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1. RESUMO 

 

Esse trabalho justifica-se por conscientizar que o rerrefino é o destino correto para o 

óleo lubrificante usado, pois além de serem retiradas do nosso meio, essas substâncias 

nocivas, através do reaproveitamento de produto já disponível, poupando, dessa forma, 

nossos recursos naturais. E tudo isso é muito importante para o meio ambiente e para o 

país.  Reciclar é o ideal. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

“Terra fuller”, “terra descorante” ou “argila adsorvente” é um insumo utilizado nas 

indústrias de óleo para denominar argilas que, podem estar em seu estado natural ou 

após ativação química ou térmica, apresentam à propriedade de adsorver as matérias 

corantes dissolvidas em óleos minerais, vegetais e animais e os óleos obtidos após a 

adsorção em tais argilas são descontaminados sendo dessa forma comercializados. 

Esta técnica denomina-se rerrefino. (SANTOS, 1975, p. 651).  

Apesar de ser um resíduo, o óleo lubrificante usado ou contaminado não deve ser 

considerado como “lixo” e ser simplesmente descartado, muito ao contrário. No óleo 

lubrificante usado ou contaminado contém em torno de 80% a 85% de óleo lubrificante 

básico, extraído em pequena quantidade do petróleo, sendo, portanto esta matéria 

prima nobre, com utilização para a fabricação de óleos lubrificantes novos. Devido á 

condição de recuperação do óleo lubrificante básico e pela redução da geração de 

resíduos, o rerrefino foi escolhido pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente - 

CONAMA, através da Resolução nº 362/2005, como o destino obrigatório dos óleos 

lubrificantes usados ou contaminados.  

 

3. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivos gerais 
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Desenvolver metodologia para a aplicação da Terra Fuller no rerrefino de óleos 

lubrificantes usados. 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

Desenvolver metodologia adequada para o controle de qualidade do insumo terra fuller, 

a fim de obtermos a qualidade do óleo lubrificante após o rerrefino. 

 

4. METODOLOGIA 

 

As etapas deste trabalho foram empreendidas no laboratório de analises químicas da 

Lubrificantes Fênix LTDA.  

Para a avaliação e posteriormente geração de um padrão para o recebimento deste 

insumo, efetuou-se a coleta de uma bombona de 5 litros de óleo Spindle RR após o 

processo de destilação, acidificação á 1 % com ácido sulfúrico concentrado e drenagem 

da borra, para realização da filtração e clarificação deste óleo. 

 Analisou-se também a granulometria e a umidade de cada terra fuller recebida, tentado 

estabelecer correlações nos resultados obtidos. 

Acompanhou-se também o processo fabril de rerrefino das bateladas produzidas, a fim 

de verificar quais são as variáveis que impactam o processo de filtração e clarificação 

do óleo lubrificante.  

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

Efetuou-se testes de granulometria, umidade, filtração/clarificação, índice de acidez 

total e cor em lotes recebidos de terra fuller, simulando o processo fabril, em 

determinada etapa do processo; 

Na etapa seguinte, efetuaram-se testes de filtração/clarificação com  lotes de terra fuller 

que possuem diferentes granulometrias (usuais de mercado), avaliando a blenda 

utilizada X interação com diferentes percentuais granulométricos. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 
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Verificaram-se variações nos resultados em relação ás granulometrias, que possibilitará 

dados estatísticos para indicação da melhor granulometria a ser utilizada no processo 

de filtração e clarificação. 

O próximo passo será o cálculo para encontrar o percentual ótimo de terra fuller que 

deverá ser utilizado em cada batelada, avaliando o melhor balanço de massa X custo-

benefício. 
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