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RESUMO 

 

Neste estudo foi desenvolvida uma proposta tecnológica para a substituição aos 

filtros de óleo automotivos atuais (modelo blindado) a fim de reduzir o óleo 

lubrificante residual. Este resíduo é considerado como Classe I –NBR 10004 

(perigoso) por conter óleo lubrificante no seu interior. A avaliação da legislação 

brasileira em vigor, incluindo a Resolução CONAMA número 362 de 2005 que 

prioriza o recolhimento e destinação ao rerrefino do óleo lubrificante usado, e 

determina que todo material contaminado deve ser reciclado e, em caso de falta de 

tecnologia disponível, estes materiais devem ser destinados a aterros industriais 

como resíduo tóxico. Com o objetivo de quantificar o óleo residual, foi conduzido um 

experimento com filtros de óleo blindados Purflux LS218, onde 120 amostras foram 

pesadas antes e depois de seu uso para determinar o volume de óleo retido. Para 

desenvolver uma nova proposta, foi feita uma pesquisa com profissionais da área 

automotiva para identificar as oportunidades de melhoria principais a aplicar no 

protótipo. A pesquisa forneceu importantes ideias para criar um modelo virtual e, 

posteriormente, um protótipo que foi aplicado em um motor de ciclo Otto durante 

20.000 km. Os resultados de óleo retido tanto do filtro blindado quanto do filtro 

protótipo foram analisados para demonstrar os ganhos em diminuição do óleo 

lubrificante retido. A quantidade de óleo lubrificante retido no filtro blindado LS218, 

após o uso e correto escoamento, foi, em média, 118,4 ml de óleo, enquanto que 

para o protótipo foi de 39 ml. Esta diferença representa uma redução de 67%. Com 

essa redução aplicada a frota brasileira em 2015, de 48.266.804 de carros, 

aproximadamente 4 milhões de litros de óleo lubrificante seriam destinados 

diretamente ao rerrefino sem processos intermediários de separação após a troca. 

 

Palavras chave: Óleo lubrificante; Filtro; Rerrefino; Desenvolvimento; Impacto 

Ambiental. 

 

 



 

 

 

ABSTRACT  

 

In this study, a prototype oil filter was developed as a replacement for the shielded 

filters currently used in automotive applications. The goal was to reduce the residual 

lubricating oil disposed with a used filter. This is considered to be a Class I, waste 

(dangerous), under NBR 10004. Current Brazilian legislation, including CONAMA 

Resolution No. 362 of 2005, prioritizes the collection and disposal of used lubricating 

oil, and requires all contaminated material to be recycled or, where current 

technology does not permit this, to be sent to industrial landfills certified to handle 

toxic waste. To quantify the volume of residual oil in a commercial shielded oil filter, 

an experiment was conducted using 120 samples of a standard model. These 

samples were weighed before and after use. Before developing our novel design, a 

survey was conducted of professionals from the automotive field, to identify the main 

opportunities for progress. On the basis of the useful suggestions provided, a digital 

model and later a prototype were developed. The prototype was tested in an Otto 

cycle engine for 20,000 km. The oil retained in a conventional shielded filter and in 

the prototype was compared. The volume of lubricating oil retained by the 

commercial shielded filter, after use and drainage, was 118.4 ml on average, 

compared with 39.0 ml for the prototype, a reduction of 67%. Extrapolating this 

reduction to the 2015 Brazilian fleet of 48,226,804 cars the results suggest that 

approximately 4 million liters of extra lubricating oil could be sent directly for re-

refining, without requiring further separation after the filter exchange. 

 

 

Key words: Lubricant oil; Filter; Rerrefino; Reduction; Development; Environmental 

Impact. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A crescente preocupação com a poluição atmosférica mundial vem sendo 

motivo de vários estudos não só dos países industrializados, mas também daqueles 

em desenvolvimento. Nas últimas décadas, as emissões de contaminantes 

aumentaram, causando impactos diretos na poluição atmosférica relacionados 

principalmente a qualidade do ar, a qual é diretamente influenciada pelas emissões 

de poluentes de origem veicular e industrial (CETESB, 2015). 

A contaminação por produtos e subprodutos de todos os tipos de processos 

faz com que as normas e legislações em todo o mundo, inclusive no Brasil, tornem 

necessárias medidas de gestão de resíduos mais eficientes e de novas tecnologias 

e processos. Neste intuito, políticas de controle e tratamento de resíduos líquidos, 

gasosos e sólidos foram implantadas ao longo dos anos, sendo a relação entre 

resíduos e problemas ambientais mais evidente quando relacionada a resíduos 

sólidos (DEMAJOROVIC, 1995). No Brasil, a política nacional de controle da 

poluição ambiental é gerida pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA.   

Para os veículos automotores as regulamentações de sua produção são 

muito claras e seguem normas nacionais e internacionais, porém as legislações 

ambientais estão em diferentes níveis de regulamentação e fiscalização nos 

diferentes países. No Brasil, a emissão de contaminantes ambientais decorrentes da 

manutenção durante a vida útil de um veículo fica de difícil controle devido ao 

constante aumento da frota e a facilidade de descarte das peças após uso, por parte 

dos seus condutores e prestadores de serviços (PASSOS, 2013).  

Com uma frota legalizada no ano de 2015 de 48.266.804 carros de passeio 

(DENATRAN, 2016) o Brasil tem um potencial crescente de resíduos gerados, 

advindos do uso de combustíveis, lubrificantes, peças plásticas e metálicas. 

Algumas peças têm seu ciclo de vida muito curto, porém com alto poder de 

contaminação, sendo um destes componentes o filtro de óleo lubrificante do motor 

automotivo, para o qual existem vários modelos, não havendo uma padronização por 

parte dos fabricantes de meios filtrantes e das montadoras.  

Automóveis, ônibus, caminhões, motocicletas, barcos, trens, aviões, além de 

um grande número de equipamentos motorizados tais como colheitadeiras, tratores 

e motosserras, destinados e adaptados aos mais diversos fins, adotando as mais 
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variadas formas e modelos, têm algo em comum: dependem de lubrificação, em 

especial nos seus motores, para seu perfeito funcionamento (APROMAC, 2008). 

Trocar o óleo lubrificante dos veículos é um ato dos mais corriqueiros para 

os milhões de motoristas brasileiros, que necessitam realizar esta troca em um posto 

de combustíveis ou oficina para esta finalidade. Contudo, poucas pessoas sabem 

dos riscos para o ambiente, para a saúde humana e até para a economia do país 

que o gerenciamento inadequado do óleo lubrificante usado quando é retirado do 

motor do automóvel ou do equipamento pode causar, sendo este resíduo 

classificado NO Brasil como perigoso conforme a NBR 10004, 2004. 

Dentre os modelos de meios filtrantes existentes, verificam-se vantagens e 

desvantagens do ponto de vista ambiental. O filtro de óleo lubrificante do motor 

torna-se uma peça crítica para a gestão de resíduos, uma vez que o sistema de 

filtragem do veículo tem a função de reter as diversas partículas e impurezas 

existentes no circuito de lubrificação geradas pelo uso do motor (GM, 2011). Ele tem 

a finalidade de separar as partículas que são prejudiciais ao funcionamento do 

motor, sendo sua troca estipulada conforme o fabricante. 

No Brasil os carros de passeio utilizam dois tipos de filtro: o blindado, 

composto pela carcaça, elemento filtrante, válvulas de alívio e anti-retorno (SOGEFI 

FILTROS, 2016); e o refil, sendo que o meio filtrante de refil apresenta o menor 

potencial de geração de resíduos devido ao menor volume de descarte de material 

durante sua troca. No entanto seu uso é reduzido devido a necessidade de estar 

incorporado desde o início no projeto dos veículos, o que deixa o sistema 

dependente das montadoras que, por sua vez, evitam este tipo por requerer mais 

componentes que o blindado e um possível ganho de massa para os veículos.  

Atualmente a reciclagem de materiais requer instalações e equipamentos de 

alto valor, sendo que na maioria das vezes os produtos originados de materiais 

reciclados são vendidos a preços mais baixos que os preços de produtos originados 

com materiais não reciclados (BELLMANN e ANSHUMAN, 2000). Além disso, 

mundialmente os veículos produzidos são compostos por inúmeras partes com curto 

ciclo de vida e que demandam trocas periódicas. Nesse sentido, vários estudos 

holísticos e de propostas alternativas estão sendo publicados (PEASLEE e 

ROBERTS, 1997 (a); BENSON et al., 2000; EL-FADEL e KHOURY, 2001; 

LEBRETON e AXEL, 2006). 
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Estudos nestas áreas são extremamente necessários principalmente quando 

as leis ambientais não são claras em relação aos componentes de estudo, como é o 

caso de filtros de óleo pós-utilização. No Brasil, a frota nacional em 2012 era de 32,1 

milhões de veículos, equivalente a 3,1% da frota mundial (IERVOLINO, 2012). 

Estimando-se, em média, que sejam 3 trocas de filtro ao ano, o consumo de filtros 

de óleo no Brasil seria de 96,3 milhões de filtros de óleo ao ano, sem considerar o 

crescimento da frota. A destinação correta seria em aterros sanitários para produtos 

perigosos, porém, mesmo sem estudos ou dados que comprovem proporções de 

destinação incorreta, os filtros usados também são enviados a aterros sanitários 

comuns.  

Nestas condições, surgem estudos e propostas de modelos alternativos, 

conferindo visibilidade a um problema crescente com alto impacto ambiental. A 

correta destinação do óleo utilizado foi estudada por vários autores (EL-FADEL e 

KHOURY, 2001; TRISTÃO et al., 2010; COSTA et al., 2012), porém a quantidade de 

estudos direcionados às demais partes dos filtros de óleo necessitam de 

desenvolvimento. 

A proposta deste estudo é o desenvolvimento de um modelo intermediário, 

que incorpora as melhores características, que os filtros atualmente comercializados, 

que possibilite menor retenção de óleo lubrificante pós-uso, facilite a separação dos 

componentes e possa ser reutilizado, em concordância com a necessidade atual. 

 

1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 Objetivo geral 

 

O objetivo geral deste trabalho é desenvolver e avaliar uma alternativa 

tecnológica para o filtro de óleo blindado automotivo com a premissa da redução de 

materiais para descarte a cada troca e melhoramento da separação de óleo residual 

após o uso, reduzindo o impacto ambiental deste tipo de filtro. 
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1.1.2 Objetivos específicos 

 Determinar o potencial de geração de resíduo – óleo lubrificante – em um 

dos modelos de filtros de óleo do tipo blindado para veículos 

comercializados no Brasil; 

 Realizar entrevistas com profissionais da área mecânica que tenham 

contato direto ou indireto com a troca de filtros de óleo automotivos 

objetivando a melhor funcionalidade, boa adaptabilidade e facilidade de 

montagem 

 Desenvolver um protótipo de filtro com a premissa de reutilização de 

partes dos componentes do mesmo após uso; 

 Determinar o potencial de geração de resíduos da unidade lubrificante do 

modelo proposto e comparar com o modelo convencional. 

 

1.2 JUSTIFICATIVA 

 

Em um país como o Brasil com uma frota de pouco mais de 48.266.804 

carros de passeio em circulação (DENATRAN, 2016), sendo 62,78% destes 

automóveis com idade superior a 10 anos de uso (FENABRAV, 2017), o resíduo 

gerado por estes veículos se torna uma preocupação quanto à sua destinação.  

