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RESUMO

FALCÃO, Marcel Peixoto. Gestão de suprimento classe III no Exército Brasileiro: uma 
análise sobre a preocupação com os impactos ambientais. Resende: AMAN, 2018. Monogra-
fia.

Descritores: Gestão, rerrefino, óleos lubrificantes, meio ambiente, logística

O trabalho se propõe a analisar gestão de suprimento classe III no Exército Brasileiro,

tendo como foco a preocupação com os impactos ambientais causados por conta do má desti-

nação dos óleos lubrificantes usados. O objetivo principal é demonstrar a importância de uma

boa gestão, especificadamente no caso do rerrefino dos óleos lubrificantes, pois essa atividade

é responsável por minimizar os impactos dos óleos lubrificantes usados no meio ambiente.

Além disso, possui outra finalidade que é discorrer sobre os assuntos que estão diretamente li-

gados a esse tema, como por exemplo: Logística e Logística Reversa; Grupo Funcional Supri-

mento;  as definições,  características  e a classificação dos óleos lubrificantes  novos, assim

como também dos Óleos Lubrificantes Usados (OLU) e os resíduos sólidos que são gerados

por conta desse desgaste, além da apresentação dos impactos ambientais que são de suma im-

portância para a discussão desse trabalho. Para isso, foi realizada uma pesquisa do tipo explo-

ratória e descritiva, totalmente embasada em obras que discorrem sobre o assunto, para que

assim ficasse nítido qual é a melhor linha de ação a ser tomada na questão da gestão dos óleos

lubrificantes usados. Como resultado, observou-se que ainda é necessário muito trabalho a ser

feito para que essa situação reverta. Não existem dúvidas de que o rerrefino do óleo lubrifi-

cante é a solução para a minimização dos problemas nesse âmbito.  A necessidade de gestão

adequada dos óleos lubrificantes no Brasil já tinha sido estabelecida pela lei 12.305, que regu-

lamenta a Política Nacional de Resíduos sólidos (PNRS) que, dentre seus mecanismos, conce-

be o comprometimento compartilhado pelo ciclo de vida do produto e a logística reversa.

.

.

Palavras-chave: Gestão, rerrefino, óleos lubrificantes, meio ambiente, logística



ABSTRACT

FALCÃO, Marcel Peixoto. Management of supply class III in the Brazilian Army: an analysis

on the concern with the environmental impacts. Resende: AMAN, 2018. Monograph.

Key words: Management, rerrefine, lubricating oils, environment, logistics

The study proposes to analyze supply management class III in the Brazilian Army, fo-

cusing on the concern with the environmental impacts caused by the misallocation of used lu-

bricating oils.  The main objective is to demonstrate  the importance of good management,

specifically in the case of rerrefine of lubricating oils, since this activity is responsible for

minimizing the impacts of lubricating oils used in the environment. In addition, it has another

purpose that is to discuss the issues that are directly related to this topic, such as: Logistics

and Reverse Logistics; Supply Functional Group; the definitions, characteristics and classifi-

cation of the new lubricating oils, as well as the Used Lubricant Oils (OLU) and the solid

wastes that are generated due to this wear, besides the presentation of the environmental im-

pacts that are of great importance for the discussion of this work. For this, a research of the

exploratory and descriptive type was carried out, based entirely on works that discuss the sub-

ject, so that it would be clear what is the best course of action to be taken in the matter of the

management of used lubricating oils. As a result, it was noted that much work still needs to be

done to reverse this situation. There is no doubt that rerouting of the lubricating oil is the solu-

tion for minimizing problems in this area. The need for adequate management of lubricating

oils in Brazil had already been established by law 12.305, which regulates the National Solid

Waste Policy (NSWP), which, among its mechanisms, conceives the shared commitment to

the product life cycle and reverse logistics.
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1 INTRODUÇÃO

Os óleos  lubrificantes  são  substâncias  utilizadas  para  reduzir  o  atrito,  refrigerar  e

lubrificar  os  componentes dos motores  em geral,  fazendo com que prolongue a  vida  útil

destes. Os óleos podem ser classificados em minerais, vegetais, animais e sintéticos. Os óleos

animais e vegetais raramente são usados isoladamente como lubrificantes, por conta de sua

baixa resistência à oxidação. Os óleos sintéticos não são tão usados, em razão de seu elevado

custo, e são utilizados nos casos em que outros tipos de substâncias não têm atuação eficiente.

Já os óleos minerais são os mais utilizados nos mecanismos industriais, sendo obtidos em

larga escala a partir do petróleo.

 A viscosidade é a principal característica dos óleos, que consiste na resistência ao

escoamento,  podendo-se  ainda  definir  como  a  resistência  ao  cisalhamento,  por  conta  da

intersecção das moléculas do fluido. A viscosidade é diferente da oleosidade. A oleosidade é a

capacidade do óleo se aderir  a  uma superfície.  O índice de viscosidade IV é um número

empírico  que  indica  o  grau  de  mudança  da  viscosidade  de  um óleo  a  uma  determinada

temperatura.  Alto  IV  significa  pequenas  mudanças  na  viscosidade  com  a  temperatura,

enquanto  baixo  IV  reflete  grande  mudança  com a  temperatura.  Já  o  ponto  de  fulgor  ou

lampejo,  outra característica importante  nos lubrificantes,  é  a temperatura  em que o óleo,

quando aquecido em aparelho adequado, desprende os primeiros vapores que só inflamam

momentaneamente ao contato de uma chama.  Em condições de altas temperaturas,  o óleo

deve permanecer liquido, ou seja, não deverá atingir o ponto de fulgor, evitando queima do

mesmo e falta de lubrificação.

 Para que seja feito  uma correta  escolha do óleo lubrificante necessário para cada

necessidade, existem diversas classificações,  dentre as quais se destacam a SAE e API. A

classificação SAE  estabelecida  pela  Sociedade dos Engenheiros  Automotivos  dos  Estados

Unidos, classifica os óleos lubrificantes pela sua viscosidade, que é indicada por um número.

