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1. RESUMO 

Este trabalho tem por intuito mostrar todos os danos que o óleo vegetal, quando 
descartado em lugares impróprios, pode causar. Além destas abordagens, o artigo 
visa explicar como a aplicação do conceito dos 3 R’s pode auxiliar para o 
desenvolvimento da sustentabilidade empresarial. Para a elaboração desse trabalho 
foram utilizadas tanto pesquisas teóricas quanto pesquisa de campo, para se ter um 
resultado consistente e próximo da realidade. Sabe-se que o óleo vegetal é de 
extrema importância na culinária, mas quando suas sobras são jogadas em lugares 
errados, acabam gerando grandes estragos e trazendo sérias consequências para o 
meio ambiente, como danificar todo o encanamento da casa e também da tubulação 
da rua, aumentando assim os custos para se fazer o tratamento da água, e quando 
ela não passa por tratamento, vai direto para rios e mares, prejudicando assim 
várias espécies que ali vivem, podendo até levar algumas a morte. Se o óleo vegetal 
usado for devidamente reciclado e reutilizado, pode gerar empregos e se tornar 
fonte de renda, além de diminuir gastos com certos produtos do cotidiano, pois, a 
partir de sua coleta e reciclagem, pode-se produzir sabão ecológico, combustível, 
entre outros, assim trará benefícios para a população, para os donos dos 
estabelecimentos, que ganharão com a venda desse óleo e principalmente para o 
meio ambiente, que é o mais afetado por esse problema. 
 

2. INTRODUÇÃO 

 A busca do homem por novos métodos de produção é constante, e a 

Revolução Industrial (Inglaterra, 1760 a 1860) é referencial e prova desses 

interesses, pois vemos o homem em sua frequente evolução em busca sempre de 

mais e mais inovações e novas descobertas. Com a descoberta da máquina a vapor, 

as mudanças tecnológicas, todo o processo produtivo evoluiu. Antes as atividades 

eram feitas manualmente em um processo lento e sem padrão algum, mas com o 

advento tecnológico, o maquinário tomou conta, aumentando em grande escala a 

quantidade de produção. 

 A partir desse marco histórico, o homem vem se tornando cada vez mais 

consumista e exigente. As fábricas para atenderem toda essa demanda, começaram 

a produzir de maneira desenfreada, usando todos os meios naturais possíveis, 

poluindo-os e esgotando-os, sem nenhuma consciência dos danos que estavam 

causando. 

 Demorou muito tempo para que o homem começasse a compreender que 

produzir era preciso sim, mas de forma consciente, com algum planejamento de 

reposição desses recursos, que ao contrário do que muitos pensavam, não eram 

inesgotáveis. 



 A sustentabilidade começou a ser questionada a partir da metade do século 

XX, mas só se tornou tema de muitos debates e conhecida nos meios de 

comunicação a partir do ano de 2000.  

 Este tema nada mais é do que produzir, suprir as necessidades do ser 

humano, sem comprometer o meio ambiente, utilizando os recursos naturais de 

maneira inteligente, para que as gerações futuras não sejam prejudicadas. O óleo 

vegetal é uma gordura extraída de plantas formada por triglicerídeo, extraído de 

sementes comuns como o girassol, o amendoim e o milho. É bastante utilizado por 

ser considerada uma gordura saudável, que traz benefícios à saúde do corpo 

humano quando utilizado de maneira correta.  

Ele pode ser usado na produção de cosméticos, lubrificantes etc., mas o fim 

para o qual ele é mais utilizado é como óleo de cozinha, usado no preparo de alguns 

alimentos e para fritura. Ultimamente ele tem sido gerador de grandes impactos, pois 

o grande problema com esse produto é o seu descarte. O óleo quando jogado em 

lugares impróprios, como o ralo da pia, que é o que a maioria das pessoas fazem, 

causa sérios danos à sociedade, à população e ao meio ambiente. 

