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1. RESUMO 

Este trabalho apresenta um breve estudo sobre a logística reversa aplicada ao óleo 

de cozinha, após o seu uso. Tem como objetivo principal objetivo geral apresentar 

as etapas da transformação do óleo de cozinha usado em biodiesel, bem como os 

benefícios decorrentes da coleta do mesmo. Para tanto, foram definidos os 

seguintes objetivos específicos: a) Identificar as etapas da transformação em 

questão, do óleo de cozinha usado em biodiesel; b) Demonstrar a importância do 

reaproveitamento de tal óleo; c) Apontar os possíveis métodos de reutilização do 

óleo de cozinha usado; d) Apresentar as vantagens do biodiesel feito através do óleo 

de cozinha usado; e) Destacar os benefícios trazidos ao meio ambiente, decorrentes 

da coleta e reaproveitamento do óleo de cozinha usado. O conteúdo descreve 

informações de como deve ser feita a reciclagem e qual a destinação correta desse, 

conscientizando as pessoas de que a iniciativa pode ter origem doméstica, evitando 

grandes danos à natureza e, consequentemente, à vida humana. O âmbito da 

pesquisa foram três empresas, das quais foram entrevistados os gestores, que 

transmitiram seus conhecimentos e experiências profissionais para que o trabalho 

fosse melhor compreendido e desenvolvido. 

 

2. INTRODUÇÃO 

Atualmente, muito se tem falado sobre as preocupações e os cuidados com o 

meio ambiente. São comuns discussões sobre o conceito de Desenvolvimento 

Sustentável, já que o seu intuito é atender às necessidades presentes, sem 

comprometer às gerações futuras. As empresas adotam recursos que ajudam na 

diminuição da poluição, assim como as pessoas também estão organizando-se e 

contribuindo com isso, como possível. 

A logística reversa é a estratégia que cumpre o papel de operacionalizar o 

retorno dos resíduos de pós-venda e pós-consumo [...] considerando que somente 

dispor resíduos em aterros sanitários, controlados ou lixões não basta no atual 

contexto empresarial (GUARNIERI: 2011).  

Esse tipo de logística é um método prático, que tem grande importância nos 

dias atuais. O reaproveitamento de produtos, embalagens, insumos, entre outros, 

permite que sejam desfeitos, sem prejudicar o meio ambiente. 
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Esta pesquisa trata do reaproveitamento do óleo de cozinha usado, que gera 

males, quando erroneamente dispersado, nem sempre de consciência maioritária da 

população. Algumas empresas unem-se para fazer a transformação deste óleo em 

um novo bem de consumo. O método escolhido foi o uso do mesmo na fabricação 

de biodiesel, e o foco foram algumas empresas que, unidas, distribuem funções para 

alcançar o resultado esperado. 

Ecologicamente, além da reciclagem do óleo, ocorre, também, grande 

proteção ao meio ambiente, já que esta coleta traz benefícios que também foram 

discutidos ao longo da pesquisa. Além do biodiesel, o óleo usado pode ser 

reaproveitado na indústria de sabão e detergentes, em fábricas de ração animal, 

além de fabricação de verniz para navio. 

A problemática dessa pesquisa é por quais etapas o óleo de cozinha deve 

passar para que possa ser reutilizado como matéria-prima do biodiesel. 

É indiscutível que a natureza vem sofrendo cada vez mais com os descartes 

indevidos de resíduos no meio ambiente, que, muitas vezes dentro de casa, 

encontram-se mais próximos do que é imaginado.  

O produto escolhido foi o óleo de cozinha, já que, a partir dos vestígios ruins 

que esse provoca na natureza e, consequentemente, nos seres vivos, decidiram 

reaproveitá-lo. Sabendo-se que existem várias formas de reutilização do óleo, uma 

delas foi escolhida como tema para este trabalho: A transformação do óleo de 

cozinha usado, em biodiesel. 

 “A justificativa destaca a importância do tema abordado, levando-se em 

consideração o estágio atual da ciência, as suas divergências ou a contribuição que 

se pretende proporcionar ao pesquisar o problema abordado”(FACHIN: 2006). 

