas das prefeituras,
pois em muitos casos pôde-se constatar que medidas ambientais custam dinheiro e
controle rigoroso a ser feito. Em muitos casos o perfil ambiental da empresa é
determinado pela forma como ela é atuante junto às prefeituras, com conhecimentos
políticos e recebimento de incentivo para aplicação de boas práticas, o que ocasiona
muitas vezes em redução de alíquotas ou também reajustes de preços. Uma minoria
de 19% faz-se presente no que tange à medidas ambientais conforme representado
na FIG. 3.5.
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FIG. 3.5 - Empresas que possuem medidas ambientais
Fonte: Elaboração Própria

Das 19% das empresas representadas no gráfico supracitado, puderam-se
observar as medidas que foram adotadas, a maior parte desta parcela se tem em
empresas das regiões Sul e Sudeste e se destacaram em três grupos: Combustível;
ISO 14001 e Lavagem. O uso do biodiesel obteve maior representatividade dentre
as medidas, um combustível que vem apresentando uma aceitabilidade no setor e
sendo pressionada também por medidas das prefeituras mais atuantes. Algumas
empresas possuem ou estão em processo de certificação ISO 14001, que é uma
norma internacionalmente reconhecida que define o que deve ser feito para
estabelecer um Sistema de Gestão Ambiental (SGA) efetivo. A norma é
desenvolvida com objetivo de criar o equilíbrio entre a manutenção da rentabilidade
e a redução do impacto ambiental; com o comprometimento de toda a organização.
Com ela é possível que sejam atingidos ambos objetivos, porém em nenhuma das
empresas consultadas existe alguma medida da ISO 14001 quanto à utilização dos
lubrificantes. Na menor parcela da FIG. 3.6 encontra-se a lavagem, que algumas
empresas devido à limpeza dos ônibus e garagens vem consumindo água de reuso
ou águas pluviais que foram captadas com destaque para o município de Campinas
localizado no estado de São Paulo. Em média, são usados aproximadamente cerca
de 1.200 litros de água para lavar e limpar cada ônibus. Algumas empresas tem uma
estação de tratamento própria para os efluentes e o processo de aproveitamento é
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contínuo. A água da chuva também é armazenada em cisternas. Após o tratamento,
o efluente é devolvido às cisternas para reutilização, ou seja, toda água utilizada é
tratada e continua dentro da garagem. Não é enviada para a rede de esgoto.

FIG. 3.6 - Tipos de medidas ambientais
Fonte: Elaboração Própria

3.2.2 PERFIL DA FROTA

Com a quantidade de ônibus presentes das 329 empresas, o total da frota
atingida pela pesquisa de campo foi de 43.045 ônibus espalhados pelas capitais dos
estados do país, conforme apresentado por estado na TAB. 3.1. Não foi possível
abranger toda a frota das capitais, porém os números revelam representatividade da
amostragem realizada. Vale destacar que a maior quantidade está presente nas
capitais dos estados do Rio de Janeiro e São Paulo devido à facilidade de
comunicação com as empresas, porém como São Paulo possui cerca de 15.000
ônibus apenas uma parcela foi estudada, contemplando as maiores empresas do
setor. Vale ressaltar que segundo a Agencia Nacional de Transportes Públicos
(ANTP), com dados de 2012 no Brasil existem cerca de 115.000 ônibus de
transporte coletivo, fazendo com que este estudo aborde 37% da frota.
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TAB. 3.1 - Quantidade de ônibus por estado

Estado
AC
AL
AM
AP
BA
CE
DF
ES
GO
MA
MG
MS
MT
PA
PB
PE
PI
PR
RJ
RN
RS
SC
SE
SP
TO
Total

Numero de Ônibus
170
785
1630
188
1169
1914
3567
450
1279
1314
3091
463
550
1661
541
3120
432
2145
7958
712
2051
524
499
6615
217
43045

Fonte: Elaboração Própria

A idade média da frota foi de 5,2 anos, conforme TAB. 3.2, tendo destaque
para o município do Rio de Janeiro com a menor média dos estados, perfazendo
uma média de 3,7 anos, em contrapartida Aracajú apresentou uma das frotas mais
antigas chegando em 7 anos. A média nacional contemplando todos os municípios
do país tende a ser bem maior do que a apresentada nesta pesquisa, pois
normalmente as empresas das capitais ao fazer renovação da frota acabam
vendendo para os outros municípios parte da sua frota mais antiga.
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TAB. 3.2- Idade média da frota por estado

Estado
AC
AL
AM
AP
BA
CE
DF
ES
GO
MA
MG
MS
MT
PA
PB
PE
PI
PR
RJ
RN
RS
SC
SE
SP
TO
Total

Idade Média (Anos)
5,4
5,2
4,8
4,7
5,0
5,4
6,9
4,5
4,9
6,9
4,2
5,4
4,0
4,5
4,3
3,9
5,5
4,4
3,7
7,5
5,1
5,4
7,0
5,5
5,4
5,2

Fonte: Elaboração Própria

A fim de produzir a quilometragem média de rodagem da frota estudada
alguns dados tiveram que ser estimados, pois a maior parte das empresas não tem
este controle muito preciso, tendo este dado passado de formas diferentes, porém
basicamente de três médias diferentes: dia; mês e ano. Com base no tipo de média
que foi enviada por cada empresa os outros dados foram estimados. As maiores
empresas do setor apresentam comumente algum tipo de monitoramento da sua
frota, gerando assim dados mais precisos e confiáveis, como estas empresas são a
minoria do setor pôde-se observar certa ineficiência de controles pela maior parte
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das empresas frotistas. A TAB. 3.3 representa os dados da parcela de empresas
que foi estudada, revelando números expressivos e que dão significância a esta
dissertação. Vale destacar que o RJ possui uma quantidade maior de Km rodado do
que SP, pois a frota de SP não foi toda pesquisada, conforme foi citado
anteriormente, naturalmente toda a frota de SP representaria um Km rodado
superior ao RJ.
TAB. 3.3 - Quilometragem média por estado

Estado
AC
AL
AM
AP
BA
CE
DF
ES
GO
MA
MG
MS
MT
PA
PB
PE
PI
PR
RJ
RN
RS
SC
SE
SP
TO
Total

Média de Km/dia (Frota) Média de Km/mês (Frota)
47.800
1.434.000
195.260
5.857.800
462.556
13.876.680
43.894
1.316.820
265.733
7.972.000
452.535
13.576.047
843.753
25.312.590
114.090
3.422.700
307.843
9.235.290
318.705
9.561.150
484.992
14.549.746
116.270
3.488.100
113.340
3.400.200
460.833
13.824.988
147.747
4.432.410
784.532
23.535.960
108.242
3.247.260
479.962
14.398.860
2.097.634
62.929.020
174.670
5.240.103
398.325
11.949.747
122.007
3.660.210
121.218
3.636.540
1.823.544
54.706.320
44.760
1.342.800
10.530.245
315.907.342

Média de Km/ano (Frota)
17.208.000
70.293.600
166.520.160
15.801.840
95.664.000
162.912.564
303.751.080
41.072.400
110.823.480
114.733.800
174.596.952
41.857.200
40.802.400
165.899.858
53.188.920
282.431.520
38.967.120
172.786.320
755.148.240
62.881.241
143.396.964
43.922.520
43.638.480
656.475.840
16.113.600
3.790.888.099