Quanto maior este número, mais viscoso é o lubrificante. A classificação API Desenvolvida

pelo Instituto Americano do Petróleo, também dos Estados Unidos, baseia-se em níveis de

desempenho dos óleos lubrificantes, isto é, no tipo de serviço a que a máquina estará sujeita.

São classificados por duas letras, a primeira indica basicamente tipo de combustível do motor

e a segunda o tipo de serviço. 

Por conta desses diversos fatores que foram citados, é possível perceber a importância

que  essa  substância  possui  e  do  cuidado  que  é  necessário  para  que  seja  mantido  suas
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características originais para que possa cumprir o objetivo de manter a vida útil dos materiais

em que for empregado. É nessa hora que aparece a importância de um bom armazenamento,

para  que  seja  tomada  todas  precauções,  desde  o rigoroso  controle  de  qualidade  existente

durante todo o processo de fabricação do lubrificante, até cuidados com o envasamento e a

embalagem,  a  fim  de  se  evitar  contaminações  e  outros  danos  que  comprometeriam  a

qualidade do produto.

 Existem várias formas de se contaminar um óleo lubrificante, desde o contato com

água,  misturas  com  outros  óleos  de  características  diferentes,  impurezas  presentes  no

ambiente, como por exemplo, poeira, areia que interferirão consideravelmente na função de

lubrificação e de redução do atrito. Outro fator muito importante é o controle da temperatura

do ambiente, pois além da contaminação, os óleos e graxas lubrificantes podem se decompor

ao estar armazenados em extremos de temperatura. O fenômeno ocorre especialmente com

certas graxas, capazes de apresentar separação entre o componente óleo e a sua massa, quando

guardados sob condições de calor excessivo. 

O grande problema disso tudo é o que se fazer com o óleo que foi contaminado e que

não  tem  condições  de  ser  utilizado.  Os  óleos  usados  contêm  produtos  resultantes  da

deterioração parcial dos óleos em uso, tais como compostos oxigenados (ácidos orgânicos e

cetonas). Além dos produtos de degradação do óleo propriamente dito, estão presentes nos

óleos  usados os aditivos  que foram adicionados,  e ainda não foram consumidos,  além de

metais de desgaste dos motores e das máquinas lubrificadas (chumbo, cromo, bário e cádmio)

e contaminantes diversos, como água, combustível não queimado, poeira e outras impurezas.

 Por conta dos impactos ambientais que o descarte indevido do óleo na natureza pode

causar,  é  necessário  atentar  para  que se cumpra  as  medidas  corretas  de reaproveitamento

dessa  substância.  O  rerrefino  do  óleo  é  um  processo  industrial  para  remoção  de

contaminantes,  de  produtos  de  oxidação  e  de  aditivos  do  óleo  lubrificante  usado  ou

contaminado,  conferindo  ao  produto  final  do  processo  as  mesmas  características  do  óleo

lubrificante básico. O objetivo desta pesquisa é analisar e gerar soluções para que tal ação

possa ser cumprida e que o meio ambiente não sofra os impactos  que a má gestão desse

material possa causar. 
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2 METODOLOGIA

A pesquisa  consiste  na  análise  sobre  a  preocupação  dos  impactos  ambientais  que

podem ser gerados por consequência de uma má gestão dos suprimentos classe III do Exército

Brasileiro.  Com  isso,  analisamos  aspectos  como:  melhores  ações  a  serem  tomadas  no

momento do descarte do material e oportunidades de melhoria.

Nesta seção do texto, faremos a definição dos parâmetros e dos passos do que será

uma pesquisa exploratória sobre o tema. Os procedimentos metodológicos serão os seguintes:

leituras  preliminares  para  aprofundamento  do  tema;  levantamento  bibliográfico  sobre  a

inserção  de  novas  diretrizes  na  questão  do  descarte  de  óleos  lubrificantes  contaminados;

analisar a viabilização dessa metodologia no cenário da gestão de suprimentos classe III. 

Ao  estabelecer  as  bases  práticas  para  a  pesquisa,  pretendemos  assegurar  a  sua

execução respeitando o cronograma proposto, além de permitir a verificação das etapas do

estudo.

2.1 Referencial metodológico e procedimentos

No decorrer  da pesquisa realizaremos os seguintes procedimentos:  apresentação da

pesquisa bibliográfica relacionada à temática,  gestão de suprimentos classe III  e impactos

ambientais. Identificamos, inicialmente,  trabalhos de autoria de Leite (2009), Sohn (2007),

Motta (2011), Magalhães (2011) e Quelhas (2003), que desenvolvem os conceitos necessários

à nossa pesquisa.

Procederemos  ao  levantamento  dos  dados  documentais  relacionados  a  gestão  de

suprimentos classe III com enfoque na preocupação ambiental. As análises serão utilizadas de

base  para  verificar  a  possibilidade  da  ampliação  da  mentalidade  do  rerrefino  de  óleos

lubrificantes contaminados em organizações militares do Exército Brasileiro.

Procederemos à definição do perfil da população-alvo do trabalho e definiremos as

características  da  amostra  que  será  submetida  aos  questionários  da  pesquisa.  Os

procedimentos seguintes serão elaborados questionários e entrevistas para a coleta de dados.

Realizar a aplicação do questionário para a avaliação da inserção dessa nova metodologia que

a pesquisa se propõe. Analisar os resultados obtidos, com o objetivo de sanar eventuais falhas

estruturais do questionário e das análises a respeito do levantamento bibliográfico. Remeter os

questionários definitivos à analise determinante do tema enfatizado na pesquisa.
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Em seguida,  serão feitas:  a tabulação de questionários,  o tratamento estatístico e a

análise comparativa dos dados apurados, associado ao levantamento bibliográfico:

a) organização e tabulação dos dados;

b) verificação dos pontos nodais da problemática, gestão de suprimentos classe III e

preocupação ambiental;

c) verificação estatística da possível viabilização do processo de rerrefino;

d) análise comparativa dos dados, somado a pesquisa bibliográfica.