 A escolha do tema se deu pelo fato de estar cada vez mais comum o discurso 

sobre assuntos como sustentabilidade, desenvolvimento sustentável, ou seja, 

relacionados à proteção do meio ambiente. Logística reversa, por ser um assunto 

recente, é muito interessante para ser abordado nesse caso. O óleo de cozinha foi 

escolhido como foco, para mostrar e conscientizar as pessoas de que se pode 

começar isto dentro de casa. Quando descartado de forma incorreta, causa grandes 

danos ao meio ambiente e, consequentemente, à vida humana. Foi decidido 

pesquisar empresas que fazem a transformação do mesmo em biodiesel para 
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demonstrar quão útil pode ainda ser este produto que muitas vezes é ignorado e 

jogado fora, após utilizado. 

Apresentam-se aqui, as etapas de transformação do óleo de cozinha usado 

em biodiesel, para mostrar ao leitor que é possível colaborar e, se desejado, até 

lucrar com essa reciclagem. O ideal é recorrer às empresas e ONG’s especializadas 

na coleta, já que as mesmas, geralmente têm contato com as demais, responsáveis 

pela finalização do processo.  

3. OBJETIVOS 

  “O objetivo é um fim ao qual o trabalho se propõe a atingir. A pesquisa 

científica atingirá seu objetivo se todas as suas fases, por mais difíceis e demoradas 

que sejam, forem vencidas e o pesquisador puder dar uma resposta ao problema 

formulado”. (FACHIN: 2006) 

 Esta pesquisa teve como objetivo geral apresentar as etapas da 

transformação do óleo de cozinha usado em biodiesel, bem como os benefícios 

decorrentes da coleta do mesmo.  

 Para chegar ao objetivo geral, foram definidos os seguintes objetivos 

específicos: a) Identificar as etapas da transformação em questão, do óleo de 

cozinha usado em biodiesel; b) Demonstrar a importância do reaproveitamento de tal 

óleo; c) Apontar os possíveis métodos de reutilização do óleo de cozinha usado; d) 

Apresentar as vantagens do biodiesel feito através do óleo de cozinha usado; e) 

Destacar os benefícios trazidos ao meio ambiente, decorrentes da coleta e 

reaproveitamento do óleo de cozinha usado. 

4. METODOLOGIA 

A metodologia da pesquisa são os métodos utilizados para chegar ao objetivo 

desejado. “A palavra método significa o conjunto de etapas e processos a serem 

ultrapassados ordenadamente na investigação dos fatos ou na procura da verdade”. 

(CRUZ; RIBEIRO: 2004) 

O estudo foi iniciado com pesquisa bibliográfica sobre o tema. Em seguida foi 

utilizada entrevista qualitativa, que permite maior liberdade de respostas e 

flexibilidade para aprofundar o assunto, de acordo com o retorno do entrevistado. 

Foram pesquisadas três empresas, entrevistando os gestores, que 

transmitiram seus conhecimentos e experiências para o trabalho. A primeira é 

referente à coleta do óleo. Nesta foram abordados os métodos utilizados para 
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realizar esta coleta, e a quantidade, em média, que a mesma é capaz de coletar. A 

segunda é responsável pelo tratamento no óleo coletado e o prepara para ser 

reutilizado. A terceira realiza, finalmente, a transformação do óleo em biodiesel. 

5. DESENVOLVIMENTO 

5.1 Logística reversa 

 Este é um assunto recém discutido e escolhido para aprimorar a reciclagem e 

reaproveitamento de resíduos, ajudando na proteção ao meio ambiente. 

   “A logística reversa pode ser definida como a parte da logística que objetiva 

relacionar os tópicos como: redução; conservação da fonte; reciclagem; substituição; 

e descarte às atividades logísticas tradicionais de compras, como suprimento, 

tráfego, transporte, armazenagem, estocagem e embalagem” (LAMBERT: 1998) 

 Funciona como o retorno de resíduos em geral, que podem ser reutilizados 

para outros fins, evitando o descarte no meio ambiente. 

