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P ROGRA MA N ACION AL D E
R EQUA LIFICA ÇÃ O D E B OTIJÕES
MELHORIAS NO PROCESSO DE REQUALIFICAÇÃO NOS ÚLTIMOS 12 MESES
apresentadas, foram relacionadas ao controle do processo de requalificação, com
destaque para a retirada da plaqueta de
identificação da requalificação e
marcação2 do seu ano no recipiente, realizadas após a decapagem, quando todas as
gravações estão mais visíveis;

 Para os dados a serem utilizados nos Certifi-

Aprimoramento no sistema de controle até o consumidor final

Em 2013, o Sindigás contratou uma consultoria para realização de um estudo, com o objetivo de identificar oportunidades de melhorias
no processo de requalificação. Este estudo foi
direcionado a analisar o grau de aderência dos
processos, quanto ao atendimento às normas
de referência e a sugerir recomendações para
a garantia da correta anotação1, nos Certificados de Requalificação e Inutilização, dos anos
de fabricação e requalificação dos recipientes
transportáveis para Gás LP.

Em 1º de Agosto de 2014, a
ANP publicou a Resolução
40/2014 a qual confirma o
já previsto no Código de
Defesa do Consumidor e
coloca de forma definitiva o
Posto Revendedor de Gás
LP como elemento de veriAs principais sugestões apresentadas foram:
ficação e checagem na cadeia de distribuição e re Nas requalificadoras e bases das distribuivenda de Gás LP.
doras, recomendada a instalação de painéis (quadros de gestão à vista) tomando
As empresas associadas ao
como referência as normas NBR 8866 e
Sindigás estão desenvolNBR 8865, devendo ser identificados tamvendo e aperfeiçoando
bém os anos de elegibilidade* dos recipiseus processos para cumentes a serem preferencialmente segregaprimento da Resolução e
dos para requalificação;
apoiam plenamente a inici As principais oportunidades de melhorias
ativa, pois estão seguros
que os revendedores têm
capacidade para fazer checagem e garantir a qualidaD A T A D E VA L I D A D E O U
de dos produtos.

cados de Requalificação e Inutilização, o
registro documental do ano de fabricação ou
do ano da plaqueta da última requalificação
realizada, deve ser feito em área
controlada3.
As ações acima descritas, associadas aos
novos modelos dos Certificados de Requalificação e Inutilização adotados pela ANP, certamente trouxeram uma melhor gestão dos números apontados nos certificados, colaborando para um planejamento anual mais seguro
das Cias. e identificando também as antecipações realizadas.
Por mais simples que possam parecer, os novos processos e certificados garantem um
salto qualitativo impressionante ao processo,
deixando mais transparente as antecipações
eventualmente realizadas e consequente realocação de recursos e programações de futuras requalificações.
1. Registro do ano de fabricação ou do ano da plaqueta da
última requalificação realizada, para os Certificados de Requalificação e Inutilização.
2. Identificação do ano da plaqueta, feita no recipiente, devendo ser mantida até a realização da anotação preliminar.
3. Local pré determinado para onde devem ser obrigatoriamente encaminhados todos os recipientes (área reprovados /
área aprovados) para efeito das anotações.

DE E L E G I B I L I DA D E ?

O botijão não tem data de vencimento ou validade se em uso. A validade aplica-se somente à distribuidora, que não poderá envasá-lo caso seja elegível para requalificação.
*Elegibilidade: Ano em que o recipiente transportável de Gás LP deve ser requalificado
(em se tratando da primeira requalificação, deverá ser considerado o ano de fabricação
acrescido de 15 anos ou, caso já tenha passado por alguma requalificação, deverá ser
considerado o ano da plaqueta de identificação da última requalificação realizada).
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M E T O D O L O G I A “ DW S ”

A metodologia “DWS”
tornou-se uma eficaz
ferramenta de controle e acompanhamento das distribuidoras, na busca de
atingir suas metas de
requalificação e cumprimento da redução
continuada de saldos.