Por  fim,  confrontaremos  os  dados  com  as  hipóteses  propostas,  pretendendo  a

viabilização  de  nova  metodologia  de  gestão  de  suprimentos  classe  III,  com  enfoque  na

questão do rerrefino de óleos lubrificantes, que acarretará em melhorias na questão ambiental

e  um desenvolvimento  na gestão de suprimentos  classe III  das  organizações  Militares  do

Exército Brasileiro.

No decorrer  da pesquisa realizaremos os seguintes procedimentos:  apresentação da

pesquisa bibliográfica relacionada à temática,  gestão de suprimentos classe III  e impactos

ambientais. Identificamos, inicialmente,  trabalhos de autoria de Leite (2009), Sohn (2007),

Motta (2011), Magalhães (2011) e Quelhas (2003), que desenvolvem os conceitos necessários

à nossa pesquisa.

Procederemos  ao  levantamento  dos  dados  documentais  relacionados  a  gestão  de

suprimentos classe III com enfoque na preocupação ambiental. As análises serão utilizadas de

base  para  verificar  a  possibilidade  da  ampliação  da  mentalidade  do  rerrefino  de  óleos

lubrificantes contaminados em organizações militares do Exército Brasileiro.

Procederemos à definição do perfil da população-alvo do trabalho e definiremos as

características  da  amostra  que  será  submetida  aos  questionários  da  pesquisa.  Os

procedimentos seguintes serão elaborados questionários e entrevistas para a coleta de dados.

Realizar a aplicação do questionário para a avaliação da inserção dessa nova metodologia que

a pesquisa se propõe. Analisar os resultados obtidos, com o objetivo de sanar eventuais falhas

estruturais do questionário e das análises a respeito do levantamento bibliográfico. Remeter os

questionários definitivos à análise determinante do tema enfatizado na pesquisa.

Em seguida,  serão feitas:  a tabulação de questionários,  o tratamento estatístico e a

análise comparativa dos dados apurados, acompanhado do levantamento bibliográfico:

a) organização e tabulação dos dados;
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b) verificação dos pontos nodais da problemática, gestão de suprimentos classe III e

preocupação ambiental;

c) verificação estatística da possível viabilização do processo de rerrefino;

d) análise comparativa dos dados, associado a a pesquisa bibliográfica.

Por  fim,  confrontaremos  os  dados  com  as  hipóteses  propostas,  pretendendo  a

viabilização  de  nova  metodologia  de  gestão  de  suprimentos  classe  III,  com  enfoque  na

questão do rerrefino de óleos lubrificantes, que acarretará em melhorias na questão ambiental

e  um desenvolvimento  na gestão de suprimentos  classe III  das  organizações  Militares  do

Exército Brasileiro.

O questionário, cujo modelo estará disponível nos apêndices do TCC, será composto

de quatro perguntas que visam identificar as possibilidades da inserção da nova mentalidade

do rerrefino de óleos  lubrificantes  contaminados,  e verificar  quais  serão as consequências

desse projeto na logística do Exército Brasileiro.

3 REVISÃO DE LITERATURA

Será  apresentada  a  construção  da  pesquisa  nos  seus  aspectos  procedimentais  e  de

fundamentação teórica. A proposta da pesquisa consiste em analisar a gestão dos suprimentos

classe III da forma adequada a fim de não gerar impactos ambientais.

Por se tratar  de uma área de busca para respostas de problemas e dificuldades  no

cotidiano  quando  se  trata  de  gestão  de  suprimentos  realizado  pelo  Exército  Brasileiro,

pretendemos realizar uma pesquisa do tipo exploratória.

Para  melhor  compreender  o  fenômeno,  utilizaremos  da  pesquisa  exploratória  e

bibliográfica para descobrir a melhor forma de gerir os suprimentos, principalmente na fase

de descarte do material, através das contribuições científicas, e descobrir práticas ou diretrizes

que precisam se modificar, e consequentemente ser substituídas. O levantamento bibliográfico

levantado acerca da questão do descarte dos suprimentos classe III,  será instrumento para

análise  de  oportunidades  de  melhoria  e  soluções  de  problemas  correntes  no  Exército

Brasileiro.
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3.1 Logística geral e militar

Quando se pensa em logística, pensa-se na função em que é responsável por comprar,

armazenar  e  distribuir  matérias  e produtos  acabados por toda  a linha  de produção e  pela

cadeia produtiva, ao menor custo possível e ao prazo necessário, incluindo também “todas as

formas de movimento de produtos e informações” (CAMPOS, 2007).  

A noção de um sistema de apoio logístico regular e estruturado surgiu Suécia, onde,

entre os anos de 1661 e 1632, o Rei Gustavo Adolfo reorganizou sua forças, modernizando

sua estrutura organizacional com a criação de comboios de elementos com capacidade de

apoiar  com suprimentos  e  Mnt para o Ap Log,  os  chamados  “trens”,  que contavam com

medidas especiais de proteção. (EB60-ME—22.401, 2017).

Foi no século XX, que as atividades logísticas realizaram um grande salto operacional,

em decorrência da constante evolução dos aspectos doutrinários, do material, do equipamento,

do armamento, dos meios de transporte, dos serviços e da capacitação técnica profissional dos

recursos humanos. (EB60-ME—22.401, 2017).

Dois grandes conflitos armados são símbolos referenciais para as atividades logísticas

nesse período: a 2ª Guerra Mundial e a Guerra do GOLFO. O primeiro, pela sua globalidade,

projetou o apoio logístico no quadro internacional.  O segundo, por conta do local e pelas

características  especiais  do  ambiente  operacional,  exigiu  da  logística  um  complexo

planejamento  e  uma  execução  eficaz,  com  a  utilização  das  mais  avançadas  técnicas  de

administração contemporânea. (EB60-ME—22.401, 2017).

