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RESUMO
Este trabalho tem por objetivo o estudo da indústria de rerrefino de lubrificantes
usados ou contaminados. Para tanto, baseou-se em publicações da indústria de
lubrificantes, órgão de classe como o Sindicato dos Rerrefinadores de Lubrificantes
Usados ou Contaminados – Sindirrefino, no processo industrial das principais
empresas do segmento e na legislação brasileira pertinente. Identificou-se que o
volume de lubrificantes comercializados em 2007 foi de 1.164.931 m³ (hum milhão
cento e sessenta e quatro mil e novecentos e trinta e um metros cúbicos) e que este
consumo se dá de forma distribuída em todo território nacional, e o volume
produzido de óleo básico rerrefinado foi de 194.134 m³ (cento e noventa e quatro mil
e cento e trinta e quatro metros cúbicos). Esse estudo permitiu verificar a
importância do segmento para preservação ambiental e a contribuição econômica
que esta atividade propicia para o país, ao evitar o aumento da importação de óleo
lubrificante básico. Com base nas constatações proporcionadas pelo estudo
efetuado, são feitas recomendações objetivando aumentar o volume de lubrificantes
rerrefinados, e o desenvolvimento de um lubrificante para motor à gasolina
formulado com óleo básico rerrefinado e aditivos específicos, o qual foi aprovado
pela Agência Nacional de Petróleo (ANP) possibilitando sua comercialização.

Palavras-chave: lubrificantes; rerrefino de lubrificantes; reciclagem; meio ambiente.

ABSTRACT
Study of the re-refining industry of used or contaminated lubricants and the
development of a lubricant formulated with basic re-refined oil
This research aims to focus on the study of the industry of reuse of refined
lubricants that are used or contaminated. The research hereby is based on the
publications of the lubricants industry, places of the field such as the Syndicate of
Re-refiners of Used or Contaminated Lubricants – Sindirrefino in the industrial
process of the main companies in the field and Brazilian regulations. We have found
that in 2007 that the amount of lubricants sold in the market was 1,164,931m³ (one
million one hundred sixty-four thousand nine hundred thirty-one cubic meters) and
that the usage of that amount in the whole country is distributed in the whole country
and that the volume of re-refined basic oil produced was 194,134m³ (one hundred
ninety-four thousand one hundred thirty-four cubic meters). The research has
allowed to verify the importance in the area concerning the preservation of the
environment and the economical contribution that this activity can provide for this
country in avoiding the importation of basic lubricant oil. Based on assumptions of the
research, we also aim to offer suggestions so there may be an increase in the
volume of re-refined lubricants and the development of a lubricant to a gas engine
formulated with basic re-refined oil and specific additives, which were approved to be
commercialized by National Petroleum Agency (NPA).
Key words: lubricants; reuse of lubricants; recycling; environment.
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1 INTRODUÇÃO
As atividades industriais introduziram alterações no meio ambiente com
reflexos econômicos e sociais. Organizações socioeconômicas culturais e
educacionais buscam difundir a utilização dos recursos naturais de acordo com os
requisitos do desenvolvimento sustentável.
O desenvolvimento industrial ocorrido nas últimas décadas tem sido um dos
principais responsáveis pelo comprometimento das águas, seja pela negligência do
seu tratamento antes de despejá-las nos rios, seja por acidentes e descuidos cada
vez mais freqüentes, que propiciam o lançamento de muitos poluentes nos
ambientes aquáticos. Entre os compostos orgânicos o petróleo, lubrificantes usados
e diversos derivados são os mais importantes poluentes, devido entre outros fatores,
às quantidades crescentes que tem sido extraídas e industrializadas (MAGOSSI;
BONACELLA, 1996).
O descarte direto no meio ambiente de óleos lubrificantes usados e
contaminados ou mesmo a queima como combustível em processos térmicos
diversos como, por exemplo, em fornos de olarias e caldeiras, são altamente danoso
em razão da formação de contaminantes e da alta emissão para o ar de partículas
sólidas características. O descarte de óleo diretamente no solo, além de impactar
esse compartimento ambiental, pode ser carreado para o lençol freático e daí para
os aqüíferos, causando o comprometimento desses recursos (CONSELHO
NACIONAL DO MEIO AMBIENTE, 2005).
Conforme a Agência Nacional de Petróleo (1999h), o rerrefino do óleo
lubrificante usado ou contaminado (OLUCs) é uma atividade prioritária para a gestão
ambiental e que o aproveitamento do óleo lubrificante usado ou contaminado é fator
de economia de divisas para o país e contribui para a proteção do meio ambiente
maximizando os recursos naturais, e define a indústria de rerrefino como aquela que
submete os óleos lubrificantes usados ou contaminados a processo industrial para
remoção de contaminantes, de produtos de degradação e de aditivos, conferindo ao
produto obtido nesse processo, características físico química que permitem formular
lubrificantes novamente (AGÊNCIA NACIONAL DE PETRÓLEO, 1999h).
A principal função de um óleo lubrificante é a redução da fricção e o desgaste
entre superfícies metálicas ou plásticas que se movem uma contra a outra
(AGÊNCIA NACIONAL DE PETRÓLEO, 1999h).
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Quando duas superfícies sólidas deslizam em contato uma com a outra,
ocorre atrito e desgaste. Logo, pode-se definir a lubrificação como qualquer tipo de
procedimento que tenha o efeito de reduzir atritos e desgastes entre quaisquer
superfícies (THEMUDO, 2008).
Indispensáveis à sociedade moderna os óleos lubrificantes minerais, estão
presentes na maioria das atividades comerciais e industriais e este consumo se dá
de forma distribuída em todo território nacional.
Da mesma forma, portanto, a geração do óleo lubrificante usado e
contaminado segue o perfil de consumo do óleo lubrificante novo, o que dificulta a
coleta e a fiscalização.
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2 OBJETIVOS
Os objetivos da presente dissertação são:
a) Objetivos Gerais:
• Descrever as especificações dos óleos lubrificantes básicos minerais
aprovados pela Agência Nacional de Petróleo (ANP) para serem
utilizados na formulação de óleos lubrificantes no Brasil;
• Avaliar o mercado total de lubrificantes, principais seguimentos
consumidores e principais fabricantes no Brasil.
b) Objetivos Específicos:
• Definir o que é rerrefino de lubrificantes;
• Identificar as empresas de rerrefino no Brasil, filiadas ao Sindicato
Nacional da Indústria do Rerrefino de Óleos Minerais (Sindirrefino);
• Identificar os volumes de Óleos Lubrificantes Usados e Contaminados
(OLUCs), coletados no Brasil e os respectivos volumes de óleo
lubrificante básico rerrefinado produzidos;
• Aprovar junto a ANP um lubrificante para ser utilizado em motores de
combustão interna, movidos à gasolina, utilizando óleo básico
rerrefinado, descrevendo sua formulação e os aspectos econômicos
envolvidos na sua produção.
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3 METODOLOGIA
Por ser uma área específica, os meios acadêmicos não possuem uma vasta
bibliografia a ser estudada. Por isso a metodologia utilizada se baseou em
publicações específicas dos fabricantes de lubrificantes do Brasil, do Sindicato
Nacional da Indústria do Rerrefino de Óleos Minerais (Sindirrefino), material
recolhido nos diversos órgãos de imprensa e através dos meios eletrônicos de
coleta.
Portanto de acordo com os objetivos deste trabalho a pesquisa realizada se
caracterizou como pesquisa exploratória tendo sido composta de uma revisão da
literatura sobre o problema abordando os aspectos técnicos, econômicos e legais.
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4 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Nesta seção serão apresentadas informações sobre os tipos de óleos
lubrificantes básicos minerais disponíveis no Brasil, os quais possuem aprovação
junto à ANP para sua comercialização.
Da mesma forma, serão apresentadas as especificações dos óleos básicos
rerrefinados, os aspectos regulatórios das indústrias de rerrefino, a composição
básica e mercado de lubrificantes no Brasil, principais seguimentos consumidores e
principais produtores nacionais
4.1 O Petróleo
O nome Petróleo significa óleo da pedra, uma vez que é encontrado dentre
dos poros de determinadas rochas sedimentares no subsolo. O petróleo é um
produto da decomposição lenta de pequenos seres marítimos, animais e vegetais,
soterrados há no mínimo 10 milhões de anos, que sofreram no decorrer desse
tempo a ação de bactérias, do calor e da pressão. Trata-se quimicamente de uma
mistura muito complexa de compostos orgânicos principalmente hidrocarbonetos
(substâncias formadas pela combinação de carbono e hidrogênio), associada a
pequenas quantidades de oxigênio, enxofre e nitrogênio. Sua composição vária
segundo a sua procedência (INSTITUTO BRASILEIRO DE PETRÓLEO, 1990).
Conforme Instituto Brasileiro de Petróleo (1990), a predominância do
hidrocarboneto em sua composição, classifica-os em três tipos, listados a seguir:
a) petróleo de Base Parafínica: há predominância de hidrocarbonetos
parafínicos e contém muita parafina;
b) petróleo de Base Naftênica: há predominância de hidrocarbonetos
naftênicos. Contém pouca ou quase nenhuma parafina;
c) petróleo de Base Mista: este tipo de petróleo contém quantidades
apreciáveis de hidrocarbonetos, tanto de base parafina, como naftênica.
Após sua extração, transportado em navios e oleodutos, o petróleo vai para
as refinarias de petróleo, onde sofre a separação e purificação de seus
componentes - é o processo denominado refino ou refinação do petróleo.
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Conforme Carreteiro e Belmiro (2006), o fluxo genérico de uma refinaria é
representado na figura 1:

Figura 1 – Fluxo genérico de uma Refinaria.
Fonte: Carreteiro e Belmiro (2006).

4.2 Óleos lubrificantes básicos minerais disponíveis no Brasil
Há duas categorias de óleos lubrificantes básicos minerais disponíveis para
comercialização no Brasil: o básico de primeiro refino e o básico rerrefinado.
4.2.1 Obtenção dos óleos básicos de primeiro refino
Os óleos básicos são obtidos de petróleo de composição muito variada, mas
pertencentes a duas classes principais: parafínicos, naftênicos. Os óleos
lubrificantes básicos também são chamados de óleo mineral puro (INSTITUTO
BRASILEIRO DE PETRÓLEO, 1990).
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O óleo cru é uma mistura complexa de hidrocarbonetos, os quais se diferem
no ponto de ebulição. Devido a isto. Torna-se possível separar o cru em frações, de
acordo com sua faixa de destilação. O princípio da destilação baseia-se no fato de
que um líquido suficientemente aquecido entra em ebulição passando para o estado
de vapor. Este vapor resfriado condensa-se retornando ao estado líquido.
No caso de uma refinaria de petróleo, o óleo cru é aquecido, logo que o ponto
de ebulição dos compostos mais leves é atingido, estes se vaporizam e os vapores
são condensados na torre de destilação a temperaturas determinadas. O mesmo
acontece com as demais frações, sendo assim separadas de acordo com o ponto de
ebulição. Este procedimento é conhecido como destilação fracionada à pressão
atmosférica. É muito conhecida a experiência em que um líquido entra em ebulição a
uma temperatura mais baixa quando submetido à pressão mais baixa. Este
fenômeno tem sua aplicação na refinação do petróleo: destilação de frações
pesadas pode ser efetuadas a temperaturas abaixo das quais os hidrocarbonetos
começam a se decompor - craquear. O processo de destilação à pressão reduzida é
conhecido como destilação a vácuo (INSTITUTO BRASILEIRO DE PETRÓLEO,
1990).
A unidade atmosférica destila Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), gasolina,
naftas, querosene, diesel, separando-os do cru reduzido. O cru reduzido serve de
carga para a unidade de vácuo a qual separa diversos cortes laterais - destilados
para lubrificantes - resíduo de vácuo. O resíduo de vácuo é tratado com um solvente
especial - o propano - para separar o resíduo asfáltico das frações de óleos
lubrificantes pesadas ainda existentes: os descarbonizados. As diversas frações
assim obtidas - Destilados e Descarbonizados - sofrem, a seguir, diversos
tratamentos em série, dando origem aos diversos óleos básicos tratados. Os óleos
básicos nacionais de origem parafínica, são produzidos a partir de petróleo de base
parafínica, e sofrem tratamento de extração com solvente, tais como o fenol, furfural,
dióxido de enxofre, metil-etil-cetona, tolueno, propano, nitrobenzina e tratamentos de
estabilização, tais como percolação e hidrogenação, visando à retirada dos
constituintes aromáticos, olefínicos e parafinas indesejáveis ao óleo lubrificante, bem
como a eliminação das múltiplas ligações, compostos de oxigênio, enxofre e
nitrogênio (INSTITUTO BRASILEIRO DE PETRÓLEO, 1990).
A escolha e seqüência dos tratamentos dependem tanto da natureza do cru
como dos produtos desejados. Os óleos de base parafínica se caracterizam, de
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modo geral, por seu alto índice de viscosidade, alta estabilidade contra a oxidação,
menor tendência à formação de vernizes, elevando ponto de fluidez e baixa
densidade. Os óleos básicos naftênicos apresentam baixo índice de viscosidade,
menor estabilidade contra a oxidação, maior tendência à formação de vernizes,
ponto de fluidez mais baixo e densidade mais elevada. Entretanto, o poder de
solvência destes é melhor que o dos parafínicos (INSTITUTO BRASILEIRO DE
PETRÓLEO, 1990).
4.2.2 Especificação de óleos básicos de primeiro refino
Os óleos lubrificantes básicos de primeiro refino são produzidos no Brasil em
três refinarias: Lubrificantes e Derivados de Petróleo do Nordeste (LUBNOR), Ceará;
Refinaria Duque de Caxias (REDUC), Rio de Janeiro; e Refinaria Landupho Alves
(Bahia).
A portaria n° 129 (AGÊNCIA NACIONAL DE PETRÓLEO, 1999e) define as
especificações dos óleos básicos produzidos no Brasil, parafínicos e naftênicos.
Conforme a Portaria os básicos parafínicos deverão ter as seguintes
características, descritos na tabela 1.
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Tabela 1 - Especificações dos Óleos Lubrificantes Básicos Parafínicos
Características