A metodologia DWS é adotada por cada distribuidora, aplicada em cada
base de enchimento, para
identificação do número
estimado de recipientes
ainda por requalificar, por
motivo de data de elegibilidade vencida, em relação ao seu universo de
recipientes em circulação
no mercado.
Objetivando buscar uma
métrica que permitisse
determinar e acompanhar
o percentual de recipientes ainda por requalificar,
ao longo do tempo, a metodologia tornou-se uma
eficaz ferramenta de controle e acompanhamento
das distribuidoras, na
busca de atingir suas metas de requalificação, e
cumprimento da redução
continuada de saldos.
Essa metodologia é um
modelo estatístico, com o
qual através de pesquisas
por amostragem, é permitido estimar e acompanhar a evolução do percentual do saldo a requalificar sobre o universo
total de cada empresa.
O número gerado é de
uso interno de cada empresa, para seu planejamento, acompanhamento
e decisão sobre focos de

investimentos.
A metodologia sugere que
mensalmente, em cada
base de enchimento, sejam selecionados diariamente 4 lotes de 50 recipientes de origens distintas (= 200 recipientes por
dia), durante 10 dias,
sucessivos ou não, totalizando uma amostra com
2.000 recipientes.
Os desenvolvedores do
método
comprovaram
que a amostra com 2.000
recipientes, com 95% de
confiança, garante um
erro máximo menor que
2,5%. Para que os resultados da aplicação da metodologia espelhem a realidade esperada, é fundamental que as amostras
sejam separadas, coletando os recipientes que retornam do mercado para
o enchimento, antes de
entrarem na linha de produção, fora do ambiente
da plataforma, em local
isolado (ambiente controlado), não misturando
recipientes da amostra
que serão analisados com
outros, antes do final de
todo processo de tratamento
da
amostra
(separação, verificação e
registros dos recipientes).
Com os registros gerados

dos lotes de cada amostra, uma estimativa diária
do percentual de recipientes elegíveis para requalificação é calculada.
A estimativa final mensal,
de cada base de enchimento, do percentual estimado de seu saldo à requalificar,
comparado
com o seu movimento,
após o término da coleta
dos 2.000 recipientes nos
10 dias programados,
pode ser obtida pela média dos percentuais diários.
É recomendada, na aplicação da metodologia,
que cada distribuidora
prepare uma planilha única a ser preenchida em
cada uma das bases, que
deve conter no mínimo as
seguintes informações:
 Dados sobre a base
de enchimento;
 Data da coleta dos
lotes da amostra;
 Origem dos lotes da
amostra (Ex.: cidade,
mercado, revendedor,
etc.);
 Relação dos lotes da
amostra, numerados
de 1 a 50, por lote;
 Data de fabricação
dos recipientes;
 Data da plaqueta de
identificação da requalificação, quando existir.
Havendo dificuldade para
verificação das datas de
fabricação ou requalificação, poderá ser utilizado
processo de raspagem da
tinta para melhor visualização.
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EMBALAGEM

Levantamentos realizados pelas Distribuidoras apontam que,
em média, um botijão
de 13 kg retorna às
suas bases engarrafadoras a cada 90
dias para um novo
enchimento.

As Distribuidoras,
proprietárias dos recipientes inutilizados,
decidem, cada qual a
sua maneira, a melhor forma de seu
descarte, no entanto,
a maioria segue para
indústria siderúrgica,
renovando o ciclo de
reciclagem dos botijões.