Sendo  um  dos  oito  elementos  do  poder  de  combate  da  F  Ter,  a  Logística  é

imprescindível para a manutenção e a exploração da iniciativa. Exerce papel determinante na

amplitude  e  duração  das  operações  terrestres,  dando  uma  maior  liberdade  de  ação  dos

comandantes táticos, aumentando o leque de opções disponíveis para o cumprimento de suas

missões. (EB20-MC-10.204, 2014).

A Logística representa três Áreas Funcionais básicas: material, pessoal e saúde. Essas

constituem os eixos de atuação que ditarão os planejamentos logísticos em todos os níveis de

execução, fazendo com que as forças operativas terrestres estejam fisicamente preparadas e

apropriadamente equipadas no momento e local oportunos para serem empregados. (EB20-

MC-10.204, 2014).

A Logística engloba, ainda, as atividades de Gestão Orçamentária e Financeira e de

Apoio Jurídico, que transpõem todas as Áreas Funcionais, tendo por propósito substancial
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auxiliar o processo decisório nos diversos níveis de aplicação do apoio logístico. (EB20-MC-

10.204, 2014).

3.2 Logística reversa

A logística reversa é um meio de desenvolvimento econômico e social caracterizado

por  um  conjunto  de  ações,  procedimentos  e  meios  destinados  a  viabilizar  a  coleta  e  a

restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo ou

em outros ciclos produtivos, ou outra destinação final ambientalmente adequada. (BRASIL,

2010).

A logística reversa remete-se a todas as operações referentes ao reuso de produtos e

materiais. Seu gerenciamento está diretamente vinculado aos cuidados pós-uso dos produtos e

materiais.  Algumas  dessas  atividades  são,  semelhantes  àquelas  que  ocorrem  no  caso  de

restituição de produtos com defeito de fabricação. A logística reversa, portanto, associa-se a

todas as atividades logísticas de coletar, desmontar e processar produtos, utilizando parte de

produtos e/ou materiais, de modo a assegurar uma recuperação sustentável do ponto de vista

ambiental. (REVLOG, 2009). 

Existem três subsistemas reversos que se distinguem como forma de reutilização dos

materiais por meio da logística reversa: reuso, remanufatura e reciclagem, levando em conta

também a probabilidade de uma parcela de produtos pós-consumo ser designada a sistemas de

destinação final. No reuso, os produtos não recebem nenhum tipo de reparo ou incremento,

mas podem ser limpos e deixados em condições de reuso pelo consumidor. Na remanufatura,

os  produtos  podem  ser  reutilizado  em  suas  partes  essenciais,  através  da  substituição  de

componentes  complementares,  sendo  o  produto  reconstituído  com  o  mesmo  objetivo  e

natureza do original. Já a reciclagem é o canal reverso em que o produto não mantém sua

aplicabilidade original. (LEITE, 2009).

“A revalorização de um produto ou material usado é um dos objetivos da logística

reversa, principalmente por reduzir a agressão ambiental ao evitar que resíduos sólidos sejam

lançados diretamente ao meio ambiente.”  (MAGALHÃES, 2011).

Os canais de distribuição reversos de pós-consumo são constituídos pelo fluxo reverso

de uma fração de produtos e de materiais provenientes do descarte de produtos, depois de

finalizada sua utilidade original, para que de alguma maneira retornem ao ciclo produtivo. Por

tratar-se de uma atividade custosa às operações, a logística reversa está sendo cada vez mais
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pesquisada e aprimorada pelas empresas, já que um sistema eficaz de logística reversa pode

vir  a  transformar  um  processo  de  retorno  extremamente  custoso  e  elaborado  em  uma

vantagem competitiva para as organizações. (LEITE, 2009).

 FIGURA 01:Fluxos de canais reversos 

Fonte: Adaptado Leite (2009) 

A Lei 12.305/10 no seu art. 33, inciso IV, salienta a questão da indispensabilidade da

elaboração  e  efetivação  de  um sistema  de  logística  reversa  para  óleos  lubrificantes,  seus

resíduos e embalagens. Enfatiza ainda a importância da reciclagem (utilização de embalagens

fabricadas  com materiais  que  proporcionem a  sua  reutilização  ou reciclagem)  como  uma

medida necessária para propiciar a operacionalização desse sistema.

3.3 Grupo funcional suprimento

 

Este  Grupo  Funcional  retrata  o  conjunto  de  atividades  que  aborda  a  previsão  e

provisão de todas as classes de material e peças de reparação utilizadas nos equipamentos

imprescindíveis ao apoio logístico à F Ter, privilegiando, sempre que possível, a cadeia de

suprimento embasada na distribuição. (EB20-MC-10.204, 2014).
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A estrutura da cadeia de suprimento na F Ter requer uma modelagem baseada na

reatividade  e  resiliência,  de modo a preceder  as  necessidades  dos usuários  ou delongar  a

entrega  de itens  até  o  momento  que  realmente  serão  necessários,  bem como sustentar  as

variações  impostas  pelas  operações,  mantendo  assim,  constante  o  fluxo  de  suprimento.

(EB20-MC-10.204, 2014).

O Grupo Funcional Suprimento engloba as atividades de planejamento da demanda,

obtenção, recebimento, armazenamento, distribuição e gerência do suprimento. (EB20-MC-

10.204, 2014).

Tendo  ciência  de  que  a  atividade  de  armazenamento  constitui  o  Grupo Funcional

Suprimento,  é  fundamental  saber  que  o  armazenamento  retrata  o  acondicionamento

organizado de materiais em instalações adequadas, durante um determinado tempo específico.

Além disso, representa a delimitação das áreas para estocagem e os procedimentos e técnicas

visando ao controle e à preservação do material. (EB20-MC-10.204, 2014).

3.4 Óleo lubrificante: definições, características e classificação 

O Art. 2º da Resolução n. 362/05 do CONAMA estabeleceu algumas concepções para

óleos  lubrificantes:  1.  Óleo  lubrificante  básico:  principal  constituinte  do  óleo  lubrificante

acabado, que atenda a legislação pertinente; 2. Óleo lubrificante acabado: produto formulado

a partir de óleos lubrificantes básicos, podendo conter aditivos; e 3. 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.

