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RESUMO 

 

A oficina mecânica Santa Luzia está localizada no bairro da Areinha em São Luís do 

Maranhão. É considerada uma empresa de pequeno porte no ramo de manutenção de veículos 

automotivos e, por sua vez, está enfrentando problemas relacionados ao gerenciamento dos 

seus resíduos oleosos. Apesar das dificuldades, esta empresa possui parcerias com 

cooperativas com o objetivo de destinar corretamente os resíduos considerados perigosos. 

Com o uso do modelo de transformação, é possível visualizar aquilo que a empresa possui 

como recursos de transformação e transformados (input), assim como os ganhos com o valor 

agregado (output) após passar por um processo de transformação. Sabe-se que, para o 

armazenamento e a destinação dos resíduos, são estabelecidas normas regulamentadoras que 

garantem a segurança operacional ao longo de cada processo. Além disso, tem-se que o LAIA 

compreende um fichário capaz de analisar o nível de importância de cada aspecto e seus 

possíveis impactos ambientais gerados durante as atividades de coleta e armazenamento de 

resíduos perigosos. Portanto, através da utilização da metodologia MASP, o presente trabalho 

tem como principal objetivo identificar e avaliar, através do uso das ferramentas de qualidade, 

os problemas relacionados ao tratamento dos resíduos oleosos gerados pela oficina mecânica 

Santa Luzia, bem como sugerir possíveis soluções para cada contramedida diagnosticada após 

planificação das ações levantadas ao final do processo de análise.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

A partir do crescimento da tecnologia e do uso de bens e consumos, houve um 

aumento na geração de resíduos com os mais diferentes tipos de armazenamento, transporte e 

destinação. A gestão desses resíduos, quando atribuída de maneira incorreta, dificulta não só 

as características fundamentais da empresa, como também, o meio ambiente com os sub 

resíduos que são formados durante as atividades.   

Quando acondicionados de forma inadequada os resíduos tornam-se fundamentais 

para a poluição, o que é um risco para a sociedade. Dessa forma, o resíduo quando bem 

organizado, pode tornar o processo de coleta mais claro e objetivo. A resolução do CONAMA 

Nº 275/01 desenvolve a padronização das cores que se utilizam nos coletores dos resíduos das 

diferentes especificações e também a forma exata de como identificar esses tipos de 

recipientes que não só armazenarão o resíduo, como também, o transportarão para os locais de 

coleta seletiva.   

Nesse contexto, observando a oficina mecânica Santa Luzia, tem-se entre os 

principais resíduos de uso para manutenção e trabalho nos veículos automotivos, o óleo 

lubrificante que se desenvolve na atividade de troca de óleo e na lavagem das peças. Para que 

esses resíduos oleosos sejam coletados, armazenados e organizados de maneira eficiente, 

deve-se analisar conforme a CONAMA nº 313 de 2002 a classe do resíduo.  

O risco se estabelece como Risco de Classe 1 segundo a NBR 10004, que destaca 

os resíduos de classe perigosa, pois apresentam danos à saúde e ao meio ambiente. Assim, 

para que o óleo da oficina seja operado de maneira apropriada, busca-se a segregação deste 

resíduo utilizando entre suas formas de gestão fundamental o MASP (Método de Análise e 

Solução de Problemas) e Modelo de Transformação. 

 

1.1 Justificativa 

 

O trabalho apresentado dispõe-se a analisar o gerenciamento das embalagens e 

dos resíduos oleosos que são originados a partir da manutenção de veículos automotivos em 

uma Oficina mecânica de São Luís do Maranhão e que por sua vez acabam sendo descartados 

de maneira incorreta.  

Mesmo se destacando como uma oficina automotiva que contém em sua rotina os 

mais diversos tipos de resíduos, esse trabalho coloca o óleo lubrificante como o centro dos 

estudos, buscando desperta a importância da condução, reaproveitamento, rerrefino e 
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segregação deste, de forma que a empresa e os empregados saibam a maneira mais apropriada 

e que causará menos danos ao ambiente, destacando esses trabalhos como uma solução viável, 

inclusive para a questão ambiental.    

O tema escolhido desenvolve uma chance de crescimento não somente acadêmico, 

como também social, pois destaca a partir das características abordadas que não se refere 

apenas a um tema de administração e gestão de uma empresa, mas traz uma abordagem social 

e ambiental com um diferencial à Oficina no quesito de resíduos sólidos, tornando-a mais 

limpa, menos poluidora e de uma grande acessibilidade aos clientes. Preocupando-se com o 

meio ambiente, os donos da oficina mecânica Santa Luiza, passam a diminuir seu quadro de 

possíveis ameaças e multas diante das leis ambientais, evitando um possível fechamento do 

estabelecimento por esse motivo.   

O estudo em questão refere-se a uma abordagem de fácil acesso devido a 

percepção e acompanhamento em campo, além de buscar o mínimo de gastos não somente 

aos pesquisadores, como também nas soluções implantadas que deverão ser analisadas e 

possivelmente aplicadas pelo empresário, dono da Oficina. A dificuldade maior está na 

reciclagem das embalagens de óleo lubrificante que requer uma maior atenção por se destacar 

como uma embalagem poluída por óleo. O óleo por sua vez já se estabelece em um estado de 

segregação pela própria cooperativa, devendo a oficina ter um custo apenas para um local 

mais aprimorado de armazenamento dos galões.  

Dessa forma, além de diminuir a poluição ambiental, o material pode ser 

segregado e reaproveitado, destacando o estudo como um processo importante para o 

tratamento de resíduos oleosos e suas embalagens, aprimorando a visão social e sustentável 

dos donos e funcionários da oficina. 

 

1.2 Objetivo 

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

Desenvolver e aprimorar o gerenciamento de resíduos oleosos (óleo lubrificante) 

em uma oficina mecânica da cidade de São Luís do Maranhão, visando melhorar suas 

questões ambientais e sustentáveis, de maneira que tanto a oficina e o ambiente sejam 

favorecidos através da segregação, rerrefino e reaproveitamento do óleo, com um baixo custo 

e alto rendimento.   
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1.2.2 Objetivos específicos  

 

➢ Buscar ferramentas que ajudarão na melhoria dos processos e produtos de controle; 

➢ Fundamentar as normas de segurança envolvidas no processo produtivo de descartes 

dos resíduos oleosos na oficina mecânica em estudo; 

➢ Destacar as tecnologias que são utilizadas diante do modelo de transformação para que 

sejam descartados os resíduos oleosos; 

➢ Evidenciar os aspectos e impactos ambientais que são apresentados no descarte dos 

resíduos oleosos da oficina em estudo; 

➢ Apresentar as ferramentas de Planejamento e Controle da produção que devem ser 

usadas em todo o sistema de produção da oficina mecânica durante o descarte do 

resíduo oleoso. 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Importância do gerenciamento de resíduos em uma empresa 

 

A alavancagem da tecnologia e dos bens de consumo foram os responsáveis de 

maneira considerável pela geração de resíduos nas mais diversas formas que, por sua vez, tem 

a necessidade de estocagem, transporte e destinação final para cada tipo de resíduo específico.  

De acordo com a Norma Brasileira Recomendada (NBR) 10004, de 30 de 

novembro de 2004, no item 3.1 que trata da gestão de resíduos sólidos, classifica os resíduos 

por atividade (empresarial, residencial, hospitalar, agrícola, de limpeza e comercial). Ainda 

estão contemplados nesse contexto: resíduos que resultam dos sistemas de tratamento de água 

e esgoto; maquinários que são responsáveis por fazer o controle e monitoramento da 

quantidade de poluição; resíduos líquidos que não podem ser inseridos nos meios naturais 

sem que haja tratamento.   