Fonte: Elaboração Própria

A média nacional de quilometragem percorrida por ônibus nos estados está
representada na TAB. 3.4 e servirá de base para outros estudos relacionados à
manutenção das frotas.
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TAB. 3.4 - Quilometragem média diária por veículo

Estado
AC
AL
AM
AP
BA
CE
DF
ES
GO
MA
MG
MS
MT
PA
PB
PE
PI
PR
RJ
RN
RS
SC
SE
SP
TO
Total

Média de Km/dia (ônibus)
278
253
280
246
238
227
241
245
246
244
157
253
215
293
276
253
225
225
255
245
193
237
246
258
210
248

Fonte: Elaboração Própria

3.2.3 PERFIL DA MANUTENÇÃO

Todos os equipamentos, sistemas e instalações, sejam eles mecânicos,
eléctricos, electrónicos, hidráulicos ou pneumáticos, estão sujeitos à degradação das
suas condições normais de operacionalidade, com o decorrer do tempo, em
consequência do uso e até por causas fortuitas. É missão da manutenção manter
essa operacionalidade em níveis corretos. Para cumprir a sua missão, a
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manutenção recorre a um conjunto diversificado de tarefas selecionadas e
programadas de acordo com as características e utilização do seu veículo e os
padrões de serviço que lhe foram fixados. Essas tarefas são, por exemplo, a
lubrificação, a limpeza, o ensaio, a reparação, a substituição, a modificação, a
inspeção, a calibração, a revisão geral ou o controle de condição.
Em termos temporais, a tendência é no sentido de a ação da manutenção
acontecer não apenas durante a fase de operação do seu trabalho, mas ao longo de
todo o seu ciclo de vida, desde a especificação, até a sua desativação.
A importância da manutenção é determinada pelas razões que a justificam.
Faz-se manutenção por três ordens de razões:
Econômicas - Para obter o máximo rendimento dos investimentos feitos em
instalações e veículos, prolongando ao máximo a sua vida útil e mantendo-os
em operação o máximo de tempo possível; para reduzir ao mínimo os
desperdícios, rejeições e reclamações do serviço prestado; evitando atrasos
ou interrupções do serviço de transporte coletivo; para reduzir os custos dos
consumos; para conseguir o melhor aproveitamento dos recursos humanos
da empresa.
Legais - A legislação obriga a prevenir situações que possam constituir fator
de insegurança (risco de acidente, individual ou coletivo), de incômodo (ruído,
fumaças e cheiros), de poluição (emissões gasosas, descargas líquidas,
resíduos sólidos) ou de insalubridade (temperatura, humidade). Algumas
atividades econômicas são abrangidas por legislação especial cuja aplicação
é verificada por organismos próprios.
Sociais - Os grupos sociais afetados pela operação dos veículos podem
exercer pressões para que sejam reduzidos ou anulados os efeitos
incômodos ou nocivos dessa operação. Mesmo que não haja uma imposição
legal, a preservação da imagem da empresa pode justificar a adoção de
medidas de manutenção adequadas.
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Observou-se que, como demostrado na FIG. 3.7, apenas 19% das empresas
preocupam-se em manter uma manutenção preventiva, e fazem uso de algum tipo
de tecnologia (scanner, análise de óleo, paradas programadas, check lists e etc...),
tais ferramentas são importantes para garantir todos que todos os aspectos citados
anteriormente

sejam

atendidos.

A

maioria

das

empresas

realizam

suas

manutenções de acordo com os manuais e recomendações dos fabricantes de cada
veículo, não atuando de forma preventiva e observando o funcionamento dos seus
veículos, atuando principalmente quando necessário, normalmente quando já temos
um cenário de inoperância dos veículos, gerando assim ineficiência operacional e
impactos para a sociedade. Temos então no Brasil um cenário muito propício à
melhoria e empregabilidade de metodologia, ferramentas, tecnologias e produtos, o
que consiste basicamente o objetivo desta dissertação.

FIG. 3.7 - Manutenção Preventiva
Fonte: Elaboração Própria

A FIG. 3.8 representa que a maior parte das empresas possui a manutenção
própria, nas suas garagens e instalações das empresas, o que dá espaço para a
aplicação de metodologias de manutenção preventiva. A pequena parcela de
empresas que terceirizam os serviços de manutenção foi observada por empresas
que possuem frotas de até 15 veículos, alegando na maior parte das vezes a não
compensação financeira em ter um custo fixo, espaço e responsabilidade para tal
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manutenção dentro de suas instalações. Este tipo de empresa dificulta trabalhos de
manutenção preventiva, pois não ocorrem de forma programada e sim de acordo
com a necessidade de manutenção.

FIG. 3.8 - Responsabilidade da Manutenção
Fonte: Elaboração Própria

Otimizar a operação dos veículos e realizar manutenções preventivas e
periódicas podem trazer diversos benefícios com economia de tempo e dinheiro para
as empresas. A FIG. 3.9 apresenta que das empresas que realizam as manutenções
preventivas e periódicas gastam na maioria das vezes até 6 horas por veículo para
aferir as condições e realizar todas as etapas de manutenção. A utilização de
tecnologias em todos estes passos da manutenção poderia representar um ganho
operacional. As empresas que não possuem uma programação bem determinada de
suas manutenções estão mais sujeitas a paradas de operação de seus veículos
podendo assim gerar impactos maiores, assim como ter seus veículos por diversos
dias em oficinas para consertar um problema que poderia ter sido evitado. Em
algumas empresas os serviços de manutenção são realizados no período da
madrugada a fim de sempre deixar a frota operacional nos turnos de usos mais
severos.
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Tempo de Parada - Manutenção Preventivae/ouPeriódica
0-2 horas
5%

Não monitorado
26%

2-4 horas
35%

Acima de 6 horas
12%
4-6 horas
22%

FIG. 3.9 - Tempo de Parada - Manutenção Preventiva e/ou Periódica
Fonte: Elaboração Própria

3.2.4 PERFIL DA LUBRIFICAÇÃO

A lubrificação da frota é um dos itens mais importantes de manutenção, pois
com o passar do tempo, o óleo do motor perde a sua viscosidade. Com isso, a
proteção que reveste as partes móveis que ficam em contato no seu interior, como
bielas, anéis, cilindros, válvulas, entre outras peças, se perde.
A lubrificação representou na frota estudada uma média de 2,3% do custo de
manutenção, apresentado dividido pelas empresas na FIG. 3.10, sendo um item de
pequena expressão dentre os demais, por este motivo as empresas não se
preocupam muito com os benefícios de uma lubrificação otimizada, não conseguindo
visualizar que os benefícios que seriam oriundos de um bom procedimento de
manutenção, não são somente financeiros ligados ao lubrificante, e sim como
preservação da qualidade do motor e outras partes mecânicas dos veículos. Uma
boa lubrificação pode ser sentida no curto prazo representando economia, além de
ajudar a resfriar e limpar o motor, tendo seus diferentes tipos de qualidades de
lubrificantes com pacotes de aditivos diferenciados, por isso a qualidade do produto
torna-se importante. No longo prazo os benefícios podem ser sentidos gerando uma
maior vida útil do motor, item que se apresenta como um dos itens mais caros de
73

manutenção quando começa a apresentar problemas, gerando diversos tipos de
desperdícios assim como aumento de emissão de poluentes. Na média de 5,2 anos
por veículo, pelo menos uma vez nesse período faz-se necessária uma retífica do
motor, o que pode variar em custos dependendo do estado que o motor se encontra,
tornando-se um item muito caro. A vida útil do motor pode variar bastante, pois está
diretamente ligada a forma de condução de cada motorista, assim como o
tratamento de manutenção que é dado. Normalmente o segmento de transporte
urbano utiliza seus veículos de forma severa, em muitos casos forçando bastante o
motor por diversos motivos, podendo ser eles com conduções mais agressivas,
assim como estando sujeitos a grandes engarrafamentos, ou então no ato de buscar
e deixar passageiros, uma rotina de frear e acelerar ao longo de todo percurso. Esta
dissertação se restringe apenas ao uso do óleo de motor.