Os filtros de óleo lubrificante possuem um ciclo de vida determinado pelos 

fabricantes e apresentam um nível de toxidade elevada, devido seu contato e 

armazenamento de óleo em seu interior. Este componente, por ser muitas vezes 

lacrado, torna-se de difícil escoamento e separação dos materiais de sua 

composição interna (PEASLEE e ROBERTS, 1997; EL-FADEL e KHOURY, 2001).  

Neste cenário, e com enfoque na diminuição de contaminantes ambientais, 

como o óleo lubrificante e peças contaminadas com óleo, a pesquisa e 

desenvolvimento de tecnologia são necessários. O desenvolvimento de novos 

processos de separação e diminuição dos resíduos de maior toxidade aplicável a 

veículos novos e a veículos em circulação, desempenha um importante papel na 

sustentabilidade mundial.  
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Atualmente, não são encontradas no mercado alternativas que propiciem a 

substituição dos modelos de filtros de óleo lubrificante por modelos menos poluentes 

(CHEIS, 2012). 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 INDÚSTRIA AUTOMOBILÍSTICA 

 

A indústria automobilística mundial tem seus primórdios a partir da criação 

do primeiro motor a vapor de condensação por Humphrey Gainsborough em 1760. 

Sua origem data do final do século XIX, em 1885 mais precisamente, quando foi 

desenvolvido o primeiro veículo motorizado para fins comerciais. O modelo possuía 

apenas três rodas, um motor a gasolina, e foi desenvolvido pelo engenheiro alemão 

Karl Bens (DAIMLER, 2016).  

Outro engenheiro alemão que foi de grande importância para a história do 

automóvel foi Gottlieb Daimler que no ano de 1886, em Stuttgart, desenvolveu o 

primeiro veículo de quatro rodas com motor de combustão interna (DAIMLER, 2016). 

Porém, ainda de forma artesanal, a produção de automóveis na Europa era 

baseada nas experiências acumuladas pelos trabalhadores das fábricas de 

máquinas e ferramentas locais (HOLBOLD, 2010). Nesta forma de produção os 

processos não garantiam a simetria para as peças e carros produzidos e também 

possuíam um alto custo para o produto final com baixo volume de produção 

(SANTOS, 1999). 

Com o surgimento do modelo de produção em massa, inserido no século XX 

nos Estados Unidos por Henry Ford (SZEZERBICKI et al., 2004), iniciou-se também 

o processo de mudanças técnicas na fabricação de automóveis, o que resultaria em 

mudanças sociais e na paisagem urbana mundial pelas próximas décadas e até a 

atualidade. 

De acordo com dados da Organização Internacional dos Fabricantes de 

Veículos Automotores (OICA), a indústria automobilística apresenta um expressivo 

crescimento anual nos últimos anos (Figura 1), sendo que em 2005 este segmento 

movimentou cerca de € 2 trilhões.  

Em todo o mundo, são identificadas poucas empresas responsáveis pela 

produção de aproximadamente 75% da demanda automotiva mundial. Por esta 

razão o caráter oligopolista deste mercado (BEDÊ, 1996). Em todo o mundo, esse 

http://www.oxfordshireblueplaques.org.uk/blue-plaque-humphrey-gainsborough-1718-1776.aspx
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setor emprega mais de oito milhões de funcionários diretamente e estima-se que, 

para cada emprego direto, mais cinco indiretos são gerados (GABRIEL et al., 2011). 

 

FIGURA 1 – PRODUÇÃO MUNDIAL DE VEÍCULOS (2000 – 2015). 

 

FONTE: OICA, 2016 

 

Outra importante mudança produzida por este setor é na economia global. 

Esta indústria possui importantes desdobramentos produtivos (Figura 2), sendo que 

outros setores foram ativados com a indústria automotiva, como a produção de 

borracha, do vidro e do aço, que possuem respectivamente 50%, 25% e 15% do 

total de sua produção voltadas para a indústria automotiva (CASOTTI et al., 2008). 

 

FIGURA 2 – CADEIA ECONÔMICA AUTOMOTIVA. 

 

FONTE: ANDRADE, et al., 2012 

 

A indústria automobilística mundial é constituída de dois grandes complexos 

produtivos: as montadoras e os fornecedores de autopeças (ROTTA et al., 2008).  
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A montagem de veículos é sua principal atividade, formada por um pequeno 

número de grandes empresas internacionalizadas, organizadas em parques 

industriais de diferentes países e que possuem exclusividade de comercialização de 

suas marcas e modelos de veículos (BEDÊ, 1996). Gabriel, et al. citam que os 

elevados ganhos de economia de escala e de aglomeração, dentre outras barreiras 

à entrada no processo de produção de um automóvel, são fundamentais para a 

compreensão do comportamento deste mercado.  

Para os autores Ferraz, et al. (1996) e Casotti, et al. (2008) este setor está 

em processo de fortalecimento, motivo pelo qual muitas vezes são firmados acordos 

de incorporações, fusões, joint ventures e parcerias comerciais das mais diversas 

naturezas que, de uma forma geral, reafirmam a estrutura de mercado oligopolizado 

deste setor econômico (GABRIEL et al., 2011). 

 

2.1.1 Indústria automobilística no Brasil 

 

 Nos países da América Latina, a indústria automobilística chegou somente 

após a segunda guerra mundial. No Brasil, embora a Ford tenha instalado sua 

primeira unidade em 1919 e seis anos depois a General Motors, ambas apenas 

faziam a montagem de carros/caminhões cuja maioria das peças eram importadas 

(ROTTA et al., 2008). 

A partir de 1956, iniciou-se o desenvolvimento deste setor produtivo no 

Brasil com a chegada das empresas Volkswagem, Toyota, Ford, Mercedez Benz e 

Scania (SANTOS et al., 1999). 

Todo o processo de fabricação gera milhões de empregos em todo mundo e 

movimenta bilhões de dólares, gerando lucros para as empresas que os fabricam. 

Em território nacional, segundo Andrade et al. (2012) a indústria automobilística gera 

1,5 milhões de empregos diretos e indiretos, com um faturamento anual por volta de 

US$ 107,6 bilhões gerados pelas 53 fábricas instaladas em 9 estados brasileiros, 

sendo 26 montadoras, 500 empresas voltadas para peças e 4.554 concessionárias 

(Figura 3). 

Nos últimos dez anos a indústria automobilística no Brasil passou por um 

período de forte crescimento em 2009, retornando a nono lugar no cenário mundial 

em 2015 (ANDRADE et al., 2012), como mostrado na TABELA 1.  



21 

 

 

 

FIGURA 3 – DADOS SETOR AUTOMOBILÍSTICO BRASILEIRO. 

 

FONTE: ANDRADE et al., 2012 

 

TABELA 1 – RANKING MUNDIAL DE PRODUÇÃO DE VEÍCULOS (2005-2015) 

 
2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 

1° China China China China China Eslovênia China Japão Japão Japão EUA 

2° EUA EUA EUA EUA EUA China Japão China EUA EUA Japão 

3° Japão Japão Japão Japão Japão Japão EUA EUA China China Alemanha 

4° Alemanha Alemanha Alemanha Alemanha Alemanha EUA Alemanha Alemanha Alemanha Alemanha China 

5° 
Coreia 
do Sul 

Coreia 
do Sul 

Coreia 
do Sul 

Coreia 
do Sul 

Coreia 
do Sul 

Alemanha 
Coreia 
do Sul 

Coreia 
do Sul 

Coreia 
do Sul 

Coreia 
do Sul 

Coreia 
do Sul 

6° Índia Índia Índia Índia Índia 
Coreia. 
do Sul 

Brasil Brasil França França França 

7° México México Brasil Brasil Brasil Índia Índia França Brasil Espanha Espanha 

8° Espanha Brasil México México México Brasil Espanha Espanha Espanha Brasil Canadá 

9° Brasil Espanha Tailândia Canadá Espanha Espanha França Índia Canadá Canadá Brasil 

10° Canadá Canadá Canadá Tailândia França México México México Índia México 
Reino 
Unido 

 

FONTE: ADAPTADO OICA, 2016 

 

Este fato pode ser explicado a partir de 2004, do processo de 

desindustrialização, causado principalmente pelo aumento de importação de 

máquinas, equipamentos, componentes e produtos acabados (IERVOLINO, 2012). 

Além do aumento significativo nas importações de veículos, e o início da crise 

econômica mundial.  

A queda na produção nacional pode ser verificada de acordo com os dados 

da ANFAVEA, 2017 apresentados na FIGURA 4. 
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FIGURA 4 – PRODUÇÃO DE VEÍCULOS NO BRASIL (2011 – 2016). 

 

FONTE: ANFAVEA, 2017 

 

Embora o Brasil já tenha alcançado a quarta posição no ranking mundial de 

vendas de veículos (CARDOSO, et al., 2012), em 2016 figurou como o sétimo maior 

mercado em vendas de veículos leves do mundo (Figura 5), consolidando assim sua 

importância global no mercado internacional de veículos.  

 

FIGURA 5 – RANKING MUNDIAL DE VENDAS DE VEÍCULOS – 2015 (EM MILHÕES) 

 
 

FONTE: OICA , 2016 

 

 

 De acordo com as principais entidades de análise do setor automobilístico, 

a frota mundial em 2010 foi estimada em 1,02 bilhão de veículos. O Brasil, no 

mesmo ano, possuía a 8ª maior frota, com um total de 32,1 milhões de veículos, 

equivalente a 3,1% da frota mundial. Os EUA, China e o Japão possuem as maiores 

frotas, com respectivamente 240,5, 78 e 75,4 milhões de veículos, representando 

39% do total mundial (IERVOLINO, 2012). 
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2.2 FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE 

 

O filtro de óleo do motor tem a função de reter as diversas partículas e 

impurezas existentes no circuito de lubrificação, geradas pelo uso do motor, tais 

como agentes oxidantes, partículas de metal, poeira e sujeiras. Além disso, um filtro 

em perfeitas condições contribui para um fornecimento constante de fluxo de óleo ao 

sistema de lubrificação do motor. A troca do filtro de óleo deve ser conforme 

orientações fabricante automotivo, podendo variar com o tipo de veículo e óleo 

utilizado (GM, 2011). 

Basicamente, os filtros de óleo lubrificante devem atender as funções de 

reter os contaminantes que possam causar danos ao perfeito funcionamento do 

motor contidos no sistema de lubrificação, principalmente os abrasivos (metais), do 

atrito das partes moveis do motor e da decomposição química que permanecem em  

suspensão no óleo lubrificante, e do carbono resultante da queima do combustível, 

que causa o desgaste prematuro, reduzindo a vida útil do motor mantendo as 

características da estrutura do óleo e a eficiência do motor, oferecendo proteção aos 

veículos (SOGEFI FILTROS, 2016). 

O óleo que circula no sistema de lubrificação do motor é filtrado por um 

papel especial, contido dentro da carcaça do filtro, que retém quase todas as 

impurezas. A válvula de retenção retém o óleo no interior do filtro no momento em 

que o motor estiver desligado, permitindo assim uma lubrificação instantânea na 

próxima partida, evitando que o motor trabalhe a seco.  

Nos casos em que, por negligência, o filtro estiver saturado por falta de 

troca, uma válvula de segurança (by-pass) se abre automaticamente, permitindo a 

passagem livre do óleo para o motor, mesmo sem filtrá-lo. A válvula assegura a 

continuidade da lubrificação do motor, mesmo com o óleo contaminado. Porém, esta 

é uma condição que deve ser evitada, pois trará prejuízos aos componentes internos 

do motor e ao meio ambiente. A válvula by-pass fica localizada no filtro ou no bloco 

do motor (GM, 2011). 
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2.2.1 Tipos de filtros de óleo 

 

Com base na pesquisa em catálogos de vendas de fabricantes de filtros de 

óleo, foram encontrados 4 modelos distintos: Filtro blindado, filtro refil ou ecológico, 

filtro centrífugo e filtro metálico. Destes filtros, o centrífugo atualmente é utilizado 

apenas em motocicletas. A descrição de funcionamento de cada tipo de filtro, bem 

como os tipos de sistemas de filtragem, será detalhada nos tópicos a seguir. 