A preocupação com processo de gerenciamento de resíduos leva em conta fatores 

como: o transporte e armazenamento adequado para que seja possível o reaproveitamento 

destes, uma vez que eles podem ficar inúteis devido ao armazenamento de modo incorreto; 

diminuição dos impactos contaminantes, pois é mais barato manter um sistema de 

gerenciamento a ter que reestabelecer o curso natural do meio ambiente antes da degradação; 

providenciar meios de recuperação da comunidade que participou do processo. 
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Acondicionar inadequadamente os resíduos está diretamente ligado as poluições 

que podem ser atribuídas e ao risco que a sociedade está exposta. Deste modo, de acordo com 

Cunha (2002), o resíduo bem acondicionado, pode tornar o processo de coleta mais fácil. De 

acordo com a resolução do CONAMA Nº 275/01 a padronização deve ser da seguinte 

maneira:  

• Vermelho: resíduos que são constituídos basicamente de plástico; 

• Azul: resíduos que tem em sua composição papeis e papelão; 

• Amarelo: metais e derivados; 

• Preto: resíduos compostos de madeira e borracha sem contaminação; 

• Laranja: resíduos perigosos; 

• Verde: vidro e outros; 

• Branco: resíduos hospitalares e provenientes de serviços de saúde; 

• Marrom: materiais orgânicos; 

• Cinza: resíduos que não são recicláveis, contaminados e misturados; 

• Roxo: materiais radioativos. 

O processo que compreende a coleta seletiva dos resíduos gerados envolve desde 

o local onde são guardados os carros que fazem a coleta, locais onde vão passar com os 

resíduos, locais onde serão armazenados, gastos com transporte, local de descarga até o 

momento que voltam para os respectivos locais de onde saíram os veículos.  

Deste modo, o sistema de coleta também recebe classificações de acordo com os 

tipos de resíduos que serão transportados:  

• Coleta especial de resíduos: resíduos contaminados; 

• Coleta normal de resíduos: resíduos não contaminados. 

No sistema normal de coleta, a coleta pode ser do modo convencional, onde o que 

é coletado, é levado para o destino final. Já a coleta seletiva, os resíduos são coletados, 

classificados e destinados para os locais de reciclagem, tratamento ou reaproveitamento. 

(CUNHA, 2002). 

Partindo deste ponto, existem várias maneiras de pré-tratamento que podem ser 

realizados antes ou depois da coleta na empresa. Porém, a empresa deve ser certificada por 

órgão competente e responsável e deve constar no plano de gerenciamento de resíduos 

internos.  

O contexto histórico mostra que, em meados da década de 80, o sistema de 

gerenciamento era implementado somente se resultasse em ganhos referentes ao desempenho 
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da empresa. Por esse motivo, os descartes, principalmente de resíduos, que são de caráter 

perigoso, foram regulamentados e estabelecidos em uma legislação específica que trata 

somente destes tipos de resíduos, limitando o uso e destinação final e como estes devem ser 

manipulados ou administrados.   

 

2.2 Conceito e aplicação da metodologia MASP  

 

O MASP é um método gerencial utilizado tanto na manutenção como na melhoria 

dos padrões. Este método é peça fundamental para o controle da qualidade e deve ser 

dominado por todas as pessoas da empresa. Este método apresenta duas grandes vantagens: 

possibilita a solução dos problemas de maneira científica e efetiva e permite que cada pessoa 

da organização se capacite para resolver os problemas específicos de sua responsabilidade 

(CAMPOS, V. F, 1989).  

As empresas utilizam esse método para solucionar causas que estão fora do 

desempenho esperado ou simplesmente introduzir uma gestão dentro dos métodos e padrões 

de qualidade que exigem a organização. Fazem isso através de sequências lógicas, procurando 

informações a cada estágio, identificando o problema e possíveis tomadas de decisões para 

corrigi-lo.   

O método MASP consiste em oito etapas de aplicação. São elas (CAMPOS, 2004):  

1. Identificação do problema: consiste na definição clara do problema e da sua 

importância;  

2. Observação: o problema deve ser observado de forma sistêmica, coletando-se 

todas as informações relevantes para a sua solução;  

3. Análise: consiste em descobrir as causas fundamentais do problema; 

4. Plano de ação: desenvolver um plano ou procedimento que possibilite a solução do 

problema;  

5. Ação: deve-se aplicar o plano de ação, assim, bloquear as causas raízes do 

problema;  

6. Verificação: o plano de ação resolveu o problema?  

7. Padronização: adotar como padrão o procedimento elaborado no plano de ação;  

8. Conclusão: avaliar a aplicação do método para este problema, fortalecendo as 

lições aprendidas.  
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O MASP utiliza o conceito do PDCA, que é um ciclo de desenvolvimento que 

tem foco na melhoria contínua. Ele se baseia na obtenção de dados que justifiquem ou 

comprovem fatos previamente levantados e que comprovadamente causem problemas. 

Durante sua implantação usam-se algumas técnicas de ferramentas da qualidade como 

auxiliadores de implantação nas suas determinadas etapas (CARPINETTI, 2012).   

 

2.2.1 Identificação do problema 

 

Para definir claramente o problema e sua importância, utiliza-se possíveis 

ferramentas da qualidade dentro do esquema realizado nessa etapa. Dentre elas estão o 

diagrama de Pareto e o Gráfico de Tendência ou Gráfico de Controle, que serão explicados a 

seguir. 

 O gráfico de Pareto é um gráfico de barras no qual as barras são ordenadas a 

partir da mais alta até a mais baixa e é traçada uma curva que mostra as porcentagens 

acumulada de cada barra (WERKEMA, 2006). Essas barras verticais ordenam as frequências 

das ocorrências que permitem ser medidas da maior para a menor, o que ordena a priorização 

dos problemas, deixando as informações de maneira mais clara e fácil de priorizá-las. 

Os gráficos (cartas) de controle são ferramentas para o monitoramento da 

variabilidade e para a avaliação da estabilidade do processo (WERKEMA, 2006). Eles 

permitem a visualização do nível de variabilidade natural do processo, o que pode dar origem 

a uma meta.  

Outras ferramentas que podem ser utilizadas nessa fase são: a) o Histograma:  

pode ser utilizado para que se visualize dados históricos que podem apontar uma meta a ser 

buscada; b) a Folha de Verificação: é utilizada para a coleta de dados para identificação da 

meta de melhoria. 

Segundo Aguiar (2006), nesta primeira fase (“problema”) deve-se definir 

claramente o problema relacionado à meta, reconhecer a importância desse problema e o 

custo benéfico da sua solução, ou seja, nesta fase deve-se verificar se a meta proposta é a mais 

viável para esse problema.  
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2.2.2 Observação 

 

Esta etapa consiste em investigar as características específicas do problema com 

uma visão ampla e sob vários pontos de vista. Para isso, utiliza-se duas ferramentas da 

qualidade, sendo elas o Fluxograma de Processo e a Estratificação/Folha de Verificação. 

Fluxogramas são formas de representar, por meio de símbolos gráficos, a 

sequência dos passos de um trabalho para facilitar sua análise. Um fluxograma é um recurso 

visual utilizado pelos gerentes de produção para analisar sistemas produtivos, buscando 

identificar oportunidades de melhorar a eficiência dos processos. (PEINADO; GRAEML, 

2007).  

A Estratificação consiste em dividir um grupo de dados em diversos subgrupos 

com base em características que as diferenciam das demais, ou seja, a criação de estratos. 

Assim é utilizada para se subdividir as informações de forma detalhada para facilitar a 

identificação de onde estão os problemas. 

A Folha de Verificação são formulários planejados nos quais os dados coletados 

são preenchidos de forma fácil e concisa. Ela deve ser utilizada para se coletar os dados para a 

Estratificação.  

