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Resumo 

 

SANTOS, Jéssica Torres dos. Diagnóstico dos resíduos gerados em 
oficinas mecânicas de veículos automotivos do município de Pelotas. 
2018. (?)f. Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). Graduação em Engenharia 
Ambiental e Sanitária. Universidade Federal de Pelotas, Pelotas. 
 
 
 
Com o aumento do número de veículos em circulação, cresce também a 

demanda por serviços das oficinas mecânicas e consequentemente o aumento 

da geração de resíduos neste setor. As oficinas mecânicas realizam diversos 

tipos de atividades relacionadas à reparação de veículos que geram diferentes 

tipos de resíduos sólidos e líquidos, que quando descartados de maneira 

inadequada, podem poluir o meio ambiente e causar riscos à saúde pública. 

Este trabalho buscou avaliar as práticas de gestão dos resíduos sólidos e 

líquidos gerados por oficinas mecânicas, como também, o conhecimento dos 

profissionais acerca das questões ambientais, envolvidos nessa atividade no 

município de Pelotas/RS. A metodologia aplicada foi dividida em duas etapas, 

na primeira realizou-se a seleção dos empreendimentos para a composição da 

amostra e, na segunda, a elaboração e aplicação do instrumento de pesquisa 

em forma de questionário. O resultado do levantamento do número de oficinas 

mecânicas na cidade de Pelotas reportou 92 sendo que, destas 10 decidiram 

participar da pesquisa. Os questionários foram respondidos, em sua totalidade, 

pelos representantes legais dos empreendimentos. Nos locais entrevistados, 

todos possuíam local de trabalho coberto e com piso impermeabilizado.  Dentre 

as oficinas mecânicas que optaram por responder, todas manifestaram 

conhecimento sobre suas obrigações e a correta maneira de destinação dos 

resíduos. Percebe-se ainda o receio por parte dos empresários em prestar este 

tipo de informação, o que reflete, em parte, uma preocupação com possíveis 

penalidades dos órgãos fiscalizadores. 

 
 
 
 
Palavras-chave: Oficina Mecânica; Resíduos sólidos e líquidos. 
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Abstract 

 

SANTOS, Jéssica Torres dos. Diagnosis of the wastes generated in the auto 
repair shop of automotive vehicles of the municipality of Pelotas. 2018. 
(?)f. Course Conclusion Paper (TCC). Graduation in Environmental and 
Sanitary Engineering. Federal University of Pelotas, Pelotas. 
 
 
 

With the increase in the number of vehicles in circulation, the demand for 

services of the auto repair shop and consequently the increase of the 

generation of residues in this sector also grows. Auto repair shop perform 

various types of vehicle repair activities that generate different types of solid 

and liquid waste, which when improperly disposed of can pollute the 

environment and pose a risk to public health. This work aimed to evaluate the 

solid and liquid waste management practices generated by auto repair shop, as 

well as the professionals' knowledge about the environmental issues involved in 

this activity in the city of Pelotas / RS. The methodology applied was divided 

into two stages; the first one was the selection of the projects for the 

composition of the sample and, in the second, the elaboration and application of 

the research instrument in the form of a questionnaire. The result of the survey 

of the number of auto repair shop in the city of Pelotas reported 92, of which 10 

decided to participate in the research. The legal representatives of the 

enterprises answered the questionnaires in their entirety. In the interviewed 

places, all had indoor workplaces and waterproofed floors. Among the m auto 

repair shop that chose to respond, all expressed knowledge about their 

obligations and the correct way of disposal of waste. It is also noticed the fear 

on the part of the entrepreneurs to provide this type of information, which 

reflects, in part, a concern with possible penalties of the inspection bodies. 

 

 

Keywords: auto repair shop; Environmental Licensing; Solid and liquid wastes. 
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1 Introdução 

 

O cenário mundial da indústria automobilística encontra-se em 

expansão. Conforme dados do site The Statistics Portal (2016) nos Estados 

Unidos cerca de 6,9 milhões de automóveis foram vendidos no ano de 2016, e 

no ano anterior na China havia 172 milhões de automóveis (ZHIKANG, 2017). 

O setor mecânico tem crescido continuamente associado à expansão do 

mercado de produção e venda de automóveis. Segundo dados da Associação 

Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores - ANFAVEA, no Brasil em 

2017 foram produzidos 2.699.672 carros, caminhões e ônibus, com aumento 

de 25,2% se comparado ao ano de 2016 (CARTA DA ANFAVEA 379, 2017). 

Inerente ao número de veículos em circulação está o aumento das oficinas 

mecânicas, as quais visam atender essa demanda.  

Nas oficinas mecânicas são desenvolvidas atividades como: troca de 

óleo lubrificante, fluidos de arrefecimento e hidráulicos, troca e limpeza de 

peças, retifica de motores, injeção eletrônica, suspensão, freios, regulagem de 

motor, alinhamento e balanceamento (GERHARDT, 2014).  

Diversos tipos de resíduos sólidos estão associados a estas atividades, 

entre os principais encontram-se pneus, latarias, óleos lubrificantes, graxas, 

resíduos sólidos contaminados, como os panos e estopas, tintas, solventes, 

embalagens de peças (KULKAMI et al., 2013; PAULINO, 2009). Além disso, 

pode-se considerar também os resíduos provenientes de escritório, como 

papel, cartuchos de impressoras e embalagem (KULKAMI et al., 2013). 

O gerenciamento inadequado destes resíduos ocasiona impactos 

ambientais, que segundo Lucena e Melquíades (2012), ocorrem na maioria dos 

casos por falta de interesse ou de conhecimento pelos gestores, principalmente 

nas micro e pequenas empresas. 

O desenvolvimento das atividades produz também resíduos líquidos 

compostos por derivados do petróleo (gasolina, óleo diesel, querosene e 

lubrificantes), além de tintas e outros solventes (NUNES e BARBOSA, 2012; 

PAULINO, 2009). Estes, quando lançados sem tratamento prévio nas redes 

coletoras de esgotos, podem poluir ou contaminar cursos d’água (PAULINO, 

2009).  
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Werlang e Durante (2014) reportaram que estes empreendimentos 

encontram grande dificuldade em praticar a gestão adequada dos resíduos, 

que isso se deve, principalmente, ao custo para a realização da coleta e 

transporte.  Diante destes desafios, muitas oficinas só adotam a forma correta 

de descarte após a notificação de órgãos fiscalizadores ou quando o município 

oferece alternativas para o descarte. 

Tendo em vista os desafios enfrentados por este setor, este trabalho tem 

o intuito de contribuir com o levantamento de informações através do 

diagnóstico dos resíduos gerados, de forma a auxiliar com a tomada de 

decisão que fomente práticas sustentáveis.  

 

1.1 Objetivos 

 
1.1.1 Objetivo Geral 

 

 Diagnosticar os resíduos gerados nas oficinas mecânicas de veículos 

automotivos do município de Pelotas/RS.  

 

1.1.2 Objetivos Específicos 

 

 - Identificar as oficinas mecânicas existentes no município, com 

atividades relacionadas à manutenção de veículos automotores; 

 - Avaliar as instalações e as atividades sob o aspecto ambiental 

(cobertura, impermeabilização, existência de tratamento de efluentes, 

armazenamento e destinação dos resíduos sólidos); 

 - Identificar o manejo adotado para os resíduos sólidos e líquidos 

gerados pelas atividades das oficinas;  
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2 Revisão Bibliográfica 

 
2.1 Licenciamento Ambiental 

 

Durante muito tempo, os problemas ambientais foram deixados em 

segundo plano em face do desenvolvimento econômico. No Brasil, o marco 

regulatório, ou considerado marco zero da consciência ambiental para alguns 

autores, ocorreu em 1981, com a Lei n° 6.938 que estabelece a Política 

Nacional do Meio Ambiente e cria o Sistema Nacional do Meio Ambiente – 

SISNAMA, contemplando os fundamentos para a proteção ambiental no país. 

A Política Nacional do Meio Ambiente é a lei que define os mecanismos 

e instrumentos de proteção do meio ambiente no Brasil. O Licenciamento 

Ambiental é instituído por esta lei, com a finalidade de promover o controle 

prévio à construção, instalação, ampliação e funcionamento dos 

estabelecimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, 

considerados efetiva e potencialmente poluidoras, bem como as capazes, sob 

qualquer forma, de causar degradação ambiental (BRASIL – PNMA, 1981). 

Entretanto, tendo em vista a necessidade de revisão dos procedimentos 

e critérios utilizados no licenciamento ambiental, com objetivo de efetivar a 

utilização desse sistema como instrumento de gestão ambiental, instituído pela 

Política Nacional do Meio Ambiente, sobreveio a Resolução CONAMA n° 

237/97, estabelecendo critérios para o exercício do licenciamento ambiental 

(OLIVEIRA, 2012). 