Por isso, é necessário que haja a conscientização das pessoas para que elas 

reutilizem o óleo, ou o passe para a coleta, e assim esse óleo usado que poderia 

estar entupindo pias e poluindo rios, se tornará nova renda e será revertido em algo 

bom e útil para a natureza. 

Qual o destino dado pelos donos de bares, restaurantes e lanchonetes de 

General Salgado - SP para as sobras do óleo vegetal utilizado na fritura? Essa é a 

pergunta que buscamos responder ao decorrer deste trabalho, levando em 

consideração que na atual conjectura de mercado, tornou-se extremamente 

importante usar e reutilizar todos os recursos que se tem, mas sem se prejudicar a 

natureza e consequentemente as gerações futuras. É importante que haja a 

conscientização da população e dos estabelecimentos comerciais, para que todos 

juntos possamos ajudar o nosso planeta. 

 O óleo vegetal além de trazer vários benefícios sociais com a sua coleta, 

pode também trazer ganhos financeiros para a empresa e até ser uma das 

estratégias competitivas de mercado, pois a empresa pode vender esse óleo, assim 

evitando os desperdícios de produção e tendo um pequeno ganho com isso, e 

também pode fazer divulgação de sua empresa como sustentável, ganhando pontos 

assim com o seu público alvo. Ou seja, a princípio pode parecer acréscimo de 



custos para a empresa, mas na verdade se torna um bom investimento, tanto pelas 

vantagens que já foram ditas como também pelo lado ético da empresa que estará 

tendo suas ações dentro da sociedade e sendo responsável com o planeta. 

 

3. OBJETIVOS 

Descobrir quais os impactos socioambientais gerados a partir da reciclagem 

do óleo vegetal usado por estabelecimentos comerciais do município de General 

Salgado - SP e a importância desta prática para a sustentabilidade empresarial.  

  Objetivos Específicos: Definir o conceito de Sustentabilidade empresarial; 

conceituar os 3 R’s da política sustentável empresarial; descobrir qual o destino do 

óleo após coletado; verificar se os donos dos estabelecimentos sabem dos danos 

causados pelo óleo à natureza; saber se eles conhecem os métodos de reutilização 

do óleo; mostrar a importância da coleta de óleo usado. 

 

4. METODOLOGIA 

 Para a realização deste trabalho será feita duas formas de pesquisa: 

bibliográfica e de campo. As pesquisas teóricas fornecerão esclarecimentos sobre o 

assunto, tornando-se o ponto de partida do trabalho, especificando todos os 

detalhes do tema. 

 A pesquisa de campo consiste em levantar informações sobre como os 

comerciantes que atuam no município de General Salgado – SP reutilizam o óleo 

vegetal após o fim de sua vida útil. Para isso, investigou-se 4 estabelecimentos 

comerciais, sendo dois restaurantes e dois bares, os quais utilizam em seu processo 

produtivo o óleo vegetal em grande proporção. Após o levantamento de dados, por 

meio de entrevistas com os proprietários dos estabelecimentos, realizou-se a análise 

crítica dos resultados e a conclusão da pesquisa. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

5.1 Sustentabilidade empresarial 

 O conceito de sustentabilidade tem feito parte da gestão de muitas 

organizações pelo mundo todo. Não é possível falar em desenvolvimento 

empresarial sem antes lembrarmos do meio ambiente, pois se tornou uma obrigação 

das empresas prezarem pelos impactos que suas atividades causam ao planeta. 

Existem Leis que reprimem as ações contra o meio ambiente e há certificações que 



classificam estas instituições como colaboradoras na diminuição dos impactos 

ambientais, como a ISO 14001, que regulamenta os cuidados que as empresas 

devem ter quando algumas de suas atividades produtivas podem afetar o ambiente.  

 De acordo com a pesquisadora Eliza Coral, a atividade humana por si só 

sempre teve impactos negativos sobre a natureza, muitas vezes causando danos 

irreversíveis.  