PSP09

PTL25

PNL30

PNM 55

PNM80

PTP85

PNP95

PBS30

PBS33

PCL45

PCL60

Métodos

Límpido
1,0

Límpido
1,5

Límpido
1,5

Límpido
2,5

Límpido
2,5

Límpido
2,5

Límpido
3,5

Límpido
8,0

Límpido
6,0

-

-

Viscosidade, Cst a 40°C

8-11

23-27

27-33

50-62

75-83

80-87

94-102

anotar

anotar

anotar

anotar

Viscosidade, cSt a 100°C

anotar

anotar

anotar

anotar

anotar

anotar

anotar

28,5-32,7

30,634,8

41,0-45,3

57,565,8

Índice de Viscosidade

90

100

100

95

95

100

95

95

95

75

75

Ponto de Fulgor, °C, min

160

200

200

220

226

240

230

280

280

290

290

-9

-6

-6

-3

-3

-3

-3

-3

-3

+6

+9

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,1

0,15

Visual
ASTMD 1500
NBR 10441
ASTM D 445
NBR 10441
ASTM D 445
NBR 14358
ASTM D 2270
NBR 11341
ASTM D 920
NBR 11 349
ASTM D 97
NBR 14248
ASTM D 974

Cinzas, % massa, máx

0,005

0,005

0,005

0,005

0,005

0,005

0,005

0,005

0,005

0,05

0,05

Resíduos de Carbono
Ramsbottom, % massa,
máx
Corrosividade ao cobre,
3h a 100°C, máx
Estabilidade à oxidação
para IAT 2,0 mg
KOH/g,h min*
Emulsão a 54,4 °C, ml
(min), máx
Perda por evaporação
teste NOACK.

0,10

0,10

0,10

0,15

0,20

0,15

0,20

0,90

0,70

3,0

4,0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

NBR 14359
ASTM D 130

-

2500

-

-

-

2000

-

-

-

-

-

NBR
ASTM D 943

-

40-40-0 (15)

-

-

-

40-40-0 (20)

-

-

-

-

-

-

-

16

-

-

-

-

-

-

-

-

Aparência
Cor ASTM, MAX

Ponto de Fluides, °C,
max
Índice de Acidez Total,
mg
KOH/g,máx

Fonte: Agência Nacional de Petróleo (1999e).
*O produto deverá atender ao limite estabelecido com pelo menos uma composição de aditivos disponível no mercado

NBR 98421
ASTM D 482
NBR 143 18
AM M DS24

NBR 141 72
ASTM D 1401
NBR 141 57
DIN 5158
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Já os óleos lubrificantes básicos naftênicos devem possuir as especificações
descritas na tabela 2.
Tabela 2 - Especificações dos óleos Lubrificantes Básicos Naftênicos.
CARACTERÍSTICAS
Aparência
Cor ASTM, máx

Nh 10
Límpido
1,0

Nh 20
Límpido
1,0

Nh 140
Límpido
2,5

Viscosidade, cSt a 40°C

9-11

17-23

130-150

Viscosidade, cSt a 100°C

Anotar

Anotar

Anotar

Índice de Viscosidade

Anotar

Anotar

Anotar

Corrosividade ao cobre, 3 h a 100°C máx

1

1

1

Ponto de Fulgor, °C, máx.

144

158

210

Ponto de Fluidez, °C, máx.

-39

-33

-18

Resíduo de Carbono Ramsbotton, % massa,
máx.

0,10

0,10

0,15

Índice de Acidez Total, mg KOH/g, máx

0,05

0,05

0,05

Cinzas, % massa, máx

0,005

0,005

0,005

Métodos
Visual
ASTMD 1500
NBR 10441
ASTMD 445
NBR 10441
ASTM D 445
NBR 14358
ASTM D 2270
NBR 14359
ASTM D 130
NBR 11341
ASTM D 92
NBR 11 349
ASTM D 97
NBR 143 18
ASTM D 524
NBR 14248
ASTM D 974
NBR 9842
ASTM D 482

Fonte: Agência Nacional de Petróleo (1999e).

As abreviações anteriormente utilizadas foram estabelecidas utilizando-se o
seguinte critério, segundo o quadro 1:
a) código alfanumérico de 2 ou 3 letras e 2 ou 3 números;
b) a primeira letra "P" ou "N" indica se o óleo é Parafínico ou Naftênico
respectivamente;
c) a letra ou letras seguintes resumem os nomes dos óleos;
d) os números expressam a viscosidade cinemática típica a 40°C de cada
um dos óleos;
e) nos óleos com viscosidade cinemática a 40°C maior que 215 cSt, ou seja,
óleos PBS 30, PBS 33, PCL 45 e PCL 60, foram utilizados os valores
típicos das viscosidades cinemáticas a 100°C.
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ÓLEO

ABREVIAÇÃO

Parafínico Spindle 09

PSP 09

Parafínico Neutro Leve 30

PNL 30

Parafínico Neutro Médio 55

PNM 55

Parafínico Neutro Pesado 95

PNP 95

Parafínico Brigth Stock 30

PBS 30

Parafínico Brihth Stock 33

PBS 33

Parafínico Turbina Leve 25

PTL 25

Parafínico Turbina Pesado 85

PTP 85

Parafínico Cilindro 45

PCL 45

Parafínico Cilindro 60

PCL 60

Naftênico Hidrogenado 10

NH 10

Naftênico Hidrogenado 20

NH 20

Naftênico Hidrogenado 140

NH 140

Quadro 1 - Abreviação dos óleos básicos.
Fonte: Agência Nacional de Petróleo (1999e).

Entre os óleos básicos parafínicos, o de menor viscosidade é o PSP 09, e
entre os naftênicos é o NH 10.
4.2.3 Obtenção de óleos básicos rerrefinados
Após serem utilizados, os OLUCs são coletados e encaminhados às
empresas rerrefinadoras para serem rerrefinados.
O rerrefino de lubrificantes é a categoria de processos industriais de remoção
de contaminantes, produtos de degradação e aditivos dos óleos lubrificantes usados
ou contaminados, conferindo aos mesmos características de óleos básicos
(CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE, 2005).
Conforme definições da Shell Brasil S/A Petróleo (1981a), rerrefino de OLUCs
é um processo industrial de remoção de contaminantes, produtos de degradação e
aditivos dos óleos lubrificantes usados ou contaminados, conferindo aos mesmos,
características de óleos básicos e que o óleo lubrificante usado ou contaminado
como sendo aquele que em decorrência de seu uso normal ou por motivo de
contaminação, tenha se tornado inadequado à sua finalidade original, podendo, no
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entanto, ser regenerado através de processos disponíveis no mercado e que
rerrefinador de óleos lubrificantes usados ou contaminados é pessoa jurídica
credenciada para a atividade de rerrefino pela Agência Nacional de Petróleo.
A portaria nº 128 da Agência Nacional do Petróleo (1999d), regulamenta a
atividade industrial de rerrefino de óleo lubrificante usado ou contaminado a ser
exercida por pessoa jurídica sediada no País, organizada de acordo com as leis
brasileiras. Nesta define:
[...] que a reciclagem de óleo lubrificante usado ou contaminado é
uma atividade prioritária para a gestão ambiental e que o
aproveitamento de óleo lubrificante usado ou contaminado na
indústria do rerrefino é fator de economia de divisas para o país e
contribui para a proteção do meio ambiente e maximização dos
recursos naturais. (AGÊNCIA NACIONAL DE PETRÓLEO, 1999d).

Salienta na mesma portaria que o processamento de óleo lubrificante usado
ou contaminado de propriedade e uso de empresas consumidoras, quando realizado
no próprio recinto das mesmas, não é considerada atividade de rerrefino, desde que
o óleo lubrificante básico obtido não se destine a nenhuma forma de
comercialização.
A portaria n° 130 da Agência Nacional de Petróleo (1999f), estabelece o
Regulamento técnico ANP n° 005/99, que específica os óleos lubrificantes básicos
rerrefinados como sendo obtidos do rerrefino dos óleos lubrificantes usados
coletados nos postos de serviços ou outros pontos de forma a evitar o seu descarte
para o meio ambiente e serão utilizados para a formulação de óleos lubrificantes. A
ANP ao definir características dos óleos básicos rerrefinados, define qualidade
mínima para sua reutilização na fabricação de lubrificantes.
A seguir, apresentam-se na tabela 3 a seguir as especificações dos óleos
básicos rerrefinados conforme a portaria n° 130 da Agência Nacional de Petróleo
(1999f).
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Tabela 3 – Especificações dos óleos básicos rerrefinados.

Límpida
3,0

Neutro
Médio
RR
Límpida
4,0

Neutro
Pesado
RR
Límpida
4,5

8 a 18

26 a 32

50 a 70

-

-

-

-

9,6 a 12,9

-

95

95

95

155

200

215

226

-3

-3

-3

-3

0,05

0,05

0,05

0,05

-

0,02

0,02

0,02

0,2

0,3

0,3

0,3

NBR 43 18
ASTM D 189

1

1

1

1

NBR 14359
ASTM D 130

Spindle
RR

Neutro
Leve RR

Aparência
Cor ASTM, máx
Viscosidade
Cinemática, cSt a 40°C
Viscosidade
Cinemática, cSt a 100 °C
Índice de Viscosidade,
°C, min

Límpida
2,0

Ponto de Fulgor, °C, máx

Característica

Ponto de Fluidez, °C,
Máx
Índice de Acidez Total,
mg KOH/g, Max
Cinzas, % peso, máx
Resíduo de Carbono
Ramsbotton, % peso,
Máx
Corrosividade ao cobre,
3h a 100°C, máx

Método
Visual
ASTM D 1500
NBR 10441
ASTM D 445
NBR 104471
ASTM D 445
NBR 14358
ASTM D 2270
NBR 11 341
ASTM D 92
NBR 11 349
ASTM D 97
NBR 14248
ASTM D 974
NBR 9842
ASTM D 482

Fonte: Agência Nacional de Petróleo (1999f).