 

2.2.1.1 Filtro blindado 

 

Utilizado na maioria dos veículos comercializados no Brasil, tem sua 

aplicação facilitada por ser uma peça única de fácil troca, com menor possibilidade 

de vazamentos. É composto pela carcaça, elemento filtrante, válvulas de alívio e 

anti-retorno segundo GM, 2011 (Figura 6). O elemento filtrante é fabricado com um 

papel especial tratado quimicamente. (SOGEFI FILTROS, 2016). 

 

FIGURA 6 – COMPONENTES DO FILTRO DE ÓLEO BLINDADO 

 

FONTE: GM, 2011 

 

A grande vantagem deste tipo de filtro é a facilidade de substituição. Porém, 

por serem blindados, não é possível esgotar todo seu lubrificante antes do descarte 

para reciclagem, além da quantidade e diversidade de materiais aplicados na sua 
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fabricação. Estas características criam um impacto muito grande ao meio ambiente 

no momento do descarte do filtro e do óleo. Um filtro convencional blindado tem 

carcaça em um tipo de aço, base em outro tipo, tubo interno e válvulas em outro etc., 

e todos estes materiais diferentes unidos por processos de recravagem ou colados 

com adesivos com formulações complexas, que não permitem a incineração dos 

mesmos com facilidade. (CAFER, 2011). 

 

2.2.1.2 Filtros refil ou ecológico  

 

O filtro de óleo ecológico está há mais de 10 anos no mercado nacional e, no 

entanto, ainda é considerado um produto novo, já que as montadoras não aplicaram 

esse conceito em todos os seus veículos. Inicialmente, esse produto foi 

desenvolvido para atender as necessidades ambientais, buscando uma solução de 

produto reciclável, depois, para se tornar internacionalmente competitivo (CHEIS, 

2012). 

Este tipo de filtro é composto apenas do meio filtrante, sendo que as 

válvulas anti-retorno e “by-pass” fazem parte do cabeçote ou bloco do motor 

(SOGEFI FILTROS, 2016) (Figura 7). 

 

FIGURA 7 – ELEMENTO FILTRANTE ECOLÓGICO FOBR50S 

 

FONTE: JAPANPARTS CATALOG, 2016 

 

Enquanto o filtro convencional possui difícil reciclagem, pois é composto por 

um conjunto selado de partes metálicas que, ao ser retirado do motor, retém uma 

quantidade de lubrificante; no projeto ecológico (Figura 8), apenas o elemento 
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filtrante é substituído, ou seja, o invólucro do filtro de óleo é fixo no motor não sendo 

necessária a sua troca (CHEIS, 2012).  

Os grandes benefícios dos sistemas montados com filtros ecológicos são o 

reaproveitamento total dos fluidos filtrados, através da prensagem destes, e também 

energético, visto que a incineração dos mesmos gera energia térmica, substituindo a 

de outros combustíveis, como carvão e o óleo diesel. No instante da reciclagem o 

produto ecológico dispensa a necessidade de abrir e removê-lo da carcaça, como 

ocorreria com um filtro convencional (CHEIS, 2012). 

 

FIGURA 8 – UNIDADE DE FILTRAÇÃO ECOLÓGICA 

 

FONTE: CHEIS, 2012 

 

Apesar deste filtro não estar disponível para todos os veículos nacionais, 

ainda assim, é significativa a comercialização do produto, não sendo apenas uma 

exclusividade dos automóveis mais caros e importados. Como o filtro ecológico 

depende do conceito do motor, não há, portanto, adaptações para os veículos já 

comercializados. Não existe no mercado nenhuma alternativa que propicie tal 

substituição (CHEIS, 2012). 

 

2.2.1.3 Filtros de óleo centrifugo 

 

Atualmente o filtro centrífugo vem sendo utilizado em grande parte em 

motocicletas. Sua montagem está localizada na extremidade direita do virabrequim 

de motocicletas de baixa cilindrada e é responsável pela separação de impurezas 



27 

 

 

que circulam junto ao óleo no circuito do sistema de lubrificação do motor (Figura 9). 

Trata-se de uma solução simples e eficaz em um sistema de filtragem: o lubrificante, 

forçado pela bomba de óleo, flui pelo circuito e a força centrífuga promovida pela 

rotação do virabrequim separa e retém as impurezas na carcaça do rotor do filtro 

(SOUZA, 2015). 

 

FIGURA 9 – FILTRO DE ÓLEO CENTRIFUGO HONDA CBX 150 

 

 

FONTE: MANUAL HONDA CBX, 2016 

 

2.2.1.4      Filtros metálicos 

 

Nos filtros metálicos o elemento filtrante é uma rede metálica. Em grandes 

instalações há filtros contendo redes ou discos sobrepostos com elementos de lã de 

aço. Retêm as partículas maiores, como poeiras e outras, mas deixam passar 

contaminantes de menor granulometria, tais como produtos de oxidação insolúveis 

(Figura 10).  Segundo Parker Filtration, 2016 estes tipos de filtro podem ser 

utilizados em alguns veículos tais como: Delorean 1981 a 1983;  Audi 1970 a 1992; 

BMW 1968 a 1992; Porche 1972 a 1994. 
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FIGURA 10 – FILTRO DE ÓLEO METÁLICO LFS 35 

 

FONTE: PARKER FILTRATION, 2016 

 

2.2.2 Sistemas de filtragem 

 

Os diversos sistemas de filtragem dependem do projeto do motor e das 

exigências de lubrificação em sua aplicação, conforme as necessidades de maior 

eficiência e melhores resultados no óleo filtrado os sistemas foram evoluindo. A 

seguir são descritos os principais tipos de sistemas de lubrificação. 

 

2.2.2.1      Sistema de filtragem de óleo por circulação 

 

Este tipo de filtração consiste em “forçar” a passagem do líquido através das 

camadas filtrantes por meio de bombeamento, para aumentar a velocidade da 

operação. Este é o principal método utilizado em equipamentos de porte 

relativamente pequeno, permitindo também uma boa facilidade de controlar ou 

intervir no filtro a qualquer tempo. A capacidade final de filtração obtida por este 

processo depende do poder de compressão da bomba ou estação de bombeamento 

para gerar o fluxo do líquido, da altura da coluna e da permeabilidade total da(s) 

camada(s) de filtração utilizada(s) (Tipos Filtração, 2010). 
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2.2.2.2 Sistema de fluxo total "Full Flow" 

 

A filtração do óleo lubrificante por fluxo total é um sistema através do qual 

todo o óleo succionado pela bomba de óleo do motor passa através do filtro. Filtros 

deste tipo devem oferecer baixa restrição ao fluxo do óleo, garantindo ainda alta 

eficiência. Isto significa que o filtro deve garantir imediata e contínua retenção de 

impurezas e partículas metálicas. Para assegurar um fornecimento de óleo suficiente 

ao motor, uma válvula de alívio é construída dentro do sistema de filtração. Sob 

condições normais de operação, a válvula permanece fechada. Quando, porém, o 

filtro se torna muito saturado e restritivo ao fluxo, a válvula se abre e dirige o óleo 

diretamente ao motor. É fato confirmado que é melhor fornecer ao motor óleo impuro 

do que permitir a queima dos mancais por falta total de lubrificação. Atualmente as 

montadoras utilizam mais este sistema (SOGEFI FILTROS, 2016). 

Os motores modernos possuem um sistema de filtragem de óleo 

denominado de “Sistema de Filtragem Total” (Figura 11). Nesse sistema, em 

condições normais, como filtro e óleo limpos, todo o óleo é bombeado para um 

elemento filtrante, geralmente do tipo cartucho, antes de circular no motor (SOGEFI 

FILTROS, 2016). 

 

FIGURA 11 – SISTEMA DE FILTRAGEM DE FLUXO TOTAL 

 

FONTE: SOGEFI FILTROS, 2016 
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2.2.2.3 Sistema de fluxo parcial “By-pass" 

 

Nos sistemas de fluxo parcial (Figura 12), apenas uma pequena 

porcentagem do óleo passa através do filtro. Essa porcentagem é somada ao 

excesso de óleo que retorna ao cárter através de uma passagem lateral controlada 

pela válvula de regulagem de pressão. O fluxo de óleo através de um filtro de fluxo 

parcial é regulado por meio de um orifício calibrado. O óleo filtrado é retornado 

diretamente ao cárter e não dirigido às partes do motor. Nota-se que este sistema 

não é muito utilizado (SOGEFI FILTROS, 2016). 

Neste tipo de purificação só uma parte do óleo em circulação no sistema é 

retirado para purificação, sendo seguidamente devolvido à circulação principal. O 

método de purificação em fluxo parcial deve ser associado a sistemas em fluxo total, 

pois, por si só, não garantiria a quantidade necessária de óleo purificado. Este 

processo permite uma purificação fina e contínua de grandes quantidades de óleo 

(SOGEFI FILTROS, 2016). 

 

FIGURA 12 – SISTEMA DE FILTRAGEM DE FLUXO PARCIAL 

 

FONTE: SOGEFI FILTROS, 2016 
 
 

2.2.2.4 Sistemas de fluxo combinado ou misto 

 

O fluxo de óleo através do sistema de fluxo combinado (Figura 13) funciona 

de forma associada e idêntica às descritas anteriormente. O óleo que passa através 
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do filtro de fluxo total é direcionado às partes do motor que sofrem atrito normal, e o 

óleo que passa pelo filtro de fluxo parcial retorna ao cárter (SOGEFI FILTROS, 

2016). 

 

FIGURA 13 – SISTEMA DE FILTRAGEM COMBINADO OU MISTO 

 

FONTE: SOGEFI FILTROS, 2016 

 

2.3 ÓLEO LUBRIFICANTE 

 

O petróleo após seu processamento apresenta uma grande quantidade de 

subprodutos que, depois de tratados, serão denominados “óleos básicos”, que são a 

matéria-prima principal para a produção dos diversos tipos de lubrificantes conforme 

mencionado na FIGURA 14.  

Os óleos lubrificantes minerais são constituídos por hidrocarbonetos 

parafínicos, naftênicos e aromáticos. Condições rigorosas de refino e tratamento são 

empregadas a fim de obter uma melhor qualidade do produto final. Neste processo, 

faz-se essencial a remoção ou redução dos compostos aromáticos, sulfurados, 

nitrogenados, oxigenados e parafinas lineares, que são indesejáveis na maior parte 

das aplicações.  

Os lubrificantes podem ser subdivididos em: óleos minerais puros, óleos 

graxos, óleos compostos, óleos aditivados e óleos sintéticos (CAMPOS e 

LEONTSINIS, 1990; SEQUEIRA, 1994; ARAÚJO, 1996; CARRETEIRO e MOURA, 

1998; NEALE, 2000).   
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FIGURA 14 – TIPOS DE ÓLEOS BÁSICOS 

 

FONTE: TEXACO, 2016 
 

Os óleos lubrificantes são usados em milhares de tipos e modelos de 

equipamentos mecânicos nos setores industrial, automotivo, ferroviário e marítimo. 

Variados componentes mecânicos como rolamentos, engrenagens, mancais, entre 

outros, necessitam de lubrificação para que operem de forma eficiente e reduzam o 

desgaste (CAMPOS e LEONTSINIS, 1990; CARRETEIRO e MOURA, 1998). 