Após a revolução industrial, com os avanços tecnológicos e o crescente 
aumento da população, a atividade humana no planeta tem causado 
impactos negativos ao meio ambiente natural, que durante muito tempo foi 
visto como fonte inesgotável de recursos disponíveis para servir às 
necessidades do homem. O ciclo produtivo da sociedade capitalista retira 
da natureza os insumos necessários para a produção de alimentos e bens 
de consumo, porém, retorna a mesma, resíduos sólidos e efluentes líquidos 
em grandes quantidades, causando poluição ambiental e esgotamento dos 
recursos naturais (CORAL, 2002, p. 16).  

Como exemplos de catástrofes ambientais originadas pela atividade 

empresarial, segundo Wackernagel & Rees (1996 apud CORAL 2002), pode-se citar 

a explosão da usina nuclear de Chernobyl na Ucrânia; o desastre com o vazamento 

de produtos químicos altamente tóxicos em Bhopal na Índia, derramamentos de óleo 

causado, por exemplo, pelo navio Exxon Valdez, chamaram a atenção da opinião 

pública para os impactos que a atividade industrial tem exercido sobre o planeta. 

Além disto, se todos os países do mundo fossem desenvolvidos e consumissem o 

equivalente aos padrões dos Estados Unidos, seriam necessários três planetas para 

suprir a população mundial atual. 

A busca de soluções alternativas, que equilibrem desenvolvimento 

econômico, social e meio ambiente natural surgem a partir da ideia de que os 

recursos naturais não são inesgotáveis e que não é possível haver crescimento 

econômico sem que seja avaliada a variável meio ambiente e sociedade (CORAL, 

2002, p. 16).  

Para Porter (1989), se o foco for econômico, a sustentabilidade de uma 

empresa poderá ser medida pela capacidade de manter seu desempenho acima da 

média no longo prazo, ou seja, de ter uma vantagem competitiva sustentável, o que 

não significa que a empresa não causará nenhum impacto ao meio ambiente natural 

ou que estará promovendo o desenvolvimento social.  

Como afirma Sachs (1993), a sustentabilidade compreende diversos aspectos 

que tendem a ser avaliados tanto individualmente como coletivamente:  

 Sustentabilidade social: significa obter a equidade na distribuição de 

renda para os habitantes do planeta;  



 Sustentabilidade ambiental: utilizar os recursos naturais que são 

renováveis e limitar o uso dos recursos não renováveis;  

 Sustentabilidade econômica: reduzir os custos sociais e ambientais;  

 Sustentabilidade espacial: atingir uma configuração de equilíbrio entre as 

populações rural e urbana;  

 Sustentabilidade cultural: garantir a continuidade das tradições e 

pluralidade dos povos.  

Portanto, sustentabilidade pode ter significados diferentes dependendo do 

enfoque que a empresa pretende dar em sua gestão organizacional. Contudo, para 

este trabalho, trataremos o conceito de sustentabilidade como a junção de todos os 

itens citados por Sachs (1989), levando em consideração que não é possível a 

aplicação de um sem o outro, abordando de forma ampla e considerando que uma 

empresa é sustentável quando visa critérios economicamente viáveis, possibilitando 

assim melhor competitividade no mercado, adaptando sua produção para não 

agredir o meio ambiente e contribuindo para o desenvolvimento social de onde ela 

atua.  

5.2 Os 3 R’s da política empresarial sustentável 

Reduzir, reciclar e reutilizar são palavras que deveriam estar introduzidas no 

dia a dia das pessoas e das organizações empresariais. O conceito dos 3 R’s 

começou a ter sentido a partir do século XXI, pois foi nesse período que muitas 

empresas começaram a desenvolver a consciência de mundo sustentável, afinal 

com o aumento do aquecimento global, causado pelo efeito estufa, algumas 

instituições passaram a ser multadas quando a emissão de gases poluentes para a 

atmosfera ultrapassasse os índices estabelecidos por tratados universais, como o da 

ONU (Organização das Nações Unidas). Infelizmente, algumas empresas tratam a 

responsabilidade ambiental como paternalismo filantrópico, ou seja, só fazem 

porque são obrigadas e não tem a real preocupação com os danos que suas 

atividades produtivas podem causar ao meio natural.  