  A logística verde [...] utiliza a logística reversa como ferramenta operacional, 

no sentido de minimizar o impacto ambiental, não só dos resíduos na esfera da 

produção e do pós consumo, mas de todos os impactos ao longo do ciclo de vida 

dos produtos, já que a logística reversa viabiliza a devolução para a produção, 

materiais que serão reaproveitados. (DONATO, 2008 ) 

Uma ferramenta importante, usada na logística verde, é a logística reversa, 

pois, tem como objetivo, reaproveitar materiais que poderiam estar prejudicando o 

meio ambiente e a vida humana.  

  “A logística reversa cuida do fluxo de materiais que se iniciam nos pontos de 

consumo dos produtos e terminam nos pontos de origem, com o objetivo de 

recapturar o valor ou de disposição final” (NOVAES: 2007)  

A ideia desse processo é agregar valor aos materiais ou produtos 

aparentemente inúteis, mas que podem ser reaproveitados, sem causar danos à 

natureza. 

5.2 Meio ambiente 

 O meio ambiente é um dos maiores prejudicados com a irresponsabilidade e 

falta de consciência das pessoas em relação à poluição.  

  Muitas donas de casa, assim como empregadas domésticas, diaristas e, em 

alguns casos, até homens do lar, tomam algumas medidas no combate à 

preservação do meio ambiente. Seja separando resíduos de alimentos, ou, então, 
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reciclando o lixo gerado por sua residência. Entretanto, um fato, que para alguns 

pode parecer simples, faz toda a diferença quando falamos em preservação 

ambiental: o descarte inadequado de produtos como óleo e gordura nos esgotos das 

residências. (BEMZEM, 2010)  

 As famílias que separam lixo orgânico, geralmente selecionam plásticos, 

metais, enfim, embalagens. Já os resíduos líquidos, como o óleo, por exemplo, são 

mais facilmente descartados na pia, ou no vaso sanitário, mas causam danos que 

podem deteriorar drasticamente os seres vivos. 

Cada litro de óleo contamina 20 mil litros de água. Se considerarmos que 

cada domicílio tem uma caixa de água de 1000 litros, cada litro desse resíduo 

descartado inadequadamente deixa 20 famílias sem água para beber, sem água 

para cozinhar, tomar banho. (BIÓLEO, 1997) 

 É evidente a escassez de água que o mundo vem sofrendo. Caso a 

população não se conscientize, a falta dessa substância acontecerá muito mais cedo 

do que se ouve falar.  

  A reciclagem do óleo usado em frituras possui aspectos importantes, 

principalmente, educacionais, culturais, sanitários, ambientais, econômicos, sociais, 

políticos e institucionais. A reciclagem é um meio de gerenciamento muito atrativo 

para o “lixo”. Embora tenha diversas vantagens, [...] esta prática é muito pouco 

utilizada no nosso país (MANO, 2005). 

 Mesmo dada a sua importância, muitas pessoas não colaboram para a 

reciclagem do óleo de cozinha, fato esse muito preocupante. 

5.3 Óleo de cozinha  

 O óleo de cozinha usado, apesar de não o aparentar, é um grande 

contribuinte para a poluição ambiental, quando descartado ou reutilizado de forma 

inadequada.   

Para minimizar os efeitos desse descarte incorreto, empresas brasileiras 

investem cada vez mais em ações e programas de incentivo à coleta seletiva e, à 

reciclagem do óleo de cozinha.  

  O Instituto Triângulo, localizado na cidade de Santo André-SP, realiza este 

trabalho há 13 anos e, desde 2006, promove o Programa Soya Recicla, em parceria 

com a Bunge Brasil. Atualmente o programa oferece 1.767 Postos de Entrega 

Voluntária (PEVs) que já recolheram mais de 1.150 toneladas de óleo de cozinha 
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usado. É a maior rede de entrega voluntária para óleo de cozinha usado no país. 

(ENVOLVERDE, 2013).  

 Empresas brasileiras colaboram com o recolhimento, pois, muitas vezes 

ignorando o que se devem fazer, as pessoas acabam descartando o óleo 

incorretamente. Essas empresas dão-lhes a oportunidade de colaborar também.  