FIG. 3.10 - % do custo de manutenção
Fonte: Elaboração Própria

A média de período de troca observada na pesquisa de campo foi de cerca de
uma troca a cada 17.000, conforme distribuição apresentada na FIG. 3.11. O que se
pôde observar é que com o mesmo produto utilizado no mesmo tipo de veículo
temos algumas empresas que realizam suas trocas com 10.000, conforme
especificado pelo fabricante do veículo, e outras trocam até a cada 30.000, neste
último caso a minoria das empresas utilizam de tecnologias garantindo que a troca
realmente acontece quando as características do produto se perde, e outras apenas
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por questão de conhecimento elevam seus períodos de troca, o que pode apresentar
um risco para o motor fazendo que trabalhe com lubrificantes que não estão
cumprindo com as funções para as quais são destinadas, gerando desgaste das
peças e ficando sujeitas à quebras.

FIG. 3.11 - Períodos de Troca
Fonte: Elaboração Própria

Podemos encontrar hoje no mercado diversos tipos de lubrificantes que
atendem a todas as especificações dos fabricantes dos veículos circulantes no
Brasil, sendo estes minerais, semissintéticos ou sintéticos, desta forma as empresas
do setor de transporte urbano que foram estudadas utilizam apenas o tipo mais
básico de lubrificante o mineral, conforme apresentado na FIG. 3.12, por ser o mais
barato e atender ao especificado pelas montadoras, estando a decisão diretamente
ligada ao custo.
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FIG. 3.12 - Tipo de Lubrificante
Fonte: Elaboração Própria

Os consumos de lubrificantes nas empresas que foram pesquisadas
apresentam, quando somados, um número significativo e com grande potencial de
melhoria. Estes números, em alguns casos, foram estimados por algumas empresas
que não tinham o dado disponível, e outros calculados com base no dado enviado
do consumo por mês ou por ano. A TAB. 3.5 representa a quantidade em litros que é
consumida pela frota abordada neste estudo. Vale ressaltar que os números tornamse ainda mais relevantes se forem extrapolados para toda a frota de transporte
urbano do Brasil.
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TAB. 3.5 - Consumo mensal e anual de lubrificantes

Estados Consumo mensal (L) Consumo anual (L)
AC
895
10.740
AL
3.895
46.740
AM
8.467
101.604
AP
921
11.052
BA
5.903
70.836
CE
10.320
123.840
DF
17.078
204.936
ES
1.920
23.040
GO
7.102
85.224
MA
6.512
78.144
MG
13.845
166.140
MS
2.315
27.780
MT
3.131
37.572
PA
8.331
99.972
PB
2.896
34.752
PE
15.894
190.728
PI
2.050
24.600
PR
11.187
134.244
RJ
42.200
506.396
RN
3.962
47.544
RS
11.921
143.052
SC
2.700
32.400
SE
2.671
32.052
SP
37.116
445.392
TO
1.175
14.100
Total Geral
224.407
2.692.880
Fonte: Elaboração Própria

O gasto com óleo de motor, representado na TAB. 3.6, está diretamente
ligado ao consumo do mesmo, visto que quanto maior é o consumo, maior é o gasto
que as empresas têm com este insumo, a grande oportunidade de melhorias nos
processos de manutenção faz revelar o impacto de uma boa operação, cada litro
que seja economizado pode-se reverter em benefícios tanto econômicos para as
empresas, assim como em benefícios ambientais, diminuindo assim o consumo dos
produtos derivados do petróleo, no caso estudado, o lubrificante.

77

TAB. 3.6 - Gasto mensal e anual de lubrificantes

Estados
AC
AL
AM
AP
BA
CE
DF
ES
GO
MA
MG
MS
MT
PA
PB
PE
PI
PR
RJ
RN
RS
SC
SE
SP
TO
Total Geral

Gasto mensal (R$)
8.252
39.420
85.110
10.365
60.098
94.874
177.622
22.760
68.896
66.256
164.804
22.597
26.191
82.947
28.704
150.683
22.226
112.465
395.633
35.136
112.370
26.266
26.506
351.924
10.621
2.202.726

Gasto Anual (R$)
99.024
473.040
1.021.320
124.380
721.176
1.138.488
2.131.464
273.120
826.752
795.072
1.977.648
271.164
314.292
995.364
344.448
1.808.196
266.712
1.349.580
4.747.590
421.632
1.348.440
315.192
318.072
4.223.088
127.452
26.432.706

Fonte: Elaboração Própria

O destino correto e os impactos ambientais gerados pelo OLUC foram
descrito nos capítulos anteriores, podendo ser aferido de como as empresas vem
tratando este resíduo pela pesquisa de campo. Conforme a FIG. 3.13, podemos
observar que todas as empresas pesquisadas armazenam o OLUC para posterior
coleta. Revelando um cenário positivo garantindo o armazenamento adequado.
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FIG. 3.13 - Reciclagem de OLUC
Fonte: Elaboração Própria

O que se torna preocupante foi o dado apresentado pela FIG. 3.14, que
apresenta apenas um percentual de 51% das empresas que afirmam que realizam a
coleta com empresas certificadas pela ANP e tem total conhecimento da
importância, os outros 49% restantes das frotistas não sabiam responder se as
empresas que fazem a coleta do OLUC são certificadas ou então que assumiu que a
coleta é realizada por uma empresa não certificada, o que revela uma grande parte
do setor o desinteresse pelo tratamento ambientalmente correto de seus resíduos.
Porém, há casos, principalmente nas cidades de interior, em que as empresas
têm dificuldades em encontrar coletoras certificadas pela ANP. Em geral locais de
difícil acesso ou com pouco volume de óleo usado não conseguem encontrar
coletoras interessadas em retirar o produto. Dependendo do caso, a retirada do
produto pode não ser viável economicamente. O que pode acabar favorecendo o
aparecimento de empresas não certificadas pela ANP, não tendo assim a
confiabilidade de que o resíduo está sendo encaminhado para rerrefino.
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Empresa deColeta
Não soube
informar
45%

Homologada
51%

Não
Homologada
4%

FIG. 3.14 - Empresa de Coleta
Fonte: Elaboração Própria

O OLUC possui valor de mercado e é vendido para as empresas de coleta,
cada uma alterando seu valor de acordo com o volume que é coletado, assim como
pela dificuldade logística apresentada. A fim de entender o principal motivo para o
processo de descarte do óleo usado ou contaminado quatro opções foram
levantadas no ato da aplicação do formulário de pesquisa: financeiro; legislação;
comodidade; ambiental. Tendo o resultado presente na FIG. 3.15 revelando que
ninguém apresentou o item ambiental como principal motivo e para a grande maioria
a reciclagem do OLUC faz-se por motivo financeiro.