O óleo básico rerrefinado possui idênticas características do óleo básico de
primeiro refino. Durante a fase de aplicação do óleo lubrificante, uma parte das
moléculas que o constitui é cisalhada, e no processo de regeneração, além da
separação das impurezas, se expurga também essas moléculas, destruídas durante
o atrito no mecanismo que estavam lubrificando. É por esse motivo que o
rendimento do processo de rerrefino é de 65% a 83%. A diferença então, entre um
óleo básico de primeiro refino e um óleo básico rerrefinado está na quantidade de
moléculas estáveis, onde o óleo mineral de primeiro refino tem de 65% a 85% de
moléculas estáveis, enquanto que o óleo mineral rerrefinado possui de 80 a 95% de
moléculas estáveis (CARRETEIRO; MOURA, 1987).
4.2.4 Aspectos regulatórios
As atividades de produção de lubrificantes, coleta de lubrificantes usados,
rerrefino de lubrificantes, qualidade do produto rerrefinado devem atender as
resoluções e portarias a seguir:
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a) Resolução Conselho Nacional do Meio Ambiente nº 362 (2005);
b) Portaria Agência Nacional de Petróleo nº 125 (1999a);
c) Portaria Agência Nacional de Petróleo nº 126 (1999b);
d) Portaria Agência Nacional de Petróleo nº 127 (1999c);
e) Portaria Agência Nacional de Petróleo nº 128 (1999d);
f)

Portaria Agência Nacional de Petróleo nº 129 (1999e);

g) Portaria Agência Nacional de Petróleo nº 130 (1999f);
h) Portaria Agência Nacional de Petróleo nº 131 (1999g).
A seguir apresenta-se um quadro sinóptico desta legislação e um resumo dos
principais pontos da resolução e das portarias (Figura 2).

Refinarias de
Petróleo
ANP nº 129

Produtores
Lubrificantes
ANP nº 126
ANP nº 131

Usuários
Revendas

Coletores
Óleo Usado
ANP nº 127

Rerrefinadores
ANP nº 128

Figura 2 – Resoluções e portarias
Fonte: Elaborado pelo autor (2008).

a) RESOLUÇÃO CONAMA Nº 362 (2005):
Todo o óleo lubrificante usado ou contaminado coletado deverá ser destinado
à reciclagem por meio do processo de rerrefino.
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Os óleos lubrificantes utilizados no Brasil devem observar, obrigatoriamente,
o princípio da reciclabilidade.
O produtor, o importador e o revendedor de óleo lubrificante acabado, bem
como o gerador de óleo lubrificante usado, são responsáveis pelo recolhimento do
óleo lubrificante usado ou contaminado, nos limites das atribuições previstas nesta
Resolução.
O produtor e o importador de óleo lubrificante acabado deverão coletar ou
garantir a coleta e dar a destinação final ao óleo lubrificante usado ou contaminado,
em conformidade com esta Resolução, de forma proporcional em relação ao volume
total de óleo lubrificante acabado que tenham comercializado.
Para o comprimento da obrigação prevista no caput deste artigo, o produtor e
o importador poderão:
•

contratar empresa coletora regularmente autorizada junto ao órgão
regulador da indústria do petróleo; ou

•

habilitar-se como empresa coletora, na forma da legislação do órgão
regulador da indústria do petróleo.

Ficam proibidos quaisquer descartes de óleos usados ou contaminados em
solos, subsolos, nas águas interiores, no mar ritotial, na zona econômica exclusiva e
nos sistemas de esgoto ou evacuação de águas residuais.
Para fins desta Resolução, não se entende a combustão ou incineração de
óleo lubrificante usado ou contaminado como formas de reciclagem ou de
destinação adequada.
Não integram a base de cálculo da quantia de óleo lubrificante usado ou
contaminado a ser coletada pelo produtor ou importador os seguintes óleos
lubrificantes acabados:
•

destinados à pulverização agrícola;

•

para correntes de moto-serra;

•

industriais que integram o produto final, não gerando resíduo;

•

de estampagem;

•

para motores dois tempos;

•

destinados à utilização em sistemas selados que não exijam troca ou que
impliquem em perda total do óleo;
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•

solúveis;

•

fabricados à base de asfalto;

•

destinados à exportação, incluindo aqueles incorporados em máquinas e
equipamentos destinados à exportação; e

•

todo óleo lubrificante básico ou acabado comercializado entre as
empresas produtoras, entre as empresas importadoras, ou entre
produtores e importadores, devidamente autorizados pela Agência
Nacional do Petróleo (ANP).

O

Ministério

do

Meio

Ambiente

manterá

e

coordenará

grupo

de

monitoramento permanente para o acompanhamento desta Resolução, que deverá
se reunir ao menos trimestralmente, ficando assegurada a participação de
representantes do órgão regulador da indústria do petróleo, dos produtores e
importadores, dos revendedores, dos coletores, dos rerrefinadores, das entidades
representativas dos órgãos ambientais estaduais e municipais e das organizações
não governamentais ambientalistas.
Estabelece um porcentual mínimo de coleta de óleos lubrificantes usados não
inferiores a 30% (trinta por cento) do óleo lubrificante acabado.
b) PORTARIA ANP Nº 125 (1999);

•

prazos e quantidades para coleta e destinação final do óleo usado com
comprovação dos produtos e importados perante a ANP. Estabelece que
os volumes coletados para rerrefino são a partir de: 01/10/99 – 20%;
01/10/00 – 25%; 01/10/01 – 30%; do total de lubrificantes produzidos;

•

pelo princípio do poluidor pagador o produtor e importador de óleo
lubrificante são responsáveis pelo recolhimento do óleo lubrificante usado
ou contaminado, podendo contratar empresas coletoras cadastradas na
ANP;

•

obriga os produtores a esclarecer à população sobre o recolhimento,
coleta e potenciais riscos causados pelos óleos lubrificantes usados ou
contaminados.
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c) PORTARIA ANP Nº 126 (1999);

•

sujeita à anuência prévia da ANP a importação de óleo lubrificante
acabado;

•

regulamenta produção no Brasil e importação de óleo lubrificante
acabado, obrigando os agentes a se cadastrarem;

•

obriga produtor e importador a apresentar contrato com empresa coletora
registrada na ANP;

•

obriga o registro na ANP de todo óleo lubrificante produzido.

d) PORTARIA ANP Nº 127 (1999);
Criação de um novo agente – coletor para coleta de óleo lubrificante usado ou
contaminado com obrigações e responsabilidades determinadas e condicionado ao
cadastro expedido pela ANP.
e) PORTARIA ANP Nº 128 (1999);

•

regulamenta atividade industrial de rerrefino de óleo lubrificante usado ou
contaminado e condiciona ao cadastro expedido pela ANP;

•

define obrigações do rerrefinador.

f)

PORTARIA ANP Nº 129 (1999);

Estabelece características físico químicas dos óleos lubrificantes básicos
produzidos nas refinarias de petróleo no Brasil.
g) PORTARIA ANP Nº 130 (1999);
Definem especificações técnicas do óleo lubrificante rerrefinado de origem
nacional ou importada, conferindo aos mesmos características técnicas para
formular novamente lubrificantes.
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h) PORTARIA ANP Nº 131 (1999).
Estabelece que a comercialização e produção de óleos lubrificantes minerais,
produzidos no Brasil ou importados, está condicionadas ao prévio registro e
aprovação do produto na ANP, atestando características e fornecendo número de
registro individual para cada produto.

4.2.5 Lubrificantes
A principal finalidade no uso de lubrificantes é reduzir o atrito entre as partes
móveis, evitando com isto o aumento de temperaturas e o desgaste entre os
elementos de máquinas, portanto lubrificar é diminuir o desgaste (L.W.A.
LUBRIFICANTES, 2006).
Qualquer tipo de movimento entre corpos sólidos, líquidos ou gasosos dá
origem ao atrito, que se opõe a esse movimento. O atrito produz calor, o que, entre
outros inconvenientes, representa uma perda direta de energia. No funcionamento
de qualquer máquina ocorre o fenômeno conhecido como atrito metálico, nas partes
animadas de movimentos relativos, ocasionando desgaste. É, portanto, de grande
importância, reduzir a um mínimo o atrito metálico, não só com a finalidade de
minorar a perda de energia e o aquecimento pelo calor desprendido, como também
para diminuir o ruído e o desgaste das peças, eliminando os riscos de ruptura das
mesmas. Isto é obtido com a interposição, entre as peças metálicas, de uma
substância fluida - o lubrificante - que fornecerá uma película adequada. Esta
película exerce uma função denominada "lubrificação". Daí dizer-se que "lubrificar" é
interpor uma película de um fluido adequado entre superfícies em movimento
relativo, de modo que o mesmo se faça com um mínimo de aquecimento, de ruído e
de desgaste diminuindo, portanto, o atrito (SHELL BRASIL S/A PETRÓLEO, 1981b).
A principal função de um óleo lubrificante é a redução da fricção e o desgaste
entre superfície metálicas ou plásticas que se movem uma contra outra (AGÊNCIA
NACIONAL DE PETRÓLEO, 1999a).
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4.2.6 Composição básica dos óleos lubrificantes minerais
Os óleos lubrificantes minerais são compostos por óleo lubrificante básico
mineral e aditivos.
Os tipos de óleo lubrificantes básicos minerais, estão descritos nos itens 4.2.2
e 4.2.3 desta dissertação e a escolha de um determinado tipo, depende da
característica final do óleo lubrificante que se deseja obter.
O constante aperfeiçoamento técnico das máquinas mostrou a necessidade
de melhoria das qualidades naturais dos lubrificantes conhecidos como óleos
lubrificantes básicos. O termo "Aditivo" é a denominação geral dada às substancias
usadas para alcançar essa melhoria; são compostos destinados a conferir ao
lubrificante propriedades especiais ausentes, ou presentes em grau insuficiente, no
óleo lubrificante básico (óleo mineral puro). Mesmo em pequenas quantidades,
esses agentes podem modificar profundamente as propriedades de um óleo
lubrificante básico. Historicamente, antes de 1940, grandes partes das máquinas,
eram lubrificadas com óleo lubrificantes básicos chamados minerais puros.
Entretanto, com a evolução técnica e severas especificações de hoje, tais óleos não
podem ser satisfatoriamente utilizados. A grande conquista que permitiu que os
óleos atendam a essas especificações foram os aditivos. Estes compostos químicos
são especialmente desenvolvidos para transmitir ao óleo características que lhe
possibilitem obter uma determinado desempenho. O tratamento com aditivos varia
de menos que 0,50% em volume até 20% em volume, aceitando-se como média 8%
em volume (SHELL BRASIL S/A PETRÓLEO, 1983).
O International Seminary Lubrication and Aditivis (1979) apresentou
sinteticamente um quadro demonstrativo dos aditivos comumente usados em
lubrificantes (Quadro 2 a seguir).
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Tipo de Aditivo

Compostos Empregados

Razões de Uso

Mecanismo de Ação
continua

Anti-oxidantes ou
inibidores de oxidação

Composto orgânico contendo enxofre ou
nitrogênio, como aminas, sulfetos, hidroxisulfetos, fenóis, metais como estanho, zinco ou
bário muitas vezes incorporados.

Evitar a formação de borra e
vernizes nas partes metálicas.
Evitar corrosão da liga que
compõe o mancal.

Anti-corrosivos,
preventivos de corrosão
ou envenenadores de
catálise
Detergentes

Compostos orgânicos contendo enxofre inativo,
fósforo ou nitrogênio, como sulfetos orgânicos,
fosfitos, sais metálicos do ácido tiofosfórico e
ceras sulfuradas.
Compostos organo-metálicos, como fosfato,
fenolatos, sulfonatos, alcoolatos. Sabões de
elevado peso molecular de metais como
magnésio, bário, cálcio e estanho.
Compostos organo-metálicos, como naftenatos e
sulfonatos. Sais orgânicos de metais como cálcio,
cobalto e estrôncio. Dispersantes poliméricos de
moléculas não metálicas.
Compostos orgânicos contendo cloro, fósforo e
enxofre, como ceras cloradas, fosfitos e fosfatos
orgânicos, como o fosfato tri-cresilico, ditio fosfato
de zinco e sabões de chumbo, como o naftenato
de chumbo.
Sulfonatos, aminas, ácidos graxos, ácidos
derivados
de
hidrocarbonetos
parafínicos
oxidados, fosfatos, derivados halogenado de
ácidos graxos.
Complexos orgânicos nitrogenados e sulfurados
contendo sulfetos e compostos aminados.

Evitar ataque da liga metálica do
mancal e de outras partes
metálicas.

Reduz a incidência de oxigênio no óleo, diminuindo a
possibilidade da formação de produtos ácidos. Paralisa a
oxidação do óleo pela formação de compostos solúveis
inativos, ou receptores de oxigênio. A oxidação tem
lugar, de preferência, no aditivo e não no óleo.
Formação de uma película protetora na superfície do
mancal e outras partes metálicas. Essa película química
reduz a oxidação catalítica do óleo.

Conservar limpas as superfícies
metálicas e evitar a formação de
qualquer tipo de depósito.