  No seu retorno à produção, como matéria-prima, o óleo de cozinha usado 

poderá agregar valor econômico à cadeia produtiva, diminuindo o custo do produto 

derivado final em relação ao caso em que este fosse produzido com matéria-prima 

virgem e ainda preservar o meio-ambiente, valorizando o nome da empresa perante 

o público consumidor. (PITTA JUNIOR et al., 2009). 

 Após ser utilizado, o óleo de cozinha pode ser matéria-prima de produtos 

como o biodiesel, e, além de ser mais econômico muda a visão do público perante a 

empresa, por essa preocupar-se com questões ambientais. 

  Sendo assim, o óleo de cozinha usado pode servir como matéria-prima na 

fabricação de diversos produtos, tais como biodiesel, tintas, óleos para 

engrenagens, sabão, detergentes, entre outros (PITTA JUNIOR et al., 2009).   

  Segundo os mesmos autores, o ciclo reverso do produto pode trazer 

vantagens competitivas e evitar a degradação ambiental e problemas no sistema de 

tratamento de água e esgotos. (PITTA JUNIOR et al., 2009). 

 Além do biodiesel, o óleo de cozinha também pode ser matéria-prima para 

sabão, detergentes, óleos para engrenagens, entre outros.   

5.4 Biodiesel  

 O biodiesel é uma das melhores formas de reaproveitar o óleo, pois, depois 

do processo, o mesmo tornou-se reutilizado, sem abalar o meio ambiente.  

  Para minimizar esses danos ao meio ambiente, várias iniciativas de 

reciclagem do produto têm surgido no Brasil. É o caso da Universidade de São 

Paulo, que possui uma usina produtora de biodiesel feito com diferentes tipos de 

óleo, como o de soja, dendê, mamona e também com óleos de cozinha usados. 

(GONÇALVES, 2014) 

 A USP (Universidade de São Paulo) possui uma usina que produz biodiesel 

por meio de diversos tipos de óleos, um exemplo a ser seguido.  

  A transformação do óleo de cozinha em biodiesel começa pela filtragem, que 

retira os resíduos deixados pela fritura e pela remoção da água misturada ao 
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produto. O óleo resultante é adquirido pela Petrobras Biocombustível para a 

produção de biodiesel. (PETROBRAS, 2015) 

  É interessante ressaltar que muitas empresas abraçam esta causa, como a 

Petrobrás, na fabricação do biodiesel, como exemplo as usinas de Candeias (BA) e 

Quixadá (CE), processaram em 2014, mais de 232 mil litros de óleos e gorduras 

residuais. (PORTAL BRASIL, 2015). Percebe-se que vêm aumentando a quantidade 

de resíduos reutilizados. 

6. RESULTADOS 

A entrevista foi aplicada a três empresas relacionadas à coleta, reutilização e 

transformação do óleo de cozinha. As respostas foram de grande importância para a 

finalização da pesquisa. Considerando o objetivo da pesquisa, pode-se dizer que a 

problemática foi respondida positivamente, pois a pretensão era identificar as 

possíveis alternativas para pôr em prática a logística reversa do óleo de cozinha 

usado, sem agredir o meio ambiente. 

As empresas entrevistadas têm de 6 a 8 anos no mercado, e este trabalho 

começou devido à falta de empresas habilitadas e à grande quantidade de óleo de 

cozinha despejado de forma irregular na rede de esgoto, nos terrenos e nos 

afluentes dos rios.  

A empresa responsável pela coleta do óleo trabalha com aproximadamente 

45 mil litros do mesmo, por mês. Já a empresa cujo segmento fabrica o biodiesel e 

seus subprodutos, trabalha com aproximadamente 200 toneladas de óleo por mês. 

“Primeiramente, a empresa que coleta, disponibiliza gratuitamente um tambor 

para armazenar o óleo em estabelecimentos comerciais e condomínios. Quando o 

mesmo está cheio, o cliente entra em contato com a empresa, que faz a coleta e 

deixa um tambor limpo no lugar, neste ato, efetuam um pagamento no valor de R$ 

0,50 por litro. A coleta do óleo é feita por carros utilitários e armazenados na 

empresa até chegar a 15.000 litros, que é quando a empresa compradora envia um 

caminhão tanque que faz o transporte.” 