 A Resolução Conama 237/1997 teve por objetivo regulamentar os 

aspectos de Licenciamento Ambiental estabelecidos pela Política Nacional do 

Meio Ambiente, além de definir o termo Licenciamento Ambiental, de acordo 

com o art. 1° desta mesma resolução, como: 

Art. 1° Para efeito desta Resolução são adotadas as seguintes 
definições: 
“ I – Licenciamento Ambiental: procedimento administrativo pelo qual 
o órgão ambiental competente licencia a localização, instalação, 
ampliação e a operação de empreendimentos e atividades 
utilizadoras de recursos ambientais, considerados efetiva ou 
potencialmente poluidoras ou daquelas que, sob qualquer forma, 
possam causar degradação ambiental, considerando as disposições 
legais e regulamentares e as normas técnicas aplicáveis ao caso. ” 
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 Assim, o licenciamento ambiental existe para que haja uma maior 

proteção ao meio ambiente, a fim de que sejam minimizados os impactos 

causados ao mesmo, respeitando-se a legislação ambiental (OLIVEIRA, 2012). 

 O processo de licenciamento ambiental de acordo com a Resolução do 

CONAMA 237/1997 divide-se em três tipos de licença: 

 

Art. 8º - O Poder Público, no exercício de sua competência de 
controle, expedirá as seguintes licenças: 
I - Licença Prévia (LP) - concedida na fase preliminar do 
planejamento do empreendimento ou atividade aprovando sua 
localização e concepção, atestando a viabilidade ambiental e 
estabelecendo os requisitos básicos e condicionantes a serem 
atendidos nas próximas fases de sua implementação; 
II - Licença de Instalação (LI) - autoriza a instalação do 
empreendimento ou atividade de acordo com as especificações 
constantes dos planos, programas e projetos aprovados, incluindo as 
medidas de controle ambiental e demais condicionantes, da qual 
constituem motivo determinante; 
III - Licença de Operação (LO) - autoriza a operação da atividade ou 
empreendimento, após a verificação do efetivo cumprimento do que 
consta das licenças anteriores, com as medidas de controle ambiental 
e condicionantes determinados para a operação. 
Parágrafo único - As licenças ambientais poderão ser expedidas 
isolada ou sucessivamente, de acordo com a natureza, 
características e fase do empreendimento ou atividade. 

 

 Porém, o licenciamento não se encerra com a obtenção da Licença de 

Operação, visto que ainda existe a etapa de monitoramento e a fiscalização da 

atividade, a fim de que o órgão ambiental verifique se as condicionantes estão 

sendo cumpridas pelo empreendedor. 

 No Estado de São Paulo foi decretada Lei n° 15.297 de 2014, que 

dispõe sobre normas básicas acerca das oficinas mecânicas e 

estabelecimentos assemelhados que funcionam no Estado, que estabelece 

normas básicas a serem seguidas pelos proprietários e responsáveis pelas 

oficinas mecânicas e estabelecimentos semelhantes que prestam serviços de 

manutenção, conserto ou substituição de peças em veículos automotores 

leves, novos ou usados, no Estado. 

 No Estado do Rio Grande do Sul, os Municípios são responsáveis pelo 

licenciamento ambiental das atividades de impacto local (Código Estadual de 

Meio Ambiente, Lei 11.520/00). A definição destas atividades e o regramento 

do processo de descentralização do licenciamento são estabelecidas pela 
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Resolução Nº 372 de 2018 do Conselho Estadual do Meio Ambiente 

(CONSEMA). 

 A Resolução 372/2018 dispõe sobre os empreendimentos e atividades 

utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou 

capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental, passíveis de 

licenciamento ambiental no Estado do Rio Grande do Sul, destacando os de 

impacto de âmbito local para o exercício da competência municipal no 

licenciamento ambiental. 

 Na esfera municipal, existe a Resolução N° 02 de 2017 do Conselho 

Municipal de Proteção Ambiental de Pelotas (COMPAM), que relaciona o 

conjunto de atividades passíveis de anuência ambiental municipal, 

complementares àquelas já relacionadas em resolução do CONSEMA ou 

delegadas por órgão federal ou estadual ao município por instrumento legal ou 

convênio. 

 De acordo com a Resolução N° 02 do COMPAM, no que diz respeito ao 

órgão ambiental municipal: 

 Art. 5° Caberá ao órgão ambiental municipal competente o 
licenciamento ambiental e consequente controle e fiscalização das 
atividades: 
“ I – Definidas como de impacto ambiental local por resolução do 
Conselho Estadual do Meio Ambiente – CONSEA ou órgão que 
venha a substitui-lo; 
II – Definidas de forma complementar como de impacto local por esta 
Resolução conforme códigos de ramo e tipologias relacionadas na 
Tabela 2 em anexo desta resolução; 
III – delegadas por órgão federal ou estadual ao município por 
instrumento legal ou convênio. ” 

 

 No município de Pelotas é função da Secretaria de Qualidade Ambiental 

(SQA) atuar no âmbito das políticas ambientais, sendo ela responsável pela 

emissão de licenciamentos, fiscalizações de infrações e educação ambiental.  

 Os empreendimentos e atividades que causem ou possam causar 

impacto de âmbito local, cuja competência de licenciamento é municipal, 

constam no Anexo I da Resolução N° 372/2018 do CONSEMA. Dentre elas 

estão as indústrias de perfumaria, estacionamentos, indústria têxtil, 

lavanderias, padarias, entre outros. Nesta Resolução, também consta a 

indústria mecânica, cujo foco deste trabalho se encontra. 
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2.2 Oficinas Mecânicas 

 
A produção de veículos automotores, que inclui automóveis, comerciais 

leves, caminhões e ônibus, segue uma trajetória de crescimento de 18 meses 

seguidos de alta em comparação com o mês de maio do ano de 2017, segundo 

os dados divulgados pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos 

Automotores, ANFAVEA (2018). 

Somente no Estado do Rio Grande do Sul, de acordo com o DETRAN – 

RS (2018), a frota em circulação é de 6.650.360, sendo deste total 4.069.178 

são automóveis, além disso, com um crescimento de 66,1%, nos últimos 10 

anos. Com o crescimento do número de veículos, aumenta também a demanda 

por serviços de manutenção, imprescindíveis para um bom funcionamento e 

para segurança dos usuários.   

Os prestadores de serviços no setor automotivo tornam-se objeto de 

atenção devido ao grande volume de resíduos sólidos e líquidos gerados no 

desenvolvimento das suas atividades de manutenção, e com o aumento da 

frota brasileira de veículos, consequentemente, gera aumento na demanda 

destes serviços e também, na geração de resíduos, como óleo lubrificante 

usado, lâmpadas, baterias usadas, estopas, entre outros (LUCENA, 

MELQUIÁDES, 2012). 

Seramin (2018) afirma que as oficinas mecânicas sofrem exigências de 

adequações ambientais para a preservação do meio ambiente, onde Leis 

federais e estaduais estabelecem a necessidade de implementação de um 

Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos. De acordo com a Resolução 

372/2018 do CONSEMA, as atividades deste ramo se enquadram no CODRAM 

N° 3430,20 nomeada: OFICINA MECÂNICA/ CENTRO DE DESEMANCHE DE 

VEÍCULOS (CDV) / CHAPEAÇÃO/ PINTURA, e são classificadas como 

atividades de potencial poluidor médio (372/18 CONSEMA). O uso desse 

CODRAM não inclui a manutenção de veículos e implementos de uso próprio 

em imóveis rurais. Cabe ressaltar que a Resolução 375/2018 altera a 

Resolução 372/2018 mudando os portes da atividade em questão. 

De acordo com Valente (2008) fisicamente, as oficinas mecânicas estão 

divididas em dois setores: um administrativo e outro operacional. O setor 
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administrativo- é, geralmente, composto por uma sala com móveis e materiais 

de escritório, com papéis administrativos relativos à oficina, computadores, 

telefone, banheiro, recepção, entre outros. A área operacional é composta por 

uma área, onde os automóveis são armazenados, armários, estantes ou 

bancadas para estocagem de peças, produtos em geral e ferramentas. 