Na segunda fase (“observação”), Aguiar (2006) afirma que esta é utilizada para 

conhecer profundamente o problema e desdobrá-lo em problemas mais simples, de maneira 

que fique mais fácil de reconhecê-los. 

 

2.2.3 Análise 

 

Na etapa 3 o maior objetivo é descobrir as causas fundamentais do problema. 

Nessa etapa são utilizadas ferramentas como: Brainstorming, Diagrama de Ishikawa, 

Diagrama de Dispersão, Histograma, GUT e 5 Porquês. 

Brainstorming ou “tempestade de ideias” é uma técnica para explorar o potencial 

de ideias de um grupo de maneira criativa e com baixo risco de atitudes inibidoras (LIMA, H. 

G. F., 2016). Assim, a reunião com os especialistas reúne todas as ideias e encontram os 

possíveis problemas. 

O Diagrama de Causa e Efeito é uma ferramenta utilizada para apresentar a 

relação existente entre um resultado de um processo (efeito) e os fatores (causas) do processo 
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que, por razões técnicas, possam afetar o resultado considerado. (WERKEMA, 2006). Nessa 

etapa, é utilizado exatamente para identificação das possíveis causas dos problemas. 

Werkema (2006) define o Diagrama de Dispersão como um gráfico que mostra o 

tipo de relacionamento entre duas variáveis em que, através dele, pode-se identificar se existe 

uma tendência de variação conjunta (correlação) entre duas ou mais variáveis. Ele pode 

visualizar o tipo de relacionamento existente entre o problema e cada causa identificada, ou 

algum possível relacionamento entre duas causas prováveis identificadas. 

O Histograma é um gráfico de barras no qual o eixo horizontal, subdividido em 

vários pequenos intervalos, apresenta os valores assumidos por uma variável de interesse 

(WERKEMA, 2006).  Ele é utilizado para processar as informações para que seja possível 

avaliar como as causas afetam a locação e a dispersão dos resultados.  

Segundo Grimaldi apud Aguiar (2004) “a técnica de GUT foi desenvolvida com o 

objetivo de orientar decisões mais complexas, isto é, decisões que envolvem muitas 

questões”.  

A Matriz GUT- é uma das ferramentas de mais simples aplicação, 

pois consiste em separar e priorizar os problemas para fins de 

análise e posterior solução onde, G = Gravidade a qual consiste em 

avaliar as consequências negativas que o problema pode trazer aos 

clientes. U = Urgência consiste em avaliar o tempo necessário ou 

disponível para corrigir o problema, T = Tendência avalia o 

comportamento evolutivo da situação atual. (LEAL et al., p. ??, 

2011).  

 

O método dos 5 porquês é uma abordagem científica utilizada no sistema Toyota 

de Produção, para se chegar à verdadeira causa raiz do problema, que geralmente está 

escondida através de sintomas óbvios (OHNO, 1997). O método consiste em perguntar o 

porquê̂ de um problema, sucessivas vezes, para se encontrar a sua causa raiz.  

  

2.2.3 Plano de Ação 

 

O plano de ação busca a elaboração de um plano para bloquear o problema, 

eliminando suas causas fundamentais. Werkema (1995) afirma que nessa fase é concebido um 

plano que se bloqueie as causas principais identificadas na fase anterior. Ela afirma que as 

conclusões obtidas na fase anterior devem ser sempre relembradas durante a elaboração da 

estratégia de ação.  

Nessa fase pode ser utilizada a ferramenta 5W2H que Segundo Polacinski (2012) 

é uma ferramenta que consiste num plano de ação para atividades pré-estabelecidas que 
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precisão ser desenvolvidas com a maior clareza possível, além de funcionar como um 

mapeamento dessas atividades, tendo como objetivo central responder a sete questões e 

organizá-las.  

 

2.2.4 Ação 

 

É nessa fase que o plano de ação será executado. Werkema (1995) cita o Gráfico 

de Controle como única ferramenta básica para se utilizar. Ele permite a visualização da 

efetividade das ações para eliminação das causas identificadas. 

 

2.2.5 Verificação 

 

Nesta etapa o bloqueio é verificado de modo a ser efetivo ou não, assim como 

certificar-se que o problema não ocorrerá novamente. Aqui se utiliza os dados da etapa 

anterior para avaliar o alcance da meta. Werkema (1995) afirma ser possível utilizar as 

seguintes ferramentas:  

1) Gráfico de Pareto: pode ser utilizado para se comparar com os gráficos feitos antes das 

melhorias, para verificar como os resultados variaram.  

2) Histograma: pode ser utilizado uma vez que processa e dispõe informações a respeito 

da forma, da locação e da dispersão da distribuição dos resultados gerados pelas ações, 

verificando se essas ações foram efetivas.  

3) Gráfico de Controle: pode ser utilizado para visualizar se as medidas fizeram com que 

o processo se tornasse estável.  

 

2.2.6 Padronização 

 

O principal objetivo dessa etapa é prevenir o reaparecimento do problema, criando 

instruções operacionais e treinamento dos envolvidos no processo. Outra forma de realizar 

esse processo é fazendo verificações periódicas para garantir o cumprimento do padrão.  

Werkema (1995) aponta a Folha de Verificação como sendo a ferramenta básica a 

ser utilizada nessa fase. Segundo ela, a Folha de Verificação é útil para coletar informações 

para serem utilizadas na verificação da utilização do padrão estabelecido. 

 

2.2.7 Conclusão 



Revista de Estudos Interdisciplinares 
Periódico da UNDB 

N. 1 – Volume 1 – Janeiro / Dezembro 2017 

 
 

 

Na conclusão deve-se recapitular o processo de solução do problema para 

aproveitamento em situações futuras. Recomenda-se também a listagem dos problemas 

remanescentes e o planejamento de soluções para eles. Abaixo é apresentado o esquema de 

como proceder nessa última fase. 

De acordo com essas etapas, tem-se que o MASP, em geral, é utilizado para que 

um problema seja descrito, entendido, investigado, suas causas identificadas e ações sejam 

tomadas para a completa solução do problema. Campagnaro et al. (2008) afirma que os 

MASP’s são muito úteis na análise e solução de um problema, porque, quando são utilizados 

de forma correta, reduzem a chance de uma ocorrência futura.  

 

2.3 Política de organização, segregação e armazenamento dos resíduos oleosos  

 

Conforme estabelecido na resolução CONAMA nº 313 de 2002, artigo 1º, define-

se que os resíduos sólidos industriais são:  

Todo o resíduo que resulte de atividades industriais e que se encontre 

nos estados sólido, semi-sólido, gasoso - quando contido, e líquido – 

cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede 

pública de esgoto ou em corpos d`água, ou exijam para isso soluções 

técnica ou economicamente inviáveis em face da melhor tecnologia 

disponível. 

 

Para que os resíduos oleosos possam ser organizados, coletados e transportados 

corretamente, a resolução CONAMA nº 313 de 2002 ainda diz em seu anexo I, que o 

Inventário Nacional de Resíduos Industriais foi um “formulário desenvolvido para a coleta de 

informações sobre os resíduos sólidos gerados nas atividades industriais”. Estas informações 

acrescentadas dos dados gerais da empresa são de suma importância para que o Estado esteja 

ciente da situação real em que os resíduos são encontrados e a forma como se dará o 

tratamento deles. 

Além disso, a elaboração do inventário visa obter o controle dos tipos e da 

quantidade de resíduos gerados periodicamente dentro da empresa. Sendo, ainda que, todos os 

inventários com as informações levantadas poderão ser passíveis de auditoria para validação 

fiscal do funcionamento da oficina. 

Quanto à classificação, os resíduos também podem passar por um processo de 

divisão estabelecido a partir da origem, do tipo de resíduo, do nível de degradação e da 
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periculosidade, no qual a resolução do CONAMA nº 307, de 5 de julho de 2002, em seu 

artigo 3º, também dita uma forma de classificar os resíduos em classes: 

➢ Classe A - são os resíduos reutilizáveis ou recicláveis como agregados. 