Legislação
10%

Motivo Reciclagem

Financeiro
82%

FIG. 3.15 - Motivo da Reciclagem
Fonte: Elaboração Própria
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Comodidade
8%

Além do óleo usado propriamente dito, a troca de óleo resulta em um outro
tipo de resíduo: as embalagens dos lubrificantes que representa neste setor 8% do
tipo de fornecimento, conforme apresentado na FIG. 3.16, observado normalmente
nas empresas de pequeno porte com até 15 ônibus.
Quanto às embalagens plásticas, também constituem um dos maiores
problemas para o meio ambiente, visto que estes materiais se degradam muito
lentamente, chegando a um tempo de biodegradação superior a cem anos e,
quando queimados produzem gases tóxicos (CARASCHI et al., 2002). Os plásticos
típicos se configuram por enormes volumes de detritos, apesar de representarem
uma pequena fatia do peso dos lixos municipais, o seu volume é de um quinto de
todo o lixo (4% a 7% em massa ocupando 15% a 20% do volume
do lixo) (D’ALMEIDA e VILHENA, 2000)

FIG. 3.16 - Tipo de Fornecimento
Fonte: Elaboração Própria

O tipo predominante de fornecimento é o em tambores, que também requer
cuidados especiais de armazenagem e transporte, nos casos de visitas presenciais
pôde-se verificar que em alguns casos os produtos ficam expostos às intempéries do
tempo, podendo modificar a qualidade do produto e adquirir contaminantes mesmo
antes de utilizados. Cada tambor tem a capacidade para 200 litros o que pode
substituir a geração de 10 embalagens de 20L de plástico. Porém em contrapartida o
fornecimento a granel pode eliminar de vez o uso das embalagens assim como o
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uso de tambores, que também acaba sendo um lixo perigoso e devem ser recolhidos
por empresas especializada.
Em alguns casos com a utilização de tambores pôde-se verificar a utilização
de baldes ou recipientes para transporte do óleo lubrificante novo até o veículo,
estando exposto assim à umidade e contaminações como poeira, areia, entre outros.
Outros resíduos que não devem ser descartados no lixo comum são os filtros
de óleo e todos os materiais contaminados com óleo lubrificante novo ou usado,
como panos, papelões luvas e demais EPI’s (Equipamento de Proteção Individual).
Todos os resíduos gerados nas atividades de manutenção deveriam ter
armazenamento e destinação apropriada regulamentada através de Certificados de
Movimentações de Resíduos

de Interesse Ambiental emitidos anualmente pelos

órgãos competentes. A FIG. 3.17 representa ainda uma grande quantidade de lixo
que não tem o tratamento correto.

Descarte de ProdutosContaminados

Empresa
Especializada
42%

Lixo Comum
58%

FIG. 3.17 - Descarte de Produtos Contaminados
Fonte: Elaboração Própria

Como falado em capítulos anteriores, os óleos lubrificantes novos ou usados
podem provocar danos à saúde, especialmente para as pessoas que estão expostas
ou em contato com os mesmos. Por este motivo todas as pessoas que forem
exercer a função de lubrificação devem usar os equipamentos de proteção individual
adequado para que não haja nenhum tipo de contato com seu corpo e sejam
minimizadas as possibilidades de danos pessoais em caso de eventual acidente.
Para uma troca segura são recomendados os EPI’s citados na TAB 2.5, um dos
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itens presentes no formulário foi entender se os funcionários das empresas utilizam
o mínimo dos equipamentos de proteção individual, tendo a sua maioria utilizando
todos os EPI’s necessários e 39% deixando de utilizar algum tipo, porém em geral
todas as empresas fazem o uso de algum tipo de EPI, talvez motivados pelas
legislações trabalhistas, conforme apresentado na FIG. 3.18.

FIG. 3.18 - Utilização de EPI
Fonte: Elaboração Própria

Neste capítulo foram apresentados os resultados obtidos da pesquisa de
campo que envolveu 329 empresas distribuídas em 25 estados brasileiros, onde se
pôde tratar o perfil das empresas, perfil da frota, perfil da manutenção e o perfil da
lubrificação. A pesquisa se configurou de forma importante, pois mostra com clareza
que o setor de transporte coletivo urbano vem se apresentando de forma rudimentar
com o assunto de lubrificação e logística reversa, notando-se diversos pontos de
melhoria que serão sugeridos no capítulo seguinte.
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4 LUBRIFICAÇÃO SUSTENTÁVEL E ECONÔMICA

4.1

LUBRIFICAÇÃO ORGANIZADA

Para reduzir os custos de manutenção faz-se necessária a implementação de
sistemas organizados de lubrificação. Algumas técnicas que são atualmente
utilizadas nas indústrias podem facilmente ser aplicadas nas empresas de transporte
urbano coletivo de passageiros. Nas empresas de pequeno porte, a manutenção
ainda não é um dos itens mais importantes, muito menos algo tão específico como a
lubrificação, quando fazemos uma comparação com as indústrias, segundo
Carreteiro (2006) somente 20% das médias e grandes empresas em nosso país
possuem métodos operacionais de lubrificação racionalmente planejadas. Nos casos
da lubrificação em indústrias, estes controles e tecnologias podem significar grandes
investimentos iniciais, o que em algumas vezes torna-se um agravante para a
aplicação, tendo este benefício ser percebido não apenas na lubrificação e também
redução de desgastes acompanhados de um menor número de paradas de
produção, porém em empresas de transporte coletivo urbano um simples
acompanhamento e o emprego certo dos produtos e tecnologias podem gerar
benefícios imediatos e benefícios de longo prazo
Alguns fatores são importantes para garantir a lubrificação ideal, criando estes
diversos pontos de controle, os itens abaixo devem ser tratados da forma certa:


Tipo;



Qualidade;



Quantidade;



Condição;



Local;



Ocasião.

Para uma lubrificação organizada, além dos seis fatores supracitados,
devemos seguir também alguns princípios fundamentais, são eles:
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Número mínimo e adequado de lubrificantes, que atenda às exigências
dos equipamentos;



Sistemática correta de armazenagem, manuseio e distribuição dos
lubrificantes;



Controle dos serviços de lubrificação;



Controle dos consumos de lubrificantes;



Codificação e identificação dos lubrificantes

O primeiro passo para se obter uma lubrificação efetiva é realizar o
levantamento de todos os componentes que serão lubrificados, descritos pelos seus
diversos tipos, variando de acordo com a especificação de cada fornecedor, quando
se aplicar a uma frota com diversos tipos de modelos de veículos, o que é comum
entre as empresas frotistas, deverá haver uma ficha própria contendo alguns dados
como: modelo do chassi, nome do equipamento, número do inventário, localização,
partes a serem lubrificadas, numero de pontos, capacidade dos depósitos, métodos
de aplicação; frequência de aplicação; períodos de troca; serviços a serem
executados, tipos de lubrificante recomendado. Com base no levantamento
realizado diversos estudos podem ser feitos para melhorar a operação:


Verificação dos lubrificantes recomendados;



Estudo dos métodos de aplicação e seus dispositivos;



Coleta das especificações dos lubrificantes;



Racionalização do número de lubrificantes.