A área operacional é o local onde ocorre a atividade de manutenção 

e/ou onde a reparação de veículos automotores é executada. Esta atividade 

pode ser dividida em vários processos, dentre eles, têm-se (VALENTE, 2008): 

a) Acessórios – atividades relacionadas à manutenção e/ou reparação 

de acessórios agregados ao funcionamento do automóvel, como 

aparelhos de som; 

b) Borracharia – atividades relacionadas à manutenção e/ou reparação 

dos pneumáticos e câmaras de ar do automóvel; 

c) Capotaria - atividades relacionadas à manutenção e/ou reparação 

das forrações e assentos do automóvel; 

d) Elétrica - atividades relacionadas à manutenção e/ou reparação do 

fornecimento de energia elétrica e os componentes eletrônicos 

existentes no automóvel; 

e) Lanternagem - atividades relacionadas à manutenção e/ou reparação 

da carroceria do automóvel; 

f) Mecânica em Geral - atividades relacionadas à manutenção e/ou 

reparação do motor e partes afins do automóvel; 

g) Pintura - atividades relacionadas à manutenção e/ou reparação da 

proteção externa da carroceria do automóvel; 

h) Vidraçaria - atividades relacionadas à manutenção e/ou reparação 

dos vidros do automóvel; 

 Este tipo de estabelecimento gera diferentes tipos de resíduos em 

decorrência da atividade prestada, sendo estes variados e alguns podem gerar 

um grande impacto no meio ambiente. Em uma oficina mecânica os agentes 

poluidores do meio ambiente são emissões gasosas, poluição sonora, 

efluentes líquidos e resíduos diversos (INSTITUTO ESTADUAL DO 

AMBIENTE, 2014).  
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 Se a execução dos processos feitos em uma oficina mecânica não for 

gerida de forma adequada, resíduos nocivos à saúde humana e aos 

ecossistemas são gerados, que, de acordo com Valente (2008), se não forem 

tratados adequadamente, podem causar impactos ambientais negativos, 

rotulando a oficina como um agente que promove a degradação ambiental. 

 Lucena e Melquíades (2012) reportaram, que em João Pessoa/PB, a 

maioria das oficinas demonstrou interesse em buscar o aperfeiçoamento na 

maneira de gestão ambiental interna, porém, em alguns casos, os empresários 

tiveram receio em repassar informações sobra a forma de gerenciamento dos 

resíduos sólidos, por conta da preocupação com penalidades legais. 

 Em outro estudo, realizado por Seramin (2018) que avaliou o nível de 

percepção dos clientes potenciais em relação às ações ambientais em oficinas 

mecânicas em Cascavel/PR, os autores concluíram que os consumidores 

possuem uma percepção ambiental e estariam dispostos a pagar 5% além do 

valor que normalmente pagam pelos serviços de oficina ambientalmente 

correta. Lucion (2017) também empregou esta metodologia de pesquisa em 

Curitiba, e ao analisar a prestação de serviços ecologicamente correta, 

identificou a disposição dos consumidores em pagar a mais por estes serviços, 

tornando este tipo de serviço financeiramente viável para as oficinas 

mecânicas. 

 Mathiyazhagan (2018) realizou um estudo cujo foco principal foi 

encontrar os principais desafios para implementar a gestão ambiental em 

indústrias de fabricação de peça automobilísticas indianas. Com os resultados 

gerados pelo estudo, pode-se concluir que a implicação dos custos era o maior 

desafio enfrentado pelo setor, enquanto a falta de apoio do governo e a 

deficiente infraestrutura industrial foram identificados coma a causa e o efeito 

diretos deste desafio. 

 Na Índia, segundo Kulkarni (2014), a indústria automobilística se 

encontra gradualmente avançando para a zona de desperdício zero. Embora o 

crescimento da indústria seja significativamente alto, a constate política de 

redução de resíduos, reutilização e reciclagem tem tornado a indústria um 

negócio sustentável, tornando a utilização máxima de recursos e política de 

desperdício zero a marca da indústria automóvel indiana. 
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 As empresas que atuam no setor de reparo em veículos devem buscar 

meios que atendam às normas e legislação específica, além disso, demonstrar 

que estão conscientes de sua responsabilidade para com a sociedade 

(SERAMIN et al., 2015). 

 

2.3 Gestão de resíduos sólidos e líquidos em Oficinas Mecânicas 

 

A rápida urbanização levou ao rápido crescimento da indústria 

automobilística em áreas urbanas e exigiu a necessidade de ter centros de 

serviços de automóveis que realizam reparos, lavagem e manutenção de 

veículos (ASHA, 2016). 

Nunes e Barbosa (2012) realizaram estudo sobre o tratamento de 

resíduos sólidos e líquidos em oficinas mecânicas em Natal, Rio Grande do 

Norte, e apontaram que existe uma grande diferença na prática de gestão 

ambiental desenvolvidas por oficinas mecânicas de grande para as de médio e 

pequeno porte, a começar pelo conhecimento propriamente dito e pelas 

instalações adequadas para esta atividade. 

Apesar das diferenças entre as oficinas, a NBR 10004 (2004) estabelece 

a classificação dos resíduos, e deve ser considerada pelas oficinas 

independentemente do porte (tabela 1). Os resíduos sólidos são divididos de 

acordo com os seus componentes e característica, onde os impactos à saúde 

humana e ao meio ambiente são identificados, levando em consideração 

também o processo de origem dos resíduos (ABNT, 2004). A classificação 

permite o melhor gerenciamento dos resíduos sólidos originados, consentindo 

o manejo e a destinação adequada desses materiais. São classificados como: 

 - Classe I – Resíduos Perigosos (onde as propriedades físicas, químicas 

ou infectocontagiosas podem acarretar riscos à saúde pública e/ou riscos ao 

meio ambiente, quando gerenciado de forma inadequada);  

- Classe II – Não Perigosos, divididos em: Classe II A – Não Inerte 

(podem apresentar propriedades como biodegradabilidade ou solubilidade em 

água) e Classe II B – Inerte (classificam-se por não ter as características de 

solubilidade ou modificação que possa ocasionar em risco). 
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Tabela 1 – Resíduos característicos em oficinas mecânicas. 

Tipos de Resíduos Classe NBR 10.004/04   Fonte / Origem 

Latas vazias 
contaminadas de graxa, 
óleo e tinta. 

Classe I Área de operação 

Estopas contaminadas 
com óleo. 

Classe I Limpeza e manutenção. 

Sólidos retirados na 
caixa de areia. 

Classe I Sistema de tratamento 

Pneus inservíveis. Classe I Manutenção 
Borras de tinta da 
cabine de pintura 

Classe I Sistema de controle 

Embalagens plásticas Classe I, II-A e II-B Área de operação 
Baterias Classe I Manutenção 
Borrachas em geral Classe II-B Manutenção 
Óleo lubrificante usado Classe I Manutenção 
Resíduo oleoso do 
sistema separador de 
água e óleo 

Classe I Sistema de tratamento 

Solventes usados Classe I Área de operação 
Lâmpadas fluorescentes Classe I Administração/Produção 

Fonte: Instituto Estadual do Ambiente (2014). 

 

Esta mesma NBR delibera que os resíduos sólidos são: “resíduos no 

estado sólido e semissólido, que resultam de atividades de origem industrial, 

doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de serviços e de varrição. Ficam 

incluídos nesta definição os lodos provenientes de sistemas de tratamento de 

água, aqueles gerados em equipamentos e instalações de controle de poluição, 

bem como determinados líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu 

lançamento na rede pública de esgoto ou corpos d’água, ou exijam para isso 

soluções técnica e economicamente inviáveis em face à melhor tecnologia. ” 

Atividades como limpeza e lubrificação de peças e chão das oficinas 

também podem gerar resíduos, líquidos, compostos por óleos, graxas, 

querosene, entre outros de mesma natureza. Esses efluentes, quando não 

recebem tratamento adequado antes de serem laçados, atingem a rede de 

drenagem de água pluvial ou a rede coletora de efluentes sanitários (PAULINO, 

2009).   

Os óleos lubrificantes utilizados pelos automóveis, que são essenciais 

para evitar o desgaste dos elementos do motor, depois de um período utilizado, 

precisam ser substituídos, originando um resíduo perigoso por ser tóxico 
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(NUNES; BARBOSA, 2012). Segundo Valente (2008), este tipo de resíduo está 

associado à contaminação do solo e da água e a doenças que afetam o 

homem. 

Todos os resíduos provenientes das atividades das oficinas mecânicas 

devem ser segregados de acordo com a resolução 275/01 do CONAMA ou 

pela Lei Ordinária 5459/08 do município de Pelotas, as quais estabelecem 

códigos de cores para os diferentes tipos de resíduos. Esse código de cores 

visa facilitar a visualização da segregação dos resíduos na fonte, podendo 

assim reduzir ao máximo a disposição em aterros de compostos que podem 

ser reciclados (GERHARDT, 2014). 