 

2.3.1 Funções dos lubrificantes  

 

Com o desenvolvimento de equipamentos mecânicos, cria-se a necessidade 

de produtos que sejam capazes de controlar o atrito e o desgaste das partes; 

controlar a temperatura durante o trabalho; controlar a corrosão; atuar na 

transmissão de força mecânica e amortecimento de choques; possibilitar a remoção 

de contaminantes de partes móveis; atuar na vedação dos sistemas e dependendo 

da sua aplicação, na refrigeração, isolamento e proteção do conjunto ou de 

componentes específicos, e até na transferência de determinadas características 

físico-químicas a outros produtos (CERQUEIRA, 2004; APROMAC, 2008). Para 

todas estas atribuições, os óleos lubrificantes são aplicáveis.  
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2.3.2 Óleo motor monoviscoso e multiviscoso 

 

Óleos monoviscosos apresentam maior variação na viscosidade com as 

mudanças da temperatura e óleos multiviscosos apresentam boa lubrificação mesmo 

com ampla variação da temperatura, tanto com o motor na partida, quanto durante o 

trabalho. É o óleo mais indicado por todos os fabricantes de motores e veículos. As 

vantagens destes tipos de óleo são: a economia de combustível, redução do 

consumo de lubrificante, redução do desgaste do motor, principalmente dos mancais 

e melhor partida a frio. 

A figura 15 apresenta o comparativo entre os óleos monograu e multigrau 

correlacionando a viscosidade cinemática com a temperatura: 

 

FIGURA 15 – COMPARATIVO ENTRE ÓLEOS MONOGRAUS E MULTRIGRAUS 

 

FONTE: TEXACO, 2016 

 

2.4 CLASSIFICAÇÃO SAE 

 

A Sociedade dos Engenheiros Automotivos dos Estados Unidos ou de 

acordo com o termo em inglês - Society of Automotive Engineers – SAE, 

estabeleceu a classificação SAE, a qual classifica os óleos lubrificantes pela sua 

viscosidade, indicada por um número e quanto maior este número, mais viscoso é o 

lubrificante. O sistema de classificação estabelece 11 classificações ou graus 

diferentes para a viscosidade dos óleos automotivos, sendo eles: SAE OW, SAE 5W, 
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SAE 10W, SAE 15W, SAE 20W, SAE 25W, SAE 20, SAE 30, SAE 40, SAE 50 e 

SAE 60.   

O número na classificação representa o grau de viscosidade. Quanto maior 

o número, maior a viscosidade em altas temperaturas. Graus menores suportam 

baixas temperaturas sem se solidificar ou prejudicar a bombeabilidade. 

A letra “W” que se segue ao grau SAE é significativa de “winter” (inverno) e 

indica que o óleo é adequado para uso em locais de clima muito frio.  Os óleos que 

tiveram a indicação W devem apresentar valor adequado de viscosidade quanto 

medidos à baixa temperatura estabelecida pela SAE.  As classificações que não 

incluem o W definem graus de óleo para uso em locais de temperaturas mais 

elevadas, sua viscosidade deve ser medida a 100ºC (SAE, 2016). 

Os aditivos tornam possível a fabricação de óleos multigraus. Os óleos 

multigraus são amplamente empregados porque em todas as condições são 

bastante leves para permitir dar a partida no motor com facilidade a baixas 

temperaturas com o motor ainda frio, e suficientemente viscoso para ter um 

desempenho satisfatório a temperaturas elevadas após o aquecimento do motor 

(SAE, 2016). 

 

2.5 CLASSIFICAÇÃO API 

 

O Instituto Americano do Petróleo ou de acordo com o termo em inglês - 

American Petroleum Institute – API, estabelece normas de classificação que baseia-

se em suas características de desempenho e no tipo de serviço a que se destinam.  

O sistema API é um sistema dinâmico que permite acrescentar novas 

categorias à medida que mudam os projetos do motor e que impõem requisitos aos 

óleos automotivos. Hoje existem nove categorias de serviço para óleos de motor à 

gasolina e a álcool: AS, SB, SC, SD, SE, SF, SG, SH e SJ, e dez categorias de 

serviço para óleos de motores diesel: CA, CB, CC, CD, CD-II, CE, CF, CF-2, CF e 

CG-4 (Figura 16) (API, 2016). 

A letra “S” seguida de outra letra (por exemplo, SL) refere-se a óleo 

adequado para motores a gasolina. Segundo a API, “S” é uma categoria para 

serviço de uso pessoal (service). Por coincidência, “S” pode representar “spark 

ignition” (ignição por centelha), que é a forma da combustão nos motores a gasolina. 
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A segunda letra é atribuída alfabeticamente na ordem de desenvolvimento 

(TEXACO, 2016). 

 

FIGURA 16 – CLASSIFICAÇÃO DOS ÓLEOS API. 

 

FONTE: TEXACO, 2016 
 

 

2.6 RISCOS AMBIENTAIS 

 

Lubrificantes sob a forma de óleo de motor são produtos com certo grau de 

perigo e demandam uma manipulação cuidadosa (RAMADASS, et al., 2015). 

Geralmente, o óleo do motor consiste em 90% de fracções de petróleo e 10% 

aditivos. Diferentes marcas de óleos de motores têm diferentes aditivos que 

pertencem a vários grupos como antioxidantes, detergentes, agentes anti-desgaste, 

dispersantes, inibidores de corrosão e melhoradores de índice de viscosidade 

(CAINES e HAYCOCK, 2004). 

Lubrificantes sob a forma de óleo de motor ou óleo de motor são 

consumidos principalmente em automóveis para proteger os motores de combustão 

interna. 

A combustão interna nos motores age como um oxidante e os 

hidrocarbonetos no óleo do motor são parcialmente oxidados quando em contato 

com oxigênio a temperaturas elevadas por longos períodos. Metais como ferro (Fe), 

cobre (Cu), chumbo (Pb), níquel (Ni), cádmio (Cd), etc., usados na fabricação do 
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motor, são catalisadores eficazes de oxidação e aumentam a taxa de oxidação do 

óleo do motor (VAZQUEZ-DUHALTt, 1989; DOMINGUEZ-ROSADO e PICHTEL, 

2003; SINGH et al., 2006). Desta forma, o óleo lubrificante além de carregar uma 

carga original de perigo, recebe um aumento de sua toxidade a medida que seus 

componentes sofrem degradação, gerando compostos mais perigosos para a saúde 

e o ambiente. Esses contaminantes são em sua maioria bioacumulativos e causam 

diversos problemas graves de saúde (APROMAC, 2008). 

Uma vez que o óleo de motor degradado é descartado incorretamente, ele 

tem o potencial de poluir cursos d´água, devido a derramamentos, e solo. A Agência 

de Proteção Ambiental dos EUA (EPA, 2017) informou que 1,0 galão de óleo de 

motor usado pode contaminar 1,0 milhão de litros de água doce. Se descartado no 

esgoto, o óleo lubrificante irá comprometer o funcionamento das estações de 

tratamento de esgoto e água. Em caso de queima, dados da literatura informam que 

a combustão de 20 litros de óleo usado libera para o ar, aproximadamente, 20g de 

metais pesados altamente nocivos ao meio ambiente e à saúde humana afetando 

diretamente o sistema respiratório (DIGILIO, 1986; APROMAC, 2008).  

O Decreto Federal 7.404/10 regulamentou a Lei Federal 12.305/10, que 

instituiu a Política Nacional dos Resíduos Sólidos. Este decreto além de 

regulamentar a lei, criou o Comitê Interministerial da Política Nacional de Resíduos 

Sólidos e o Comitê Orientador para a Implantação dos Sistemas de Logística 

Reversa, tendo, ambos, o propósito de apoiar a estruturação e implementação da lei 

mediante a articulação dos órgãos e entidades governamentais. O Comitê 

Orientador tem o objetivo de "estabelecer a orientação estratégica da 

implementação de sistemas de logística reversa", definindo prioridades e 

cronogramas, além de avaliar e aprovar estudos, diretrizes, necessidades e medidas 

(TREVIZAN, 2017). 

No âmbito federal os filtros usados de óleo lubrificante automotivo não foram 

elencados como prioritários para a Logística Reversa. Contudo, no Estado de São 

Paulo, foram relacionados na Resolução SMA nº 38/2011: Produtos que após o 

consumo resultam em significativo impacto ambiental, demandam estabelecimento 

de sistemas de Política Nacional de Resíduos Sólidos - PNRS (RIBEIRO, 2017). 
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2.7 LEGISLAÇÃO E NORMAS 

 

No Brasil, umas das principais leis ambientais e pioneira a tratar de assuntos 

relacionados ao meio ambiente, é a Lei n° 4.771/65, conhecida como o Código 

Florestal Brasileiro. O referido código apresenta elevado grau de proteção, tanto 

para os ecossistemas florestais, quanto para outras formas de vegetação 

encontradas nos espaços ambientais indicados, consubstanciados nas áreas de 

preservação permanente (APPs) e nas áreas de reserva legal (RL) (LEUZINGER, 

2008). 

Contudo, a incorporação efetiva de assuntos relacionados à conservação do 

meio ambiente deu-se através da Lei 6.938/81, que estabeleceu a Política Nacional 

do Meio Ambiente (PNMA). Desta forma, atribui-se a esta o marco inicial ao cuidado 

com o meio ambiente como um direito próprio e autônomo (RODRIGUES, 2002). 

Anteriormente, a proteção do meio ambiente era feita de modo mediato, indireto e 

reflexo, na medida em que ocorria apenas quando se prestava tutela a outros 

direitos, tais como o direito de vizinhança, propriedade, regras urbanas de ocupação 

do solo etc. (SAUGO et al., 2012). 

Atualmente as políticas de controle, prevenção e reciclagem são dirigidas não 

apenas por fatores ambientais, mas também por fatores econômicos, tecnológicos e 

sociais (KANARI, et al., 2003).  

 

2.7.1 Legislação de óleo lubrificante 

 

De acordo com a Lei federal número 6.938, de 1981, poluição é “a 

degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que direta ou 

indiretamente: a) prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população; b) 

criem condições adversas às atividades sociais e econômicas; c) afetem 

desfavoravelmente a biota; d) afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio 

ambiente; e) lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais 

estabelecidos”. 

Considerando que o uso prolongado de um óleo lubrificante acabado resulta 

na sua deterioração parcial, que se reflete na formação de compostos tóxicos, o 

descarte de óleo lubrificante ou sua queima leva a graves danos ambientais, sendo 
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que o óleo lubrificante usado (OLUC) deve ser preferencialmente reciclado com o 

rerrefino (CONAMA, 2005). 

Conforme a NBR 10004, os filtros de óleo após uso são classificados em: 

Classe I – perigosos, devido a conter óleo lubrificante no seu interior. Por sua vez, a 

Resolução Conama 362/05, no Art. 12, determina-se: “São 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 esgoto 

ou evacuação de águas residuais”. 

Na legislação brasileira determina-se que o óleo lubrificante seja recolhido 

por empresas controladas pela ANP, sendo sua estocagem, transporte e coleta 

controlados (CONAMA, 2005). 

O coletor deve ser uma empresa autorizada pela ANP e licenciada pelo 

órgão ambiental competente para realizar atividade de coleta de óleo no gerador, 

sendo pessoa física ou jurídica que, em decorrência de sua atividade, gera óleo 

usado ou contaminado. A coleta deve ter uma destinação ambientalmente adequada 

com um certificado que comprova os volumes de óleos lubrificantes usados ou 

contaminados coletados serão enviados para o rerrefinador (CONAMA, 2005). 