RETORNÁVEL E RECICLÁVEL

No Brasil, o universo estimado dos botijões de 13
kg de Gás LP, embalagem
de maior penetração no
mercado, é de 108,6 milhões de recipientes.
Os recipientes são fabricados, em sua grande maioria, utilizando-se de aço
carbono, com espessura
de 3 mm, em conformidade com a NBR 8460, que
especifica os requisitos mínimos exigíveis para a fabricação dos recipientes transportáveis
de Gás LP. Em média, um botijão
vazio pesa 13 kg
de puro aço.
Levantamentos
realizados
pelas
distribuidoras
apontam que, em
média, um botijão
de 13 kg retorna às suas
bases engarrafadoras a
cada 90 dias para um
novo enchimento e, quando isto ocorre, por questões de segurança, as
empresas distribuidoras
buscam cumprir com o
estabelecido na NBR
8866, que estabelece e
recomenda os requisitos
considerados como mínimos exigíveis para a seleção visual das condições
de uso dos recipientes
transportáveis para Gás

LP, nas bases de envasamento. Funcionários qualificados são responsáveis
pela segregação dos recipientes considerados impróprios. Os mesmos são
encaminhados para uma
oficina de requalificação,
onde
serão
testados
quanto a sua real capacidade para prosseguir em
operação, sem oferecer

risco a segurança do consumidor.
Toda requalificação de
recipientes deve ser realizada conforme a NBR
8865.
Botijões podem ser reprovados na seleção visual,
por exemplo, quando apresentam corrosão acentuada, furos no corpo, ou
amassamento tipo vinco,
ou quando não aprovados
na requalificação. Neste
caso, estes devem ser

CENTRO DE DESTROCA ( CD)
Com o objetivo de melhor
disciplinar o processo de destroca de botijões entre distribuidoras, seus representantes ou franqueados, foram
criados CENTROS DE DESTROCA de botijões de outras
marcas - "OM", em locais estrategicamente dispostos e
geradores de menor custo de
movimentação dos recipientes.

inutilizados.
Atualmente, em média,
são requalificados 1,2
milhão de botijões/mês,
destes, aproximadamente
60 mil são inutilizados,
próximo de 6% do total
requalificado. A inutilização do botijão é de responsabilidade do distribuidor de Gás LP ou da oficina de requalificação que
identificar o não
atendimento
à
NBR 8865 ou
NBR 8866, devendo ser realizada em suas
respectivas instalações, quando
estiverem cadastrados na ANP
como
Agente
Responsável
pela inutilização
de botijão.
As distribuidoras, proprietárias dos recipientes inutilizados, decidem, cada
qual a sua maneira, a
melhor forma de seu descarte, no entanto, a maioria segue para indústria
siderúrgica, renovando o
ciclo de reciclagem dos
botijões.
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NÚMEROS DA
REQUALIFICAÇÃO
O ritmo da requalificação de todos os recipientes permanece bastante elevado, confirmando o comprometimento
das distribuidoras com a segurança do consumidor.
Nos recipientes de 13kg, seja no comparativo dos últimos
12 meses ou no histórico do 1º semestre de 2014, a requalificação vem apresentando um significativo aumento
de volume.
Em 2014, o valor acumulado é recorde, superando a marca de 7,2 milhões de botijões requalificados até junho.

Na análise dos números da requalificação dos recipientes de 45kg, a quantidade acumulada no 1º semestre de
2014, se comparados ao mesmo período dos anos anteriores, é visível o aumento do volume apresentado. Nos
últimos 6 anos, a quantidade de recipientes de 45kg requalificados saltou de 38 mil em 2009 para 83 mil em
2014.

Para os recipientes de capacidade de 20kg, na análise do
valor acumulado no 1º semestre, observa-se uma relativa
estabilidade no volume requalificado nos últimos 4 anos.
Em 2010, o número requalificado foi de aproximadamente
21 mil e nos anos seguintes a média supera os 30 mil.

Os recipientes com capacidade de 190kg, devido ao universo ser mais novo, tiveram o início da requalificação
em 2009. Neste ano, 218 recipientes foram requalificados no período de Janeiro a Junho. Em 2014, no mesmo
período, 7.109 recipientes foram requalificados.