Exemplo: de construção, demolição, reformas e reparos de edificações: componentes 

cerâmicos, argamassa e concreto. 

➢ Classe B - são os resíduos recicláveis para outras destinações. Exemplo: 

plásticos, papel/papelão, metais, vidros, madeiras e outros. 

➢ Classe C - são os resíduos para os quais não foram desenvolvidas tecnologias 

ou aplicações economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação, tais 

como os produtos oriundos do gesso; 

➢ Classe D - são os resíduos perigosos oriundos do processo de construção, tais 

como: tintas, solventes, óleos e outros, ou aqueles contaminados oriundos de 

demolições, reformas e reparos de clínicas radiológicas, instalações industriais e outros. 

Já a NBR 10004 (Resíduos Sólidos de 2004) de 30 de novembro de 2004, no item 

4.2, da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), classifica os resíduos sólidos 

baseando-se no conceito de classes em: 

➢ Resíduos Classe I – Perigosos: são aqueles que apresentam risco à saúde 

pública e ao meio ambiente apresentando uma ou mais das seguintes características: 

periculosidade, inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade e 

patogenicidade. Exemplos: baterias, pilhas, óleo usado, resíduo de tintas e 

pigmentos, resíduo de serviços de saúde, resíduo inflamável, etc. 

➢ Resíduos classe II A – Não inertes: aqueles que não se enquadram nas 

classificações de resíduos classe I – perigosos ou de resíduos classe II B – inertes e 

podem ter propriedades tais como: biodegradabilidade, combustibilidade ou 

solubilidade em água. Exemplos: restos de alimentos, resíduo de varrição não 

perigoso, sucata de metais ferrosos, borrachas, espumas, materiais cerâmicos, etc. 

➢ Resíduos classe II B – Inertes: Quaisquer resíduos que, quando amostrados de 

uma forma representativa, segundo ABNT NBR 10.007 (Armazenagem de Resíduos 

Sólidos) e submetidos a um contato dinâmico e estático com água destilada ou 

deionizada, à temperatura ambiente, conforme ABNT NBR 10.006 (Gestão da 

Qualidade: diretrizes para a qualidade no gerenciamento de projetos), não tiverem 

nenhum de seus constituintes solubilizados a concentrações superiores aos padrões 

de potabilidade de água, excetuando-se aspecto, cor, turbidez, dureza e sabor. 



Revista de Estudos Interdisciplinares 
Periódico da UNDB 

N. 1 – Volume 1 – Janeiro / Dezembro 2017 

 
 

Exemplos: rochas, tijolos, vidros, entulho/construção civil, luvas de borracha, isopor, 

etc. 

Neste caso, os resíduos oleosos são, portanto, classificados como produtos 

perigosos classe I devido suas características conforme colocadas no item anterior do qual 

trata os resíduos desta classe. 

Quanto ao armazenamento de produtos perigosos, a NBR 12235 de 1992, trata das 

formas como os resíduos serão alocados durante seu processo de tramitação entre a geração 

do resíduo e sua destinação ou tratamento final para outras empresas. De acordo com o item 3 

os resíduos poderão ser armazenados em locais tais como: a) bacia de contenção de resíduos 

(resíduos provenientes de eventuais vazamentos de tanques e tubulações); b) contêiner de 

resíduos (recipiente portátil para ser transportado, armazenado, tratado e manuseado); c) 

diques (maciços de terra ou paredes de concreto formando uma bacia de contenção); tambores 

(recipiente portátil, cilíndrico, feito de chapa metálica ou material plástico, com capacidade 

máxima de 250 litros); tanques (construção destinada ao armazenamento de líquidos, com 

capacidade superior a 250 litros). 

O local de armazenamento do resíduo, de acordo com a NBR 12235 (item 4.3), 

deve conter perigo de contaminação ambiental minimizado (neste caso poderão ser 

construídos dutos especiais capazes de conter e escoar o resíduo perigoso para um local de 

contenção), aceitação maximizada da instalação pela população, que evite alterações 

ecológicas da região e que esteja de acordo com seu zoneamento. Quanto ao isolamento e 

sinalização (item 4.4 da norma), o armazenamento de resíduos perigosos deve ser restrito ao 

acesso de pessoas estranhas, além de sinalização de segurança que identifique os riscos de 

acesso ao local, áreas definidas, isoladas e sinalizadas. 

De acordo com o item 4.5 da NBR 12235 o local também deverá ser suprido de 

iluminação de forma que, em caso de alguma situação emergencial, mesmo em períodos 

noturnos, haja a possibilidade de acesso ágil de equipamentos como, por exemplo, bombas e 

compressores além dos acessos internos e externos serem protegidos e executados da melhor 

forma possível, mesmo em caso de alterações climáticas. É importante também que todos os 

empregados que realizam execução de atividades de geração de resíduos sejam treinados 

sobre os procedimentos de como são realizados o armazenamento e o transporte de resíduos, 

bem como o seu manuseio, orientando-os para, inclusive, eventos extraordinários como 

vazamento e contenção do produto.  
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2.4 Levantamento de aspectos e impactos ambientais dos resíduos oleosos  

 

Representado pela Sigla LAIA, o Levantamento de Aspectos e Impactos 

Ambientais, é uma ferramenta usada para demonstrar e analisar os aspectos e os tipos de 

impactos que os empreendimentos (empresas) causam ao meio ambiente através das 

instalações, atividades, produtos e serviços que a mesma desenvolve. 

A diferença entre os conceitos de aspecto e impacto ambiental é que o primeiro 

corresponde ao elemento característico ou particularidade de determinada atividade, 

instalação, processo, produto ou serviço de uma organização que pode interagir com o meio 

ambiente; já o segundo refere-se a qualquer alteração do meio ambiente, seja esta benéfica ou 

adversa, que resulte, no todo ou em parte, das atividades, produtos ou serviços de uma 

organização. 

Caracteriza-se como um dos meios para que a empresa seja certificada segundo a 

ABNT NBR ISO 14001, a responsabilidade do empreendimento para com a preservação do 

meio ambiente contendo vantagens diante do certificado obtido como, por exemplo, 

financiamentos com baixo custo, valorizar a sustentabilidade a longo prazo, menores multas, 

facilidade de exportação, entre outros.   

No documento as etapas se estabelecem após o objetivo na sua área, em que é 

denominado e estabelecida toda a instalação e a condição física do espaço evidenciado. Após 

esse fator, destacam-se as definições dos aspectos ambientais, filtro de significância, grupo de 

trabalho ISO 14000, impacto ambiental, monitoramento ambiental, plano de ação de 

emergência ambiental, plano de gestão ambiental e sistema de gestão ambiental. 

Já as responsabilidades se estabelecem através da gerência de meio ambiente, 

membros do grupo de trabalho ISO 14000 e todas as áreas e unidades de uma organização X 

que identificarem a necessidade da avaliação de aspectos e impactos ambientais. 

No anexo A é analisado o levantamento dos aspectos e impactos ambientais para a 

atividade de manutenção de veículos automotores da oficina Santa Luzia, no qual basicamente 

prevalece a geração de resíduos sólidos e efluentes líquidos avaliando a situação, incidência, 

classe e época em que ocorre os aspectos, além da verificação da severidade que, somada à 

frequência / probabilidade com que acontece, darão o nível de significância do impacto. 

Portanto, devido a Oficina ser classificada como empresa de pequeno porte e por gerar uma 

quantidade insuficiente que possa alterar de forma significativa as condições ambientais do 
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ecossistema, de acordo com o resultado da análise estabelecida no LAIA, os impactos 

levantados são considerados desprezíveis. 