 A responsabilidade sobre a coleta do óleo lubrificante segundo a Resolução 

n° 362 CONAMA é do produtor, importador, revendedor ou gerador, podendo 

coletar, contratar ou terceirizar uma empresa habilitada pelo órgão competente a 

este serviço. 

Para os produtores e importadores, os Ministérios de Meio Ambiente e de 

Minas e Energia determinam uma coleta de no mínimo 30% do produto 

comercializado. Não integram a base de cálculo da quantia de óleo lubrificante 

usado ou contaminado destinado à pulverização agrícola; para correntes de 

motosserra; indústrias 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; 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 (CONAMA, 2005). 
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2.7.2 Legislação embalagens e resíduos com óleo lubrificante  

 

 A Lei Nº 12.305 instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos, dispondo 

sobre seus princípios, objetivos e instrumentos, bem como sobre as diretrizes 

relativas à gestão integrada e ao gerenciamento de resíduos sólidos, incluindo os 

perigosos, às responsabilidades dos geradores e do poder público. Estão sujeitas à 

observância desta Lei as pessoas físicas ou jurídicas, responsáveis, direta ou 

indiretamente, pela geração de resíduos sólidos e as que desenvolvam ações 

relacionadas à gestão integrada ou ao gerenciamento de resíduos sólidos.   

O art. 33 da Lei Nº 12.305 obriga a estruturar e implementar sistemas de 

logística reversa, mediante retorno dos produtos após o uso pelo consumidor, de 

forma independente do serviço público de limpeza urbana e de manejo dos resíduos 

sólidos, os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de produtos cuja 

embalagem, após o uso, constitua resíduo perigoso, como de óleos lubrificantes, 

seus resíduos e embalagens. 

 

2.7.3 Acordos setoriais 

 

O art. 31 da Lei Nº 12.305 determina que, sem prejuízo das obrigações 

estabelecidas no plano de gerenciamento de resíduos sólidos e com vistas a 

fortalecer a responsabilidade compartilhada e seus objetivos, os fabricantes, 

importadores, distribuidores e comerciantes têm responsabilidade que abrange:   

IV - compromisso de, quando firmados acordos ou termos de compromisso 

com o Município, participar das ações previstas no plano municipal de gestão 

integrada de resíduos sólidos, no caso de produtos ainda não inclusos no sistema de 

logística reversa.   

VI - a cooperação técnica e financeira entre os setores público e privado 

para o desenvolvimento de pesquisas de novos produtos, métodos, processos e 

tecnologias de gestão, reciclagem, reutilização, tratamento de resíduos e disposição 

final ambientalmente adequada de rejeitos;   

VII - a pesquisa científica e tecnológica;   

XVI - os acordos setoriais;   

XVIII - os termos de compromisso e os termos de ajustamento de conduta; 



40 

 

 

XIX - o incentivo à adoção de consórcios ou de outras formas de cooperação 

entre os entes federados, com vistas à elevação das escalas de aproveitamento e à 

redução dos custos envolvidos.   

 

2.8 LOGÍSTICA REVERSA DOS FILTROS DE ÓLEO  

 

É denominada logística reversa de pós-consumo a área que operacionaliza 

o fluxo físico e as informações de bens descartados pela sociedade, que retornam 

ao ciclo produtivo ou ao ciclo de negócios por meio de canais de distribuição 

reversos específicos. Seu objetivo estratégico é agregar valor a um produto que tem 

condição de utilização, ou por produtos que tenham chegado ao seu fim de vida útil, 

estes produtos podem se originar de bens duráveis ou descartáveis e fluir por canais 

reverso de reuso, manufatura ou reciclagem até a destinação final. (LEITE, 2009.) 

Uma vez que as legislações ambientais estão ficando cada dia mais 

rigorosas e específicas, os fabricantes de bens de consumo agregam mais 

responsabilidades sobre os produtos comercializados, sendo estas estendidas até o 

final da vida útil dos mesmos e também aos seus subprodutos e refugo (DAHER, et 

al., 2006; CALDWELL, 1999). 

A estratégia de inserir os bens em um canal reverso de manufatura caso 

tenham condição logísticas, econômicas e tecnológicas, pode ser vantajosa uma vez 

que os materiais constituintes são reaproveitados e tornam-se constituintes em 

matérias primas secundarias que voltam ao ciclo produtivo no mercado 

correspondente (LEITE, 2009). Uma boa estratégia de reaproveitamento viabiliza 

ganhos de competitividade, redução de custos com menor consumo de insumos, 

além de economia no uso de energias industriais no processo produtivo, bem como 

de incentivos fiscais que podem ser implementados na cadeia de logística reversa. 

Estratégias de responsabilidade empresarial de forma a reduzir o impacto no meio 

ambiente podem proporcionar um reforço na imagem corporativa proporcionando 

distinção no mercado consumidor (LEITE, 2009; PORTER, 1989). 

Com a regulamentação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, houve um 

aumento da preocupação das empresas e poder público para o cumprimento desta, 

incluindo-se fabricantes de embalagens de óleo lubrificante e filtro de óleo 

(GOLDEMBERG e CORTEZ, 2017). Ao acabar a vida útil do óleo lubrificante e, por 



41 

 

 

tanto, vindo a se constituir em um resíduo pela legislação vigente, o óleo deverá ser 

coletado em sua totalidade e repassado ao setor de rerrefino como matéria-prima, 

retornando, posteriormente, ao processo de produção de óleo acabado. Isso objetiva 

evitar o descarte em redes de águas pluviais e outras formas de destinação 

inadequadas (CONAMA, 2005). 

Para coibir essas práticas danosas, a legislação ambiental vigente proíbe o 

descarte diretamente nos compartimentos ambientais e a incineração em processos 

térmicos diversos como formas de destinação final de óleo. A mesma legislação 

determina a reciclagem como sendo a destinação ambientalmente correta para esse 

resíduo, em consonância com a “política dos 3 Rs” (reduzir, reusar, reciclar) adotada 

mundialmente. (IBAMA, 2008.) 

O Programa Descarte Consciente Abrafiltros de logística reversa de filtros 

usados do óleo lubrificante automotivo foi implantado nos estados de São Paulo, 

Paraná e Espírito Santo. No ano de 2016 foram reciclados mais de 2,3 milhões de 

filtros. O resultado contribuiu para alcançar a expressiva marca de mais de 7 milhões 

de filtros reciclados desde o início do programa em 2012 (ABRAFILTROS, 2017). 

 

2.8.1 Destino dos componentes do filtro de óleo  

 

Mesmo após a criação da Resolução CONAMA n° 362, dentre outras 

regulamentações predecessoras, nem todos os resíduos que têm contato com o óleo 

foram vistos como uma agressão ao meio ambiente a ponto de não entrarem 

claramente na regulamentação (CONAMA, 2005). A inexistência de uma indicação 

clara e precisa quanto à destinação correta dos resíduos sólidos oleosos alimenta a 

forte tendência de que estes materiais acabem em aterros sanitários, como resíduos 

comuns. 

A abordagem correta, a qual a legislação deixa por interpretação, é de que 

todo o material contaminado por óleo lubrificante deve ser destinado 

preferencialmente para reciclagem. Sendo impossibilitada esta alternativa, todos os 

materiais devem ser levados a aterros licenciados de resíduos perigosos, e a 

armazenagem realizada sobre uma bacia de contenção em tambores ou locais que 

impossibilitem o vazamento de óleo. Filtros de óleo usados devem ter o escoamento 

do óleo lubrificante restante sendo acondicionado em separado em local adequado e 

http://www.deltasaneamento.com.br/
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destinado a reciclagem ou levado a aterro licenciado de resíduos perigosos 

(APROMAC, 2005). 

Este capítulo de referência da literatura, permitiu evidenciar a necessidade 

de estudos voltados para o desenvolvimento de novas tecnologias, sendo que as 

atualmente as mais utilizadas não são voltadas para um processo de reutilização e 

separação dos componentes. Observa-se também, de forma geral, uma legislação 

voltada para o óleo lubrificante usado, porem a mesma legislação não incentiva uma 

política de desenvolvimento de tecnologia para separação de componentes do filtro 

de óleo lubrificante, ou diminuição do resíduo próximo da fonte de geração. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

Neste capítulo, apresentam-se os materiais utilizados e os procedimentos 

realizados no desenvolvimento da pesquisa. O material é listado abaixo e os 

procedimentos são descritos nos itens seguintes. 

 

3.1  MATERIAIS 

A fim de determinar o potencial de geração do resíduo de óleo lubrificante de 

um filtro de óleo do tipo blindado, foram utilizadas 120 amostras do filtro de marca 

Purflux modelo LS218 (Figura 17) de características técnicas específicas para 

modelos de automóveis fabricados pela empresa Renault do Brasil, que seguem 

abaixo: 

 Altura: 49 mm 

 Diâmetro externo: 76 mm 

 Furo roscado: M20x1,5 

 

FIGURA 17: FILTRO PURFLUX LS218 

  

FONTE: PURFLUX CATALOG, 2016 

 

Para as avaliações de massa, utilizou-se balança de marca RO Plus, modelo 

H1794, com capacidade de 2 kg, resolução de 0,1 g. O fluido lubrificante utilizado 

foi: Shell PC 1277 15W-40. 

O questionário elaborado para busca de oportunidades de melhoria nos 

filtros e aplicado em profissionais da área automotiva encontra-se no apêndice 

(Apêndice A). 
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Com a finalidade de viabilizar a abertura do filtro protótipo, possibilitando 

assim a troca das partes internas necessárias, foi desenvolvida uma chave de 

abertura, construída em aço carbono n.1045. Para as peças internas do protótipo 

foram utilizados os componentes do filtro de óleo FRAM PH5796. Nos testes foi 

utilizado um veículo da marca Renault, modelo Logan 2009 1.6 L HI Torque, 8 

válvulas. 

 

3.2  MÉTODOS 

 

3.2.1 Pesquisas qualitativa com profissionais da área automobilística 

Após o aprofundamento de conhecimentos sobre os modelos de filtros de 

óleo atualmente comercializados, fez-se necessário investigar o mercado 

consumidor destes, de modo a obter material empírico rico o suficiente para ser 

tomado como fonte de melhorias para o protótipo. 

O preparo para a realização das entrevistas visou, sobretudo, proporcionar 

situações de contato, informal, de forma a propiciar um discurso livre e direto, com 

foco nos objetivos da pesquisa e significativo no contexto investigado, tal como é 

recomendado por diversos autores (DUARTE, 2004; MAGNANI, 1986).  

Assim, o público alvo desta pesquisa foi definido como profissionais da área 

automobilística, que tenham como escopo de suas respectivas funções a 

troca/manuseio de filtros de óleo de motor. Sendo que a aplicação do questionário 

ocorreu nos locais de trabalho destes profissionais. 

O questionário elaborado (TABELA 2), e que encontrasse no Apêndice A, 

contém 5 (cinco) perguntas abertas, com objetivos diferenciados: 

 Primeira e segunda perguntas: Verificação dos conhecimentos prévios 

dos entrevistados; 

 Terceira e quarta perguntas: Obtenção de opiniões práticas de trabalho 

com filtros de óleo, oriundas da vivência destes profissionais; 

 Quinta pergunta:  Sugestões de melhoria nos modelos atuais, afim de 

avaliar oportunidades para o desenvolvimento do protótipo; 
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Perfurado 

TABELA 2: QUESTIONARIO PARA ENTREVISTAS 

 Questionário: 

1ª) Quais tipos de filtros de óleo lubrificante são trocados no estabelecimento? 

2ª) Existe algum outro tipo de design de filtro de óleo lubrificante conhecido? 