Na indústria as programações são realizadas de forma mais simples, visto
que os equipamentos estão dispostos na mesma posição e normalmente trabalham
de forma contínua. Nestes casos são aplicados os roteiros de lubrificação, que
atuam como um tipo de mapa em que o lubrificador deve percorrer para um melhor
aproveitamento da produtividade. No caso da programação para ônibus, todos os
pontos de lubrificação estão muito próximos, sendo necessária apenas uma
programação periódica para checagem e manutenção de cada item, podendo ser
utilizados os seguintes:


diário;



semanal;
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quinzenal;



mensal;



bimestral;



trimestral;



semestral;



anual;



bianual.

Para

as

empresas que

possuem um

controle

mais avançado

de

monitoramento de quilometragem rodada sua frota, poderiam ser verificados os itens
de lubrificação quando nas paradas programadas a cada 5.000 km. Uma evolução
da forma de se trabalhar seria o controle por hora em funcionamento, pois a
condição de severidade de uso podem ser bem distintas, como por exemplo, um
ônibus que rodou 5.000 Km em estrada apresenta teoricamente uma condição
melhor que um ônibus que rodou a mesma quilometragem em perímetro urbano,
sujeitos à diversos pontos de engarrafamento e condições mais severas, ou seja a
mesma

quilometragem porém com diferenças significativas de tempo

de

funcionamento assim como condições de uso.
Outro ponto importante para uma lubrificação organizada é o controle diário
de abastecimento. Onde se controla o estoque de lubrificantes e consumos por meio
de uma ficha de estoque, onde cada produto possui uma, onde se registram as
datas de saídas e entradas, estoque existente e o local de destino, nível, ponto e
tempo de ressuprimento. O controle diário de abastecimento deve ser preenchido
diariamente pelo lubrificador, para que possam ser gerados relatórios anuais.

4.2

ANÁLISE DE ÓLEO USADO

A análise de óleos usados é uma ferramenta poderosa de diagnóstico e
importante para a manutenção dos equipamentos, podendo estar acompanhada dos
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benefícios da extensão dos períodos de troca e aumento de produtividade dos
equipamentos. Esta tecnologia é utilizada na maior parte das vezes nos diversos
setores da indústria em que equipamentos parados significam perda de
produtividade e grande impacto financeiro. Já no caso estudado que são as frotas de
ônibus para transporte coletivo urbano, a pesquisa foi realizada com diversas
empresas do setor, e revelou, conforme apresentado na FIG. 4.1, que apenas 5%
das empresas fazem uso desta metodologia de manutenção preventiva, sendo este
número impactado por empresas em que estudos vêm sendo desenvolvidos.

FIG. 4.1 - Análise de Óleo Usado ou Contaminado
Fonte: Elaboração Própria

Em alguns casos que testes com análises de óleos foram realizados, as
amostras, assim como os produtos fornecidos, se perderam devido à falta de
organização das empresas, não fazendo prática de uma lubrificação organizada. Por
este motivo é importante uma ação combinada de organização, emprego de
tecnologias e acompanhamento eficiente. Desta forma o estudo se revela capaz de
apresentar resultados expressivos.
Atualmente diversas empresas produtoras de lubrificantes possuem um corpo
técnico especializado para este tipo de trabalho, baseado em manutenção
preventiva, conhecida comumente como “venda por benefício”, dependendo da
companhia, as análises são realizadas de forma gratuita combinada com o
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fornecimento exclusivo de lubrificantes. A primeira vista, podemos ter o raciocínio de
que se as companhias fornecedoras de óleo participam da extensão dos períodos de
troca, elas estariam vendendo menos óleo, consequentemente perdendo venda,
porém o benefício da extensão de período de troca por meio das análises de óleo,
propiciam a empregabilidade de produtos de qualidade superior aos que são
empregados inicialmente, revelados na pesquisa de campo como sua totalidade de
produtos minerais, tendo os produtos semissintéticos e sintéticos margens de lucro
mais elevadas, assim como conquistar contas de consumos significativos como as
empresas que estão sendo estudadas. Desta forma a extensão do período de troca
é fortalecida pela análise de óleos usados, gerando uma relação ganha-ganha entre
as empresas, por este motivo estão sendo tratadas juntas nesta dissertação.
Para a aplicação desta metodologia nas empresas de ônibus, recomenda-se
que as análises sejam realizadas de 5% a 10% dos veículos da frota, selecionando
os veículos com usos mais severos, tendo o resultado das análises expandidas para
toda a frota. Por exemplo, se em um determinado veículo, em uso severo, pôde-se
verificar que o período de troca com um determinado produto passou de 15.000 km
para 30.000 km, esta realidade poderá ser aplicada nos demais veículos da frota. Ao
se testar novos produtos, a fim de obter resultados ainda mais elevados, a mesma
metodologia de testes pode ser aplicada.
Ao realizar uma análise de óleos usados, a intenção é gerar economia de
lubrificantes (extensão dos períodos de troca) e mitigar os potenciais defeitos,
atualmente as análises dos óleos utilizados nos equipamentos são rápidas e exatas.
De acordo com o resultado das análises, o serviço de manutenção pode determinar
o momento adequado para a sua troca ou renovação. Esta economia é determinada
observando-se o estado de degradação ou de contaminantes presentes nos óleos,
permitindo otimizar os intervalos das trocas.
Vale ressaltar que ao reduzir o consumo de lubrificantes estamos utilizando
menos recursos oriundos do meio ambiente, neste caso de um derivado de petróleo,
promovendo assim um impacto ambiental gerado por uma manutenção eficiente.
O resultado das análises de óleo pode apresentar os primeiros sintomas de
desgaste de um componente, revelando partículas sólidas, geradas pelo atrito entre
peças em contato, visto que é possível traçar um histórico das amostras,
observando o comportamento de cada equipamento.
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A análise dos óleos é feita por meio de técnicas laboratoriais que envolvem
vidrarias, reagentes, instrumentos e equipamentos. Entre os instrumentos e
equipamentos utilizados temos viscosímetros, centrífugas, fotômetros de chama,
peagômetros, espectrômetros, microscópios etc. O laboratorista, usando técnicas
adequadas, determina as propriedades dos óleos e o grau de contaminantes neles
presentes. As principais propriedades dos óleos que interessam em uma análise
são: índice de viscosidade; TAN; TBN; ponto de fulgor; ponto de congelamento. Em
termos de contaminação dos óleos, interessa saber quanto existe de: resíduos de
carbono; partículas metálicas; água. Existem duas formas de se encarar as
informações obtidas a partir de uma análise de óleo:


Condições do lubrificante – determinação das propriedades físico
químicas do lubrificante para garantir uma boa lubrificação;



Condições da máquina – análise de substâncias estranhas ao
lubrificante (gases ou partículas em suspensão no lubrificante).