O óleo coletado é encaminhado para uma empresa de reciclagem, onde é 

feita uma filtragem do óleo em vários filtros de argila. Não é adicionado nenhum tipo 

de produto químico nessa etapa. Após esse tratamento, é enviado para uma 

empresa que transforma esse óleo em biodiesel. Lá é feito o refino do óleo bruto 

através da neutralização. O óleo é neutralizado com solução de hidróxido de sódio e 
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ácido fosfórico, sob diferentes condições de temperatura e com forte agitação, 

separando o óleo da borra.  

Em seguida ocorre a transesterificação, reação dos triglicerídeos presentes 

nos óleos vegetais ou gorduras animais com álcool em presença de catalisador, e, 

por fim, a lavagem do biodiesel que é a remoção de sabões residuais por agua 

quente, e a secagem ou remoção de umidade sob vácuo. 

Foi destacado o motivo pelo qual guardar este óleo usado é aparentemente 

inútil. O óleo cria uma fina camada sobre a superfície das águas de rios e represas, 

impedindo a passagem da luz, eliminando, assim, muitos micro-organismos 

essenciais para a vida subaquática. Quando o óleo é despejado na pia, parte dele 

adere às paredes da tubulação de esgoto e absorve outras substâncias. Essa 

mistura se solidifica e reduz o diâmetro das tubulações, prejudicando o transporte do 

esgoto, aumentando a pressão interna, causando vazamentos e, em casos 

extremos, provocando o completo entupimento da rede coletora.  

Muito se engana, quem pensa que está ajudando o meio ambiente usando 

este óleo para fazer sabão, pois, segundo o entrevistado, as moléculas de óleo não 

se quebram durante o processo de fabricação do sabão caseiro e o óleo continua 

indo para a rede de esgoto ou para as galerias fluviais. 

Quando lava roupas ou pratos, o óleo adere aos materiais e, com o tempo, 

acumula bactérias nocivas a saúde, além de conter componentes químicos, como a 

soda cáustica, que causa danos irreversíveis à natureza. para fazer a coleta e 

armazenamento, a empresa precisa de licença junto à prefeitura e a vigilância 

sanitária, a partir do momento que se faz o beneficiamento, e de autorização dos 

órgãos ambientais. 

Segundo as mesmas, não existe período determinado para se armazenar o 

óleo coletado, porém, quanto menor o tempo, melhor, já que, com o decorrer do 

tempo, esse óleo cria maior acidez, devido à degradação. Isso diminui muito o valor 

da revenda, e a destinação final também se altera. 

Diante do que foi dito, finalizaram, afirmando que trabalham com campanhas 

em escolas e igrejas que fazem a coleta e a conscientização junto à comunidade, 

que doam o óleo para essas entidades, e, depois, revertem o dinheiro da venda em 

ações para a própria comunidade. Além disso, fornecem informações sobre a 
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importância do descarte adequado e reciclagem do óleo de cozinha, através de 

folhetos instrutivos. 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O objetivo principal desta pesquisa foi apresentar as etapas da transformação 

do óleo de cozinha usado, em biodiesel e os benefícios decorrentes da coleta do 

mesmo. Não foi uma tarefa árdua, uma vez que, com a relevância com que este 

assunto vem sendo tratado, existem algumas empresas envolvidas, e o contato com 

elas foi de suma importância.  

A presente pesquisa retratou importantes contribuições para a 

conscientização do leitor sobre os devidos cuidados com o óleo de cozinha usado, 

como a informação de que fazer sabão não ajuda na prevenção da poluição do meio 

ambiente, mas sim a prejudica.  

Em relação à transformação, pode-se dizer que é um processo cuidadoso e 

demorado, além de envolver muitos fatores, pessoas, empresas e entidades. Viu-se 

que é possível ajudar fazendo pouco, como guardar óleo usado para os coletores. 
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