Óleo  lubrificante  é  um  produto  preparado  para  realizar  a  principal  função  de

minimizar o atrito e o desgaste entre partes móveis de um objeto. No Brasil, todos os óleos

lubrificantes devem atender às especificações técnicas estabelecidas pela Agência Nacional

do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP – e devem possuir registro perante esse

órgão. (SOHN, 2007).

De acordo com o Grupo de  Monitoramento  Permanente  (s.d.),  o  óleo  lubrificante

usado  ou  contaminado  é  fonte  importantíssima  da  matéria-prima  essencial  que  é  o  óleo

lubrificante  básico,  necessária  à  formulação  do  óleo  lubrificante  acabado  e  somente

encontrado em quantidades significativas no petróleo importado tipo árabe leve.

O  óleo  lubrificante  que  é  empregado  na  lubrificação  de  equipamentos,  gera  um

desgaste termoxidativo do óleo, que é oriundo das altas temperaturas que o óleo foi submetido
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em seu trabalho, as quais ocasionam a queima de parte do óleo no próprio motor (GUSMÃO,

2013). A longa duração de uso de um óleo lubrificante acaba resultando na sua deterioração

parcial,  que  é  representada  pela  formação  de  compostos,  tais  como  ácidos  orgânicos,

compostos aromáticos polinucleares potencialmente carcinogênicos, resinas e lacas (SILVA,

2014). 

3.5 Óleos Lubrificantes Usados – OLU

Os OLU são  compostos  de  moléculas  inalteradas  do  óleo  lubrificante  automotivo

acabado  (substância  elaborada  a  partir  de  13  óleos  lubrificantes  básicos),  produtos  de

degradação  do  óleo  lubrificante  automotivo  básico,  ácidos  inorgânicos  ou  orgânicos

originados  por  oxidação,  água  originária  da  câmara  de  combustão  dos  motores,

hidrocarbonetos leves (combustível não queimado), hidrocarbonetos polinucleares aromáticos

(PNA), restos de aditivos (fenóis, compostos de zinco, de cloro, de enxofre ou de fósforo),

partículas  metálicas,  estimuladas  pela  deterioração  das  peças  em  atividade  e  outros

contaminantes. (CARVALHO, 2010)

Viscosidade

Indica  a  resistência  ao escoamento  do óleo lubrificante.  Quanto  mais
viscoso for um lubrificante, mais difícil de escorrer (mais “grosso”) ele
será. Embora uma maior viscosidade indique uma maior capacidade de
se manter entre duas peças móveis, fazendo a lubrificação das mesmas,
isso  não  quer  dizer  que  óleos  mais  viscosos  sejam  necessariamente
melhores,  já  que  a  fluidez  maior  ou  menor  pode  ser  desejável  em
algumas situações, como em motores de alta rotação. 

Índice de
viscosidade

Indica  a  variação  da  viscosidade  do  óleo  lubrificante  em  função  da
temperatura. A viscosidade dos lubrificantes diminui com o aumento da
temperatura.  Quanto  maior  o  índice  de  viscosidade,  menor  é  essa
variação. É importante que o lubrificante mantenha sua viscosidade em
uma  ampla  faixa  de  temperatura,  para  que  sua  aplicação  não  seja
prejudicada. 

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. 

Quadro 01: Especificidades dos óleos lubrificantes acabados

 Fonte: (SOHN, 2011) 



18

3.6 Resíduos Sólidos

Os problemas de poluição e degradação ambiental agravaram-se com a formação dos

centros  urbanos  e,  com a  Revolução  Industrial  no  século  XVIII,  a  produção de  resíduos

intensificou-se  devido  à  mecanização  dos  processos  de  produção.  Além  da  geração  dos

resíduos sólidos, houve a geração de efluentes líquidos e compostos voláteis resultantes de

processos industriais. (LEITE, 2003).

A Lei 12.305/2010, que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos no Brasil

(PNRS), estabelece o conceito de resíduos sólidos como material, substância, objeto ou bem

descartado resultante de atividades humanas em sociedade, a cuja destinação final se procede,

se propõe proceder ou se está obrigado a proceder, nos estados sólido ou semissólido, bem

como gases contidos em recipientes e líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu

lançamento na rede pública de esgotos ou em corpos d’água, ou exijam para isso soluções

técnica ou economicamente inviáveis em face da melhor tecnologia disponível.

A Associação Brasileira de Normas Técnicas ABNT-NBR 10.004/2004 classifica os

resíduos sólidos quanto aos seus riscos potenciais ao meio ambiente e à saúde pública, para

que  possam  ser  gerenciados  adequadamente,  identificando-os  como  resíduos:  Classe  I  –

Resíduos Perigosos: quando o resíduo pode ser enquadrado em, pelo menos, um dos critérios

de  periculosidade  definidos  (reatividade,  corrosividade,  patogenicidade,  inflamabilidade  e

toxicidade). Classe II-A – Resíduos não inertes: aqueles que não são perigosos nem inertes,

mas  podem  apresentar  combustibilidade,  biodegradabilidade  e  dissolubilidade  em  água.

Classe II-B – Resíduos inertes: resíduos que não são solubilizados em água em concentrações

superiores às estabelecidas para os padrões de potabilidade.

3.7 Reciclagem dos Óleos Lubrificantes
     

A  logística  reversa  de  pós-consumo  aborda  algumas  atividades  que  podem  trazer

benefícios  ao  meio  ambiente,  como  a  reciclagem.  A  reciclagem  é  um canal  reverso  de

revalorização,  em  que  os  materiais  integrantes  do  produto  de  pós-consumo  que  foram

descartados são extraídos industrialmente, transformando-se em matérias primas secundárias

(não extraída diretamente da natureza) ou recicladas, que serão posteriormente incorporadas

na fabricação de novos produtos. (MOTTA, 2013).
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Os tratamentos de regeneração ou rerrefino são processos industriais com objetivo de

produzir óleos básicos. Existem diversas tecnologias no mercado, porém as etapas em comum

são o pré-tratamento, limpeza, fracionamento e tratamento final dos óleos usados. (EC, 2006).