Impede a insolubilidade dos produtos de oxidação do
óleo, inevitavelmente formados e a sua subseqüente
deposição nas partes do motor.

Manter em suspensão no óleo o
potencial de lama insolúvel,
evitando sua deposição nas
partes metálicas.
Reduzir o atrito, evitar danificar,
riscar ou grimpar e reduzir o
desgaste.

Confere forma coloidal a fuligem e produtos de
decomposição do óleo evitando, assim, sua deposição.

Polímeros de alto peso molecular e sabões de
alumínio e de ácidos graxos não saturados.

Aumentar a adesividade do
lubrificante sobre a superfície
metálica,
formando
um
cobrimento protetor.

Dispersante

Agentes de oleosidade,
resistência de película
EP e de anti-desgaste
Preventivos de ferrugem

Deativadores de metal

Deativadores de
aderência

Passiva, evitar ou conter o efeito
da oxidação catalítica sobre a
superfície metálica.
Passiva, evitar ou conter o efeito
da oxidação catalítica sobre a
superfície metálica.

O aditivo reage com o metal do mancai para formar um
composto de resistência ao cisalhamento menor do que
a do metal base, reduzindo o atrito e soldagem da
superfície da ruptura da película de óleo.
Formação de uma película inativa na superfície metálica
por absorção física ou química, evitando o contato direto
do óleo com a superfície descoberta, impedindo também
que íons metálicos fiquem em solução.
Formação de uma película inativa na superfície metálica
por absorção física ou química, evitando o contato direto
do óleo com a superfície descoberta, impedindo também
que íons metálicos fiquem em solução.
Aumenta a viscosidade do lubrificante e intensifica as
características de adesividade.
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Tipo de Aditivo

Compostos Empregados

Razões de Uso

Mecanismo de Ação
conclusão

Repelentes à água

Organo-silícicos e outros polímeros, aminas
alifáticas, hidroxi-ácidos de ácidos graxos.

Emulsificantes

Sabões de gorduras animais e ácidos graxos, de
ácidos sulfônicos e de ácidos naftênicos.

Corantes

Compostos orgânicos solúveis em óleo, dotados
de alto poder de tingir.
Hidroquinonas, ditiocarbamatos, aminas alifáticas,
diciclohexilaminas.

Dar aos agentes encorpantes de
graxas e outros componentes de
lubrificantes
condições
de
resistirem à ação da água.
Emulsionar óleos com água para
produzir óleos refrigerantes, tipo
fluído.
Dar efeito seletivo ou decorativo
ao lubrificante.
Estabilizar a cor e evitar a
formação de metais indesejável.

Agentes controladores
de odor

Perfumes sintéticos solúveis em óleo. Algumas
vezes nitrobenzeno.

Dar um agradável odor
mascarar mau cheiro.

Antisépticos
(bactericidas ou
desinfetantes)
Abaixadores do ponto de
fluidez

Álcoois, aldeídos, fenóis, compostos mercúricus e
compostos clorados.

Controlar odor, espuma, mancha
metálica quebra de emulsão em
lubrificantes emulsivos.
Baixar o ponto de fluidez dos
óleos lubrificantes.

Estabilizadores de cor

Reforçadores do índice
de viscosidade
Inibidores de espuma

Produtos resultantes de condensação de cera
paraflnica com naftaleno ou fenol e seus
polímeros. Polímeros de metacrilato.
Olefinos e iso-olefinos polimerizados. Polímeros
de isobutileno; polímeros de éster do ácido
metacrílico, polímeros do estireno alcoilado.
Polímero do silício.

Quadro 2 - Aditivos Comumente Usados em Lubrificantes.
Fonte: International Seminary Lubrication and Aditivis (1979).

ou

Baixar a taxa de variação da
viscosidade com a temperatura.
Evitar formação de espuma.

Formam uma película protetora aos encorpantes de
graxa e outros componentes dos lubrificantes, tornandoos resistentes à água.
Agentes químicos ativos de superfície, destinados a
reduzir a tensão superficial do óleo, permitindo sua
perfeita dispersão em água.
Composto orgânico dissolve-se no óleo, fornecendo-lhe
uma coloração atrativa ou seletiva.
Tem a propriedade de extinguir a formação de corpos
coloridos que, às vezes aparecem nos lubrificantes
submetidos à ação da luz e calor. Admite-se que,
indiretamente, os anti-oxidantes realizem também
função, já que reduzem os efeitos da incidência da luz e
calor.
Pequenas quantidades de substâncias altamente
odoríferas adicionadas aos lubrificantes dão-lhe
agradável perfume.
Reduzir ou evitar desenvolvimento de bactérias
causadoras de efeitos deletérios na emulsão do
lubrificante.
Reparar os cristais de cera evitando que se aglomerem a
baixa temperatura.
Sofrem menor efeito da temperatura do que o óleo,
devido a sua variável solubilidade no óleo com a
variação de temperatura.
Reduzir a tensão interiscial e permitir, assim, que as
bolhas pequenas logo que formadas se unam uma às
outras para constituírem um todo maior que desaparece
em seguida.
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5 MERCADO DE LUBRIFICANTES NO BRASIL
De acordo com a Petricorena (2009) o volume de óleos lubrificantes
comercializados no Brasil em 2007 foi de 1.164.930 m³ sendo que o mesmo se
divide da seguinte forma, conforme gráfico 1:
MERCADO TOTAL

Gráfico 1 – Mercado total de lubrificantes.
Fonte: Petricorena (2009).

Conforme dados fornecidos pela L.W.A. Lubrificantes (2009) com um custo
médio de R$ 6,50/L para os lubrificantes automotivos (preços para revenda) e de R$
8,00/L para os lubrificantes industriais (preço para indústria) chega-se a um mercado
total anual de R$ 8.166.159.00 (oito bilhões, cento e sessenta e seis milhões e cento
e cinqüenta e nove mil reais) (Gráfico 2).
MERCADO TOTAL

Gráfico 2 – Mercado total de lubrificantes - valores.
Fonte: L.W.A. Lubrificantes (2009a).
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5.1 Principais consumidores de lubrificantes no Brasil
Segundo a L.W.A. Lubrificantes (2009), os principais seguimentos de
consumidores lubrificantes em 2007 estão descritos na tabela 4.
Tabela 4 – Seguimentos consumidores.
Segmentos Consumidores

Consumo
M³/Ano.

Construção e Terraplanagem

51.000

Química

51.000

Automobilística + Auto Peças

41.000

Usinas de açúcar e Álcool

40.000

Metalurgia

36.000

Ext. Trat. Minerais

31.000

Siderurgia

30.000

Marítimo

26.000

Mat. Elétrico

25.000

Agricultura

25.000

Ferroviário

16.000

Mecânica

15.000

Têxtil

15.000

Minerais não metálicos

17.000

Postos de serviços

450.000

Transporte Rodoviário

110.000

Atacado e Varejo

103.000

Fonte: L.W.A. Lubrificantes (2009).

Pode-se observar pelos segmentos acima que o consumo de lubrificantes é
extremamente diversificado e totalmente distribuído em todo território nacional. Este
perfil dificulta a coleta dos óleos, a fiscalização e aumenta os custos desta coleta.
Conforme a portaria n° 362 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (2005), os
fabricantes e importadores de lubrificantes deverão efetuar contrato de coleta com
os coletores de OLUCs em um porcentual mínimo de 30,0% (trinta por cento) do
volume produzido ou importado mensalmente, obedecendo-se o princípio do
poluidor pagador. Segundo o Proluminas Lubrificantes (2009) o preço por litro de
contrato de coleta está em R$ 0,26 (vinte e seis centavos de real) por litro coletado.
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5.2 Principais fabricantes de lubrificantes no Brasil
Os principais fabricantes nacionais de óleos lubrificantes são conforme a
figura 3:
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Figura 3 - Principais fabricantes nacionais de óleos lubrificantes.
Fonte: Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Combustíveis e de Lubrificantes (2009)

Conforme o Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Combustíveis
e de Lubrificantes (2009) os dados do gráfico 3, demonstram a participação das
empresas filiadas nas vendas de lubrificantes em 2007.

Gráfico 3 – Participações das filiadas
Fonte: Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Combustíveis e de Lubrificantes (2009)
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Algumas das empresas citadas acima também distribuem combustíveis, e
nenhuma delas produz óleos lubrificantes básicos
De acordo com Baptista (2009) as empresas filiadas ao Sindicato Nacional
das Empresas Distribuidoras de Combustíveis e de Lubrificantes (Sindicom),
distribuem 75,00% (setenta e cinco por cento) do consumo nacional de lubrificantes.
5.3 Tipos de óleos lubrificantes
Os óleos lubrificantes dividem-se em dois grupos que se subdividem em
outros conforme a aplicação, segundo a L.W.A. Lubrificantes (2006) tal divisão é a
seguinte, conforme figura 4.

Figura 4 – Tipos de óleos lubrificantes
Fonte: L.W.A. Lubrificantes (2006).
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Conforme Petricorena (2009) dentre os principais mercados de óleo
lubrificante no mundo o Brasil ocupa o 5º (quinto) lugar em volume (Gráfico 4).

Gráfico 4 – Principais mercados de óleos lubrificantes
Fonte: Agência Nacional de Petróleo (2008 apud PETRICORENA, 2009).
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6 O RERREFINO DE LUBRIFICANTES NO BRASIL
Conforme dados obtidos junto ao Sindicato Nacional da Indústria do Rerrefino
de Óleos Minerais (1990), atualmente no Brasil estão produzindo as empresas a
seguir:
a) Lubrasil Lubrificantes Ltda - Piracicaba-SP;
b) Lubrificante Fênix Ltda - Paulínia-SP;
c) Prolub Rerrefino de Lubrificantes Ltda - Presidente Prudente-SP;
d) Petrolub Industrial de Lubrificantes Ltda - Belo Horizonte-MG;
e) Tasa Lubrificantes Ltda - Nova Iguaçu-RJ;
f)

Proluminas Lubrificantes Ltda - Varginha-MG;

g) Brasão Lubrificantes Ltda — Aguaí-SP;
h) Indústria Petroquímica do Sul Ltda - Alvorada-RS;
i)

Lwart Lubrificante Ltda - Lençóis Paulista-SP;

j)

Multimeral Química Ltda - Alvorada-RS;

k) Perfilub Indústria e Comércio de Produtos de Petróleo Ltda - Mogi Guaçu-SP;
l)

Brasquímica Lubrificantes Ltda. – Feira de Santana-BH.

Essas empresas produziram em conjunto um volume de óleo básico
rerrefinado de 194.134 m³ em 2007 ajudando a compor as necessidades de óleos
básicos consumidos no mercado nacional (AGÊNCIA NACIONAL DE PETRÓLEO,
2009).
Apresenta-se, a seguir a tabela 5 representando o mercado de lubrificantes
acabados fabricados no Brasil e importados, bem como volume de óleo usado
coletado e óleo rerrefinado produzido de 2003 a 2007 (CARMO, 2009).
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Tabela 5 – Acompanhamento dos dados de movimentação
PRODUÇÃO DE LUBRIFICANTES
Produção Básico Refinarias (Petrobrás) (1)
Produção Básico Rerrefino (Rerrefino) (2)
Básico Importado (Siscomex) (3)
Total Básico (4) = (1)+(2)+(3)
Total Excluído Graxa (5%) (5) = 0,95x(4)
Total Lubes Importados (ANP) (6)
Total Lubes (8% Aditivos) (7) = 1,08x(5)+(6)

2003 (Vol M³)
781189
140800
168092
1090081
1035577
80916
1199340

2004 (Vol M³)
710767
153932
196595
1061294
1008229
61686
1050574

2005 (Vol M³)
731639
165842
263901
1161382
1103313
66393
1257971

2006 (Vol M³)
714959
173471
219511
1107941
1052544
47469
1184216

2007 (Vol M³)
586042
194134
302121
1082297
1028182
54495
1164931

DADOS ANP
Produzido
Importado
Comercializado
Dispensado Coleta
Coletado
Alvo 30%
Produzido Rerrefino
Comercializado Rerrefino
Rendimento Rerrefino