Há diferentes testes para avaliar as condições do lubrificante: viscosidade;
índice de neutralização; teor de água; insolúveis; espectrometria (presença de
metais); rigidez dielétrica; e ponto de fulgor. Importante observar que o desempenho
dos equipamentos não depende só da manutenção em peças e componentes,
através de um planejamento de manutenção mecânica bem organizado e
estruturado, mas também de sistemas de lubrificação adequados e eficazes. E
quando se fala em sistemas de lubrificação, além de saber identificar qual o tipo de
lubrificante é mais adequado para tal máquina ou componente, ou ainda, programar
quando devem ocorrer as trocas de óleos, é fundamental ter em mente que um
plano de lubrificação precisa prever falhas em equipamentos por contaminação de
lubrificantes.
Pelos

inúmeros

benefícios

que

proporcionam

aos

equipamentos

e

ferramentas, tais como lubrificação, maior vida útil, redução de atrito e de desgaste,
refrigeração, limpeza, vedação e proteção contra agentes externos, os lubrificantes
são suprimentos essenciais e que requerem atenção redobrada.
As metodologias mais usadas para detecção de agentes contaminantes em
fluidos lubrificantes são a ferrografia e a espectrofotometria. A primeira é um tipo de
análise aplicado na manutenção preditiva de máquinas industriais, como grandes
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tornos, prensas hidráulicas, dosadoras, bombas, trocadores de calor, dobradeiras,
calandras, reatores, condensador tubular, entre outros. Nesse tipo de análise, avaliase o aspecto e o tamanho das partículas existentes no fluido lubrificante, de modo
que facilita, com maior precisão, em qual nível está ocorrendo o desgaste.
Já a espectrofotometria é o método mais adequado no monitoramento de
veículos leves e pesados, incluindo carros de passeio, ônibus, caminhões, tratores,
empilhadeiras, guindastes e gruas. No monitoramento dos veículos, a identificação
da quantidade de elementos metálicos como cobre, alumínio, ferro e cromo,
provenientes de diversas ligas metálicas que compõem os equipamentos, e do silício
(causado pela poeira), são as pesquisas mais utilizadas.
O controle das condições do fluido devem ter seus padrões mantidos o que
inclui uma auditoria de como são contaminados os fluidos e então eliminando
sistematicamente estes pontos de entrada.

4.3

INTERPRETAÇÃO DA ANÁLISE DE ÓLEO USADO

Com base nos relatórios que são gerados a partir da análise de óleo, faz-se
importante saber interpretar cada resultado, a fim de identificar as condições do
lubrificante e poder avaliar se o mesmo ainda apresenta as condições adequadas
para cumprir com as funções a ele estabelecidas.
As interpretações de análises de óleo usado que serão descritas abaixo são
as sugeridas por Carreteiro (2006).

4.3.1 DENSIDADE

A densidade não permite indicar se o óleo deve ou não permanecer em
serviço. Entretanto ela aponta contaminações com outros produtos. No caso
específico dos óleos para motores as seguintes orientações podem ser seguidas:
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Um aumento pode determinar a presença de:
o Insolúveis;
o Água;
o Contaminação com produtos de maior densidade;
o Produtos oxidados.



Uma diminuição pode determinar a presença de:
o Contaminação com produtos de menor densidade;
o Combustível.

4.3.2 VISCOSIDADE

A viscosidade é a característica mais importante do uso do lubrificante. É
pouco provável que um aumento da viscosidade atinja o limite máximo permissível.
Como regra orientadora pode-se dizer que:


Um aumento pode ser devido a:
o Presença de insolúveis;
o Produtos oxidados;
o Reposição com óleo mais viscoso;
o Presença de água.



Uma diminuição pode ser devido a:
o Presença de combustível;
o Reposição com óleo menos viscoso;
o Cisalhamento do aditivo melhorador do índice de viscosidade.

Os limites para troca de óleo em uso, em função da viscosidade, seguem a
orientação presente na TAB. 4.1:
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TAB. 4.1 - Limites para troca pela viscosidade

Óleos
Grau simples
Multiviscoso triplo (10W/30 ou 20W/ 40)
Multiviscoso quádruplo (10W/40ou 20W/50)
Diesel Marítimo

Variação de cSt a100°C
+12%e -12%
+10%e -15%
+10%e -20%
+25%e -15%

Fonte: CARRETEIRO, 2006

4.3.3 ÍNDICE DE VISCOSIDADE

Permite indicar a natureza do óleo básico. Como orientação, qualquer
modificação do IV de óleos em uso pode ser devido a:


Reposição com óleo de índice de viscosidade diferente;



Cisalhamento do aditivo melhorador do índice de viscosidade.

4.3.4 PONTO DE FULGOR

Permite indicar se o óleo em uso foi contaminado pelo combustível. O ponto
de fulgor diminui pela diluição com o diesel ou gasolina, havendo em geral, redução
da viscosidade, também. Entretanto sua grande aplicação reside no fato de que
pode haver diminuição da viscosidade corrigida pelos insolúveis.
Convém salientar que, ao se misturar dois produtos com diferentes pontos de
fulgor, o ponto de fulgor da mistura não é proporcional às concentrações dos
componentes. O ponto de fulgor tende para o de componente mais leve.

4.3.5 COR

92

A cor de um óleo lubrificante não está relacionada com a sua qualidade.
Como orientação, as seguintes regras práticas podem ser observadas:


O escurecimento pode ser devido a:
o Contaminação por óleo mais escuro;
o Produtos oxidados.



O clareamento pode ser devido a:
o Contaminação por óleo mais claro
o Presença de água.

4.3.6 NEUTRALIZAÇÃO

O índice de neutralização permite concluir pela acidez ou alcalinidade de um
óleo. O óleo mineral puro bem refinado é neutro. Neste caso, trata-se de medir os
contaminantes ácidos provenientes da oxidação.
Com o intuito de melhorar o desempenho, os óleos recebem vários aditivos.
Trata-se então de medir a alcalinidade remanescente ou uma contaminação ácida.
A ação efetiva dos aditivos está entre 4 e 11 na escala eletrométrica do pH.
Os índices de neutralização são classificados nos seguintes tipos:


Número de Acidez Total (TAN) – Indica o peso em miligramas de KOH
necessário para neutralizar 1 g de óleo;



Número de Acidez Forte (SAN) – Indica o peso em miligramas de KOH
necessário para neutralizar os ácidos fortes de 1 g de óleo;



Número de Alcalinidade Total (TBN) – Indica a quantidade de ácido,
expressa em miligramas equivalentes de KOH, necessária para
neutralizar todos os constituintes básicos (alcalinos) em 1 g de óleo;



Número de Alcalinidade Forte (SBN) – Indica a quantidade de ácido,
expressa em miligramas equivalentes de KOH, necessária para
neutralizar as bases fortes em 1 g de óleo.
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Qualquer óleo cujo pH esteja compreendido entre os valores 4 e 11 apresentará um
TBN, expresso em mg KOH/g, equivalente à quantidade de ácido necessária para
levar o pH do valor em que está até o pH 4 e um TAN expresso em mg KOH/g
necessário para elevar o pH até o limite superior pH 11.
Quanto o TBN vai a zero, significa que toda a reserva alcalina do óleo foi consumida,
e daí em diante o TAN somente aumentará.

4.3.7 ÁGUA

É sempre indesejável a presença de água. O limite máximo de porcentagem
de água é 0,2%. Para valores maiores, deve-se proceder à secagem do óleo. A
natureza da água pode indicar a origem da contaminação.

4.3.8 INSOLÚVEIS

São todos os produtos que não se dissolvem em determinados solventes
adicionados ao óleo.
Os insolúveis em pentano (parafínico) podem ser: resinas de oxidação,
fuligem, partículas metálicas e sabões. Os insolúveis em tolueno (aromático) são
apenas contaminantes externos.
Consequentemente, a diferença entre os valores que exprimem os insolúveis
em pentano e os insolúveis em benzeno representa o material oxidado.
Normalmente, essa diferença não deve ser superior a 0,5%, pois indicaria um
acentuado grau de oxidação.
O teor limite para insolúveis em pentano varia com o grau de detergência do
óleo e do balanceamento dos demais aditivos.
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4.3.9 SEDIMENTOS

Geralmente utiliza-se a centrifugação para a determinação volumétrica dos
sedimentos. Se os sedimentos forem solúveis em clorofórmio, indicam presença de
produtos oxidados.
Normalmente sedimentos maiores que 0,05% em volume podem indicar:

4.3.10



Oxidação acentuada;



Presença de partículas metálicas.