 

2.5 Aplicação do modelo de transformação para a segregação dos resíduos oleosos  

 

Determinando as características de uma empresa observa-se o desenvolvimento de 

uma área de produção que tem por responsabilidade construir produtos ou serviços por meio 

de insumos (informações, materiais e consumidores) a partir das transformações. Para Slack 

(1999, p. 25) o significado de administração da produção refere-se “a maneira pela qual as 

organizações produzem bens e serviços. ” (GUEDES, 2008).   

As operações efetuam a produção de bens, serviços ou até mesmo uma mistura 

dos dois, destacando um processo de transformação. Um modelo de transformação constitui-

se pelo uso de recursos para mudar a condição ou o estado (input) em output, no qual o input 

são os recursos já mencionados (entradas) e o output são denominados por instalações e 

funcionários (saída).  

• Recursos transformados: são os recursos que serão tratados e modificados em algo 

Exemplo: matéria prima. 

• Recursos de transformação: refere-se ao que atuará sobre o recurso tratado. 

Exemplo: ferramentas e máquinas. (VIEIRA, 2008). 

 

         Figura 1 - MODELO DE TRANSFORMAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://images.slideplayer.com.br/1/336211/slides/slide_16.jpg 
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➢ Processo de Transformações 

➢ Processamento de Materiais 

Nas operações que efetuam o processamento de materiais, também podem efetuar 

diversos tipos de transformações: 

• Propriedades Físicas: destacam as mudanças das características na forma e até 

mesmo na composição, se destacando em grande parte em operações de manufatura. 

(VIEIRA, 2008). 

• Propriedades Localização: o material pode também ser transformado através da 

sua movimentação de um local para o outro. (VIEIRA, 2008). 

• Propriedades Posse: o material, neste modelo, muda de propriedade, ou seja, o 

seu dono muda. (VIEIRA, 2008). 

• Propriedade de Estoque: destaca como o material é armazenado para que seja 

mantido seguro e precavido até a hora em que será utilizado. (VIEIRA, 2008). 

➢ Processamento de Informações 

Nesse caso de operações que efetuam o processamento das informações, 

modificam suas características informativas, ou seja, o modelo da informação. As 

informações algumas vezes são estocadas, mudam de localização ou até de posse. (NOVA, 

2009). 

➢ Processamento de Consumidores 

Nos modelos de operações pelos consumidores existem também diversos modelos 

e maneiras de serem modificados, seja nas propriedades físicas, localização do consumidor, 

na transformação do “estado fisiológico” do consumidor ou até mesmo na modificação do 

estado psicológico do cliente. (NOVA, 2009). 

      Tabela 1 – VÁRIOS TIPOS DE PROCESSOS DE TRANSFORMAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:http://www.fundasul.br/download.php?id=844 
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Diante do processo de transformação, nota-se o processo de agregação de valor 

em que são adicionados valores aos produtos, diferenciando daquilo que o mercado já 

apresenta, para que sejam atendidas as necessidades dos clientes. Nesse contexto, agregação 

de valor apresenta um grande desafio para as grandes empresas que procuram conter um 

comércio que sempre chamará atenção do cliente de forma positiva. O valor agregado é 

disponível de acordo com a visão do cliente, buscando qualidade, bom preço e inovação, 

tornando-se algo não só diferente, mas como um produto que ganhe sempre a preferência no 

momento de ser comprado (SIGNIFICADOS, 2016). 

Para que seja entendido essa denominação nota-se como exemplo: 

 
Uma pedra em estado bruto. Quando um escultor lapida essa pedra e dá uma 

nova forma, ela passará a ter um valor adicionado, por causa do trabalho que 

foi empregado para torná-la um bem artístico. O escultor, inclusive, 

conseguirá vender seu trabalho por uma quantia de dinheiro maior se 

comparado à venda da pedra em estado bruto. (VIEIRA, 2008).  

 

Assim, para que os resíduos oleosos, no caso, o óleo lubrificante utilizado na 

oficina seja reaproveitado, deve-se analisar suas principais características: se este se destaca 

como óleo lubrificante básico (que contem ativos) ou como óleo lubrificante automotivo 

acabado (aquele que devido ao seu uso normal ou por ter sido contaminado seja ditado como 

inadequado).  

Quando o óleo lubrificante é gerado tem-se a formação não apenas do óleo 

lubrificante automotivo usado ou contaminado, como também suas embalagens que se 

destacam como um dos principais problemas de destinação para a oficina. 

Dessa forma, para que seja construído e desenvolvido um modelo de 

transformação para os resíduos oleosos, mais precisamente o óleo lubrificante, devem ser 

analisados não somente a matéria prima diante dos recursos transformados, como os 

consumidores e as informações. Além dos recursos de transformações que se destacam como 

as instalações da própria oficina ou da cooperativa e a mão de obra, como os mecânicos ou os 

colaboradores. 

Para que essa demanda sofra seu processo de transformação e para que o devido 

destino não somente do óleo como das embalagens seja estabelecido de maneira que atenda às 

necessidades da oficina, deve-se levar em conta todo o contexto em que o produto está 

estabelecido para que os gastos sejam mínimos e as vantagens sejam destaques na segregação 

desse resíduo, transformando os inputs em outputs (bens e consumos).  
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3. A UTILIZAÇÃO DO MASP NO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS OLEOSOS 

DA OFICINA MECÂNICA SANTA LUZIA – ESTUDO DE CASO 

 

3.1 Histórico 

 

A oficina mecânica Santa Luzia é uma empresa maranhense que, ao longo de 24 

anos, vem desenvolvendo serviços de manutenções corretivas, preditivas e preventivas em 

veículos automotores com o objetivo de atender as necessidades de seus clientes com alta 

eficácia e confiabilidade. Fundada por Elias Carvalho, hoje com 53 anos de idade, tem a sua 

gestão administrativa feita por Elismar Carvalho, filha do fundador, que trata de todo 

gerenciamento da empresa. 

Localizada no bairro da Areinha, na cidade de São Luís, conta com o apoio, 

colaboração e dedicação de três mecânicos, uma secretária e um gerente. Tem como missão 

realizar os trabalhos de manutenção de veículos com excelência, satisfazendo o atendimento e 

fidelização ao cliente.  

 

3.2 Modelo de transformação para segregação dos resíduos oleosos  

 

Analisando o contexto da Oficina e da possível segregação dos resíduos oleosos, 

tem-se como principal destaque o óleo lubrificante que se estabelece como o único resíduo 

oleoso de uso da oficina.  

Como uma de suas principais atividades se estabelece através da troca de óleo dos 

veículos, o uso deste, de forma inadequada, estabelece um grande índice de poluição 

ambiental, necessitando que se busque um modelo de segregação para destinação do resíduo 

oleoso, efetuando a separação do óleo e da água (atividade já desenvolvida pela cooperativa). 

Como a oficina visa futuramente atribuir a separação do resíduo no seu próprio 

estabelecimento, visualiza-se um modelo de transformação que estabelece os seguintes 

pontos: 
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Figura 2 – MODELO DE TRANSFORMAÇÃO PARA A OFICINA SANTA LUZIA 

Fonte: SILVA, Dennilson; PENHA, Samantha. 

 

Com os significados do modelo de transformação já estabelecidos, observa-se no 

input (entradas) os recursos transformados e de transformações, destacando assim entre os 

recursos transformados o óleo como matéria prima (produto a ser buscado a segregação para 

estabelecer o reaproveitamento e sua reutilização); as embalagens que são descartadas depois 

o uso do óleo, que por sua vez devem passar por um processo de limpeza e reaproveitamento; 

as Normas que serão utilizadas para desenvolver de acordo com as condições ambientais e 

atendendo todas as especificações de riscos e classes, atribuindo as características da 

CONAMA, NR, e ABNT; e os clientes que levam seus carros para serem manutenidos dentro 

da empresa, além da cooperativa que é a principal modificadora e segregadora do produto, 

para onde o óleo é levado e dividido. 

