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Lubrificantes Fenix desenvolve sistema inovador de coleta 

Sistema patenteado pela empresa possibilita a coleta de óleo lubrificante usado ou 

contaminado (OLUC) e resíduos sólidos, como embalagens plásticas, filtros de óleo 

usados e outros detritos contaminados com óleo no mesmo veículo. Equipamento é 

montado sobre um meio de transporte (por exemplo: a carroceria de um caminhão) 

e possui compartimentos independentes otimizando a atividade de coleta. 

O sistema foi desenvolvido frente a preocupação da empresa em oferecer um veículo que 

pudesse circular nos grandes centros urbanos sem restrições de horário, contribuindo com 

às condições de fluidez e segurança do trânsito e atendendo aos decretos que estabelecem 

normas para a circulação de caminhões em áreas específicas instituídas em diversas 

cidades do país. 

Atualmente a LubFenix conta com 14 veículos híbridos em circulação nas cidades de São 

Paulo e Campinas. “A cada dia é mais restrito o acesso a caminhões nos grandes centros 

urbanos e o óleo usado sempre foi e vai continuar sendo um dos maiores contaminantes 

do meio ambiente. Vendo isso, a LubFenix desenvolveu esse sistema e já estamos 

registrando resultados positivos”, comenta Rodrigo Domene, Gerente Geral da 

Lubrificantes Fenix 

Como Funciona? 

Equipamento é montado sobre um meio de transporte (por exemplo: a carroceria de um 

caminhão) e é composto de um tanque para armazenamento e transporte de OLUC além 

de um compartimento independente para os resíduos no mesmo veículo otimizando a 

destinação em uma única coleta. O sistema também possui dois coletores de óleo que 

permite o fluxo do óleo em direção ao reservatório e tem a função de proceder a medição 

do óleo coletado. 

“Cada veículo híbrido possui a capacidade de coleta de 4 m³ de resíduos sólidos por 

veículo além de uma média de 7 m³ de OLUC. Um dos grande diferenciais da iniciativa é 

que além de contribuirmos com o meio ambiente, recolhendo esses produtos e dando a 

destinação correta, estamos retirando um automóvel da rua uma vez que temos em um 

único veículo a coleta dos dois produtos”, finaliza Everton Pavan, Gestor de Coleta de 

Resíduos da Lubrificantes Fenix. 

 

Fonte: Coordenação de comunicação da Gargantini 