A reciclagem dos produtos de pós-consumo de óleo lubrificante é a única alternativa

de disposição controlada,  sendo evitada  a  queima devido à emanação de gases de metais

pesados (CONAMA nº. 362/2005). O processo de reciclagem, denominado rerrefino, é de alto

desempenho  técnico,  com baixo  índice  de  rejeitos  de  processo  e  garante  uma  qualidade

similar à do produto novo, mesmo quando reciclado várias vezes, e constitui um produto de

alta reciclabilidade técnica (LEITE, 2009).

O  óleo  lubrificante  é  utilizado  pelo  menos  oito  vezes  sem perder  suas  principais

qualidades originais e seu índice de extração de 5% do petróleo bruto, ou seja, de cada 5 litros

de óleo reciclado, o país deixa de importar 100 litros de petróleo bruto. (LEITE, 2009).

 O rerrefino é um processo industrial para remoção de contaminantes, de produtos de

oxidação e de aditivos do óleo lubrificante usado ou contaminado, conferindo ao produto final

do processo as mesmas características do óleo lubrificante básico. (QUELHAS, 2003).

A reutilização e a recuperação são atividades empregadas na Europa principalmente

para a conservação de óleos hidráulicos. A reutilização consiste na remoção de sólidos por

filtração, remoção de água e adição de aditivos para que o óleo retorne ao seu estado original

estando assim, pronto para ser novamente empregado. Na recuperação os óleos são apenas

centrifugados e/ou filtrados e posteriormente são utilizados. (AUDIBERT, 2006). 

Os tratamentos de regeneração ou rerrefino são processos industriais que tem como

objetivo  a  produção de  óleos  básicos.  São diversas  as  tecnologias  presentes  no mercado,

porém, as etapas em comum são o pré-tratamento do óleo usado, limpeza de óleos usados,

fracionamento de óleos usados e tratamento final dos óleos usados (EC, 2006). 

3.8 Gerenciamento de Óleos Lubrificantes usados e suas embalagens

A gestão de embalagens plásticas contaminadas com óleo lubrificante é considerada

difícil,  pois  necessita  de  cuidados  especiais  quanto  ao  seu  destino  final,  já  que  contêm

resíduos  oleosos  que  dificultam  e  tornam  mais  oneroso  o  processo  de  reciclagem

(OLIVEIRA, 2008).

No  correto  gerenciamento  dos  resíduos  sólidos,  é  de  fundamental  importância  a

segregação, acondicionamento, armazenamento temporário, transporte externo, tratamento ou

destino final dado a cada resíduo gerado. (MOTTA, 2011). 
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 Os produtos plásticos de pós-consumo para serem aptos ao uso como matéria prima

secundária,  em especial  a responsável por fazer o retorno de produtos ao ciclo produtivo,

devem possuir um gerenciamento adequado, com a finalidade de garantir  a qualidade dos

novos produtos, evitando problemas como a contaminação, buscando atender às demandas de

seu mercado consumidor. (TENÓRIO, 2014).

As  embalagens  plásticas  representam  um  dos  maiores  problemas  para  o  meio

ambiente, visto que estes materiais se degradam muito lentamente, chegando a um tempo de

degradação superior a cem anos e, quando queimados, produzem gases tóxicos (CARASCHI,

2002).

3.9 Impactos causados pelo destino inadequado de óleos lubrificantes usados ou 

contaminados 

O óleo lubrificante usado ou contaminado contém diversos elementos tóxicos (como

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.  Quando  dispersado  no  meio

ambiente ou utilizado de forma indevida, causa grandes prejuízos, afetando grande número de

pessoas,  a fauna e a flora,  poluem o ar,  inutilizam águas superficiais  e danificam lençóis

freáticos. Por não ser biodegradável, o óleo usado leva dezenas de anos para desaparecer do

ambiente (SOHN, 2007; GUSMÃO et al., 2013; HAMAWAND et al., 2013).

Um litro de óleo lubrificante consumido acarreta danos irreversíveis a 1 milhão de

litros de água e pode levar o tempo de até 300 anos para se degradar (WILLING,2001). A

combustão direta de lubrificantes utilizados sem qualquer pré-tratamento não é permitida, por

conta  de  restrições  ambientais,  já  esses  óleos  usados  podem  conter  resíduos  tóxicos  e

perigosos, que serão emitidos à natureza. (EL-FADEL e KHOURY, 2001). 
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3.10 Preocupação Ambiental

A legislação  ambiental  está  com o objetivo  de  tornar  as  empresas  cada  vez  mais

responsáveis por todo o ciclo de vida de seus produtos, o que significa que o fabricante é

responsável  pelo  destino  de  seus  produtos  após  a  entrega  aos  clientes  e  pelo  impacto

ambiental provocado pelos resíduos gerados em todo o processo produtivo, e, também após

seu consumo. Outro aspecto importante nesse sentido é o aumento da consciência ecológica

dos consumidores capazes de gerar uma pressão para que as empresas reduzam os impactos

negativos de sua atividade no meio ambiente (CAMARGO; SOUZA, 2005).

Assim como causa danos à saúde das pessoas que têm contato direto com o resíduo, o

óleo  lubrificante  usado,  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. (Guia básico de gerenciamento de óleo

lubrificante usado ou contaminado, SINDILUB, 2005).

Em 2010, a Lei Federal 12.305/2010, que instituiu a Política Nacional de Resíduos

Sólidos,  determinou  a  indispensabilidade  da  logística  reversa  para  o  setor  de  óleos

lubrificantes, das quais as regras e metodologias serão estabelecidas por meio de  contratos

setoriais.

No que se atribui à Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) que foi admitida a

Lei  12.305/2010  e  acrescentou  o  setor  de  óleos  lubrificantes,  a  lei  aborda  uma  nova

interpretação ao quadro dos resíduos no país. A política é revolucionária, revelando 30 temas

da responsabilidade ambiental sobre os resíduos e instituindo a logística reversa.