3ª) Quais são os principais problemas encontrados no filtro refil? 

4ª) Quais são os principais problemas encontrados no filtro blindado? 

5ª) Dentre os modelos, quais as características desejadas nos filtros? 

 

FONTE: O AUTOR (2017) 

3.2.2 Análises comparativa entre filtros comerciais e modelo proposto 

Para fins de quantificação do potencial de geração de resíduos da unidade 

lubrificante Purflux LS218, foram realizadas pesagens, para determinação da massa 

inicial, antes de seu uso, e massa final, após o preenchimento manual com óleo 

lubrificante de motor e respectiva absorção de óleo. O tempo de absorção foi de 3 a 

4 minutos.  

O ângulo de escoamento de óleo residual foi escolhido com base no estudo 

realizado por Gaigajus, 2010. Neste estudo, o autor realizou uma série de medições 

em diferentes condições com a finalidade de quantificar a taxa de recuperação do 

óleo incorporado nos filtros. Com base nos experimentos o autor concluiu que o fator 

mais importante que afeta a taxa de drenagem do óleo incorporado aos filtros é o 

ângulo de escoamento, sendo o ângulo de 0° o que apresentou melhor resultado 

(Figura 18).  

FIGURA 18 - ÂNGULO DE ESCOAMENTO DO FILTRO LS218 

 

 

 

 

 

 

   

FONTE ADAPTADA DE GAIDAJIS (2011) 
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Para as pesagens dos filtros pós-utilização, os mesmos foram submetidos a 

escôo do óleo residual durante 10 minutos em posição horizontal, ângulo 0°, 

temperatura ambiente (~25°C), sobre um funil metálico conforme metodologia 

estabelecida por Gaidajis (2011) (Figura 19).   

 

FIGURA 19: AMOSTRA DE QUANTIFICAÇÃO DE MASSA INTERNA – FILTRO SOBRE FUNIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: O AUTOR (2017) 

 

3.2.3 Desenvolvimentos do protótipo  

 

Para desenvolvimento do protótipo foram realizadas entrevistas com 

profissionais da área mecânica, cujo cumprimento de suas respectivas funções exija 

o contato direto com a troca de filtros de óleos em automóveis de passeio, foco 

deste estudo. Objetivando a melhor funcionalidade, boa adaptabilidade e facilidade 

de montagem.  

A determinação do desenho e modelagem da unidade física proposta foi 

realizada no software Solid Works versão 2016 SP0. A construção do protótipo se 

deu através de aço carbono 1045 em uma oficina de tornearia para fins de pesquisa. 

Para quantificação da massa final, seguiu-se o mesmo procedimento empregado 

aos filtros Purflux LS218, sendo utilizado o protótipo preenchido com os anéis de 

vedação e meio filtrante de filtros de óleo da marca Fram e modelo PH5796. Os 

dados obtidos foram compilados para posterior avaliação comparativa.  

Filtro de óleo Purflux, 

escoando em tanque 

de armazenamento 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 DESENVOLVIMENTO DO PROTÓTIPO 

 

Para fins de desenvolvimento do protótipo, foram levantadas opiniões de 

profissionais da área automobilística através de entrevistas com o intuito de 

identificar possíveis oportunidades de melhoria em relação ao filtro blindado. Foram 

entrevistados 5 profissionais, sendo as opiniões compiladas na TABELA 3. De 

acordo com as respostas na tabela, as principais oportunidades são a redução de 

vazamentos e facilidade de acesso para troca. 

 

TABELA 3: ENTREVISTAS COM PROFISSIONAIS DA ÁREA AUTOMOBILÍSTICA. 

E
n

tr
e
v

is
ta

d
o

s
 Questionário 

Quais tipos de filtros 

de óleo lubrificante 

são trocados no 

estabelecimento? 

Existe algum outro 

tipo de design de filtro 

de óleo lubrificante 

conhecido? 

Quais são os 

principais problemas 

encontrados no filtro 

refil? 

Quais são os principais 

problemas encontrados 

no filtro blindado? 

Dentre os modelos, quais 

as características 

desejadas nos filtros? 

1 

Blindado e Refil Motos 

Amassamento do Oring 

Quantidade de peças 

Dificuldade no acesso 

Quebra do corpo do refil 

Dificuldade de acesso na 

troca 

Oring quadrado não dá 

problema de vazamento em 

modelos importados 

2 
Blindado e Refil Não 

Vazamento de óleo pelo 

oring 

Dificuldade de acesso 

para troca 

Acesso / Ferramenta melhor 

para troca 

3 

Blindado e Refil Não 
Vazamento de óleo pelo 

oring 

Dificuldade de acesso 

para troca 

Falta de ferramenta para 

troca 

Acesso / Ferramenta melhor 

para troca 

4 
Blindado e Refil Motos Sem problema  

Cabeça sextavada no filtro 

para facilitar a troca 

5 
Blindado e Refil Não 

Quebra do corpo do refil 

Dificuldade de acesso 

Dificuldade de acesso 

para troca 
Ser de fácil troca 

 

FONTE: O AUTOR (2017) 

 

As opiniões dos entrevistados apontam falhas corriqueiras em filtros hoje 

comercializados no mercado e que causam, no momento da troca, falhas ou 

processos inadequados relativos ao desenvolvimento deste componente. 
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Para o desenvolvimento deste trabalho, pontos chaves que foram indicados 

como vazamentos e designs mais adequados propiciaram o desenvolvimento de um 

modelo mais robusto, sendo o primeiro protótipo, passível de reutilização sem que 

fossem identificados vazamentos durante os experimentos realizados.  

O processo de fabricação escolhido para construção do protótipo foi o de 

usinagem e as dimensões foram estipuladas pela limitação do processo de 

fabricação e equipamento, sendo feito com a melhor viabilidade em relação ao custo 

do mesmo. Nem todos os pontos levantados na pesquisa puderam ser aplicados no 

protótipo devido ao processo de fabricação escolhido, contudo devem ser analisados 

em novos modelos.  

O protótipo desenvolvido consiste em carcaça ou capa, tampa e placa de by-

pass (Figura 20). Com diâmetro de 95 mm, altura de 58,90 mm e massa de 792,9 g, 

esta unidade montada é maior e mais pesada quando comparada ao filtro comercial 

com diâmetro igual a 49 mm, altura de 76 mm e massa total de 216,68 g. 

O dimensionamento do protótipo foi definido levando em consideração os 

componentes internos, uma vez que os mesmos seriam aproveitados do filtro 

comercial, em conjunto com o diâmetro máximo para montagem do filtro no veículo. 

Outro ponto considerado foi o custo de prototipagem considerando o processo de 

fabricação.  

Embora a massa total exerça pouca ou nenhuma influência para os dados 

de escoamento de óleo residual, conforme dados de pesagem obtidos e que serão 

discutidos a seguir, a massa do protótipo pode ser um ponto negativo para as 

montadoras de veículos automotores que estão em constante busca pela redução 

de massa e material em seus produtos afim de melhorarem a eficiência enquanto 

diminuem a emissão de poluentes (CARBONI, 2012). 

O material utilizado para o protótipo é o aço 1045, sendo o de melhor custo 

para a finalidade desempenhada. Estudos relacionados a materiais alternativos 

trazem opções viáveis na relação custo benefício, como os polímeros de engenharia 

especial (PINHEIRO e OLIVEIRA, 2012), que são denominados plásticos de 

altíssimo desempenho por possuírem alto módulo de elasticidade quando 

submetidos a elevadas temperaturas. São leves, não corrosivos, fáceis de 

processamento, fáceis de moldar e bons isolantes térmicos (WIEBECK e HARADA, 

2004). 
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A placa de by-pass (Figura 21) é oriunda de um filtro de modelo comercial. 

Foi reutilizada durante os experimentos, e sua vida útil necessita ser determinada 

através de estudos específicos. Os planos mecânicos de construção do protótipo e 

plano 3D da chave de abertura são apresentados pelas figuras 22, 23, 24, 25, 26, 27 

e 28.  

 

FIGURA 20 – PROTÓTIPO 

          

FONTE: O AUTOR (2017) 

 

FIGURA 21 - PLACA "BY PASS"                   

      

FONTE: O AUTOR (2017) 

 

FIGURA 22 -  VISTA EM CORTE. 1. TAMPA; 2. CORPO; 3. ANEL DE VEDAÇÃO SUPERIOR; 4. 

ANEL DE VEDAÇÃO INFERIOR. 

 

FONTE: O AUTOR (2017) 
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FIGURA 23 -  TAMPA – PLANO MECÂNICO VISTA DE TOPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: O AUTOR (2017) 

 

 

FIGURA 24 -  TAMPA – PLANO MECÂNICO 

 

FONTE: O AUTOR (2017) 

 

FIGURA 25 - CORPO – PLANO MECÂNICO. A) MEDIDA DOS ÂNGULOS; B) CORTE NA SECÇÃO 

VERTICAL; C) VISTA ISOMÉTRICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: O AUTOR (2017) 
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FIGURA 26 - ANEL DE VEDAÇÃO SUPERIOR. A) CORTE NA SECÇÃO HORIZONTAL; B) CORTE 

NA SECÇÃO VERTICAL; C) VISTA ISOMÉTRICA 

 

FONTE: O AUTOR (2017) 

 

FIGURA 27 - ANEL DE VEDAÇÃO INFERIOR. A) CORTE NA SECÇÃO HORIZONTAL; B) CORTE 

NA SECÇÃO VERTICAL; C) VISTA ISOMÉTRICA      

 

FONTE: O AUTOR (2017) 

 

FIGURA 28 - CHAVE DE ABERTURA FILTRO PROTÓTIPO 

 

FONTE: O AUTOR (2017) 
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Os componentes como os anéis de vedação (Figura 29), anel diafragma 

(Figura 30) e meio filtrante (Figura 31), de acordo com a proposta deste estudo, são 

os itens de troca necessária, utilizados no modelo comercial, previamente informado. 

 

FIGURA 29 - ANEL DE VEDAÇÃO 

 

FONTE: O AUTOR (2017) 

 

FIGURA 30 – DIAFRAGMA OU VÁLVULA DE RETENÇÃO      FIGURA 31 - ELEMENTO FILTRANTE 

                                                    

FONTE: O AUTOR (2017)                                                       FONTE: O AUTOR (2017) 

 

 

4.2 POTENCIAL DE GERAÇÃO DE RESÍDUOS 

 

Após verificação dos catálogos dos filtros disponíveis no mercado brasileiro 

nas fabricantes Japanparts; Manh-Filter; Mahle; Fram; Wega; Tecfil e Delphi (MANN 

FILTER CATALOG, 2016; MAHLE, 2016; FRAM, 2016; WEGA, 2016; TECFIL, 2016; 

DELPHI, 2016), não foi encontrada uma opção para filtros de óleo lubrificante que 

não fossem do modelo blindado ou do modelo refil. 

Sendo uma vez definido pelo fabricante do veículo o tipo de filtro as 

fabricantes do filtro seguem as características originais com pequenas variações em 

seu formato; cor e dimensões externas e vedações. A figura 32 apresenta as 

características técnicas do filtro de óleo da marca Japanparts utilizado em veículos 

da marca Renault, modelo Logan 1.6, objeto utilizado em estudo. 
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FIGURA 32 - FILTRO DE ÓLEO BRINDADO JAPANPARTS FO8915 

 

FONTE: JAPANPARTS CATALOG, 2016 
 

 

4.2.1 Potencial de geração de resíduo – Filtro blindado purflux LS218 

 

O potencial de geração de óleo residual foi avaliado realizando-se o 

processo de escoamento e pesagem de 120 amostras do filtro original Purflux LS218 

em veículo de modelo Logan 2009 1.6 L HI Torque, 8 válvulas.  