O conceito que cerceia os 3 R’s pode ser utilizado tanto nas empresas quanto 

pela população em geral. A ideia consiste em reduzir o consumo de determinados 

recursos, como a água, por exemplo; reciclar materiais que podem ter outros fins 

que não seja o aterro sanitário ou até mesmo reutilizar algo que ainda tenha vida útil, 

como por exemplo, as sacolas plásticas, garrafas pet, o vidro, dentre outros artigos.  



Dentro do que busca a presente pesquisa pode-se atribuir o significado dos 3 

R’s no sentido de que o óleo vegetal, após ter sua vida útil esgotada, pode ser 

reciclado e transformar-se em outros produtos, como o sabão e o biocombustível. 

Nas próximas seções serão apresentados alguns aspectos sobre a reciclagem  e 

reutilização de óleo vegetal.  

5.3 Óleo Vegetal 

O óleo vegetal é uma gordura extraída de plantas formada por triglicerídeo. 

Apesar de, em princípio, outras partes da planta poderem ser utilizadas na extração 

de óleo, na prática este é extraído na sua maioria (quase exclusivamente) das 

sementes.  

Os óleos vegetais são utilizados como óleo de cozinha, pintura, lubrificante, 

cosméticos, farmacêutico, iluminação, combustível (biodiesel ou puro) e para usos 

industriais. Alguns tipos de óleos, tais como o óleo de algodão ou rícino são 

impróprios para consumo humano sem o devido processamento prévio. O óleo 

vegetal, hoje em dia, se tornou indispensável na cozinha de uma pessoa e de todos 

os tipos de óleos existentes, esse é considerado o mais saudável. 

5.3.1 Danos que o óleo pode causar ao ser descartado em um lugar 

impróprio 

O óleo vegetal, apesar de todos os seus benefícios, vem causando um 

grande problema ultimamente, que é o descarte das suas sobras em locais 

inadequados, como a pia de lavar louças. Muitas pessoas, às vezes por falta de 

informação, jogam todas as sobras de óleo usado na pia ou no quintal de casa, e 

sem nem mesmo saberem que ao fazer isso estão ajudando a poluir milhares de 

litros de água.  

Não restam dúvidas de que o aquecimento global está sendo provocado pela 

ação humana. Na ânsia de resolver tal problema buscamos soluções, discutimos 

sobre de quem é a culpa, quando dentro de nossas casas jogamos óleo usado na 

fritura de alimentos pelo ralo.  

O óleo quando jogado na pia de casa, no lixo ou em terreno acarreta vários 

problemas: o entupimento da rede de esgoto, o qual causa muito trabalho no 

tratamento de saneamento básico e acaba aumentando os custos do tratamento 

dessa água; o não tratamento do esgoto prejudica a fauna aquática, porque dificulta 

a oxigenação e assim prejudica muitas das espécies que vivem ali, podendo levar 

algumas até a morte e; também contribui para as enchentes, pois deixa o solo 



impermeabilizado, não permitindo dessa forma a absorção da água; além da 

decomposição desse óleo produzir o gás metano, que é um dos principais gases 

que provocam o Efeito Estufa. 

5.3.2 Benefícios trazidos pela coleta das sobras do óleo usado para fritura 

O óleo pode ser reciclado de várias formas, mas uma das principais e mais 

conhecidas é a produção de sabão. Os elementos que compõem o sabão de óleo 

reciclado são simples e podem ser feitos na própria residência das pessoas, assim 

como demonstra o Quadro a seguir.  

Quadro 1: Receita para a preparação de sabão reciclável 
MATERIAL PREPARO 

5 litros de óleo de cozinha usado; 
2 litros de água; 
200 mililitros de amaciante; 
1 quilo de soda cáustica em 

escama; 

Colocar a soda em escamas no fundo de um balde 
cuidadosamente. Depois, com cuidado, a água fervendo. 
Mexer até diluir todas as escamas da soda. Em seguida deve-
se adicionar o óleo e mexer a mistura. No final o amaciante é 
adicionado e misturado aos demais ingredientes. Por fim o 
sabão deve ser acomodado em uma fôrma e permanecer até 
secar para poder ser cortado em barras. 