2003 (Vol M³)
875546
80916
937989
213942
239286
33,05%
140800
137466
59%

2004 (Vol M³)
1035953
61686
1134756
266889
278458
32,09%
153932
154716
55%

2005 (Vol M³)
948647
66393
1014356
202896
271326
33,44%
165842
165668
61%

2006 (Vol M³)
928606
47469
1003492
208357
254586
32,02%
173471
167962
68%

2007 (Vol M³)
1044764
54495
1105251
215767
292614
32,90%
194134
190251
66%

Fonte: Conselho Nacional do Meio Ambiente (2008 apud CARMO, 2009).
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Pode-se observar pelos dados da tabela 5 que o volume de produção de
óleos lubrificantes básicos produzidos pelas refinarias da Petrobrás houve queda de
25,00% (vinte e cinco por cento), ou seja, passando de 781.189,00 m³ em 2003
para 586.042,00 m³ em 2007. No mesmo período a produção de óleo básico
rerrefinado apresentou acréscimo de 38,00% (trinta e oito por cento), ou seja,
passando de 140.800,00 m³ em 2003 para 194.134,00 m³ em 2007, sendo que o
rendimento da indústria de rerrefino passou de 59% para 66%, e os óleos básicos
importados apresentaram acréscimo de 79% (setenta e nove por cento), ou seja,
passando de 168.092,00 m³ em 2003 para 302.121,00 m³ em 2007 enquanto que o
mercado de lubrificantes acabado permaneceu estável e em 2007 foi de 1.164.931
m³, e neste ano foram dispensados de coleta 215.767,00 m³, os quais são utilizados
em aplicações que impossibilitam sua coleta, e estas estão descritas na resolução
nº 362 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (2005) descrita no item 4.2.4 desta
dissertação.
Conforme anteriormente descrito no item 5.1 desta dissertação, os segmentos
consumidores de lubrificantes demonstram que este consumo é distribuído em todo
território nacional. Desta forma os óleos lubrificantes usados (OLUCs) também são
gerados também em todo território nacional.
Desta forma, a coleta dos mesmos é extremamente complexa e necessita de
uma sistemática bem definida para coletar em todo território nacional.
O fluxograma de logística de abastecimento a seguir na figura 5 enumera a
grande diversidade e quantidade de geradores de óleo usado e contaminado e
quantifica em 40 (quarenta) coletores autorizados pela Agência Nacional de Petróleo
(ANP) e em 248.000 (duzentos e quarenta e oito mil) pontos de geração de OLUCs
acrescido ainda de todo parque industrial nacional. Demonstra também que são três
refinarias, 19 rerrefinadores, 41 importadores de óleo básico, 149 produtores ou
distribuidores e 190 importadores de óleos lubrificantes acabados (PETRICORENA,
2009).
A localização geográfica dos coletores de OLUCs, descrita no figura 5, a
seguir, é fundamental para viabilizar economicamente a coleta, visto que o custo do
transporte pode inviabilizar a operação, e a tabela 6demonstra que são 4.328
(quatro mil trezentos e vinte e oito) as cidades que recebem coleta de OLUCs,
enumerando-as por região.
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Figura 5 – Fluxograma de logística de abastecimento.
Fonte: Elaborado a partir dos dados de mercado de Petricorena
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Tabela 6 – Coleta – Municípios

Fonte: Petricorena (2009).

47

O volume coletado de OLUCs poderia ser maior visto haver desvio para gerar
energia (queima), utilização em correntes de moto serra ou em outras aplicações
indevidas. Este desvio é motivado pelo fator econômico, pois se comparando o
preço pago pela compra de OLUCs (R$ 0,20 por litro) e o preço do combustível
industrial (R$ 1,30 por litro), observa-se uma diferença monetária que propicia os
OLUCs serem desviados para outras aplicações que não para rerrefino, conforme
apresentado no gráfico 5, a seguir (SINDICATO NACIONAL DAS EMPRESAS
DISTRIBUIDORAS DE COMBUSTÍVEIS E DE LUBRIFICANTES, 2009).

Gráfico 5 – Fator Econômico
Fonte: Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Combustíveis e
de Lubrificantes (2009).

6.1 Avaliação técnica do processo de rerrefino
A tecnologia utilizada no processo de rerrefino no Brasil no período de 1950 a
1980, foi o processo denominado de ácido argila o qual por sua vez utilizava maior
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quantidade de insumos, inclusive de ácido sulfúrico (10 %, dez por cento) e uma
maior geração de borra ácida (FRANÇOLIN, 2009).
Uma das principais dificuldades do processo ácido argila é que com a
evolução dos óleos lubrificantes, uma maior concentração de aditivos é utilizado,
inclusive polímeros que permitem fórmulas lubrificantes com características de
multiviscosidade. Por este motivo o Instituto Francês de Petróleo pesquisou e
desenvolveu um método de pré-tratamento térmico aplicável diretamente ao óleo
usado, pelo qual ele é submetido à alta temperatura ao passar por um forno tubular.
Tanto a temperatura como o tempo de permanência, bastante curto, são
rigorosamente fixados. Consegue-se assim a degradação dos aditivos existentes.
Com a inclusão deste pré-tratamento o processo passou a ser designado de ácido
argila com thermo cracking, apresentando as seguintes vantagens: redução da
utilização de ácido sulfúrico de 10% (dez por cento) para 4% (quatro por cento);
redução de 0,5 a 1% no consumo de argila ativada; redução de 40% (quarenta por
cento) de borra ácida formada; aumento de 4% (quatro por cento) no rendimento do
processo (RALDENES, 1981).
Sete unidades de rerrefino no Brasil utilizam o processo ácido argila com
thermo cracking. São unidades modulares, operam em batelada em processo semicontínuo e prepondera a produção de óleo básico rerrefinado do tipo neutro pesado.
Apresenta-se, a seguir na figura 6, o fluxograma de processo e balanço de massa do
processo ácido argila com thermo cracking (FRANÇOLIN, 2009).
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BALANÇO DE MASSA

Figura 6 – Processo Ácido Argila
Fonte: Françolin (2009).

50

Visando melhorar a qualidade do produto, aumentar a eficiência do processo
e diminuir os custos, pesquisas e inovações foram iniciadas visando desenvolver
novas tecnologias.
Dentre essas tecnologias, a utilização do equipamento chamado Evaporador
de Película (Wiped Film Evaporator) é hoje utilizado por 3 (três) empresas no Brasil
e apresenta as vantagens de diminuir a utilização de ácido sulfúrico, reduzir
neutralizantes e clarificantes e sua produção é contínua. Prepondera nesta
tecnologia de rerrefino a produção de óleo básico rerrefinado neutro médio e ao
invés de produzir borra ácida produz borra neutra utilizada em derivados asfalticos
(FRANÇOLIN, 2009).
O equipamento é aquecido com a introdução de óleo térmico na câmara
designada de jaqueta aquecida. O óleo usado, previamente filtrado, desidratado e
destilado tem acesso ao centro do equipamento por uma entrada superior, onde é
recebido em uma bandeja denominada prato distribuidor. Do prato distribuidor,
pequeno volume constituindo-se basicamente numa película, é distribuído, por
centrifugação, uniformemente pelas paredes internas da jaqueta aquecida onde
parte é evaporada, ultrapassando um sistema de venezianas separadoras e
atingindo o condensador interno por onde escorre as tubulações próprias para
armazenamento do condensado. Raspadores acoplados ao prato distribuidor
rotativo separam a borra neutra do óleo que é introduzido no sistema e canalizam tal
subproduto a recipiente próprio de armazenamento. Obtém-se dessa forma, sem
tratamento ácido, neutralização e filtração, o óleo lubrificante rerrefinado e uma borra
neutra possível de ser utilizados industrialmente, o que não tem sido possível com a
borra ácida (RALDENES, 1981).
A seguir, apresenta-se esquematicamente um evaporador de película.
O processo de rerrefino com evaporador de película e seu balanço de massa
é apresentado nas figuras 7 e 8.
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Figura 7 – Evaporador de película
Fonte: Raldenes (1981).
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Figura 8 – Processo de Rerrefino
Fonte: Françolin (2009).

Segundo Françolin (2009) somente uma empresa de rerrefino no Brasil utiliza
o sistema de desasfaltamento com propano o qual pode ser representado
esquematicamente na figura 9, a seguir.

Figura 9 – Processo de Rerrefino a propano
Fonte: Françolin (2009).
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Apresenta-se a seguir, tecnologias e características comuns do rerrefino no
Brasil do ano de 1950 até 2009: pode-se observar a evolução tecnológica no
processo representada pela diminuição de insumos utilizados e resíduos do
processo (FRANÇOLIN, 2009).
6.2 Tecnologias e características comuns rerrefino no Brasil
a) ÁCIDO ARGILA – de 1950 a 1980
• elevado teor de ácido sulfúrico 10,0%;
• elevado consumo de neutralizantes e clarificantes;
• maior geração de resíduos. Aproximadamente 25% de borra ácida.
b) ÁCIDO ARGILA COM THERMO CRACKING – (7 UNIDADES)
• redução do percentual de ácido sulfúrico – 4%;
• redução de neutralizantes e terras clarificantes;
• unidade modular – Opera em batelada. Semi-contínua;
• prepondera produção de óleo básico RR – Neutro pesado;
• geração

de

13,2%

de

borra

asfáltica

para

processamento.
c) EVAPORAÇÃO PELICULAR – (3 UNIDADES)
• redução de ácido sulfúrico – 1,5%;
• redução de neutralizantes e clarificantes;
• unidade de maior porte. Produção contínua;
• não geração de borra ácida;
• prepondera a produção de básico RR neutro médio.
d) EXTRAÇÃO A PROPANO – (1 UNIDADE)
• redução de ácido sulfúrico – 1,0%;
• utiliza solvente seletivo: propano;
• maior custo operacional;
• prepondera a produção de básico RR neutro médio.

ser

enviada

a

54

Apresenta-se a seguir o processo de rerrefino da LWART Lubrificantes
(2008) que compreende as seguintes etapas:
1) desidratação;
2) destilação Flash;
3) desasfaltamento;
4) tratamento Químico (Sulfonação);
5) clarificação e Neutralização;
6) filtração.
1 – Desidratação:
Após descarregado numa caixa receptadora, o óleo usado passa por um
peneiramento e uma filtração para retenção de particulados grosseiros. A
desidratação se inicia com um pré-aquecimento do óleo até 80ºC antes de ser
enviado aos desidratadores. Numa operação em batelada, o óleo é desidratado a
180ºC em desidratadores com trocador externo em circulação forçada. A água e os
solventes evaporados são condensados e separados em um separador de fases. Os
solventes são aproveitados como combustível para os fornos e a água é enviada
para tratamento.
2 – Destilação Flash (Thermo Cracking):
Uma vez desidratado, o óleo é bombeado para um forno onde é aquecido até
uma temperatura de 280ºC. Após o forno, o óleo entra no sistema de vasos de
flasheamento. Aqui, são separados as frações leves do óleo usado: óleo neutro leve,
óleo spindle e óleo diesel. O óleo neutro leve entra na formulação de óleo com
média viscosidade. O óleo spindle é usado em formulações diversas. O óleo diesel é
para uso cativo. Estas frações precisam de um acabamento antes do seu uso. A
fase de acabamento é citada nos itens 4, 5 e 6.
3 – Desasfaltamento:
O óleo destilado é bombeado para outro forno onde é aquecido a uma
temperatura de 380ºC e enviado para os evaporadores de película. Nesta etapa é
separada a borra neutra do óleo. A borra neutra é composta pela maior parte
degradada

do

óleo

lubrificante

usado.

Na

sua

composição

encontramos
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principalmente polímeros, metais, resinas, aditivos e compostos de carbono. A borra
neutra é empregada na fabricação de mantas e produtos asfálticos em geral.
4 – Tratamento Químico:
O óleo proveniente do desasfaltamento ainda possui alguma quantidade de
componentes oxidados, aditivos não degradados e compostos insaturados. Para
extraí-los aplica-se ácido sulfúrico que promove a aglomeração dos contaminantes
que decantam gerando a borra ácida. A borra ácida é lavada com água, neutralizada
e desidratada transformando-se em combustível. A água ácida gerada na lavagem
desta borra ácida é neutralizada com lama cal proveniente da LWARCEL (fábrica de
celulose do grupo LWART) e cal virgem, transformando-se em gesso para corretivo
de solo e a água neutralizada é enviada para tratamento (Figura 10).
5 – Clarificação e Neutralização:
Após a sulfonação, o óleo é bombeado para os reatores de clarificação onde
é adicionado terra fuller. A mistura óleo/terra é aquecida para promover a absorção
de compostos indesejáveis. No final é adicionado cal para neutralizar o óleo.
6 – Filtração:
A mistura óleo/terra/cal passa por filtros prensa para separar a terra e o cal. A
terra usada pode ser empregada em indústrias cerâmicas. O óleo ainda passa por
filtros de malha mais fina para eliminar os particulados remanescentes. No final é
obtido o óleo básico mineral rerrefinado com as mesmas características de óleo
básico virgem.
Após estas etapas o óleo é armazenado em tanques. Cada cliente tem uma
especificação de viscosidade, cor, fulgor, etc. para isto todo lote é analisado e
corrigido pelo laboratório.
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Figura 10 – Fluxograma de processo LWART
Fonte: Lwart Lubrificantes (2008).
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A atividade de rerrefino é prioritária para a preservação ambiental, pois
garante a transformação do resíduo (óleo lubrificante usado) em produto (óleo
básico rerrefinado) que retorna para companhias de lubrificante, que são as
responsáveis pela formulação e disponibilização dos produtos no mercado
consumidor (PROLUMINAS LUBRIFICANTES, 2009). Esquematicamente na Figura
11 o processo de rerrefino da Proluminas está demonstrado.