Para obtenção dos resultados de volume de óleo residual, seguiu-se a 

metodologia proposta por Gaidajis (2011), na sua melhor posição de escoamento 

com ângulo de 0º e temperatura ambiente (~25°C), sendo os filtros livres de 

perfuração. Em outro estudo (ROBERTS e PEASLEE, 1998) a temperatura e a 

viscosidade do óleo, além do ângulo de escoamento, são apresentados como 

fatores principais que afetam a taxa de drenagem.  Em ambos os estudos citados 

acima, foram realizados experimentos com os filtros perfurados e não perfurados. Os 

melhores resultados obtidos foram com filtros perfurados. 

Para este estudo, os filtros não foram perfurados e os resultados obtidos 

(Apêndice B) mostram que o volume de retenção de óleo lubrificante foi 

relativamente regular com um valor médio de 118,4 ml o que corresponde a 53% de 

ganho de massa de óleo que fica retido em ângulo de 0°. Este resultado é igual ao 

do estudo de Roberts e Peaslee, 1998 (b) quanto ao maior percentual de 

recuperação de óleo escoado, em mesmo ângulo, de filtros perfurados (53%), e está 

em linha com o estudo de Gaidajis (2011), que apresentou taxa de recuperação de 
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118,4 ml                             0,1184 L 

0,1184 L x 48.266.804 = 5.714.790 L         equação (1) 

óleo retido de 55% também em filtros perfurados e em mesmo ângulo de 

escoamento.  

No estudo de Roberts e Peaslee, 1998 (b) a melhor taxa de recuperação foi 

de 70%. Neste experimento o ângulo de escoamento utilizado foi de 30° e a 

obtenção desta taxa se deve ao fato de que os filtros inicialmente eram novos, 

preenchidos com óleo lubrificante novo e drenado após o aquecimento em 100°. No 

presente estudo, os filtros da proposta foram utilizados em condições reais e 

coletados após a sua eliminação em postos de troca de filtros de óleo lubrificante.  

Considerando o volume encontrado nos filtros do presente estudo, e 

aplicando a frota de veículos brasileiros em 2015 (48,3 milhões DENATRAN, 2016), 

têm-se um acumulado de aproximadamente 5,7 milhões de litros de óleo retidos em 

meios filtrantes, um volume considerável caso não seja destinado ao rerrefino. A 

equação 1 mostra o procedimento de cálculo do volume potencial de óleo retido no 

filtro Purflux LS218. 

 

 

 

 

A avaliação de massa dos filtros novos e sem óleo, apresentou variação nos 

resultados com uma amplitude de dispersão de 6,1 g (TABELA 4). Este fato pode ser 

explicado considerando variações no processo de produção dos filtros, por parte das 

empresas fabricantes.  

A densidade: 855 kg/m3 a 15°C / 59°F do óleo Shell PC1277 (SAE15W40) 

está descrita na ficha de segurança do mesmo (FISPQ) o qual está no APÊNDICE 3. 

 
TABELA 4 - RESULTADOS OBTIDOS SOBRE PESAGEM FILTROS PURFLUX LS218 

 

 

Filtro novo 
blindado – 

Purflux LS218 
(g) 

Filtro após 
escoamento – 10 
minutos ≈25° C 

(g) 

Diferença 
de massa 

(g) 

Densidade do 
óleo  

Shell PC1277  
(g/ml) 

Óleo 
residual (ml) 

V = m / d 

Média 216,7 317,9 101,2 0,855 118,4 

Desvio padrão 1,1 1,5 0,9 - 1,0 

Máximo 219,5 321,8 102,9 0,855 120,4 

Mínimo 213,4 314,2 100,0 0,855 117,0 

Amplitude 6,1 7,6 2,9 - 3,4 

 
FONTE: O AUTOR (2017) 
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4.2.2 Potencial de geração de resíduo - Filtro protótipo 

 

Para viabilizar a avaliação do filtro protótipo em condições reais de 

utilização, o filtro comercial, que estava no carro de teste, foi substituído pelo filtro 

protótipo. Sendo montado no veículo em mesmo posicionamento do filtro comercial, 

conforme mostra a figura 33, e sem qualquer ajuste específico do veículo.  

Juntamente com a construção do filtro protótipo, foi desenvolvida uma chave 

de abertura com formato apropriado para possibilitar a abertura do filtro teste, 

expondo o meio filtrante e permitindo a retirada do mesmo após o fim de sua vida. 

 

FIGURA 33 – IMAGENS DE UM FILTRO COMERCIAL (a) E DE UM FILTRO PROTÓTIPO (b) NO 

CARRO SOB TESTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: O AUTOR (2017) 

 

O filtro em teste correspondeu às expectativas de funcionalidade, 

apresentando funcionamento comparável ao modelo comercial, sem apresentar 

vazamentos ou ocasionar alertas de fluxo de óleo no painel do veículo.  

O protótipo foi instalado, mantido no veículo até que este completasse 

10.000 km de rodagem para posterior realização da troca, conforme recomendado 

no manual do automóvel pelo fabricante do modelo. Devido ao tempo para atingir a 

quilometragem necessária à troca do filtro, e à limitação de materiais e recursos, foi 

possível a produção de apenas um protótipo. Pelos motivos expostos, a captação 

dos resultados de desempenho do filtro protótipo, foi limitada a 2 (dois) testes 

práticos.  

Os resultados dos testes práticos mostraram diminuição do volume de óleo 

lubrificante residual no meio filtrante e vedações, quando comparado com o volume 

a) b) 
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residual no filtro blindado comercial. Embora a redução não tenha sido somente no 

que diz respeito ao óleo lubrificante, mas também em toda sua massa.  

Na TABELA 5 são apresentados os resultados das pesagens de óleo 

residual no modelo de filtro proposto pós experimento prático, considerando 10 

minutos de escoamento.  

 

TABELA 5 - RESULTADO DA PESAGEM DE RESÍDUO NO MODELO PROPOSTO 

 1 2 Média 

Massa total do protótipo (g) 792,9 792,9 792,9 

Massa do filtro limpo (g) 71,2 75,3 73,3 

Massa dos retentores limpos (g) 11,6 11,3 11,5 

Massa total das peças limpas (g) 82,8 86,6 84,7 

Massa após escoamento, sem carcaça, filtro (g) 104,9 108,2 106,6 

Massa após escoamento, sem carcaça, retentores (g) 11,8 11,5 11,7 

Massa após escoamento, sem carcaça, total (g) 116,7 119,7 118,2 

Diferença de massa (g) 33,9 33,1 33,5 

Óleo residual (ml) - V = m / d 39,6 38,7 39,2 

 

FONTE: O AUTOR (2017) 

 

O filtro blindado modelo comercial apresentou uma massa média de 317,9 g 

em peças para descarte juntamente com o conteúdo residual de óleo lubrificante, 

sendo que o modelo proposto reduziu a massa total de resíduo gerado para 118,2 g, 

representando uma redução de 63% em massa de resíduo que seria destinada a 

aterros sanitários ou a processos de retrabalho, como reciclagem. 

Determinando a massa do filtro de óleo FRAM PH5796, utilizado a mesma 

metodologia anteriormente citada, verificou-se uma massa média de 344,4 g, com 

variação de 7,6 % adicional quando comparado ao filtro Purflux LS218. O resultado 

residual de óleo lubrificante no modelo FRAM PH5796, foi de 116,7 ml, uma variação 

inferior a 1,2 %, quando comparado ao modelo Purflux LS218.  

Desta forma o resultado de resíduo de óleo apresentou um valor menor no 

modelo FRAM PH5796. Este apresentou uma massa do componente inteiro maior, 

de acordo com as pesagens na tabela 6. Os resultados obtidos são: Filtro Purflux 

LS218 com 216,7 g e o filtro FRAM PH5796 com 244,6 g.  

Estas variações podem ser atribuídas a variações de processo de fabricação 

e materiais dos dois fabricantes de filtro. 
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TABELA 6 - RESULTADOS OBTIDOS SOBRE PESAGEM DE FILTROS FRAM PH5796 

Amostras 

Filtro novo 
blindado – 

FRAM 
PH5796 (g) 

Filtro após 
escoamento – 10 
minutos ≈25° C 

(g) 

Diferença 
de massa 

(g) 

Densidade do 
óleo  

Shell PC1277  
(g/ml) 

Óleo 
residual (ml) 

V = m / d 

1 243,1 344,4 101,3 0,855 118,5 

2 244,7 344,9 100,2 0,855 117,2 

3 244,4 344,7 100,3 0,855 117,3 

4 246,2 344,5 98,3 0,855 115,0 

5 244,5 343,5 99,0 0,855 115,8 

Média 244,6 344,4 99,8 0,855 116,7 

 

FONTE: O AUTOR (2017) 

 

O emprego da tecnologia proposta neste estudo pode resultar, ainda, em 

ganho no processo de separação de componentes metálicos, borrachas e meios 

filtrantes. Tais componentes internos ficam disponíveis de forma que, no momento 

da troca, seja feita a separação seletiva. 

Com a separação seletiva das peças internas, o processo de 

desenvolvimento de componentes com maior vida útil e de reutilização pode ser 

incentivado por modelos comerciais sustentáveis. 

A redução de óleo lubrificante residual quando comparando o modelo 

comercial com o modelo proposto foi de 67%, onde a média de óleo lubrificante 

residual no filtro Purflux LS218 foi de 118,4 ml no modelo proposto foi de 39,2 ml, 

conforme demonstrado no cálculo da equação 2. 

Com essa redução aplicada a frota brasileira em 2015, de 48.266.804 de 

carros (DENATRAN), aproximadamente 3,8 milhões de litros de óleo lubrificante 

seriam destinados diretamente ao rerrefino sem processos intermediários de 

separação após a troca, de acordo com o calculo da EQUAÇÃO 3. 

 

  

 

 

 

 

O protótipo constitui um primeiro modelo funcional, misto, de filtros blindados 

e filtros de óleo refil para veículos com projeto original de fábrica de filtro de óleo 

 

118,4 ml – 39,2 ml = 79,2 ml                    equação (2) 

79,2 ml                             0,0792 L 

 

0,0792 L x 48.266.804 = 3.822.731 L    equação (3) 
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lubrificante blindado, sendo esta uma alternativa adaptável ao modelo de veículo 

escolhido.  

O modelo desenvolvido é um protótipo inovador, não sendo encontradas 

outras alternativas similares no mercado ou em pesquisas de patentes. Assim, para 

o modelo proposto, foi realizado o depósito de registro de pedido nacional de 

invenção sob o número de processo: BR 20 2017 008340 9, em conjunto com o 

Instituto de Tecnologia para o Desenvolvimento. 
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5. CONCLUSÃO 

A revisão de literatura mostrou que atualmente não existem muitas opções 

de modelos de filtros de óleo lubrificante. Não foram encontrados modelos 

comerciais ou de estudos de filtros que priorizem a redução de resíduo de óleo 

lubrificante. 

Assim, a pesquisa realizada, mostra que os diferentes sistemas de filtragem, 

com seus tipos de meios filtrantes e óleos lubrificantes, demandam estudos 

direcionados para o entendimento de seu desempenho, com a quantificação da 

geração de resíduos nocivos ao meio ambiente e seu potencial risco. 

O resultado obtido com o processo de fabricação do protótipo de filtro de 

óleo lubrificante, desde o modelo virtual até o protótipo, mostrou-se viável e 

funcional, mesmo utilizando peças do modelo blindado (FRAM PH5796).  