Os resíduos devem ser armazenados de maneira a não possibilitar a 

alteração de sua classificação e de forma que sejam minimizados os riscos de 

danos ambientais. Caso haja mistura de resíduos de classes diferentes, um 

resíduo não perigoso pode ser contaminado e tornar-se perigoso, dificultando 

seu gerenciamento e aumentando os custos a ele associado (GERHARDT, 

2014). 

As áreas destinadas à armazenagem dos resíduos devem ser cobertas, 

a fim de evitar a ação da chuva e de outras intempéries, garantindo condições 

de segurança, até que este seja transportado para a disposição final 

(GERHARDT, 2014). 

É notório que as atividades praticadas no setor mecânico contribuem 

assiduamente na geração de resíduos perigosos a qual merece atenção. De 

acordo com Lopes e Kemerich (2007), a falta de gerenciamento desses 

resíduos, por parte das oficinas mecânicas, pode gerar problemas ambientais 

devido à grande quantidade de compostos químicos presentes neste meio. 

Porém Kulkarni (2014) acredita que para melhores práticas de gestão de 

resíduos é necessário mentalidade, valores e cultura da organização, 

combinados com tecnologias e sistemas eficazes, e que somente assim a 

indústria alcançara formas sustentáveis. 
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3 Materiais e Métodos 

 
3.1 Área de estudo 

  
 O estudo foi realizado no Município de Pelotas, localizado na região sul 

do estado do Rio Grande do Sul, Brasil. De acordo com dados do último censo 

realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (2010), 

disponíveis também no site da Prefeitura de Pelotas, esse Município possui 

uma área de 1.160.084 km², com uma população de 328.275 habitantes e, 

estimada em 343.651 para 2016 (IBGE, 2010). 

   

3.2 Seleção dos empreendimentos para composição da amostra 

 

 A metodologia empregada para o desenvolvimento deste trabalho foi 

realizada em duas etapas: 

 1° etapa:  seleção dos empreendimentos para a composição da amostra. 

 2° etapa: elaboração e aplicação de instrumento de pesquisa.  

 Para a composição da amostra foram consultados cadastros no site do 

SISLAM, homepages, listas telefônicas e outros, de forma a obter as 

informações sobre as oficinas mecânicas existentes no município, o principal 

ramo de atividade exercido, endereços e os números de telefones. Esta etapa 

foi realizada no período de 22 de maio a 3 de julho de 2018, pelo emprego do 

termo “oficina mecânica”, sendo selecionadas as que exercem atividades de 

mecânica geral.  

 O cruzamento dos dados obtidos nas diferentes fontes resultou em uma 

lista geral das oficinas mecânicas presentes no município de Pelotas (ANEXO 

A). 

 Após, entrou-se em contato, através de ligações telefônicas, com todos 

os empreendimentos selecionados, utilizando para todos, um roteiro 

previamente estruturado. Quando os funcionários ou donos concordavam, 

agendava-se a vista à oficina mecânica. Nesta, a proposta do trabalho era 

explicada e questionava-se sobre o interesse em participar da pesquisa. A 

figura 1 apresenta o fluxograma da metodologia adotada no trabalho.  
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Figura 1 Fluxograma da metodologia adotada no trabalho 

 

 

3.3 Elaboração e aplicação do instrumento de pesquisa 

 

Depois de identificado os empreendimentos que aceitaram participar do 

estudo, o instrumento de pesquisa, que consistiu de um questionário – foi 

aplicado. 

O questionário foi adaptado de PAULINO (2009), de forma a descrever 

as características dos empreendimentos, as atividades exercidas e a principal. 

O instrumento de pesquisa foi desenvolvido nos empreendimentos que 

exerciam a atividade de mecânica geral. O questionário também abordou os 
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pontos de entradas de peças e matérias, a forma de armazenamento, o 

gerenciamento e formas de coleta e destinação dos resíduos gerados, assim 

como explorar as instalações do estabelecimento quanto ao local para 

lavagens de peças e área de manutenção dos veículos, e, os aspectos 

ambientais do empreendimento (APÊNDICE A).  

A aplicação do instrumento de pesquisa foi realizada com visitas 

previamente agendadas por telefone nos empreendimentos que aceitaram 

participar da pesquisa, e durante as vistas foi possível avaliar as instalações e 

como eram realizadas as atividades dos empreendimentos.  
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4 Resultados e Discussão 

 

4.1 Oficinas mecânicas do município de Pelotas 

 

O resultado da busca e a compilação destes dados gerou uma 

população de 92 oficinas mecânicas no município de Pelotas. Salienta-se que 

estas correspondem ao que foi encontrado nas fontes pesquisadas no período 

estabelecido da pesquisa, conforme metodologia apresentada. A lista completa 

dos empreendimentos encontra-se no anexo A. 

Destes, após contato telefônico com todos os empreendimentos que 

compõe a população, 52 oficinas mecânicas aceitaram receber a visita no 

estabelecimento. 

A visita aos 52 estabelecimentos ocorreu com prévio agendamento na 

presença, na maioria das vezes, dos responsáveis pelo empreendimento. 

Estes estabelecimentos encontram-se principalmente nos bairros 

Centro, Três Vendas, Fragata, Areal, conforme pode ser identificado na Figura 

2. 

  

Figura 2: Distribuição das 52 oficinas mecânicas que concordaram em receber visita no 
estabelecimento 

 
 
 Após esclarecimentos a cerca da metodologia para a realização do 

trabalho, ainda que ressaltando que a pesquisa não tinha interesse em divulgar 

os estabelecimentos, apenas 12 empreendimentos concordaram em responder 
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ao questionário. O restante das oficinas preferiu não participar por receio de 

futuras fiscalizações por parte dos órgãos públicos ou, por receio de terem o 

empreendimento divulgado. 

Das 12 oficinas que responderam ao questionário, 2 haviam se 

especializado somente na parte elétrica da mecânica e, devido a esta 

constatação, foram excluídas dos resultados, por não conferirem atividades de 

mecânica em geral. Portanto, o resultado do diagnóstico dos resíduos gerados 

correspondeu às 10 oficinas mecânicas que concordaram em participar da 

pesquisa.  

 
4.2 Instrumento de Pesquisa  

 
 O questionário aplicado como instrumento de pesquisa foi dividido em: 

caracterização geral do estabelecimento, identificação do entrevistado, 

entradas/ armazenamento, saídas, área de manutenção, águas servidas e 

aspecto ambiental. 

 

4.2.1 Caracterização geral do estabelecimento 

 
 As oficinas mecânicas participantes da pesquisa foram classificadas de 

acordo com o número de funcionários, atividade exercida (todas e a principal), 

localização e tempo de funcionamento. 

 Com relação ao número de funcionários, foi analisado que as oficinas 

mecânicas exercem a atividade com uma média de 3 funcionários. Sendo que 

a oficina mecânica com maior número de funcionários possuía 6 e a com 

menor possuída 2. 

 A principal atividade exercida por todas as participantes da pesquisa era 

a de “mecânica em geral”, já que foi a escolhida na metodologia deste trabalho. 

Porém, 30% das oficinas mecânicas mencionaram fazer troca de pneus, 10% 

também são especializadas em eletromecânica e 10% também possui a 

atividade de injeção eletrônica. 

 As 10 oficinas mecânicas, que responderam ao questionário, estão 

majoritariamente distribuídas nos bairros Centro, Três Vendas e Areal, 

conforme apresentado na Figura 3. 
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Figura 3: Distribuição das oficinas mecânicas que responderam ao questionário 

  

 Quanto ao tempo de funcionamento, este fator variou bastante para 

cada estabelecimento, 50% das oficinas mecânicas funcionam numa faixa de 

até 5 anos, 20% funcionam em uma faixa entre 6 e 10 anos e, 30% estão em 

funcionamento há mais de 10 anos. 

 
4.2.2 Identificação do entrevistado 

  
 Todos os questionários aplicados foram respondidos pelos proprietários, 

e, portanto, todos possuíam o mesmo tempo de trabalho no estabelecimento 

que o tempo de funcionamento do mesmo. No entanto, durante as entrevistas 

X% funcionários também se interessaram e participaram na pesquisa das 

oficinas mecânicas. 

 Em 80% das visitas, os proprietários optaram por não se identificar pelo 

seu nome. 

 Além disso, em 30% das oficinas mecânicas, os questionários foram 

respondidos por mulheres e 70% por homens. 

 
4.2.3 Entradas/ Armazenamento  

 

4.2.3.1 Peças usadas 
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Todas as oficinas mecânicas participantes da pesquisa relataram que 

não compram peças usadas (de ferro, aço, com componentes de plástico, ou 

com componentes de borracha), que somente utilizam quando existe alguma 

solicitação por parte do cliente. Quanto ao armazenamento, foi relatado que 

esse tipo de material não é armazenado.  