FILTRAÇÃO POR MEMBRANA

É usada para obter os insolúveis em pentano ao passar o óleo por filtros de
membranas de 0,3 x e 0,8 t. Permite indicar a capacidade de dispersãncia de um
óleo para motor.

4.3.11

CINZAS

Constituem os materiais metálicos, a ferrugem, a poeira e os produtos de
oxidação. O teor de cinzas indica a grandeza quantitativa dos contaminantes que
possuem metal em sua composição. É de grande importância o conhecimento prévio
das cinzas do óleo novo.
Como regra geral, a seguinte orientação pode ser seguida:


Uma diminuição das cinzas (óleo usado comparado ao novo) pode ser
devida a:
o Diluição elevada de combustível;
o Contaminação por óleo não detergente;
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o Contaminação por óleo de menor concentração de aditivos
metálicos.


Um aumento pode ser devido a:
o Contaminação por óleo de maior detergência;
o Contaminação por óleo de maior concentração de aditivos
metálicos.

4.3.12

ANÁLISE ESPECTROGRÁFICA POR ABSORÇÃO (EMISSÃO)

O conteúdo das cinzas é analisado pelo espectrofotômetro, que determina
qualitativa e quantitativamente os constituintes.
Normalmente o único contaminante que possui valor máximo permissível é a
sílica (poeira), podendo atingir cerca de 15 p.p.m., além dos quais se torna bastante
abrasiva. Os demais índices por contaminantes estão presentes na TAB. 4.2.
TAB. 4.2 - Índices por Contaminantes
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Contaminante
Zinco

Prata

Ferro

Chumbo

Alumínio

EMD- GM
a) 0-10 p.p.m.: Controlar
b) mais de 10 p.p.m.: Inspecionar
mancais de prata
a) 0-3 p.p.m.: normal
b) 3-5 p.p.m.: controlar
c)mais de 5 p.p.m.:inspecionar
mancais de prata para verificar ataque
pelo óleo
a) 20-100 p.p.m.: normal
b) 50-100 p.p.m.: inspeção
c)acima de 200 p.p.m.: verificar
desgaste nas camisas e anéis
a) 20-50 p.p.m.: normal emmotores
velhos
b) 20-200 p.p.m.: normal emmotores
compeças novas
c)a presença de chumbo mesmo acima
de 200 p.p.m. não justificao exame de
mancais
a) 0-10 p.p.m.: normal
b) acima de 10p.p.m.: examinar o
compressor

Sílica
-

Cromo (se for usado
tratamento de água)

ALCO
-

-

a) 0-50 p.p.m.: normal
b) acima de 50 p.p.m.: trocar o óleo

a) 0-20 p.p.m.: normal
b) acima de 20 p.p.m.: verificar a
presença de cobre; se positiva, examinar
os mancais principais

a) 0-10 p.p.m.: normal
b) acima de 10 p.p.m.: examinar os
pistões
a) 0-5 p.p.m.: normal
b) 5-15 p.p.m.: controlar
c) 15-25 p.p.m.: inspecionar os filtros
d) acima de 25 p.p.m. inspecionar o
motor
a) 0-5 p.p.m.: normal
b) 5-25 p.p.m.: controlar
c) 25-100 p.p.m.: inspecionar para
verificar vazamentos
d) acima de 100 p.p.m. inspecionar o
motor; corrigir vazamentos e verificar os
mancais

-

Boro (se for usado
tratamentode água)

a) 0-10 p.p.m.: normal
b) 10-50 p.p.m.: controlar
c) 50-200 p.p.m.: verificar vazamentos
d) acima de 200 p.p.m. inspecionar o
motor; corrigir vazamentos e verificar os
mancais

-

Fonte: CARRETEIRO, 2006

4.3.13

ANÁLISE ESPECTROGRÁFICA DIFERENCIAL (INFRAVERMELHO)

Permite indicar quanto do óleo usado se alterou em relação ao óleo novo. O
aparelho mostra as diferenças, por um método comparativo, desenhadas em um
gráfico. Este processo é bastante utilizado no controle de qualidade na refinação
dos óleos.
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4.4 PROGRAMA DE ANÁLISES PERIÓDICAS

A recomendação para as empresas de transporte coletivo urbano que ainda
não utilizam estas tecnologias é a implementação de um programa de análises
periódicas, como são realizados principalmente no setor das indústrias. Podendo
ser beneficiadas por esta principal ferramenta auxiliar na manutenção dos seus
veículos.
E. Clavery e R. L. Kincaid, embora empregando instrumental mais
sofisticado, montaram um programa analítico baseado em espectrometria para
detectar falhas mecânicas prematuras e determinar a condição do óleo de cada
unidade, resultando em economia apreciável de custo de manutenção.
K. A. Frassa; J. P. O’Hara; Snowedeh Jr.; J. E. Steenberg e T. W. Willian
apresentam os propósitos desta técnica como um instrumento de manutenção de
baixo custo que tem demonstrado seu valor na redução dos gastos com
manutenção e do tempo ocioso para os equipamentos.
As coletas das amostras são obtidas de todos os mecanismos lubrificados,
segundo um programa periódico, e o critério é função direta do regime de operação
do equipamento.

4.4.1

ESQUEMA DE MONTAGEM DO PROGRAMA

O esquema de montagem do programa de lubrificação é sugerido por
Carreteiro (2006) e consiste nas seis etapas abaixo discriminadas.

4.4.1.1

1ª ETAPA: DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO ATUAL DA LUBRIFICAÇÃO
E COLETA DE DADOS

1. Estado da arte sobre a lubrificação:
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TAB. 4.5 - Consumo de embalagens e tambores
Situação Atual
30.000 Km
45.000 Km 60.000 Km 75.000 Km 120.000 Km
(Unidade)
(Unidade)
(Unidade) (Unidade) (Unidade) (Unidade)

Embalagem
Embalagens Plásticas
Tambores

990

425

284

213

170

106

5.650

3.261

2.174

1.631

1.305

815

Fonte: Elaboração Própria

Com os dados médios obtidos pela pesquisa de campo, pode-se calcular a
redução de quantidades de troca de óleo no período médio de vida de cada veículo.
Conforme TAB. 4.6.