Com base nos resultados obtidos com a verificação de resíduo total gerado 

pelo modelo de filtro blindado LS218 e pelo modelo proposto, observou-se uma 

redução considerável da massa total de resíduo gerado. A porcentagem total de 

redução de 67%, constituída pelos materiais utilizados na composição das partes 

dos filtros e na quantidade média de óleo lubrificante residual. 

Desta forma os resultados foram satisfatórios, e o estudo resultou em uma 

nova proposta tecnológica para a diminuição de resíduos de óleo lubrificante um 

filtro de óleo blindado, um problema encontrado em todo o território nacional e 

mundial. 

Essa proposta está protegida por meio de um pedido de patente nacional de 

invenção junto ao INPI inscrita sob o registro BR 20 2017 008340 9, datado de 24 de 

abril de 2017. 
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6. TRABALHOS FUTUROS  

 

Como trabalhos futuros alguns pontos foram identificados uma vez que o 

projeto foi focado na diminuição do resíduo e não nos processos de fabricação e nos 

custos de fabricação. Também não foram foco do trabalho o fluxo completo do 

resíduo e suas cadeias de logística reversa, sendo estes pontos avaliados de forma 

superficial. 

Incentivos ao desenvolvimento de novas alternativas podem gerar novos 

processos e fluxos que propiciem redução na geração de resíduos ambientais, o que 

seria benéfico no panorama atual de crescimento da frota de veículos e a também 

crescente problemática ambiental nos mais diferentes segmentos. 

Para otimização de dimensões e massa do protótipo, faz-se necessário um 

novo estudo sobre o modelo proposto, levando em consideração o processo de 

fabricação, material a ser utilizado, dimensões, para que as propostas de filtro 

permitam a aplicação ao maior número de veículos em circulação e novos 

desenvolvimentos da indústria automobilística, assim como para a produção em 

escala. 

Neste contexto, faz-se necessário um estudo mais abrangente para 

determinar com maior precisão os ganhos levantados pelo sistema proposto no 

protótipo com a abertura e separação dos componentes internos. Também é 

possível desenvolver peças direcionadas a novos modelos, que propiciem maior 

facilidade na troca e garantam a separação dos materiais. 

Considerando o avanço em relação ao modelo protótipo até um filtro de óleo 

lubrificante com o propósito comercial, são necessários estudos sobre adaptação 

dos componentes de forma a definir sua vida útil, recomendando a quantidade de 

reutilizações, bem como a avaliação criteriosa de materiais para sua fabricação a fim 

de preservar as características de funcionalidade e adaptabilidade ao uso comercial. 

Para determinar maiores ganhos em relação a diminuição de resíduo, o 

estudo da massa de filtros, utilizados em condições reais, FRAM PH5796 e Purflux 

LS218, podem demonstrar de forma prática o ganho relatado neste trabalho. 

Podendo ser avaliando os resultados obtidos em relação a variação de tipos de 

veículos e óleos disponíveis no mercado. 
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Outra possibilidade refere-se a ganhos tangíveis com custos de fabricação e 

diminuição de matérias para a fabricação dos filtros. Quanto aos ganhos intangíveis, 

pode-se listar, a melhoria da imagem de marca dos fabricantes de filtro, podendo 

afetar o desenvolvimento de veículos que poderiam implementar de imediato 

soluções de diminuição de reutilização parcial de seus componentes de desgaste 

cíclico. 
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APÊNDICES 

Apêndice 1: QUESTIONARIO PARA ENTREVISTA COM PROFISSIONAIS DA 

ÁREA AUTOMOTIVA 

 

Questionário exploratório de oportunidades em sistemas de filtração. 

Nome:  

Empresa:  Profissão:  

Perguntas:  

1 Quais tipos de filtro de óleo lubrificante são trocados no 

estabelecimento? 

  

2 Existe algum outro tipo de "desing" de filtro de óleo lubrificante 

conhecido? 

  

3 Quais são os principais problemas encontrados no filtro refil? 

  

4 Quais são os principais problemas encontrados no filtro blindado? 

  

5 Dentre os modelos quais as características desejadas nos filtros? 
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Apêndice 2: TABELA DE RESULTADOS DA PESAGEM DO FILTRO LS218 

 

Amostras 

Filtro novo 
Blindado 
fabrica 
Purflux 
LS218 

Filtro após 
escoamento 10 min 

angulo 0º 

Diferença de 
massa 

Densidade do 
Oleo 

15W40  

Oleo residual (ml) 
volume = massa/densidade 

1 215,5 317,6 102,1 0,855 119,4 

2 217,0 318,3 101,3 0,855 118,5 

3 217,1 317,3 100,2 0,855 117,2 

4 215,8 316,3 100,5 0,855 117,5 

5 213,4 314,2 100,8 0,855 117,9 

6 217,8 318,2 100,4 0,855 117,4 

7 216,4 318,6 102,2 0,855 119,5 

8 216,0 316,1 100,1 0,855 117,1 

9 216,4 316,8 100,4 0,855 117,4 

10 215,1 316,9 101,8 0,855 119,1 

11 215,8 318,4 102,6 0,855 120,0 

12 215,2 316,6 101,4 0,855 118,6 

13 215,9 318,1 102,2 0,855 119,5 

14 215,7 316,0 100,3 0,855 117,3 

15 215,7 315,8 100,1 0,855 117,1 

16 216,8 319,0 102,2 0,855 119,5 

17 215,2 315,8 100,6 0,855 117,7 

18 217,0 318,7 101,7 0,855 118,9 

19 218,3 318,4 100,1 0,855 117,1 

20 216,7 317,2 100,5 0,855 117,5 

21 216,3 318,9 102,6 0,855 120,0 

22 216,2 316,6 100,4 0,855 117,4 

23 215,6 316,9 101,3 0,855 118,5 

24 218,0 319,2 101,2 0,855 118,4 

25 216,3 317,3 101,0 0,855 118,1 

26 216,3 318,5 102,2 0,855 119,5 

27 216,7 317,8 101,1 0,855 118,2 

28 216,1 317,1 101,0 0,855 118,1 

29 217,0 318,8 101,8 0,855 119,1 

30 216,0 316,5 100,5 0,855 117,5 

31 216,8 318,0 101,2 0,855 118,4 

32 217,1 318,4 101,3 0,855 118,5 

33 215,5 316,6 101,1 0,855 118,2 

34 216,7 317,7 101,0 0,855 118,1 

35 218,0 320,8 102,8 0,855 120,2 

36 216,1 318,7 102,6 0,855 120,0 

37 215,3 316,4 101,1 0,855 118,2 

38 216,0 318,2 102,2 0,855 119,5 

39 217,0 319,0 102,0 0,855 119,3 

40 216,1 316,9 100,8 0,855 117,9 

41 218,5 319,0 100,5 0,855 117,5 

42 215,3 316,2 100,9 0,855 118,0 

43 216,7 317,9 101,2 0,855 118,4 

44 215,4 316,5 101,1 0,855 118,2 

45 217,8 319,1 101,3 0,855 118,5 

46 218,5 319,8 101,3 0,855 118,5 

47 219,5 320,7 101,2 0,855 118,4 

48 218,9 321,0 102,1 0,855 119,4 

49 219,5 321,6 102,1 0,855 119,4 

50 217,6 319,1 101,5 0,855 118,7 

51 218,2 318,3 100,1 0,855 117,1 

52 219,0 320,0 101,0 0,855 118,1 

53 218,2 318,7 100,5 0,855 117,5 

54 217,2 317,4 100,2 0,855 117,2 

55 217,0 318,2 101,2 0,855 118,4 

56 216,5 318,9 102,4 0,855 119,8 

57 217,3 317,3 100,0 0,855 117,0 

58 216,2 316,2 100,0 0,855 117,0 

59 217,6 320,1 102,5 0,855 119,9 

60 216,1 318,7 102,6 0,855 120,0 

61 219,0 319,9 100,9 0,855 118,0 

62 215,3 318,1 102,8 0,855 120,2 
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63 218,3 320,0 101,7 0,855 118,9 

64 217,9 319,3 101,4 0,855 118,6 

65 215,9 318,1 102,2 0,855 119,5 

66 217,0 319,2 102,2 0,855 119,5 

67 219,3 321,8 102,5 0,855 119,9 

68 216,4 317,0 100,6 0,855 117,7 

69 215,7 315,7 100,0 0,855 117,0 

70 216,3 316,3 100,0 0,855 117,0 

71 218,3 318,4 100,1 0,855 117,1 

72 216,5 316,7 100,2 0,855 117,2 

73 217,0 317,3 100,3 0,855 117,3 

74 216,3 316,8 100,5 0,855 117,5 

75 217,2 317,8 100,6 0,855 117,7 

76 216,6 317,0 100,4 0,855 117,4 

77 216,8 317,9 101,1 0,855 118,2 

78 215,5 316,6 101,1 0,855 118,2 

79 215,8 315,8 100,0 0,855 117,0 

80 215,2 315,3 100,1 0,855 117,1 

81 218,4 318,6 100,2 0,855 117,2 

82 216,0 317,5 101,5 0,855 118,7 

83 217,6 320,5 102,9 0,855 120,4 

84 215,9 316,3 100,4 0,855 117,4 

85 214,3 314,4 100,1 0,855 117,1 

86 216,2 316,4 100,2 0,855 117,2 

87 215,9 317,1 101,2 0,855 118,4 

88 216,6 317,7 101,1 0,855 118,2 

89 217,8 319,8 102,0 0,855 119,3 

90 216,4 319,0 102,6 0,855 120,0 

91 217,4 319,1 101,7 0,855 118,9 

92 217,9 320,6 102,7 0,855 120,1 

93 215,7 315,9 100,2 0,855 117,2 

94 215,8 317,3 101,5 0,855 118,7 

95 215,3 317,5 102,2 0,855 119,5 

96 215,4 316,5 101,1 0,855 118,2 

97 217,4 317,6 100,2 0,855 117,2 

98 215,5 316,6 101,1 0,855 118,2 

99 216,0 318,2 102,2 0,855 119,5 

100 216,9 318,9 102,0 0,855 119,3 

101 217,1 318,2 101,1 0,855 118,2 

102 216,4 317,9 101,5 0,855 118,7 

103 216,8 318,6 101,8 0,855 119,1 

104 216,5 316,9 100,4 0,855 117,4 

105 216,1 318,7 102,6 0,855 120,0 

106 218,8 321,2 102,4 0,855 119,8 

107 217,4 317,6 100,2 0,855 117,2 

108 216,0 317,5 101,5 0,855 118,7 

109 218,0 319,2 101,2 0,855 118,4 

110 216,2 316,3 100,1 0,855 117,1 

111 217,9 320,0 102,1 0,855 119,4 

112 215,0 317,1 102,1 0,855 119,4 

113 217,0 317,2 100,2 0,855 117,2 

114 215,3 316,8 101,5 0,855 118,7 

115 216,7 319,0 102,3 0,855 119,6 

116 215,5 316,9 101,4 0,855 118,6 

117 216,9 319,0 102,1 0,855 119,4 

118 216,4 317,5 101,1 0,855 118,2 

119 218,1 320,3 102,2 0,855 119,5 

120 215,7 315,7 100,0 0,855 117,0 

Média 216,7 317,9 101,2 0,855 118,4 

Desvio padrão 1,1 1,5 0,9 
 

1,0 

Máximo 219,5 321,8 102,9 
 

120,4 

Mínimo 213,4 314,2 100,0 
 

117,0 

Amplitude 6,1 7,6 2,9 
 

3,4 
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Apêndice 3: FICHA DE SEGURANÇA DE PRODUCTO QUÍMICO 
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