 

4.2.3.2 Peças de estoque  

 

Dentre as oficinas participantes da pesquisa, 30% possuem estoque de 

peças e todas ficam em local coberto com piso imperializado. Algumas 

possuem prateleiras organizadoras destes itens. 

A maioria das oficinas, 70%, utiliza peças de reposição imediata. Seja 

por falta de espaço para o armazenamento das mesmas ou para evitar que 

acabem se tornando inutilizadas na oficina. Essas peças normalmente ficam 

armazenadas em estantes ou bancadas por algumas horas, até o momento de 

serem usadas. 

Dentre as peças de reposição imediata, foi identificado que em 30% das 

oficinas mecânicas havia a atividade de trocas de pneu, onde este, também era 

adquirido de forma imediata quando havia a necessidade.  

 

4.2.3.3 Materiais de Consumo 

 

Os materiais de consumo compreendem: óleo (lubrificante e de freio); 

óleo diesel, graxa, gasolina, solvente, pano, estopa e tinta. 

Os óleos são utilizados em 90% das oficinas participantes da pesquisa, 

ou seja, apenas uma relatou não fazer a atividade de troca desses fluidos. Das 

que utilizam, em 60% dos casos o local de armazenamento é coberto e com 

piso impermeabilizado e em 40% é empregada caixa de contenção, que como 

reportado por Paulino (2009) servem para evitar acidentes por vazamentos 

quando os produtos então sendo utilizados ou armazenados. 

Com relação à graxa, todas as oficinas utilizam em suas atividades, 

sendo que em todas elas, este produto estava armazenado em locais cobertos 

e com piso impermeabilizado. 
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Óleo diesel, gasolina e solvente são produtos utilizados pelas oficinas 

mecânicas para limpeza das peças (PAULINO, 2009). Nas oficinas 

participantes do estudo, o solvente era o produto mais utilizado para a limpeza 

de peças, conforme relato dos proprietários. Quando usados, óleo diesel, 

gasolina e solventes, se encontravam ambos 100% armazenados em 

prateleiras, em locais cobertos e com piso impermeabilizado. 

Panos e/ou estopas são itens utilizados para a limpeza, podendo ser das 

mãos dos funcionários, do chão, de alguma peça ou até mesmo para retirar a 

sujeira contida na caixa de separação de óleo e água, no momento da limpeza 

da caixa (PAULINO, 2009). Todas as oficinas mecânicas participantes da 

aplicação da pesquisa utilizam tanto os panos como as estopas e estes se 

encontram armazenados 100% em locais cobertos e com piso impermeáveis. 

As tintas são utilizadas em 80% das oficinas. Nenhuma oficina 

participante da pesquisa exercia a atividade de pintura e chapeamento de 

veículos, e por esta razão, não existia grande quantidade deste resíduo. Todas 

as tintas estavam armazenadas em local e coberto e com piso 

impermeabilizado. 

  
4.2.4 Saídas: Resíduos líquidos e sólidos 

 

4.2.4.1 Peças usadas ou quebradas 

 

Todas as oficinas possuem geração de peças usadas, quebradas ou 

com defeito como resíduos, as quais podem ser constituídas por diversos 

componentes, como ferro, plástico, aço, borracha, alumínio, entre outros. 

Todas as oficinas participantes possuíam piso impermeabilizado e local coberto 

para o armazenamento desse material anteriormente à destinação. 

Em 90% das oficinas, as peças usadas eram armazenadas em 

bombonas ou tonéis até serem coletadas/transportadas e terem seu destino 

final. Em um único empreendimento eram armazenados em sacos. Em 40% 

das oficinas participantes da pesquisa havia certificação de coleta, transporte e 

destinação final destes resíduos e em 30%, as peças eram devolvidas ao 

fornecedor/fabricante, responsável pela destinação das mesmas, conforme a 
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Lei Federal n° 12.305/10 que institui a Política Nacional dos Resíduos Sólidos 

orienta sobre os processos de logística reversa. As demais oficinas, que 

correspondem a 30%, afirmaram entregar para sucateiros, mas desconheciam 

o destino.  

Nas oficinas mecânicas onde foi identificado a atividade de troca de 

pneu, que corresponde a 30% da amostra, foi relatado que 10% devolviam os 

pneus para os clientes darem uma destinação final, 10% envia para uma 

empresa terceirizada com certificação e 10% entregam para sucateiros. 

 
 
4.2.4.2 Óleos usados 

 

Com relação aos óleos utilizados, 100% das oficinas mecânicas 

armazenavam em tambores ou tonéis de 200 litros, sendo que 100% em locais 

cobertos e com piso impermeabilizado. Entre as oficinas que realizam a troca 

de óleo de automóveis, em todas elas, esse resíduo é recolhido por empresas 

terceirizadas com certificação. 

 

4.2.4.3 Panos e estopa usados 

 

Os panos e as estopas utilizadas são classificados como resíduos 

perigosos e trazem grandes problemas para as empresas, já que devem 

receber tratamento adequado, que na maioria das vezes é oneroso (PAULINO, 

2009). Esses materiais são utilizados em 100% dos empreendimentos, sendo 

que 30% relatou preferir o uso de panos pela possibilidade de lavar e reutilizar - 

mas não excluem o uso das estopas descartáveis. Das oficinas mecânicas, 

60% enviam para empresas terceirizadas especializadas. Enquanto que 40% 

armazenam este tipo de resíduo até o momento.  

Em 100% das oficinas a coleta destes materiais, quando contaminados 

com fluidos de óleos era realizada pela mesma empresa certificada terceirizada 

que realizava a coleta de fluidos. A empresa que realiza a coleta não é a 

mesma, porém o procedimento é semelhante, sendo que em 100% os 

recipientes eram fornecidos pela empresa, e esta, coleta os resíduos com 

frequência combinada. 
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4.2.4.4 Embalagens usadas 

 

As embalagens são geradas em 100% das oficinas mecânicas, e em 

todas estes resíduos se encontravam armazenados em locais cobertos e com 

piso impermeabilizado. A coleta é feita em 80% das oficinas pela coleta seletiva 

do município. Nas demais, 20% dos casos em que não existe a coleta seletiva, 

os resíduos são entregues a sucateiros.  

 

4.2.5 Área de manutenção 

 

Todas as oficinas mecânicas possuem área de manutenção coberta, 

local onde é feita a manutenção dos automóveis. Sendo que, 90% possuem 

piso impermeabilizado. A oficina mecânica sem piso impermeabilizado relatou 

que está se adequando. 

Em 30% das oficinas entrevistadas havia canaletas por toda área de 

manutenção. Em um empreendimento, o entrevistado relatou que sempre que 

há troca de óleo, este procedimento é realizado sobre bandejas e o conteúdo é 

despejado diretamente no galão de óleo para posterior destinação. 

 

4.2.5.1 Área para lavagem de peças 

 

Nenhuma das oficinas participantes do estudo possuía máquina ou 

qualquer equipamento para a lavagem de peças, sendo este procedimento feito 

diretamente em tanques utilizando produtos como solventes. Dessa maneira, o 

efluente gerado vai diretamente para a rede coletora de esgoto do município. 

 

4.2.6 Águas servidas 

 
Todas as oficinas mecânicas participantes da aplicação do questionário 

eram atendidas pela rede coletora municipal de esgoto.  
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4.2.7 Aspectos ambientais e legais 

 
4.2.7.1 Empreendimento 

 
Todas as oficinas mecânicas do município de Pelotas participantes da 

pesquisa têm conhecimento das questões legais associadas a tal atividade, a 

qual, o órgão fiscalizador é a Secretaria Municipal de Qualidade Ambiental 

(SQA). Porém 90% afirmam haver pouca fiscalização, enquanto 10% relataram 

que tiveram diversas fiscalizações quando abriram o estabelecimento. 

Das oficinas mecânicas entrevistadas, 50% já possuía licença ambiental, 

enquanto 50% relataram estar em processo, junto ao município, para obtê-la. 

Em uma das oficinas, um funcionário que já trabalha há 3 anos na 

mesma, afirmou nunca ter recebido fiscalização por parte da SQA durante o 

tempo de serviço no estabelecimento.  

Em outro estabelecimento o proprietário relatou que acredita que o 

processo de licenciamento ambiental do município de Pelotas é caro e muito 

burocratizado, situação que o levou a preferir não trabalhar com troca de óleo e 

pneu, devido ao valor pago para a destinação destes. 