 Em conformidade com essa lei, entre os objetivos fundamentais da PNRS estão, a

prevenção e a precaução com o descarte final dos resíduos, o surgimento do poluidor-pagador,

a visão sistêmica da gestão dos resíduos, a ecoeficiência, a responsabilidade compartilhada

pelo ciclo de vida dos produtos, o desenvolvimento sustentável e o reconhecimento do resíduo

sólido reutilizável  e reciclável  como um bem econômico e de valor social,  fornecedor de

trabalho e renda e fomentador de cidadania (BRASIL, 2010).

 Complementando, com o objetivo de resumo, o Quadro aponta a lei e atos normativos

inerentes  ao  descarte  dos  OLU.  Ao  tratarmos  sobre  as  obrigações  dos  diferentes  atores

envolvidos em conformidade com a legislação, apresentam as responsabilidades e encargos.

(CANCHUMANI, 2013).
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Quadro 02: Lei e atos normativos referentes à destinação final de óleos lubrificantes usados Fonte: ANP (2010);

Brasil (2010); CONAMA (2005); MME (2007); MME (2012) 

Além do previsto pela legislação ambiental, é importante ressaltar que óleos básicos

provenientes  do  rerrefino  necessitam se  adequar  ao  regulamento  estabelecido  pelo  órgão

regulador da indústria do petróleo e não haver substâncias não autorizadas pela legislação

(ANP, 2011). Como conclusão, sobre a legislação brasileira, é importante salientar a origem

de mecanismos de monitoramento para a efetivação da legislação e a instauração de metas de

recolhimento. (CANCHUMANI, 2013).

3.11 Avaliação do Ciclo de Vida

Todo  produto  tem  um  histórico  de  “vida”  que  começa  com  o  seu

projeto/desenvolvimento,  continuado  pela  extração  de  recursos,  produção,  uso/consumo  e

finalmente o fim da vida útil (re-uso, reciclagem e disposição de resíduo). Todas as ações, ou

atividades na vida de um produto refletem em impactos ambientais por conta do consumo de

recursos e das emissões de poluentes no meio ambiente (EKVALL, 2000). A análise do ciclo

de vida (ACV) pode ser determinada como a elaboração e avaliação dos fluxos de material e

de energia, bem como os principais impactos ambientais que são causados ao longo do ciclo

de vida de um produto. (FINNVEDEN et al., 2009; GUINÉE et al., 2011).

ACV  é  um método  que  determina  de  maneira  integrada  os  impactos  ambientais.

Integrada,  nesse contexto,  significa que inúmeros  aspectos  ambientais,  identificados como
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categorias de impacto ambiental, são determinados simultaneamente, diversificando desde o

uso de energia até o potencial de aquecimento global. Além disso, todos os procedimentos

relacionados  a fabricação do produto,  isto  é,  desde a extração das  matérias-primas  até  as

possibilidades  de tratamento dos resíduos,  podem ser agregados na análise.  (DEN BOER,

2007).

Ciclo de Vida é a expressão utilizada para remeter-se a todas as fases e métodos de um

sistema de produto ou serviço, compreendendo toda a cadeia de produção e consumo, tendo

em  conta  a  aquisição  de  energia,  matérias  primas  e  produção  e  produtos  auxiliares;

particularidades dos sistemas de transporte e logística; peculiaridades da utilização, manuseio,

embalagem,  marketing  e  consumo;  sobras  e  resíduos  e  sua  respectiva  reciclagem  ou

destinação final (GUINÉE, 2002).

ACV`s da gestão de resíduos, caracteriza-se por abordar e descrever o ciclo de vida do

produto tendo por finalidade, minimizar os impactos de cada uma das fases do produto, para o

desenvolvimento de produtos com menos impactos ao longo de todo o ciclo de vida (DUAN

et al, 2009). 

Em 1995 foi financiado pela Norwegian Environmental Protection Agency um estudo

de  ACV.  Usando  a  unidade  funcional  de  1.000  kg  de  óleo  lubrificante.  Este  realizou  a

comparação entre a incineração e o rerrefino de óleos usados. Os autores concluíram que,

baseados nas condições e fluxos materiais específicos no estudo em questão, o sistema de

rerrefino causou impactos menores do que a incineração, em todas as categorias de impacto

ambiental analisada (EC, 2006). 

Os  estudos  de  ACV  dedicados  à  gestão  de  óleos  usados  concluíram  que  é  uma

ferramenta imprescindível para identificar os potenciais impactos gerados nas diversas formas

de  tratamentos,  mas  com  muitas  insuficiências,  principalmente  em  relação  ao  grau  de

valorização dos diferentes impactos nos diversos campos ambientais. Porém, apesar das suas

limitações,  esta  metodologia  permite  avaliar  grande parte  dos  impactos  ambientais,  sendo

fundamental para a tomada de decisões para aplicação da gestão de OLU ambientalmente

corretas. (CANCHUMANI, 2013).
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Na buscas por respostas para questão apresentada sobre a importância do rerrefino do

óleo lubrificante usado, no Exército Brasileiro, foi realizada uma pesquisa bibliográfica a fim

de levantar uma maior quantia de informações sobre a viabilidade de emprego desse processo.

Essa pesquisa conseguiu atingir o objetivo de explicar a importância e a necessidade

da  inserção  do  sistema  de  rerrefino  para  os  Exército  Brasileiro.  Foram  vários  dados  e

informações disponibilizados para comprovar a efetividade que essa atividade representa para

o bem do meio ambiente e para uma melhoria na gestão das Organizações Militares pelo

Brasil.

A partir disso é necessário verificar as particularidades de cada Organização Militar

para que os projetos sejam postos em prática. É necessário definir o Quartel que seria o ponto

de coleta geral para que assim, os demais possam centralizar o óleo lubrificante utilizado com

ele, fazendo com que aconteça uma dinamização dos processos de coleta para que exista um

melhor fluxo da logística reversa em toda a região.