Figura 11 – Fluxograma de processo Proluminas
Fonte: Proluminas Lubrificantes (2009).
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6.3 A importância do rerrefino / reciclagem
As empresas de rerrefino no Brasil produziram em 2007, 194.114 m³ de óleos
básicos rerrefinados. Neste mesmo período a importação de óleo básico foi de
302.114 m³. O consumo de lubrificantes no mesmo período foi de 1.164.931 m³, e a
fabricação de óleo lubrificante básico nacional foi de 586.042 m³.
No mesmo período a coleta de óleo lubrificante usado e contaminado
(OLUCs) foi de 292.614 m³, e dispensado de coleta 216.767 m³, sendo coletado
31% do OLUCs disponível. Analisando-se volumetricamente, para evitar a
importação de óleos básicos teria que ser coletado 79% (setenta e nove por cento)
de todo lubrificante produzido e disponível para a coleta.
No Diagrama 1 genérico da indústria de rerrefino pode ser observado
conjuntamente os dados numéricos referente ao ano de 2007.

Básico PETROBRAS
3 Refinarias
586.042m³

Básico importado
41 importadores
302.121m³

PRODUTORES LUBRIFICANTES
E DISTRIBUIDORES
149

comercializado
1.164.93m³

OLUCs

OLUCs
DISPENSADO
COLETA
215.767m³

248.702 PONTOS DE COLETA
PARQUE INDUSTRIAL
5.621 CIDADES

COLETADO
40 COLETORES
292.614m³
NÃO COLETADO
656.550m³

Básico rerrefinado
194.134m³

RERREFINADORES
19 EMPRESAS
RENDIMENTO PROCESO = 66%

292.614m³

Diagrama 1 – Diagrama genérico da indústria de rerrefino 2007
Fonte: Elaborado pelo autor (2009).

6.3.1 A dificuldade em se fabricar óleos básicos
Para se obter combustíveis, as refinarias de petróleo podem operar com
diversos tipos de petróleo, de diferentes qualidades, enquanto as unidades de
destilação de lubrificantes operam apenas com um tipo de óleo cru (petróleo). Por
exemplo, a unidade de destilação para lubrificantes da Refinaria Duque de Caxias
(REDUC) no estado do Rio de Janeiro, processa somente o petróleo Árabe leve. A
fabricação de lubrificantes se constitui de operações bastante complexas, pois alem
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das unidades de destilação atmosférica e a vácuo, são exigidas também varias
etapas que são das unidades desasfatização a propano, desaromatização, furfural, a
desparafinação e hidroacabamento. Também custa muito caro para o país construir
plantas de lubrificantes. Uma planta de 300.000 m³/ano custa mais de 300 milhões
de dólares. Ressalta-se desta forma, a importância do básico rerrefinado, visando
compor a demanda nacional de lubrificantes (CONSELHO NACIONAL DE
PETRÓLEO, 1981).
O lubrificante é a fração nobre do petróleo e os óleos lubrificantes estão entre
os poucos derivados de petróleo que não são totalmente consumidos durante seu
uso (FRANÇOLIN, 2009).
A utilização de matéria-prima originário do rerrefino para formulação
novamente de lubrificantes é de extrema importância, pois a reciclagem de óleo
lubrificante usado ou contaminado é uma atividade prioritária para a gestão
ambiental e que o aproveitamento do óleo lubrificante usado ou contaminado na
indústria de rerrefino é fator de economia de divisas para o país, pois evita
importações, poupa energia na produção e transporte, contribui para a proteção
ambiental e maximização dos recursos naturais.
Conforme o The Earth Works Group (1990), nossos recursos são finitos e se
não forem reciclados eles se esgotarão e a julgar pelo ritmo atual de uso, as
reservas de petróleo conhecidas no mundo durarão apenas 35 (trinta e cinco) anos,
e a reciclagem propicia:
a) a reciclagem poupa energia no processo de produção (uma tonelada de
alumínio reciclado, poupa 95% (noventa e cinco por cento) da energia
necessária à produção de alumínio novo);
b) a reciclagem diminui a quantidade de lixo nos aterros sanitários;
c) a reciclagem de resíduos perigosos afasta-os da água potável;
d) ao reciclar uma tonelada de papel, economizam-se trinta mil litros de água
do processo de fabricação;
e) ao se reciclar, diminui-se a quantidade de material a ser incinerado,
diminuindo o efeito estufa, chuva ácida e outros.
De acordo com o Compromisso Empresarial para Reciclagem (2000), a
reciclagem de materiais ou resíduos pode ser realizada internamente (on-site) ou
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externamente (off-site) em relação ao processo produtivo da empresa. As ações
são:
a)

reuso ou reutilização: as matérias e os produtos são reusados
praticamente sem transformação. Exemplo: garrafas de vidro reenchidas
e reutilizadas;

b)

reciclagem interna: os materiais voltam ao processo produtivo original.
Exemplo: manufatura de garrafas de vidro a partir de cacos oriundos de
peças defeituosas geradas na linha de montagem;

c)

reciclagem externa ou pós-consumo: os materiais sofrem algum processo
industrial de transformação visando à obtenção de um produto (reciclado)
para a mesma finalidade ou outra qualquer, desde que viável do ponto de
vista técnico e econômico. Uso posterior do material: os materiais voltam
para outro processo produtivo.

A reciclagem é o canal reservo aos canais de marketing comumente usados
para bens de consumo e bens industriais (KOTLER, 1995). A seguir na figura 12, é
apresentado esquematicamente o canal reverso referido.

Figura 12 – Canal reverso (reciclagem)
Fonte: Kotler (1995).

Normalmente os canais descrevem os movimentos de produtos para frente,
mas pode-se também falar de canais para traz ou reverso (reciclagem). De acordo
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com Zikmund e Stanton (1971), a reciclagem de resíduos é um importante objetivo
ecológico.
Embora a reciclagem seja tecnicamente viável, reverter o fluxo de materiais,
através de um canal para trás, representa um desafio. Diversos intermediários
exercem papel nos canais para trás, incluindo centro de resgate de fabricantes,
grupos comunitários, intermediários tradicionais como os coletores de garrafas de
refrigerantes, especialistas na coleta de lixo, centros de reciclagem. Fica claro,
portanto que a reciclagem depende fundamentalmente ser uma atividade viável
comercialmente, subsidiada ou não (KOTLER, 1995).
Analisando a reciclagem de lubrificantes, Berle (1997) afirma que a drenagem
do óleo velho de milhões de carros, sendo que a metade é feita em casa nas
garagens e ruas, pode ocasionar uma poluição monstruosa. Geralmente o óleo
usado é jogado nos esgotos e bueiros de onde podem infiltrar na terra e poluir os
mananciais subterrâneos. A coleta e reciclagem do óleo são um negócio lucrativo,
especialmente a medida que os preços do petróleo continuam a subir, tornando a
atividade duplamente compensadora. Estas atividades (coleta e reciclagem) estão
legalizadas e devem ser credenciadas na ANP, obedecendo suas portarias
específicas, exemplificadas nos próximos capítulos, para poderem desenvolver suas
atividades legalmente.
Conforme Leite (1999), a organização e estruturação de um Canal de
Distribuição Reverso, ou seja, a existência de um fluxo de materiais reciclados
comercializados pelos diversos agentes, em cada etapa do canal reverso, gerando
atividades empresariais e constituindo um setor econômico, embora seja função de
uma multiplicidade de fatores de diversas naturezas, exigem algumas condições
básicas:
a) tecnologia eficiente para tornar o material reciclado possível de ser
reintegrado ao ciclo produtivo;
b) quantidades de materiais contínuas e suficientes para permitir escalas
industriais de utilização, ressaltando ser uma das condições mais
importantes e difíceis de realizar na prática;
c) um sistema de canais de marketing que possa servir de “ponte” entre os
fornecedores de materiais reciclados ou secundários e os utilizadores
finais destes;
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d) um mercado para os produtos finais destes materiais após a sua
reintrodução ao ciclo produtivo.
A Agência Nacional de Petróleo (1999f) através da Portaria n° 130/99 definiu
especificações para os óleos rerrefinados o que torna o material reciclado possível
de ser reintegrado ao ciclo produtivo conforme apresentado anteriormente.
No Diagrama 2, a seguir, da indústria de lubrificantes, pode-se observar os
dados de produção do ano de 2007 e também o canal reverso (reciclagem) deste
seguimento.

586.04

768.85
1.082.29

1.164.93

396.07

302.12

194.13
292.61
Rerrefinad
ores

Diagrama 2 – Diagrama genérico da indústria de lubrificantes
Fonte: Elaborado pelo autor (2009).

As discussões sobre questões ambientais, inseridas no amplo conceito,
desenvolvimento sustentado ganham intensidade neste final de século, refletindo
uma tendência irreversível para esse milênio. Conforme Maimon (1996) o
desenvolvimento sustentado, busca simultaneamente a eficiência econômica, a
justiça social e a harmonia ambiental. Mais do que um novo conceito, o
Desenvolvimento Sustentado é um processo de mudança, onde a exploração de
recursos, a orientação dos investimentos, os rumos do desenvolvimento ecológico e
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a mudança institucional devem levar em conta as necessidades das gerações
futuras.
Diversos setores da sociedade passam a contribuir multidisciplinarmente com
propostas que tendem a se fundir, fazendo emergir novas posturas que envolvem
vários segmentos agrupados, ao invés de iniciativas pulverizadas e perecíveis do
passado. A reciclagem é mola propulsora deste processo, pois o conceito abrange
diversos aspectos técnicos, econômicos e sociais da relação Homem X Meio
Ambiente. Entender a importância da reciclagem é o primeiro passo, mas saber
praticá-la é o desafio maior. Ao contrário do que muitos imaginam, a relação
custo/benefício de um projeto de reciclagem bem gerenciado pode apresentar
resultados positivos surpreendentes (COMPROMISSO EMPRESARIAL PARA
RECICLAGEM, 2000).
Entretanto a análise financeira tradicional, muitas vezes deixa de lado os
aspectos meio ambiente, e é neste caso que os incentivos financeiros e fiscais
devem ser utilizados para viabilizar o empreendimento, permitindo objetivar os
benefícios ambientais.
A indústria passa a exercer importante papel nesse contexto, reforçando seu
compromisso com a qualidade de vida de várias formas:
a) atuando como interlocutor entre diversos setores da sociedade, tais como
ONG’s, governo, entre outros;
b) propondo alternativas concretas de tratamento e redução da geração de
resíduos, através do desenvolvimento tecnológico e da organização da
produção;
c) desenvolvendo e utilizando tecnologia de reciclagem, quando possível;
executando projetos em parcerias com universidades, centros de
pesquisa, comunidades locais e governos.
Desta forma, o setor industrial pode contribuir decisivamente com propostas
concretas e palpáveis, uma vez que pode exercer suas qualidades peculiares tais
como agilidade, organização e base técnica/científica. A “indústria moderna”
participa ativamente de diálogos inteligentes com todos os setores da sociedade
(COMPROMISSO EMPRESARIAL PARA RECICLAGEM, 2000).
Uma política empresarial de gestão ambiental deve buscar benefícios
internos e externos. Do ponto de vista interno, já é possível computar os benefícios
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econômicos diretos em diversas empresas que adotam sistemas de gestão
ambiental, incluída a reciclagem. As vantagens se relacionam com economia de
energia e matéria-prima, melhorias na saúde e comportamento do trabalhador.
Externamente, os benefícios associam-se à imagem que cada empresa constrói
perante um importante parceiro: o consumidor. Este, cada vez mais consciente e
exigente com os aspectos sócio-ambientais (ainda que não na intensidade
desejada), passa a optar por produtos que tenham implícitos em seu processo
produtivo e na etapa pós-consumo, esforços para torná-lo cada vez mais “ecoamigável”, a partir de uma avaliação positiva de seu ciclo de vida. É neste momento
que a reciclabilidade de um determinado produto ganha destaque, apesar de não
devermos encarar a reciclagem como panacéia para as questões ambientais. É
preciso conhecer as limitações e trabalhar para, com o tempo, alcançá-las e
ultrapassá-las. Nunca é demais lembrar que educação é à base de tudo, e que os
resultados dos investimentos em educação ambiental demoram a ser percebidos,
sendo necessários tempo e perseverança (COMPROMISSO EMPRESARIAL PARA
RECICLAGEM, 2000).
O Compromisso Empresarial para Reciclagem (2000), entidade mantida
100% (cem por cento) pelo setor empresarial e com 6 (seis) anos de atuação, muito
se orgulha de exercer o papel de catalisador dos processos acima descritos,
atuando de forma incessante na busca e tratamento de informações que possam
contribuir para alavancar os índices de reciclagem em nosso país. O Compromisso
Empresarial para Reciclagem (Cempre) é parte integrante de um novo canal de
comunicação que se abre, onde setores governamentais, empresariais, ONG’s,
academia e outros representantes da sociedade organizada, trocam informações
constantemente, sempre baseadas em fatos reais, conceitos técnicos bem
fundamentados, índices ilustrativos e, principalmente, numa postura pró-ativa.
A utilização de matéria-prima originária do rerrefino para formulação
novamente de lubrificantes é de extrema importância. Conforme a Agência Nacional
de Petróleo (1999f):
[...] a reciclagem de óleo lubrificante usado ou contaminado é uma
atividade prioritária para a gestão ambiental e que o aproveitamento
do óleo lubrificante usado ou contaminado na indústria do rerrefino é
fator de economia de divisas para o país e contribui para a proteção
do meio ambiente e maximização dos recursos naturais.
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6.3.2 Riscos ambientais e contaminantes em OLUCS
Um