Em dois estabelecimentos, os responsáveis relataram que os 

proprietários buscaram o licenciamento desde o início da atividade, porém se 

depararam com um sistema complicado  e tiveram dificuldade em obter 

informações de como procederem, além de relatarem sobre a demora no 

processo. 

 

4.2.7.2 Percepção do entrevistado 

 

Os resultados dos questionários mostraram que os entrevistados 

possuem conhecimento das questões ambientais. Todos os participantes 

acreditam que certificações e selos verdes poderiam ser um diferencial para 

seus empreendimentos. Porém cabe ressaltar que todos que se 

disponibilizaram a participar já possuíam licença ambiental ou estavam em 

processo para obtê-la, e, portanto, possuem um contato maior com esse 

assunto.  
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5 Conclusão 

 

Diante dos resultados obtidos com a pesquisa, percebe-se que as 

oficinas mecânicas estão concentradas em 3 principais bairros do município, 

que são eles: Centro, Três Vendas e Fragata. Além disso, percebeu-se 

necessidade de algumas adequações ambientais nas oficinas do município de 

Pelotas. Isso se confirma pelo pequeno número de oficinas que aceitaram 

responder o questionário. 

Dentre as oficinas mecânicas que concordaram em responder o 

questionário, todas possuíam conhecimento sobre as legislações e o processo 

de licenciamento ambiental do município, visto que todas já possuíam licença 

ambiental ou se encontravam em processo para obtê-la. Portanto entendem 

suas obrigações e a maneira correta de destinação dos resíduos, embora 

algumas ainda estejam se adequando. 

As oficinas que não aceitaram participar da pesquisa manifestaram 

receio de serem expostas ou denunciadas. 
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Anexo A –Listagem de oficinas mecânicas do município de Pelotas 

Oficinas Mecânicas do Município de Pelotas 

Nome Endereço Telefone Fonte 

Assesmec Toyota Rua Dr. Arthur Antunes Maciel, 252 FRAGATA (53) 3271-3903 TeleListas 

Mano Mecânica Avenida Brasil, 1024, FRAGATA (53) 3227-4943 Telelistas/GuiaMais 

MECANICA BR 392 KM 67, s/n – FRAGATA (53) 3271-3399 SISLAM 

Mecânica do Matheus Avenida Cidade de Lisboa - 521 - Fragata (53) 3225-9928 TeleListas 

MECÂNICA FLAS R Major Francisco N de Souza, 40 - Fragata (53) 3271-6711 GuiMais 

MECÂNICA FORTUNA BR 392 KM 66, 680 - ANEXO AO POSTO ONGARATO 

- FRAGATA 
(53) 3271-3399 SISLAM 

MECANICA GR RUA MAJOR FRANCISCO NUNES DE SOUZA, 4289 

/FRAGATA 
(53) 3271-6049 SISLAM 

MECÂNICA KURTZ 

LTDA-EPP 
Rua Almirante Landim, 208 - FRAGATA (53) 3271-8222 SISLAM 

MECÂNICA MACIEL R Barão de São Luiz, 303 - Fragata - (53) 3221-1754 GuiMais 

Mecânica Mergulhão Avenida Paulo Zanota da Cruz 308, 308 Cohab Fragata (53) 3271-8009 TeleListas 

MECANICA NETUNO AVENIDA CIDADE DE LISBOA, 1442 - FRAGATA (53) 9108-9512 SISLAM 

Mecânica Rodoneca BR 392, S/N - Km 66 - FRAGATA (53) 3281-1206 SISLAM 

MECÂNICA SANTA 

RITA LTDA 
Avenida Pinheiro Machado, 95 - FRAGATA (53) 9117-8266 SISLAM/GuiaMais 

OFICINA MECÂNICA 

RINCÃO 
AV IMPERADOR DOM PEDRO I, 4470 /FRAGATA (53) 3221-0147 SISLAM/GuiaMais 

RODRIGUES E MEGEATO- 

MECANICA 

LTDA- ME 

 
RUA OCTÁVIO PEIXOTO, 702 / FRAGATA 

 
(53) 3281-2951 

 
SISLAM 

SMM SANTIN MOLAS 

E MECÂNICA 

AV. PRESIDENTE JOÃO GOULART, 8578 - 

FRAGATA 
- SISLAM 

 

Mecânica Bilu 

Avenida Cidade de Lisboa, 1381 

Fragata - Pelotas - RS 
 

Tel: (53) 3271-7838 Telelistas/GuiaMais 

Oficina Mecânica Eurico 

Portantiolo 

Rua Januário Coelho Costa, 136 

Fragata - Pelotas - RS 
 

Tel: (53) 3221-0915 Telelistas 

OFICINA HARTUIG R Benjamin Gastal, 548 - Fragata (53) 98407-1827 GuiMais 

OFICINA CHICO R Ruy Barbosa, 1172 – Fragata sem numero GuiMais 

Auto Auxílio Mecânico 

Help Car 24 Horas 

 
Rua José Rizzolo, 838 - TRES VENDAS 

 
(53) 3273-8160 

 
TeleListas 

Mecanica BM R. São Pedro, 487 - Tres Vendas (53) 3031.1115 TeleListas 

Mecânica Br Avenida Fernando Osório, 7840 (53) 99911-0575 TeleListas 

MECÂNICA DO PATO R Doutor Romano, 565 - fds - - Três Vendas (53) 3273-8428 GuiMais 

Mecânica e Auto Peças 

Mauro Garcia 
Rua Miguel Tarnac Rocha, 20 - TRES VENDAS (53) 3025-7876 TeleListas/GuiaMais 

Mecânica Edu Martins Rua Ignácio Teixeira Machado, 1935 A TRES VENDAS (53) 98123-2444 TeleListas 

MECÂNICA IRMÃOS 

MACHADO LTDA 
AV. MARCÍLIO DIAS, 3250 - TRES VENDAS (53) 3223-0777 SISLAM 

MECANICA LISKE & 

BLANK LTDA 
RUA SANTA CLARA, 591 - SANTA TEREZINHA (53) 3227-8145 SISLAM 

Mecânica Ortiz Rua Tenente Rouget Alberto P Wrege, 453 TRES 

VENDAS 
(53) 3223-4462 Telelistas/GuiaMais 

Mecanica 

Rickes/MECANICA 

IRMAOS VENTURA 

LTDA – ME 

 

Avenida Fernando Osório, 7587 

 

(53) 99987-8844 

 

TeleListas/SISLAM 

MECÂNICA RONI Rua Clio Fiori Druck - 404 - Três Vendas (53) 3273-7143 GuiMais 
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Oficina Mecânica C 

Leitzke 
Rua Silva Paes, 196 TRES VENDAS (53) 3273-5279 Telelistas/GuiaMais 

OFICINA MECÂNICA 

IRIART 
Av Doutor Augusto Simões Lopes, 150 - Três Vendas (53) 3228-5968 GuiMais 

S A Mecânica Avenida Fernando Osório, 5455 (53) 3273-9422 Telelistas/GuiaMais 

SCHAUN MECANICA 

LTDA ME 
RUA FRANCISCO CARUCIO, 693 - TRES VENDAS (53) 3223-0771 SISLAM 

SPECHT MECÂNICA 

SCANIA 
AV 25 DE JULHO , 1957 / TRÊS VENDAS (53) 3028-5892 SISLAM 

Tatono Injeção 

Eletrônica e Mecanica 

24 Hs 

 
Avenida Guadalajara, 626 

 
(53) 99106-2440 

 
TeleListas 

 

Mecânica Camigor 

Rua Raul Pompéia, 70 

Três Vendas - Pelotas - RS 
 

Tel: (53) 3223-1302 Telelistas 

Mecânica E Auto Peças 

Schiavon 

Avenida Jorge Curi Hallal, 2636 

Três Vendas - Pelotas - RS 
 

Tel: (53) 3025-6681 Telelistas/GuiaMais 

Mecânica Geral 

Regulagem Motor 

Avenida Senador Salgado Filho, 255 

Três Vendas - Pelotas - RS 
 

Tel: (53) 3223-2187 Telelistas/GuiaMais 

 

JM MECÂNICA 
 

R Doutor Bezerra de Menezes, 206 - Três Vendas 
 

sem numero guiamais 

T J Kar-Oficina de 

Automóveis 

Rua Doutor Bezerra Menezes, 170 

Três Vendas - Pelotas - RS 
 

Tel: (53) 3273-2569 Telelistas/GuiaMais 

Autopeças e Mecânica 

Luís 
 

R José Rizzolo, 856 - Três Vendas 
 

(53) 3273-8650 guiamais 

MECÂNICA RAUBACH 
 

R Raul Pompéia, 166 - Três Vendas 

(53) 3273-3075 

(53) 3307-3075 guiamais 

Mecânica Assis Avenida Ferreira Viana, 760 C A (53) 3279-4577 Telelistas/ guiamais 