Nos recursos de transformação destacam-se os funcionários da empresa e os 

cooperadores da cooperativa que efetuam a manutenção dos veículos e aplicam o óleo e 

realizam a separação da água e do óleo que é transportada para a cooperativa em tambores, 

respectivamente.  

No processo de transformação estabelece-se o valor agregado do produto em que 

os valores são adicionados para que as expectativas do cliente sejam atendidas e busquem a 

melhor qualidade no reaproveitamento e rerrefino do produto de acordo com as normas 

estabelecidas e viáveis para essas medidas de segregação, resultando dessa forma, na saída 

viável e fundamental para a destinação do resíduo que se fundamenta na segregação dos 

resíduos.  

 

3.3 Diagnóstico organizacional empresarial 
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Com relação ao tratamento de resíduos oleosos a empresa acondiciona esses 

efluentes em tambores e bacias num local interno da empresa. Não existe um processo de 

separação de água e óleo onde, de acordo com a gestora Elismar, “ainda está em processo de 

construção”. 

A empresa também apresenta um estado de desorganização no layout interno em 

que todos os equipamentos e ferramentas misturam-se com outros tipos de materiais em seus 

compartimentos, ocasionando uma dificuldade para os empregados em encontrar peças 

durante o processo de reparo dos veículos atrasando o tempo de manutenção. 

Para a destinação dos resíduos oleosos, a empresa estabelece um controle de 

dados da quantidade de óleo coletado em cada recipiente sendo que, de acordo com a Elismar, 

“são gerados cerca de 400 litros de óleo por semana”. 

A empresa possui parceria com uma cooperativa que semanalmente faz a coleta 

dos resíduos. Trata-se da COOPGERA - Cooperativa de Resíduos Industriais e Automotivos 

no Estado do Maranhão -, localizada no bairro do Apeadouro, também em São Luís. A 

COOPGERA é aliada ao Sindicato da Indústria Reparadora de Veículos e Acessórios do 

Estado do Maranhão (Sindirepa - MA), órgão este filiado à Federação das Indústrias do 

Estado do Maranhão (FIEMA). Esta parceria proporciona otimizar a gestão desses resíduos 

perigosos, descartando de forma correta os materiais inservíveis. Entretanto, um dos maiores 

empecilhos relatados pela gestora, é a dificuldade da destinação correta das embalagens dos 

produtos oleosos, não havendo, portanto, opção para o tratamento desses materiais. 

Desta forma, baseado nas etapas de metodologia do MASP e observando os 

problemas verificados e relatados pela empresa durante a visita técnica realizada em seu 

ambiente interno, pode-se diagnosticar que o principal problema da empresa está relacionado 

à falta de gerenciamento dos resíduos oleosos e suas embalagens. 
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Figura 3 – CONDIÇÃO DE ARMAZENAMENTO DOS RESÍDUOS OLEOSOS NA OFICINA 

     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Os autores. 

 

Conhecendo o problema, pode-se verificar, através do Diagrama de Ishikawa, que 

suas causas podem ser atribuídas da seguinte forma: 

 

Figura 4 – DIAGRAMA DE ISHIKAWA 

 

 

Fonte: Os autores. 
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Estabelecidas as causas acima para o problema da falta de gerenciamento de 

resíduos oleosos, tem-se que, para a priorização, serão tratados de acordo a matriz GUT 

estabelecendo as pontuações para cada causa, conforme a figura a seguir. 

 

Tabela 2 – MATRIZ DE PRIORIZAÇÃO 

Fonte: Os autores. 

 

A partir das prioridades levantadas, será possível elaborar um plano de ação para 

as contramedidas relacionadas a cada causa do problema de gerenciamento dos resíduos 

oleosos da oficina Santa Luzia, conforme demonstrado na tabela a seguir. 

 

 

 

 

 

 

Lista de Problemas G U T
Pontuação 

(G x U x T)
Prioridade

1. Falta de Segregação das Embalagens 5 5 5 125 1º

2. Armazenamento Inadequado do Óleo 5 3 5 75 2º

3. Acúmulo de Embalagens 3 5 5 75 2º

4. Falta de Equipamento p/ Lavagem das Peças 3 3 5 45 3º

5. Contaminação do Meio Ambiente 5 5 5 125 1º

6. Não-cumprimento das Normas pelo Empregados 5 3 3 45 3º
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Tabela 3 – PLANO DE AÇÃO  

                                                                       Fonte: Os autores. 

 

3.3.1 Separação das embalagens em coletores laranja 

  

Conforme citado no referencial, existem padrões para segregação de acordo com o 

tipo de resíduo gerado. Deste modo, será estabelecido um padrão para coleta dos recipientes 

de óleo (garrafas de óleo).   

Logo após a utilização do material que está contido no recipiente nos 

equipamentos/carros, é necessário que haja uma bancada onde a garrafa irá descansar por 

aproximadamente 5 horas com a finalidade de escoamento do óleo restante do interior da 

garrafa.  

ContraMedidas Responsável Prazo Local Por que Como

Separar as embalagens em coletores de cor laranja Mecânico 30/11/2016 Oficina

Porque é necessário segregar as embalgens em 

locais adequados com suas respectivas 

etiquetas de identificação

Após a utilização do óleo das 

embalagens, estas serão emborcadas 

em funis acoplados ao tambor de 

óleo. Em seguida, serão tampadas e 

descartadas em coletor de cor laranja 

com devida identificação. 

Acondicionar os galões em pallet's de contenção Gestora 30/11/2016 Oficina
Para evitar contaminação do solo em caso de 

vazamento

Confeccionando e disponibilizando 

pallet's de madeira

Destinar embalagens para empresas de reciclagem Gestora 16/12/2016 Oficina

Para as embalagens não contaminarem o meio 

ambiente e servirem de matéria-prima para 

outras embalagens

Estabelecendo parcerias com 

empresas interessadas em adquirir as 

embalagens

Implantar caixa separadora de água e óleo

Gestora 16/12/2016 Oficina
Para atender a norma de segregação adequada 

do resíduo oleoso

Disponibilizando local e equipamentos 

adequados para a instalação.

Implantar piso de contenção

Gestora 16/12/2016 Oficina
Para atender a norma de segregação adequada 

do resíduo oleoso

Implantando pisos impermeáveis e 

resistentes à contaminação em toda a 

oficina.

Investir em uma máquina de lavagem de peças 

automotivas
Gestora 16/12/2016 Oficina

Para que haja um local adequado onde será 

executado a lavagem das peças de maneira 

controlada evitando assim a contaminação do 

ambiente externo e uso da reutilização da água

Realizando a compra de uma máquina 

com preço acessível

Disponibilizar horário de trabalho para treinamento 

dos funcionários
Gestora 16/12/2016 Oficina

Para o desenvolvimento profissional do 

empregado tendo como um dos objetivos a 

conscientização, conhecimento e capacidade de 

aplicação dos padrões de segregação dos 

resíduos

Analisando e planejando o dia e hora 

mais viável para que estes possam 

realizar os treinamentos.
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Figura 5 – COLETOR DE RESÍDUO OLEOSO DE COR LARANJA  

 

                                       Fonte: Ferramentas Kenedy. 

 

Um fator importante é que a velocidade desse escoamento é variável de acordo 

com a temperatura da região em que se encontra. Outro ponto determinante é que a tampa 

também acompanhará o processo de modo que, ao final, será devolvida a garrafa de origem 

para que seja armazenada e esteja pronta para posterior transporte.   