litro

de

lubrificante

descartado

inadequadamente,

causa

danos

irreversíveis a um milhão de litros de água, demorando até 300 (trezentos) anos
para se degradar, e se este lubrificante for queimado, pode causar problemas
respiratórios. Por ser menos denso que a água, forma uma camada superficial que
dificulta as trocas de oxigênio com o ambiente podendo causar mortes na fauna e na
flora. Quando jogado na rede coletora de esgoto, o óleo usado diminui o rendimento
do tratamento dos fluentes, aumentando a carga de poluentes lançado nos rios,
salienta ainda que a queima do óleo usado, geralmente feita em pequenas
tecelagens e olarias, pode provocar desde problemas respiratórios até câncer
(FINOTTI, 2000).
De acordo com Araujo (1996), o descarte irregular de óleo lubrificante usado,
ainda não causou tragédias ambientais de grande porte no país, porque o produto é
jogado no ambiente em pequenas quantidades, geograficamente distribuído, mas
constantemente.
Assim como causa problemas à saúde das pessoas que tem 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 (SOHN, 2009).
A título de exemplo conforme Françolin (2009) descreve alguns dados
ambientais relevantes sobre a má destinação desse resíduo:
a) o óleo lubrificante usado ou contaminado, por não ser biodegradável, leva
dezenas de anos para desaparecer do ambiente;
b) 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;
c) além disso, quando jogado no solo o óleo lubrificante usado ou
contaminado pode atingir o lençol freático, inutilizando os poços da região
de entorno;

66

d) apenas 1 (um) litro de óleo lubrificante usado ou contaminado pode
contaminar 1 (um) milhão

de litros de água, comprometendo sua

oxigenação;
e) apenas 1 (um) litro de óleo lubrificante usado ou contaminado pode atingir
1.000 m² (mil metros quadrados) de superfície aquosa;
f)

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

g) quando queimados (o que é ilegal e constitui crime), os óleos lubrificantes
usados ou contaminados causam forte concentração de poluentes num
raio de 2 km, em média;
h) quando queimados (o que é ilegal e constitui crime), 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.
Como visto, até pequenas quantidades do resíduo jogadas na natureza
podem ter graves conseqüências. Como o óleo lubrificante existente no cárter de um
único carro, quando descartado indevidamente, é capaz de contaminar uma
quantidade de água que seria suficiente para abastecer uma família de quatro
pessoas por até 15 (quinze) anos.
A poluição gerada pelo descarte de 1 t/dia de óleo usado para o solo ou
cursos d’água equivale ao esgoto doméstico de 40.000 (quarenta mil) habitantes.
Isso significa que o descarte de todo o óleo usado gerado no país poderia causar
dano equivalente ao esgoto doméstico de uma população de 33.000.000 (trinta e
três milhares) de pessoas. A queima de tal resíduo, sem tratamento prévio de
desmetalização, gera emissões significativas de óxidos metálicos, além de outros
gases tóxicos como a dioxina e óxidos de enxofre (ARAUJO, 1996).
As formas mais comuns de disposição inadequadas de óleos usados,
segundo Araujo (1996) são:
a) descarte indiscriminado, para o solo ou cursos d’água, que contamina
mananciais e dificulta a vida animal e vegetal nos mesmos, contrariando a
legislação vigente. A demanda bioquímica de oxigênio de 1 kg de óleo
usado é de 2 a 4 kg de oxigênio, enquanto o volume de oxigênio
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dissolvido num meio aquático é de 3 a 4 g de O2/m³ de água, ou seja, 1
kg de óleo usado pode contaminar cerca de 1.000 M³ de água;
b) reutilização em aplicações menos exigentes;
c) queima com recuperação energética: a queima direta de óleos usados
pode trazer problemas de segurança, em função dos contaminantes
comuns que o mesmo contém (água e contaminantes leves), e problemas
de emissões, devido ao alto conteúdo de metais e à presença de
compostos clorados e sulfurados. Se totalmente convertidos em óxidos,
os metais contidos no óleo usado podem gerar emissões da ordem de 7g
de óxido por litro de óleo queimado. Para tornar um óleo usado adequado
para a queima, esse deve passar por etapas de desidratação e remoção
de sólidos em suspensão. Para atender aos limites de contaminantes
metálicos, o processo de tratamento pode ser quase tão complexo quanto
o processo de rerrefino para a produção de óleos básicos. Além disso,
uma instalação de queima deve ser provida de equipamentos para o
controle adequado de emissões.
Os óleos lubrificantes usados contem produtos resultantes da deterioração
parcial dos óleos em uso, tais como compostos oxigenados (ácidos orgânicos e
cetonas), compostos aromáticos polinucleares de viscosidade elevada, resinas e
lacas. 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 das máquinas
lubrificadas (chumbo, cromo, bário e cádmio) e contaminantes diversos como água,
combustível não queimado, poeira e outras impurezas. Podem conter ainda produtos
químicos e solventes clorados, que, por vezes, são inescrupulosamente adicionados
ao óleo usado, afetando as características do básico original e aumentando a
insalubridade inerente ao óleo e seus contaminantes típicos. Em suma estão
presentes no óleo usado: moléculas inalteradas do óleo básico; produtos de
degradação, do óleo básico; contaminantes inorgânicos; água, originária da câmara
de combustão (motores), ou de contaminação acidental; hidrocarbonetos leves
(combustível

não

queimado);

partículas

carbonosas,

formadas

devido

ao

coqueamento dos combustíveis e do próprio lubrificante e ainda outros
contaminantes diversos (ARAUJO, 1996).
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A análise de um óleo lubrificante é um procedimento útil para se determinar
as propriedades do lubrificante, bem como os níveis de metais oriundos do desgaste
de componentes mecânicos, durante a lubrificação de um motor (VOLVO DO
BRASIL, 1984).
A tabela 7, a seguir, demonstra a evolução dos níveis metálicos presentes na
análise de amostras de óleos lubrificantes retiradas de um motor diesel.
Tabela 7 – Exemplo de análise de óleo lubrificante
DATA

13/10/79

10/11/79

15/12/79

09/02/80

14/04/80

ELEMENTO
Fe

PPM

109,3

56,6

154,4

120,0

100,0

Pb

PPM

9,4

10,8

8,2

15,2

9,0

Cu

PPM

8,2

5,5

7,7

7,7

8,3

Sn

PPM

4,8

5,4

3,2

8,5

6,2

Cr

PPM

13,4

6,5

16,7

13,2

5,6

Al

PPM

8,6

6,6

9,1

8,2

6,3

Ni

PPM

1,2

1,9

0,5

2,4

0,9

Si-T

PPM

8,4

5,8

7,1

8,2

4,9

Si-Y

PPM

6,7

4,5

5,3

6,6

3,6

C

%

OK

OK

OK

OK

OK

H2O

%

OK

OK

OK

OK

0,10

Comb. diluído

%

OK

OK

OK

OK

OK

Fonte: Volvo do Brasil (1984).

Conclui-se que baseado nas informações anteriores que o óleo lubrificante
usado possui vários contaminantes toxigênicos os quais pode-se citar:
a) advindos da aditivação: estanho, enxofre, cloro, fósforo, nitrogênio,
chumbo, zinco, bário, fosfatos, sulfonatos, ácidos graxos, aminas,
sulfetos, fenóis, ácidos tiofosfóricos, ceras sulfuradas, cálcio, magnésio,
cobalto, sabões de alumínio, polímero de metacrilato, etc;
b) advindos do uso: ferro, chumbo, estanho, cromo, alumínio, níquel, silício,
carbono, cobre, água, combustível diluído, formação de compostos como
ácidos orgânicos, compostos aromáticos polinucleares (potencialmente
carcinogênicos), resinas, lacas, etc.
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Ficam proibidos quaisquer descartes de óleos usados ou contaminados em
solos, subsolos, nas águas interiores, no mar territorial, na zona econômica
exclusiva e nos sistemas de esgotos ou evacuação de águas residuais. Não se
entende a combustão ou incineração de óleo lubrificante usado ou contaminado
como formas de reciclagem ou destinação adequada (CONSELHO NACIONAL DO
MEIO AMBIENTE, 2005).
Conforme mencionado anteriormente, a indústria de rerrefino produziu em
2007 o equivalente a 194.134 m³ de óleo básico rerrefinado, o qual retornou através
do canal reverso ao sistema produtivo de lubrificante novo. A coleta de óleo
lubrificante usado ou contaminado foi de 292.614 m³ com um rendimento do
processo de 66% (sessenta e seis por cento) (ISHIHARA, 2009).
O resultado é expressivo e propicia contribuição significativa ao meio
ambiente, pois conforme demonstrado anteriormente o óleo lubrificante usado
possui elevado potencial poluidor.
Conclui-se, portanto que rerrefino de lubrificantes é uma atividade prioritária
para o meio ambiente e para o desenvolvimento sustentado.
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7 DESENVOLVIMENTO DO LUBRIFICANTE
A indústria e comércio, objetivando consolidar sua imagem junto ao mercado,
buscam produzir e oferecer aos seus clientes, produtos com características ecoamigáveis.
Passam objetivar o desenvolvimento de produtos com conotação ambiental,
independente de avaliações, como volume de vendas ou faturamento, mas
buscando com isso um diferencial competitivo.
Particularmente para a LWA Lubrificantes, este desenvolvimento possibilitará
oferecer um produto com características que atendam o canal reverso do seu
mercado, permitindo com isso a comercialização de outros produtos de sua linha de
fabricação e ampliando para outros segmentos de mercado.
Conforme

solicitado

pelo

cliente,

foi

acordado

exclusividade

na

comercialização do produto a ser desenvolvido até agosto de 2010.
O critério que define o desenvolvimento dos lubrificantes automotivos,
seguem os parâmetros de classificação por viscosidade e por desempenho
(CARRETEIRO; BELMIRO, 2006).
7.1 Classificação por viscosidade
Viscosidade é uma medida da resistência do fluxo de um fluido, devido ao
atrito de uma camada de fluido movendo-se sobre outra (CARRAMENHA, 2007).
A viscosidade é uma das mais importantes propriedades de um lubrificante e
a Society of Automotive Engineers (S.A.E.) estabelece graus de viscosidade para
óleo de motores conforme a Tabela 8 a seguir (CARRETEIRO; BELMIRO, 2006).
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Tabela 8 – Graus de viscosidade SAE para óleos de motores
– SAE J300 (dez. 99)

Fonte: Carreteiro e Belmiro (2006).