Mecânica Bocão Rua Corredor do Obelisco, 3313 (53) 3227-5387 Telelistas/ guiamais 

MECÂNICA CLEITON av. são francisco de paula, 2540 - AREAL (53) 3228-6198 SISLAM 

MECÂNICA SOLAR Av João Gomes Nogueira, 1076 - Areal (53) 3228-1738 GuiMais 

 
 

Mecânica FM em Areal 

 

Avenida Domingos José de Almeida, 3314 

Areal - Pelotas - RS 

 

Cel: (53) 98455-4248 

Tel: (53) 3281-4718 

 
Telelistas 

 

Mecânica Carlinho 

Avenida Augusto de Saint Hilaire, 55 

Areal - Pelotas - RS 
 

Tel: (53) 3228-6866 Telelistas 

 

Mecânica Satélite 

Rua 1, 1768 c 1 

Areal - Pelotas - RS 
 

Tel: (53) 3026-2736 Telelistas 

OFICINA LEÃO R Osvaldo Aranha, 202 – Areal (53) 3279-4075 GuiMais 

AUTO MECÂNICA 

SOARES 
 

R Lázaro Zamenhof, 286 - Areal - Pelotas, RS 
 

(53) 3279-3115 GuiMais 

DPASCHOAL R Mal. Deodoro, n 857/ 859 - Centro (19) 99749 7229 GuiMais 

EMBELEZE R Antônio dos Anjos, 1020 - Centro (53) 99151-6589 GuiMais 

Golden Car Rua Bento Martins, 938 Entre Dom Pedro II e Telles (53) 3227-2199 TeleListas 

Hyundai CAOA - 

Pelotas 
Rua Marcílio Dias, 2782 (53) 3025-7604 TeleListas 

MECÂNICA 

GONÇALVES 
Pc Domingos Rodrigues, 9 - Centro (53) 3272-2073 GuiMais 

Mecanica Lobo da 

Costa 
Rua Lobo Costa, 319 (53) 3225-3132 TeleListas/ 

GuiaMais 

Mecânica Meyer Rua Marcílio Dias, 3439 (53) 3223-0936 TeleListas 

MECÂNICA SALGADO 

FILHO 
Av. Senador Salgado Filho, 982 - TRES VENDAS (53) 3223-0415 SISLAM 

Mecânica Santa Rosa Avenida 25 Julho, 1650 (53) 3273-1764 Telelistas/GuiaMais 

Mecânica Schneider Avenida Engenheiro Ildefonso Simões Lopes, 880 

TRES VENDAS 
(53) 3228-1990 TeleListas 
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MECÂNICA 

PAGANOTTO 
Av Fernando Osório, 5147 - Centro (53) 3028-0516 GuiMais 

MECANICA SUL RUA PROFESSOR ARAUJO, 1768 - CENTRO (53) 3222-9293 SISLAM 

MECANICA VERNETTI RUA PROFESSOR ARAUJO , 2053 - CENTRO (53) 3027-4237 SISLAM 

NovaCar Mecanica R. Dom Pedro II, 1061 – Centro (53) 3225-2535 GuiMais 

Oficina Corrêa Rua Barão Butui, 61 A (53) 3227-6934 Telelistas/guiamais 

Oficina Martins Rua José Patrocínio, 27 A (53) 3227-3688 TeleList/GuiaMais 

OFICINA MECÂNICA 

SÉRGIO TUCHE 
R Marechal Deodoro, 1219 - Centro (53) 3222-3258 GuiMais 

Oficina Mirim Rua Tiradentes, 2111 (53) 3222-4835 Telelistas/guiamais 

OFICINA TOP CAR Av Fernando Osório, 1429 - Centro (53) 3383-2200 GuiMais 

Perfect Auto Mecânica R. Quinze de Novembro, 212 - Centro (53) 3303-2833 GuiMais 

Volks Car Mecânica 

Multimarcas 
Rua Antônio dos Anjos, 947 - CENTRO (53) 3028-9222 SISLAM/TeleListas 

 

Turbo Kar 

Rua Tiradentes, 3265 

Centro - Pelotas - RS 
 

Tel: (53) 3227-8584 Telelistas 

Guadalajara 2 Mecânica 

Automotive 

Avenida Bento Gonçalves, 3065 

Centro - Pelotas - RS 
 

Cel: (53) 99988-4738 Telelistas/guiamais 

Guatalajara Adriano 

Oficina Mecânica 

Rua Doutor Amarante, 565 

Centro - Pelotas - RS 
 

Tel: (53) 3229-3849 Telelistas/guiamais 

 

Mecânica Lobato 

Avenida Fernando Osório, 20 

Centro - Pelotas - RS 
 

Tel: (53) 3028-2892 Telelistas 

 

Oficina São Jorge 

Rua Doutor Amarante, 786 

Centro - Pelotas - RS 
 

Cel: (53) 99982-3092 Telelistas 

Oficina Mecânica 

Conesul 

Rua Major Cícero G Monteiro, 518 

Centro - Pelotas - RS 
 

Tel: (53) 3227-8474 Telelistas/guiamais 

OFICINA MADRUGA R Doutor Amarante, 838 – Centro (53) 3227-5273 GuiMais 

Box 33 - Auto Center Rua Marcílio Dias, 1957 (53) 3025-7733 TeleListas/ 

GuiaMais 

DL Car Regulagem de 

Motores 
Rua Dom Pedro II, 480 (53) 98479-5101 TeleListas 

MECÂNICA LARANJAL - 

ME 
AV. RIO GRANDE DO SUL, 1021 / LARANJAL (53) 3227-9465 SISLAM 

RETÍFICA E 

MECÂNICA LOURO 

AV. VISCONDESSA DA GRAÇA, 264 – SIMOES 

LOPES 
(53) 9957-9537 SISLAM 

OFICINA CEARA 

MECANICA DIESEL 
ESTRADA MUNICIPAL DA CASCATA, 1302 - (53) 3228-0485 SISLAM 

MECANICA NACIONAL Rodovia BR 392, 9881 – A (53) 3271-7211 SISLAM 

MECÂNICA CHICÃO 

BAGUAL 
RUA CLÓVIS BEVILAQUA, 268 - SIMOES LOPES (53) 3025-5694 SISLAM 

OFICINA DO CEARÁ 

MECÂNICA A DIESEL 
ESTRADA MUNICIPAL DA CASCATA, 1302 (53) 9108-6208 SISLAM 

Hd Mecânica Rua Almirante Tamandaré, 217 (53) 99911-4846 Telelistas/GuiaMais 

 
 
Nick Car 

 

Avenida Engenheiro Ildefonso Simões Lopes, 960 Três 

Vendas - Pelotas - RS 

 
 
Tel: (53) 3283-6996 

 
Telelistas/GuiaMais 

Jm Serviços 

Automotivos 

Rua Octávio Peixoto, 1353 

Fragata - Pelotas - RS 
 

Cel: (53) 98402-8371 Telelistas 

    

 
 
 
 



43 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apêndice 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



44 
 

Apêndice A – Questionário 
 

1. Caracterização geral do estabelecimento 

Empreendimento: __________________________________________ 

Número de funcionários: ________________________________________ 

Atividade exercida (todas e principal): ______________________________ 

Localização: __________________________________________________ 

Tempo de funcionamento:  

( ) 0-5 anos; 

( ) 5-10 anos; 

( ) mais de 10 anos; 

 

2. Identificação do entrevistado 

Nome/ Função: _________________________________________________ 

Há quanto tempo trabalha no estabelecimento: _________________________ 

Sexo: ( ) Feminino ( ) Masculino 

 

3. Entradas/Armazenamento 

3. 1 Peças usadas: 

 DE FERRO ( ) Sim ( ) Não 

Armazenamento 

Local coberto ( ) Sim ( ) Não 

Piso impermeabilizado ( ) Sim ( ) Não 

 

 DE AÇO ( ) Sim ( ) Não 

Armazenamento  

Local coberto ( ) Sim ( ) Não 

Piso impermeabilizado ( ) Sim ( ) Não 

 

 COM COMPONENTES DE PLÁSTICO ( ) Sim ( ) Não 

Armazenamento  

Local coberto ( ) Sim ( ) Não 

Piso impermeabilizado ( ) Sim ( ) Não 

 

 COM COMPONENTES DE BORRACHA ( ) Sim ( ) Não 

Armazenamento  

Local coberto ( ) Sim ( ) Não 
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Piso impermeabilizado ( ) Sim ( ) Não 