Para o armazenamento correto das embalagens é necessário que haja coletores de 

cor laranja, conforme exige a RESOLUÇÃO CONAMA nº 275, que estabelece as cores de 

acordo com a classificação dos resíduos. Isto deve se dá em local arejado, com piso especial e 

afastado de fontes de calor.   

Utilizando métodos preventivos, estes coletores têm a necessidade de um sistema 

de contenção do óleo para que seja completamente excluída a probabilidade do óleo 

contaminado escoar para o sistema de esgoto público. Deste modo, o vazamento deve ser 

direcionado de maneira automática para o separador de água e óleo que estará conectado à 

rede. 

 

3.3.2 Acondicionamento dos galões em pallet’s de contenção 

 

 Um dos principais problemas encontrados na oficina foi a forma como os 

tambores, galões e outros recipientes são armazenados. O acondicionamento é realizado em 
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pallet’s de madeira vazados na parte inferior e sem proteção de escoamento contra 

vazamentos. 

 Analisando esta problemática, é sugerido o investimento na compra de pallet’s 

plástico de contenção do tipo 1313-4 (ver figura a seguir). Estes pallet’s foram desenvolvidos 

para formar uma plataforma de retenção do óleo assegurando a limpeza do local e 

preservando o meio ambiente. O produto oferece excelente resistência química, baixo peso e 

fácil mobilidade sendo possível armazenar, bombear e transportar. 

 

Figura 6 – MODELO DE PALLET PLÁSTICO DE CONTENÇÃO 1313-4 

                               

Fonte:http://inplastic.com.br/pallet/pallet-plastico-1313-4-contencao/ 

  

Apresenta como vantagens a possibilidade de reutilização do líquido derramado 

devido à superfície vazada, reduzindo os custos operacionais evitando o desperdício do 

produto, além de serem manipulados com empilhadeiras ou carrinhos paleteiros. Podem ter 

capacidade para até quatro tambores (este possui dimensões de 1300mm x 1300mm x 

450mm, com peso de 48kg, carga estática de 1200kg e capacidade de armazenamento de 420 

litros), é livre de manutenção, lavável, resistente a insetos, bactérias e fungos e 

ambientalmente correto. 

 De acordo com o site Mercado Livre, o preço de mercado desse produto varia 

entre R$ 420,00 e R$ 2.000,00 de acordo com a demanda e necessidade do cliente. 
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3.3.3 Destinação das embalagens para empresas de reciclagem 

 

Após a coleta das embalagens e devido armazenamento, a empresa que tem 

responsabilidade compartilhada com o fabricante, deve encaminhar esse resíduo à central de 

recebimento para destinação e realização da reciclagem através da logística reversa.  

O acondicionamento do óleo é feito em embalagens plásticas de vários volumes. 

O corpo da embalagem é feito de polietileno de alta densidade PEAD e sua tampa é de 

polímero sintético de polipropileno (PP). Esses plásticos possuem alta capacidade de 

reciclagem, e também, alto grau de contaminação do meio ambiente se não forem destinados 

da forma correta. Abaixo é apresentado o fluxograma das etapas de reciclagem desse produto:  

 

              Figura 7 – PROCESSO DE RECICLAGEM DO PLÁSTICO 

 

Fonte: FIESP, 2007. 

 

Segundo o site da Shell Brasil, um dos maiores desafios da Política Nacional de 

Resíduos Sólidos, conforme estabelecido na Lei 12.305/2010, é fazer com que cada elo da 

corrente exerça o seu papel na responsabilidade compartilhada na logística reversa de 

embalagens plásticas de lubrificantes usadas: 

• Consumidor: deve devolver a embalagem usada aos canais de comercialização onde 

foi adquirida, preferencialmente. 

• Os comerciantes varejistas: devem receber as embalagens entregues pelo consumidor 

e armazená-las de forma adequada em conjunto com aquelas geradas em seu próprio 

estabelecimento, disponibilizando-as para o Sistema de Recebimento ou 

encaminhando-as diretamente às Centrais de Recebimento do Jogue Limpo. 
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• Os comerciantes atacadistas: devem receber o material de seus clientes revendedores 

ou consumidores e armazená-lo de forma adequada, em conjunto com aquelas 

embalagens geradas em seu próprio estabelecimento, disponibilizando-as para o 

serviço de Recebimento ou encaminhando-as diretamente às Centrais de Recebimento 

do fabricante. 

• Os fabricantes e os importadores: devem manter o sistema de logística reversa de 

embalagens plásticas de lubrificantes usadas, recebendo-as dos comerciantes 

atacadistas e varejistas, assegurando a destinação ambientalmente correta dessas 

embalagens. 

Para realizar o transporte das embalagens às centrais de recebimento, estas devem 

ser classificadas como resíduo perigoso para transporte, conforme a Resolução N° 420/2004 

da ANTT, com o código ONU (Organização das Nações Unidas) n° 3082. Devem seguir a 

ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) previsto na norma 13.221/2005 de 

Transportes terrestres de resíduos, que indica todos os cuidados que se teve tomar para 

encaminhar essas embalagens, que devem ser levadas em sacos plásticos.  

 

                       Figura 8 – TRANSPORTE DE EMBALAGENS 

 

                                             Fonte: MB ENGENHARIA 

 

Segundo a Secretaria Estadual do Meio Ambiente (SEMA) a cidade de São Luís 

não possui central de recebimento das embalagens de óleo. Assim, para fazer essa destinação, 

a oficina de Dona Maria Luzia que obtêm o óleo de uma empresa atacadista denominada 

LubNorte, têm por lei o dever de armazenar as embalagens, assim como os comerciantes 
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atacadistas têm por lei o dever de receber as embalagens de seus clientes revendedores. De 

acordo com esses dados, uma das propostas encontradas para a destinação dessas embalagens 

é a devolução à empresa atacadista. 

Outra maneira de solucionar o problema, seria a expansão da cooperativa 

COOPGERA para armazenar esse resíduo das oficinas associadas. Com o acúmulo desse 

material viabilizaria o transporte em lotes do tamanho do volume de um caminhão, equipado 

para transportar esse tipo de resíduo perigoso. Feito através de uma parceria com o programa 

“Jogue limpo” para transportar até o Ceará, que é o estado mais próximo do Maranhão que 

possui a central de recebimento. 

O Programa Jogue Limpo foi criado em 2005 pelo Sindicato Nacional de 

Empresas Distribuidoras de Combustível e Lubrificantes (Sindicom), com o intuito de 

destinar as embalagens da maneira correta através da logística reversa. Segundo o site, o 

processo ocorre da seguinte forma: os caminhões especializados que visitam de forma 

programada os pontos cadastrados pesam os sacos de embalagens plásticas de lubrificantes 

usadas que lhes forem disponibilizados, os quais serão eletronicamente pesados, transferindo 

estes dados automaticamente para o Site Jogue Limpo associado ao CNPJ do ponto gerador. 

No ato da pesagem é emitido um comprovante de recebimento que poderá ser exigido pelo 

órgão ambiental por ocasião do processo de licenciamento ou inspeções. Os frascos 

recolhidos são levados para as Centrais de Recebimento, onde o material é prensado, 

armazenado e posteriormente remetido à uma recicladora. 

O armazenamento desse produto na cooperativa implica o seguimento da NBR 

12235:1992 aplicada ao acondicionamento do mesmo. Será dever da cooperativa 

disponibilizar e gerenciar o local adequado de recebimento das embalagens, receber as 

embalagens e armazená-las temporariamente nos sacos plásticos oferecidos pelo programa 

jogue limpo, manter em seu poder o comprovante do sistema de recebimento, que poderá ser 

exigido pelo órgão ambiental para o processo de licenciamento. 

