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RESUMO

A mistura de biodiesel no óleo diesel comercial trouxe à tona inúmeros estudos ligados a benefícios social, econômico, ambiental, de possíveis 
problemas ligados a degradação do óleo diesel e as consequências causadas quando o mesmo se encontra fora de suas especificações 
previamente definidas, testadas e validadas. Entretanto, o aumento dessa mistura em volume vem trazendo um elevado incremento de troca de 
filtro separador água/óleo e que se repete a cada aumento da porcentagem de mistura. Estudos realizados por uma montadora de caminhões e 
ônibus e de seu respectivo fornecedor de filtros separadores água/óleo durante o período de 2005 a 2018, confirmam o aumento de até 9 vezes 
em volume de venda de elementos filtrantes em campo. Considerando no estudo inicial apenas uma única marca. Esse aumento expressivo 
também onera o custo com descarte de material contaminado, entretanto, esse material ainda não está enquadrado na atual Política Nacional de 
Resíduos Sólidos, e como consequência, traze significativos impactos ambientais quando o processo de retorno e descarte correto não é 
praticado. Testes realizados com óleo diesel S10 B10 e S10 B15 em filtros separadores água/óleo controlados foram avaliados conforme norma 
SAE J1839 para separação de água, após rodagem veicular, comprovando a redução da vida e da performance dos elementos  separadores 
água/óleo, provocando trocas prematuras desse componente e em alguns casos injetores, bombas de alta pressão e o próprio diesel do tanque 
do veículo. Devido ao aumento do volume de produção e comercialização dos pré filtros separadores os quais encontram-se com certa de 1,5 
milhão de elementos produzidos/mês por todos os fabricantes de filtros nacionais e que a regulamentação de descarte dos elementos do pré 
filtro separador não está ainda enquadrada na obrigatoriedade de descarte controlado. Desta forma a atualização da lei referente a Política 
Nacional de Resíduos Sólidos se faz necessária, para evitar contaminação do solo e lençóis freáticos. Outrossim, é a extrema necessidade de 
melhorar as especificações de aprovação do biodiesel e do diesel comercial, como estabilidade a oxidação EN15751:2014, para no mínimo de 20 
horas, água com no máximo 200 ppm conforme ASTM D0634 e água e sedimentos máximo zero, conforme ASTM D2709. Alguns fabricantes 
possuem contrato com empresas especializadas em descarte de materiais contaminados e pagam por esse serviço cerda de R$0,30/elemento. 
Entretanto, essa configuração é apenas para filtro de óleo lubrificante, e  nem todos os produtos contaminados são corretamente descartados. 
Devido a essas condições de incremento de volume e da falta de uma obrigatoriedade de descarte controlado, a aplicabilidade se faz necessária 
de forma imediata para todo território nacional e para todos os países que produzem e comercializam esse produto, e que ainda não possuem 
um modelo legal que estabeleça critérios, obrigações e sansões adequadas.
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