3.2 Peças em estoque: 

 DE FERRO ( ) Sim ( ) Não 

Armazenamento 

Local coberto ( ) Sim ( ) Não 

Piso impermeabilizado ( ) Sim ( ) Não 

 

 DE AÇO ( ) Sim ( ) Não 

Armazenamento  

Local coberto ( ) Sim ( ) Não 

Piso impermeabilizado ( ) Sim ( ) Não 

 

 COM COMPONENTES DE PLÁSTICO ( ) Sim ( ) Não 

Armazenamento  

Local coberto ( ) Sim ( ) Não 

Piso impermeabilizado ( ) Sim ( ) Não 

 

 COM COMPONENTES DE BORRACHA ( ) Sim ( ) Não 

Armazenamento  

Local coberto ( ) Sim ( ) Não 

Piso impermeabilizado ( ) Sim ( ) Não 

3.3 Material de consumo: 

 Óleo ( ) Sim ( ) Não 

Armazenamento  

Local coberto ( ) Sim ( ) Não 

Piso impermeabilizado ( ) Sim ( ) Não 

Caixa de Contensão ( ) Sim ( ) Não 

 

 Óleo Diesel ( ) Sim ( ) Não 

Armazenamento  

Local coberto ( ) Sim ( ) Não 

Piso impermeabilizado ( ) Sim ( ) Não 

Caixa de Contensão ( ) Sim ( ) Não 

 

 Graxa ( ) Sim ( ) Não 



46 
 

Armazenamento  

Local coberto ( ) Sim ( ) Não 

Piso impermeabilizado ( ) Sim ( ) Não 

 

 Gasolina ( ) Sim ( ) Não 

Armazenamento  

Local coberto ( ) Sim ( ) Não 

Piso impermeabilizado ( ) Sim ( ) Não 

Caixa de Contensão ( ) Sim ( ) Não 

 

 Solvente ( ) Sim ( ) Não 

Armazenamento  

Local coberto ( ) Sim ( ) Não 

Piso impermeabilizado ( ) Sim ( ) Não 

Caixa de Contensão ( ) Sim ( ) Não 

 

 Pano ( ) Sim ( ) Não 

Armazenamento  

Local coberto ( ) Sim ( ) Não 

Piso impermeabilizado ( ) Sim ( ) Não 

 

 Estopa ( ) Sim ( ) Não 

Armazenamento  

Local coberto ( ) Sim ( ) Não 

Piso impermeabilizado ( ) Sim ( ) Não 

 

 Tinta ( ) Sim ( ) Não 

Armazenamento  

Local coberto ( ) Sim ( ) Não 

Piso impermeabilizado ( ) Sim ( ) Não 

4. Saídas 

4.1 Peças usadas e quebradas ( ) Sim ( ) Não  

 Armazenamento 

Local coberto ( ) Sim ( ) Não 

Piso impermeabilizado ( ) Sim ( ) Não 
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 Coleta/Destino dos resíduos 

( ) Coleta regular-prefeitura 

( ) Coleta particular 

( ) Comercialização 

 Em caso de comercialização 

( ) empresa especializada 

( ) Sucateiro 

( ) catador 

( ) outro (especificar)____________________ 

 Transporte 

( ) Proprietário até o aterro municipal 

( ) Devolução para o fabricante 

Como se dá a disposição final dos resíduos? ___________________________ 

Existe certificação de coleta dos resíduos? ( ) Sim ( ) Não 

 

4.2 Óleo ( ) Sim ( ) Não  

 Armazenamento 

Local coberto ( ) Sim ( ) Não 

Piso impermeabilizado ( ) Sim ( ) Não 

Caixa de Contensão ( ) Sim ( ) Não 

 Coleta/Destino dos resíduos 

( ) Coleta regular-prefeitura 

( ) Coleta particular 

( ) Comercialização 

 Em caso de comercialização 

( ) empresa especializada 

( ) Sucateiro 

( ) catador 

( ) outro (especificar)____________________ 

 Transporte 

( ) proprietário até o aterro municipal 

( ) quem coleta 

Como se dá a disposição final dos resíduos? ___________________________ 

Existe certificação de coleta dos resíduos? ( ) Sim ( ) Não 

 

4.3 Pano ( ) Sim ( ) Não  

 Armazenamento 

Local coberto ( ) Sim ( ) Não 
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Piso impermeabilizado ( ) Sim ( ) Não 

 Coleta/Destino dos resíduos 

( ) Coleta regular-prefeitura 

( ) Coleta particular 

( ) Comercialização 

 Em caso de comercialização 

( ) empresa especializada 

( ) Sucateiro 

( ) catador 

( ) outro (especificar)____________________ 

 Transporte 

( ) proprietário até o aterro municipal 

( ) Devolução para o fabricante 

Como se dá a disposição final dos resíduos? ___________________________ 

Existe certificação de coleta dos resíduos? ( ) Sim ( ) Não 

 

4.4 Estopa ( ) Sim ( ) Não  

 Armazenamento  

Local coberto ( ) Sim ( ) Não 

Piso impermeabilizado ( ) Sim ( ) Não 

 Coleta/Destino dos resíduos 

( ) Coleta regular-prefeitura 

( ) Coleta particular 

( ) Comercialização 

 Em caso de comercialização 

( ) empresa especializada 

( ) Sucateiro 

( ) catador 

( ) outro (especificar)____________________ 

 Transporte 

( ) proprietário até o aterro municipal 

( ) quem coleta 

Como se dá a disposição final dos resíduos? ___________________________ 

Existe certificação de coleta dos resíduos? ( ) Sim ( ) Não 

 

4.5 Embalagens ( ) Sim ( ) Não  

 Armazenamento 

Local coberto ( ) Sim ( ) Não 
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Piso impermeabilizado ( ) Sim ( ) Não 

 Coleta/Destino dos resíduos 

( ) Coleta regular-prefeitura 

( ) Coleta particular 

( ) Comercialização 

( ) Doação 

 Em caso de comercialização/doação 

( ) Empresa especializada 

( ) Sucateiro 

( ) Catador 

( ) outro (especificar)____________________ 

 Transporte 

( ) Proprietário até o aterro municipal 

( ) quem coleta 

Como se dá a disposição final dos resíduos? ___________________________ 

Existe certificação de coleta dos resíduos? ( ) Sim ( ) Não 

 

5. Área de Manutenção 

Coberta ( ) Sim ( ) Não 

Impermeabilizada ( ) Sim ( ) Não 

5.1 Área para lavagem de peças 

( ) tanque 

Obs: ___________________________________________ 

( ) piso impermeabilizado 

( ) piso não impermeabilizado 

6. Águas Servidas 

O local é servido de rede coletora de esgoto ( ) Sim ( ) Não 

Obs. _________________ 

Possui tratamento antes do lançamento na rede de esgoto  ( ) Sim ( ) Não 

Em caso afirmativo, qual? 

( ) caixa de óleo gordura 

( )fossa séptica 

( ) decantador 

Qual destino da água de lavagem da oficina? ________________________________ 

 

7. Aspecto Ambiental 

7.1 Empreendimento 

7.1.1. Existe alguma exigência legal para instalação e/ou operação da oficina?  
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( ) Sim ( ) Não 

Em caso afirmativo, precisa ser renovada? ( ) Sim ( ) Não 

 

7.1.2. Existe fiscalização? ( ) Sim ( ) Não 

Em caso afirmativo: 

Qual órgão fiscalizador? ____________________ 

( ) Município 

( ) Estado 

( ) Federação 

Qual a frequência das visitas? _________________________________ 

Qual a data da última visita? ___________________________________ 

 

7.1.3. Existe gestão ambiental no estabelecimento? ( ) Sim ( ) Não 

Em caso afirmativo, qual? _____________________________________ 

 

7.2. Percepção do entrevistado 

7.2.1. Em sua opinião, adequação ambiental poderia ser um diferencial de mercado para atrair 

novos clientes? ( ) Sim ( ) Não 

Por quê? ________________________________________________________ 

 

7.2.2. Você teria interesse em receber um estagiário para realizar um trabalho de gestão 

ambiental na empresa? ( ) Sim ( ) Não 

 

7.2.3. O que você acha da atual situação ambiental do mundo? _________________________ 

 

7.2.4. Como a sua empresa poderia contribuir para melhorias na qualidade ambiental? 

______________________________________________________ 

 

7.2.5. Você acha interessante para oficina a obtenção de uma certificação ambiental ou de um 

selo verde, que poderiam servir como objeto de propaganda, além de estar contribuindo com o 

meio ambiente? ______________________________ 

 
 