4.1 Análise da necessidade do rerrefino do óleo lubrificante

Com base nos  resultados  obtidos  nesse estudo,  pôde-se observar  a  importância  de

atitudes de logística reversa para o bom andamento das atividades logísticas da Organização

Militar.

Perante todos os problemas existentes no tratamento de óleos lubrificantes usados no

cenário atual, pode-se perceber um problema central, que é o impacto ambiental acarretado

pela organização imprópria daqueles resíduos. A análise de causas e efeitos, representada na

figura 1, demonstra a convergência para este problema central. (CANCHUMANI, 2013).
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Figura 1- Análise de causas e efeitos: Identificação do problema central Fonte: Relatório da Oficina de Trabalho

(CPRH, 2002) 

O Brasil já atingiu o número de 50 usinas de rerrefino de óleo usado antes de 1987,

quando ainda existia imposto sobre o óleo básico, que financiava o processo de coleta dos

óleos usados. Desde 1987, além da queda do imposto único, os gastos ambientais começaram

a  crescer  em  basicamente  todas  as  rerrefinadoras  de  pequeno  porte  e  com  problemas

ambientais fecharam, sobrando 19 rerrefinarias de maior porte em todo o Brasil. A seguir,

mostra-se o mapa da estrutura da logística de coleta e rerrefino distribuída por todo o Brasil.

(CANCHUMANI, 2013).
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Figura 2: Pontos de coletores e rerrefinarias distribuídas nas regiões do Brasil 

Fonte: Adaptado de SINDIRREFINO (2010) 

Analisando-se  a  Figura,  pode-se  identificar  que  os  centros  coletores  e  as  refinarias  estão

concentrados em duas regiões: Sudeste (25 coletores e 13 rerrefinarias) e Sul (6 coletores e 2

rerrefinarias), enquanto a logística é menor nas demais regiões, Centro-oeste (4 coletores e 1

uma rerrefinaria),  Nordeste (5 coletores e 2 uma refinarias) e Norte (2 coletores e 1 uma

rerrefinaria). (CANCHUMANI, 2013).

Por conta dessa distribuição geográfica nacional das rerrefinarias e pontos coletores de

óleo lubrificantes usados pelo Brasil, é possível entender melhor as dificuldades logísticas de

cada Organização Militar pois fica nítido no mapa, por exemplo, a desproporcionalidade da

Região  Norte  para  a  Região  Sudeste  nesse  quesito.  Para  a  correção  dessa  deficiência  no

âmbito Exército Brasileiro, seria interessante a criação de pontos coletores em alguns quartéis

estratégicos  distribuídos  pelo  Brasil,  como,  por  exemplo,  no  Parque  Regional  de

Manutenção/8 em Belém, PA e também no Parque Regional de Manutenção/12 em Manaus,

AM para melhorar a coleta de toda a Região Norte.
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5 CONCLUSÃO

Esse trabalho teve como objetivo demonstrar a importância de uma boa gestão dos su-

primentos no Exército Brasileiro, enfatizado na Classe III, de óleos lubrificantes usados. É de

suma importância que os quartéis apresentem um plano de gestão direcionado para esse pro-

blema, pois os impactos ambientais que serão causados

O setor de lubrificantes no Brasil determinou leis específicas, onde as atribuições eco-

nômicas da gestão dos resíduos incidem sobre os produtores e importadores de óleos lubrifi-

cantes. Modelo também utilizado em países como Espanha, Itália e Portugal. (CANCHUMA-

NI, 2013)

Um ponto importante a acentuar é que o Brasil empregou um sistema único para reci-

clagem de óleos lubrificantes usados, através do sistema de rerrefino. A diferença da maioria

dos países no mundo que utilizam os sistemas de valoração energética e regeneração pelo rer-

refino. (CANCHUMANI, 2013)

Ao que tange à estrutura de gestão de OLU, as consequências regionais e nacionais da

gestão e tratamento de OLU são bons se referenciados às metas legais. A regulamentação e

controle pela ANP criou uma organização de coleta que potencializou o desempenho da ges-

tão de OLU. (CANCHUMANI, 2013)

O presente trabalho também verifica que as metas e resultados regionais são diferen-

tes, a logística da coleta e os pontos de rerefinarias são muito desproporcionais entre as regi-

ões o que, por um lado faz sentido, já que as quantidades consumidas são distintas, mas, por

outro lado, ao se verificar a distribuição espacial observa-se grandes áreas descobertas nas re-

giões Norte e Nordeste. (CANCHUMANI, 2013)

O Brasil com as suas dimensões continentais encontra dificuldades na coleta de OLU

principalmente nas regiões Norte e Nordeste por conta da falta de postos de recolhimento. Es-

pecificamente no caso da região Norte, a dificuldade é proveniente de problemas relacionados

a logística de acesso aos núcleos urbanos e sua ligação com o Sudeste do país, onde estão si-

tuadas as principais indústrias de rerrefino. Além disso, também existe a primordialidade da

divulgação da Resolução CONAMA 362/2005, de seus regulamentos e as penalidades sobre o

uso inadequado do resíduo, como por exemplo, a incineração, que é proibida. (CANCHUMA-

NI, 2013)
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Então, os resultados desenvolvidos neste estudo também mostraram a necessidade de

reduzir as distâncias entre os pontos de coletas e as rerrefinarias, para que a atividade de rerre-

fino se intensifique pelos quartéis do Exército Brasileiro, com o objetivo de diminuir os im-

pactos ambientais, principalmente sobre as mudanças climáticas que apresentam os maiores

impactos. 

Finalmente, é importante ressaltar que este trabalho representa apenas mais uma ação

no tratamento da questão da intensificação do rerrefino no setor de lubrificantes com vistas ao

desenvolvimento sustentável. É de suma importância a criação de projetos nas Organizações

Militares que visem a melhoria da gestão ambiental sobre o descarte de óleos lubrificantes

usados. Essa atitude refletirá não somente para um melhor desenvolvimento do Exército Bra-

sileiro, mas surtirá efeito em todo Brasil.
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