Os óleos multiviscosos ou também chamados de multigraus são aqueles que
atendem os requisitos de mais de um grau de viscosidade da classificação S.A.E.
São óleos que tem uma boa fluidez a baixas temperaturas, mas também dão a
proteção necessária com a viscosidade adequada na temperatura de operação do
motor. Essa propriedade é conseguida com óleos com alto índice de viscosidade,
que apresentam uma pequena variação de viscosidade com a temperatura.
Como exemplo, tomemos um óleo de viscosidade SAE 20W-50. Ele
apresenta as características de um óleo 20W a baixas temperaturas (Max. 9500 cP
a -15ºC), mas ao ser levado a 150ºC sua viscosidade não diminui abaixo de 3,7 cP
(CARRETEIRO; BELMIRO, 2006).
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7.2 Classificação por desempenho
Com a evolução da industria automobilística, desenvolvendo veículos
menores, com motores confinados em pequenos espaços e trabalhando sempre
com temperaturas e pressão interna mais elevadas, houve necessidade de uma
eficiência cada vez maior no consumo de combustíveis e na lubrificação dos
mesmos. A introdução de produtos químicos chamados aditivos, nos óleos
lubrificantes e o conseqüente desenvolvimento tecnológico da industria química,
permitiram o acompanhamento por parte dos lubrificantes da evolução dos requisitos
necessários a lubrificação (CARRETEIRO; BELMIRO, 2006).
Com a finalidade de definir melhor a qualidade do óleo lubrificante para
motores a gasolina a American Petroleum Institute (API) adotou uma serie de cinco
seqüências

de

testes

para

determinação

de

desempenhos

específicos

(CARRETEIRO; BELMIRO, 2006).
A Seqüência I e a Seqüência II investigavam o desgaste, a formação de
depósitos e ferrugem a baixas temperaturas e médias velocidades. A Seqüência III
foi um teste de oxidação a temperaturas elevadas. Foi utilizado um motor
Oldsmobile 1958 para a padronização destas três seqüências de testes.
A Seqüência IV investigava o desgaste ocorrido a altas temperaturas e alta
velocidade, e foi usado um motor DeSoto de 1958.
A Seqüência V verificava uma tendência do óleo em formar materiais
insolúveis e lama. Poderia utilizar tanto o motor Lincoln de 1957 como motor CRC de
um cilindro.
Estas seqüência de testes também sofreriam alterações com o passar do
tempo, recebendo sufixos A, B, C, etc...,tornando-se mais rígidas e procurando cada
vez mais representar as condições de operação do veiculo em uso.
Apesar das revisões do sistema API que ocorreram em 1955, 1960 e 1968,
havia uma consciência de que as definições da qualidades dos óleos para motor não
estavam precisas. Em 1969 / 1970, um trabalho conjunto, que envolveu o API, a
SAE e a American Society for Testing Materials (ASTM) instalou um novo sistema de
classificação, que relacionava não só as categorias anteriores, como também as
categorias futuras (CARRETEIRO; BELMIRO, 2006).
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Neste sistema tripartite, a SAE definia as necessidades de qualidade do
lubrificante, a ASTM desenvolvia e selecionava os testes a serem realizados e o API
definia a linguagem para o usuário final.
Para as categorias de motores a gasolina ou de ignição por centelha (spark
ignition), foi adotado o prefixo S, que tambem vem da palavra service, e para as
classes de motores diesel ou de ignição por compressão (compression ignition)
adotou-se a letra C, que também vem da palavra commercial. As classes foram
designadas por A, B, C, D, E, F,... em ordem crescente de complexidade de serviço
e de acordo com as alterações das formulações necessárias para acompanhar as
mudanças ocorridas em: projetos de motores, condições de operação e
procedimento de testes, para atender a novos requisitos técnicos de desempenho e
legislações ambientais (CARRETEIRO; BELMIRO, 2006).
As classificações de desempenho para lubrificantes automotivos foram
sempre desenvolvidas considerando apenas o combustível gasolina, e os testes
realizados utilizam este combustível buscando sempre maior severidade do que a
normal utilização dos motores em campo (Quadro 3).

Quadro 3 – Classificação API para óleos de motor a gasolina (Categoria “S”)
Fonte: Carreteiro e Belmiro (2006)
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Sendo assim, os óleos desenvolvidos para motores a gasolina podem ser
usados em motores queimando combustíveis mais limpos, como o álcool carburante
ou o gás natural veicular (CARRETEIRO; BELMIRO, 2006).
7.3 Formulação do lubrificante
Os objetivos deste desenvolvimento foram:
a) formular o lubrificante utilizando óleo básico rerrefinado, neutro pesado e
aditivos que propiciaram ao lubrificante;
b) atender a classificação por viscosidade SAE 20W-50 e desempenho API-SJ;
c) aprovar o produto na ANP, através de um envio de hum litro do mesmo e
o preenchimento do anexo II da portaria ANP nº 131, objetivando obter
numero de registro do produto e respectiva publicação no Diário Oficial da
União.
A formulação do lubrificante iniciou-se em janeiro de 2009 e utilizou-se óleo
lubrificante básico rerrefinado (neutro pesado), obtido junto a Proluminas
Lubrificantes e aditivos da Afton Chemical (Hitec 9325), Infinium Brasil Ltda. (Shellvis
261) e Lubrizol Corporation (Lubrizol 7745).
Os testes laboratoriais para preenchimento do Anexo II foram efetuados no
laboratório da LWA Lubrificantes.
O respectivo Anexo II, bem como os folhetos descritivos dos aditivos
utilizados estão dispostos no Anexo A desta dissertação.
Em 11 de setembro de 2009, a ANP publicou no Diário Oficial da União a
aprovação do Wekefield Reciclo SAE 20W-50, API-SJ – óleo lubrificante para
motores a álcool, gasolina ou Gás Natural Veicular (GNV) sob o numero 11542,
conforme apresentado no Anexo B desta dissertação.
Com a aprovação foi desenvolvido rótulo e embalagem de 1 litro para o
produto conforme as Fotografias 1 e 2, a seguir.
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Fotografia 1 – Rótulo e embalagem de 1 litro do Reciclo 20 W50 – API SJ
Fonte: Autor (2009).

Fotografia 2 – Rótulo e embalagem de 1 litro do Reciclo 20 W50 – API SJ
Fonte: Autor (2009).
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O produto foi apresentado ao mercado e foram realizadas vendas, conforme
apresentadas no Anexo C.
7.4 Analise de custo/ preço de venda (24 unid. de 1 litro)
Tabela 9 – Análise de custo
Neutro pesado RR
Aditivos
Caixa + Rótulos + Frascos
Custo direto + Indireto
Custo produto (caixa com 24 litros)

% peso
89,65
10,35

Preço de venda (caixa com 24 litros)
ICMS (18, 0 %)
Substituição tributária (5,4 %)
Custo do produto (Caixa)
Margem liquida (Caixa)

Custo R$
36,52
24,87
13,00
6,80
81,19
142,08
(25,57)
(7,67)
108,84
(81,19)
27,65

Fonte: L.W.A. Lubrificantes (2009).

A comercialização do produto referido apresentou uma margem líquida de
19,5% sobre o preço de venda da caixa com 24 litros (Tabela 9)
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES
A revisão da literatura a respeito do estudo da indústria de rerrefino de óleos
lubrificantes no Brasil demonstrou:
a) que o rerrefino de lubrificantes é uma atividade prioritária para a gestão
ambiental, visto que os OLUCs quando não encaminhados ao rerrefino e
utilizados ou descartados inadequadamente causam sérios problemas
ambientais;
b) o rerrefino de lubrificantes contribui para a balança comercial ao evitar o
aumento de importação de óleos lubrificantes básicos, visto que em 2007
as

refinarias nacionais

produziram

586.042,00 m³ foi importado

302.121,00 m³ e o volume de básico rerrefinado foi de 194.134,00 m³;
c) em 2007 a coleta de OLUCs foi de 292.614,00 m³ e representou 31% do
total de OLUCs disponível para a coleta;
d) para ser evitada a importação teria que ser coletado e rerrefinado 79% de
todo lubrificante disponível para a coleta em 2007;
e) o rerrefino de lubrificantes e a produção de lubrificantes é amparado no
aspecto regulatório pelas portarias CONAMA nº 362, ANP nº5, 125,126,
127, 128, 129,130 e 131;
f)

que o produto Wekefield – Sustentável reciclo 20 W 50, API-SJ foi
formulado com óleo básico rerrefinado e aprovado na ANP, obtendo
registro de produto nº 11542, e que o mesmo já está sendo
comercializado, contribuindo para maximizar este importante canal
reverso. Será necessário novos estudos objetivando verificar a aceitação
dos consumidores e também a receptividade de outros segmentos com o
produto;

g) em 2007, foram dispensados de coleta 215.767,00 m³ de lubrificante,
utilizados em aplicações que impossibilitam sua coleta, e foi coletado
292.614,00 m³.
As recomendações a seguir tem objetivo de aumentar os volumes de OLUCs
coletados elevando-se proporcionalmente os volumes de óleos básicos rerrefinados:
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Observou-se um volume de 656.550,00 m³ de OLUCs que não foi coletado e
não se sabe o destino dos mesmos, sendo necessário novos estudos objetivando
identificá-los.
Incluir no artigo na Portaria nº 362/05 do Conselho Nacional de Meio
Ambiente (Conama), solicitando aos produtores de lubrificantes que informem
trimestralmente a Agência Nacional de Petróleo (ANP) os compradores de
lubrificantes em volumes superiores a 1M³ (um metro cúbico) permitindo que se faça
um balanço de massa, comparando-se com os volumes recolhidos de OLUCs e
também fornecendo tal listagem aos rerrefinadores para que possam orientar a
coleta.
Informe conjunto da Agência Nacional de Petróleo (ANP) e principais
fabricantes de lubrificantes aos clientes que comprem acima de 1M³ (um metro
cúbico) de lubrificantes mensalmente, sobre a importância do rerrefino para o meio
ambiente e a economia de divisas para o país e alertando sobre os riscos
ambientais e de segurança e higiene que os OLUCs representam e prestando
informações sobre a forma correta de armazenar adequadamente os OLUCs
evitando contaminações e possíveis misturas com outras substâncias indesejáveis.
Criação de um artigo na Portaria nº 362 que permita que os fiscais da Agência
Nacional de Petróleo (ANP) e Órgãos Estaduais de Meio Ambiente a coleta de
amostras de óleos utilizados na fabricação de graxas, utilizados em fornos e
caldeiras evitando que os OLUCs sejam utilizados de forma inadequada como
matéria prima ou para gerar energia, neste último caso principalmente em fundições
e forjarias.
Incluir artigo na Legislação Tributária, isentando de Programa de Integração
Social (PIS), Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins),
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) e Importo sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços (ICMS) e substituição tributária dos produtos lubrificantes
formulados exclusivamente com óleos básicos rerrefinados.
Essa dissertação recebeu o prêmio Selo Ambiental dado pela Prefeitura de
Guarulhos em 2010, pela contribuição efetiva a melhoria ambiental (ANEXO D)
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ANEXO A – Formulário para registro de produto óleo lubrificante
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Figura 13 – Modelo do formulário
Fonte: Agência Nacional de Petróleo (1999g)
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Figura 14 – Detalhamento das características do Hitec 9325
Fonte: Afton (2009)
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Figura 15 - Detalhamento das características do Shellvis 216
Fonte: Infineum Aditivos (2009)
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Figura 16 - Detalhamento das características do Lubrizol 7745
Fonte: Lubrizol Corporation (2009)
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ANEXO B – Aprovação do Wekefield Reciclo SAE 20W-50, API-SJ. Publicação no
Diário Oficial da União
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ANEXO C – Produto apresentado e vendido ao mercado

94

Figura 17 – Nota fiscal para a Walmart Brasil
Fonte: L.W. A. Lubrificantes (2009b)
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Figura 18 – Nota fiscal para a Bom Preço Bahia Supermercados
Fonte: L.W. A. Lubrificantes (2009b)
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Figura 19 – Nota fiscal para a Bom Preço Supermercados do Nordeste
Fonte: L.W. A. Lubrificantes (2009b)
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ANEXO D – Certificado verde
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