Média
Km/Dia
248

Média
Km/Mês
7.440

TAB. 4.6 - Trocas por veículo
Média Vida
Quantidade de trocas por período (5,2 anos)
Média
Km/(5,2
30.000
45.000
60.000
75.000 120.000
Km/Ano
anos)
Km
Km
Km
Km
Km

89.280

464.256

15

10

8

6

4

Fonte: Elaboração Própria

Extrapolando os dados para toda a frota presente na pesquisa de campo,
pode-se observar que a quantidade de trocas de óleo necessárias podem ser
reduzidas significativamente, economizando assim tempo de manutenção e
tornando os veículos mais produtivos. Conforme números presentes na TAB. 4.7.
TAB. 4.7 - Quantidade de trocas por período (5,2 anos)

Quantidade de trocas por período (5,2anos)
Situação 30.000 45.000 60.000 75.000 120.000
Atual
Km
Km
Km
Km
Km
1.154.071 657.087 438.058 328.544 262.835 164.272
Fonte: Elaboração Própria

A fim de identificar a dimensão do impacto econômico da metodologia
aplicada ao campo amostral que foi estudado a TAB. 4.8 e a FIG. 4.14 apresentam
possíveis ganhos financeiros significativos, podendo chegar até 72% de economia.
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TAB. 4.8 – Análise econômica

Fonte: Elaboração Própria

FIG. 4.14 – Gráfico de redução de gastos
Fonte: Elaboração Própria

Visto todos os dados que foram apresentados, motivados pelo emprego da
metodologia proposta, este trabalho consegue apresentar que é possível ganhos
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sustentáveis e econômicos na lubrificação das frotas de empresas de transporte
coletivo urbano, a FIG. 4.15 apresenta de forma resumida alguns números
significativos que foram extraídos dos resultados simulados.

FIG. 4.15 – Resumo dos benefícios ambientais e econômicos
Fonte: Elaboração Própria

Neste capítulo foi introduzido o conceito de lubrificação organizada para que
possa ser utilizada como metodologia em todo o processo de lubrificação. Foi
apresentada a ferramenta de análise de óleo usado e sua interpretação de
resultados, que se justifica como elemento importante da cadeia, podendo assim
atingir os resultados esperados nesta dissertação. Foi apresentado neste capítulo
um esquema de montagem do programa, distribuídos em seis etapas. Foram
apresentados também os conceitos e sugestões ligados à embalagem, transporte,
armazenagem, manuseio e produto, que estão diretamente ligados aos pontos de
melhoria identificados no capítulo anterior. Para finalizar este capítulo foi realizada
uma simulação a fim de identificar qual seria o impacto da metodologia apresentada
no campo amostral que foi estudado, apresentando possibilidades significativas de
ganhos ambientais e econômicos.
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CONCLUSÃO

Constatou-se por meio deste estudo, que por ser um resíduo tóxico, a
legislação ambiental atual torna obrigatório o recolhimento e destinação adequada
de todo óleo lubrificante automotivo usado, priorizando regenerá-lo por meio do
rerrefino, de modo a não afetar negativamente o meio ambiente, além de
economizarem-se divisas e recursos naturais.
Foram apresentados os princípios básicos de lubrificação, descrevendo cada
uma das propriedades físico-químicas dos óleos lubrificantes, óleos básicos e
aditivos. Este estudo apresentou uma abordagem sobre as propriedades do óleo
lubrificante usado ou contaminado, seus riscos para a saúde e para o meio
ambiente, abordando os diferentes impactos gerados pelo mau uso deste resíduo.
Foi apresentada a situação do Brasil em relação ao tratamento do OLUC,
apresentando um cenário de crescimento, porém com índices ainda baixos de
coleta. Também foram abordados as medidas de rerrefino, na qual é fixada a
corrente de responsabilidades de todos os agentes da cadeia.
Percebeu-se que uma grande parte do óleo usado gerado reconhecidamente
não tem qualquer controle dos órgãos responsáveis. Tal situação sugere a
existência de um amplo campo de atuação no sentido de melhor controlar o fluxo
desse produto que, se mal gerido representa um alto risco ambiental, enquanto que,
adequadamente encaminhado, é uma real fonte de geração de valor econômico.
Foram apresentados os resultados obtidos da pesquisa de campo que
envolveu 329 empresas distribuídas em 25 estados brasileiros, onde se pôde tratar o
perfil das empresas, perfil da frota, perfil da manutenção e o perfil da lubrificação. A
pesquisa se configurou de forma importante, pois mostra com clareza que o setor de
transporte coletivo urbano vem se apresentando de forma rudimentar com o assunto
de lubrificação e logística reversa, notando-se diversas oportunidades de melhoria.
Observou-se que o preço de compra do resíduo e a coleta ofertada
influenciam neste procedimento correto. Entretanto, propõe-se que as regras de
coleta e destinação dos materiais contaminados por óleo lubrificante usado, como:
embalagens, filtro de óleo, estopa, panos, serragem e areia façam parte de um
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programa de educação ambiental. O descarte é feito com interesse no retorno
financeiro e na necessidade de remover do seu campo de visão. A grande extensão
do território nacional aliada ao fato de serem numerosas e dispersas as fontes
geradoras de resíduos de óleo usado, dificulta a coleta. Mesmo estando diante de
uma legislação avançada, é preciso criar condições para que a coleta seja
executada em todo o território nacional. Se a maior parte dos rerrefinadores está
localizada nas regiões sul e sudeste, é evidente que seja deficiente o processo de
coleta nas outras regiões devido ao alto custo de recolhimento em longas distâncias.
O incentivo para a criação de indústrias de rerrefino ou centros de estocagem em
determinadas regiões aumentaria a quantidade de óleo a ser recolhido e vendido
viabilizando a coleta e o destino adequado do resíduo de óleo lubrificante usado e
contribuiria na preservação do meio ambiente.
Constatou-se que existem atualmente no mercado diversos tipos de
tecnologias, as mesmas se apresentam de forma acessível e de fácil implantação,
cabendo combinar de forma adequada todos os elementos apresentados, sempre
seguidos de um acompanhamento eficiente em todo o processo de lubrificação. Foi
introduzido o conceito de lubrificação organizada para que possa ser utilizada como
metodologia em todo o processo de lubrificação. Foi apresentada a ferramenta de
análise de óleo usado e sua interpretação de resultados, que se justifica como
elemento importante da cadeia, podendo assim atingir os resultados esperados
nesta dissertação. Foi apresentado um esquema de montagem do programa,
distribuídos em seis etapas. Foram apresentados os conceitos e sugestões ligados à
embalagem, transporte, armazenagem, manuseio e produto, que estão diretamente
ligados aos pontos de melhoria identificados no capítulo anterior. Para finalizar este
capítulo foi realizada uma simulação a fim de identificar qual seria o impacto da
metodologia apresentada no campo amostral que foi estudado, apresentando
possibilidades significativas de ganhos ambientais e econômicos.
Concluiu-se que mesmo com uma legislação ambiental abrangente e diversas
metodologias e tecnologias disponíveis em lubrificação, a maioria das empresas de
transporte coletivo urbano do país ainda não percebeu a significância do impacto
ambiental e econômico que o óleo lubrificante mal gerido pode causar.
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Considera-se importante otimizar todo o ciclo de lubrificação dos veículos,
para que atue de forma sustentável e econômica, garantindo uma operação mais
eficiente e responsável.
Com base nos aspectos identificados nesta pesquisa, poderia se propor as
seguintes hipóteses para pesquisas futuras:
O levantamento mais detalhado dos aspectos financeiros aplicados em testes
com novos produtos, detalhando a ligação entre a lubrificação e manutenção.
Estudar os impactos na vida útil do motor quando aplicada a lubrificação de forma
correta, com produtos de qualidades superiores e manutenção preventiva rigorosa.
Testar os dados apresentados fornecidos pelas empresas fabricantes de
lubrificante quanto ao seu período de troca vinculado à metodologia que foi
apresentada.
Extensão da pesquisa para as cidades de interior que costumam apresentar
cenários piores do que nas capitais dos estados.
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