 

3.3.4 Máquina de lavagem de peças automotivas 

 

A máquina de lavagem de peças permite que a oficina tenha um encaminhamento 

adequado dos efluentes provenientes da lavagem de peças, evitando assim, possíveis 

contaminações de óleos e graxa na rede de esgoto ou até mesmo no solo. Ela também permite 
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que o produto utilizado na lavagem (água, querosene, óleo diesel, etc.) seja reutilizado, 

economizando a matéria prima.  

De acordo com as pesquisas realizadas, as máquinas para fazer esse tipo de 

serviço podem ser feitas artesanalmente gastando cerca de R$50 reais ou compradas já 

prontas custando a partir de R$320,00 reais. É encontrada pronta no site 

www.lojadomecanico.com.br, possui cuba em chapa galvanizada, pintura eletrostática, e 

pronta para instalação podendo utilizar qualquer das matérias primas citadas acima, como 

mostra a figura abaixo: 

 

                                Figura 9 – LAVADORA DE PEÇAS 600MM, 201 

 

                            Fonte: Loja do Mecânico 

 

Esse é o modo mais viável por possuir certeza da qualidade do funcionamento e 

garantia do produto em caso de defeitos. O outro modo pode ser encontrado o passo a passo 

em tutoriais disponíveis na internet.  

 

3.3.5 Implantação de caixa Separadora de Água e Óleo (SAO)  

 

Apesar da informação por parte da gestora da Oficina de que já está em fase de 

instalação uma caixa SAO, é extremamente recomendável e de grande importância a 

instalação e ativação imediata desta caixa devido à necessidade de atendimento das normas de 

instalações para tratamento de produtos perigosos, além dos ganhos que a própria deverá 

obter com a implantação da SAO. A figura a seguir demonstra o funcionamento de um 

sistema de separação de água e óleo. 
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Figura 10 – ESQUEMA DE FUNCIONAMENTO DA CAIXA SEPARADORA DE ÁGUA E ÓLEO 

 

Fonte: http://www.dedambiental.com.br/dicas/limpeza-de-caixa-separadora-de-agua-e-oleo/ 

  

A SAO tem como objetivo realizar a separação do resíduo oleoso com a água, 

sendo dotada de um compartimento com várias subdivisões onde, em cada subdivisão, 

ocorrerá a separação gradual do óleo com a água através de tubulações resultando na saída a 

obtenção apenas da água para reaproveitamento, sendo o resíduo oleoso que ficou na caixa 

destinado, posteriormente, para o armazenamento em tambores. 

 Também é importante salientar que é de fundamental relevância a limpeza 

periódica da caixa, uma vez que, com o aumento do acúmulo de óleo ao longo do SAO, o 

processo de separação deixará de exercer a sua função não agindo mais de forma eficaz ao seu 

final (obtenção de água ainda contaminada com óleo). 

 

3.3.6 Implantação de piso adequado 

 

O piso da oficina apresenta problemas de contaminação em quase toda área de 

trabalho. Assim, o modelo mais adequado para a oficina é um piso com propriedades 

agregadas, como: resistência aos esforços mecânicos e abrasão, com padrões superiores aos 

pisos comuns e garantindo a segurança da não contaminação do solo. A espessura deste piso, 

está entre 2 e 4 milímetros de espessura, em que o fator determinante será a intensidade do 

fluxo, o peso que ela terá que suportar nesses intervalos e condições de uso conforme imagem 

abaixo. 
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                Figura 11 – EXEMPLO DE PISO PARA OFICINAS MECÂNICAS 

Fonte: Soluções Industriais 

 

Além de apresentar vantagem estética, o piso também é de fácil limpeza, podendo 

inclusive ser lavado, mantendo o local de trabalho limpo.   

 

CONCLUSÃO 

 

O presente trabalho buscou analisar a oficina mecânica Santa Luzia, localizada em 

São Luís do Maranhão. Entre os principais resíduos utilizados está o óleo lubrificante e, 

consequentemente, as suas embalagens.  

A empresa, no seu contexto social e ambiental, busca solucionar o problema de 

segregação do óleo, onde o mesmo é dividido em água e óleo para um possível 

reaproveitamento. Porém, as condições existentes no local não facilitam esse trabalho, 

fazendo com que todo o óleo usado seja enviado para uma cooperativa em barris.  

Para que todo esse processo seja realizado dentro da própria oficina, buscou-se 

com o estudo, apresentar condições seguras e viáveis no quesito ambiental e econômico. As 

normas apresentadas ditam os principais riscos que o óleo apresenta e destaca suas principais 

classificações de risco, aprimorando a forma como este material deve ser conduzido para 

degradação mínima do meio ambiente, constituindo os aspectos e impactos que os resíduos 

podem causar e evitá-los.  
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Assim, não somente através da segregação do resíduo oleoso, como por meio do 

manuseio das embalagens, poderá ser realizado o aprimoramento da reutilização e reciclagem 

das embalagens de óleo lubrificante, para que a Oficina não tenha que lançá-las no meio 

ambiente, prejudicando ainda mais o ecossistema.  
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SEV F/P IMP

A B A + B

1.1 Possibilidade de Contaminação do Solo N D A Atual 1 1 2

1.2 Possibilidade de Contaminação da Água N D A Atual 1 1 2

2.1 Possibilidade de Contaminação do Solo N D A Atual 1 1 2

2.2 Possibilidade de Contaminação da Água N D A Atual 1 1 2

Impacto desprezível

Impacto desprezível

Impacto desprezível

Impacto desprezível

Folha 01 de 01
ANEXO A - PLANILHA DE IDENTIFICAÇÃO DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTAIS

EXAME

ATIVIDADE: Coleta e Armazenamento de Resíduos Oleosos

PROCESSO / SISTEMA: Manutenção de Veículos Automotores

IDENTIFICAÇÃO

Área / Unidade: Oficina Mecânica Santa Luzia

SIT. INC. CL. EPOIMPACTO

REVISÃO: 00

Sub-

item
ASPECTO

Legenda: SIT. = Situação (N - Normal; A - Anormal; R - Risco) ; INC. = Incidência (D - Direta; I - Indireta); CL. = Classe (B - Benéfica; A - Adversa); EPO = Época (Passada; Atual; Futura); SEV. = Severidade (1 - Baixa; 2 - 

Média; 3 - Alta); F/P = frequência / probabilidade (1 - Baixa; 2 - Média; 3 - Alta); IMP = Importância; P. I. = Partes Interessadas (Marcar ou não com um "X"); I ≥ 5 = Importância ≥ 5 (Marcar com um "X" se for 

superior a 5. Para I = 2, considerar "Impacto Desprezível"; para I = 6, considerar "Risco Inaceitável")

Geração de Resíduos Sólidos - 

Óleos, graxas e solventes
1

Geração de Efluentes Líquidos2

Ítem P.I. I ≥ 5
COMENTÁRIOS

ELABORADO POR: REGISTRO: RUBRICA: DATA: 31-10-2016
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ANEXO B – RELATÓRIO A3  

1
o
 Passo: BACKGROUND : 3° Passo: SITUAÇÃO ALVO 

2o Passo: SITUAÇÃO ATUAL 4° Passo:

Ação Prazo Responsável Status

1

2

3

4

5

6

7

8

9

5o e 6o Passos: MÉTRICAS (INDICADORES)

A3 de Solução de Problemas

PLANO DE AÇÃO

Dennilson Silva; Edmo Nascimento; Krishna Fonseca; Samantha Penha;Responsáveis:

- Acúmulo de Materiais na Oficina 
- Segregação inadequada do resíduo oleoso
- Falta de separador de água e óleo 
- Falta de destinação adequada para as garrafas de óleo
-
-
-
-

- Reduzir a quantidade de materiais acumulados na 
oficina;
- Destinar as garrafas de óleo;
-
-
-
-
-

Ivestir em máquinas que farão a separação de água e óleo 

Investir em máquinas de lavagem 