Fonte: Sustentabilidade Empresarial: Um Estudo Sobre os Impactos 
Socioambientais Gerados a Partir da Reutilização de Óleo Vegetal Usado no 

Município de General Salgado-SP, 2016. 
 
Figura 1: Sabão em forma líquida               Figura 2: Sabão em barras 

   
Fonte: Google imagens                             Fonte: Google imagens 

 

A produção do sabão gera renda para várias pessoas, que irão vendê-lo e 

conseguir nova fonte de recursos, e tudo isso com a transformação de algo que era 

considerado lixo. 

Outra forma de reciclagem que há, é a produção do biodiesel que, de acordo 

com o Silva & Freitas (2008, p. 844): 

Biodiesel é o combustível biodegradável derivado de fontes renováveis, 
como óleos vegetais “puros” ou já utilizados e gorduras animais. É obtido 
por diferentes processos, como craqueamento, esterificação ou 
transesterificação. Pode ser utilizado puro ou em misturas com óleo diesel 
derivado do petróleo, em diferentes proporções. 



Ou seja, além de reutilizar o óleo também estarão deixando de usar o óleo 

diesel, por uma fonte totalmente renovável e sustentável. 

A reciclagem correta e adequada não só é benéfica para a natureza, como 

também para as pessoas, já que mesmo hoje, com tão baixa quantidade reciclada, 

essa é uma indústria que emprega centenas de pessoas só na cidade de São Paulo, 

que vão de transportadores do óleo usado, a químicos que monitoram os processos 

de reciclagem. 

 

6. RESULTADOS 

6.1 Destino dado ao óleo de cozinha do município de General Salgado - SP 

A pesquisa de campo envolveu 4 (quatro) estabelecimentos comerciais, 

sendo eles dois bares, nos quais são oferecidos aos consumidores salgados e 

porções que utilizam o óleo vegetal para seu preparo. Além dos bares, também 

participaram do levantamento exploratório dois restaurantes, que usam em grande 

escala o óleo vegetal.  

Quadro 2 - Utilização do óleo vegetal nos processos produtivos 
BARES RESTAURANTES 

 Fritura de Salgados; 

 Preparo de porções: carne vermelha, 
peixe, linguiça, camarão, frango a 
passarinho e hambúrguer. 

 Preparo das refeições; 
 

 Fritura de carnes em geral; 

Fonte: Sustentabilidade Empresarial: Um Estudo Sobre os Impactos 
Socioambientais Gerados a Partir da Reutilização de Óleo Vegetal Usado no 

Município de General Salgado-SP, 2016. 
 

Dos quatro estabelecimentos pesquisados, apenas um deles não recicla o 

óleo de cozinha. Os demais armazenam o líquido e encaminham para Cooperativas 

que utilizam o óleo usado para a produção de sabão artesanal.  

O descarte inadequado do óleo vegetal deve ser evitado ao máximo, pois 

esse mesmo resíduo do óleo de cozinha, gerado diariamente nos lares, indústrias e 

estabelecimentos, acaba sendo despejado diretamente nas águas, como em rios e 

riachos ou simplesmente em pias e vasos sanitários, indo parar nos sistemas de 

esgoto causando danos, como entupimento dos canos e o encarecimento dos 

processos das estações de tratamento, além de contribuir para a poluição do meio 

aquático, ou, ainda, no lixo doméstico (GODOY et al., 2011).  

Por meio da pesquisa exploratória, identificou-se que os comerciantes 

descartam o óleo usado da seguinte forma: 



a) nos esgotos pluviais e sanitários - O óleo mistura-se com a matéria 

orgânica, ocasionando entupimentos em caixas de gordura e tubulações; 

b) em bocas-de-lobo - Provoca obstruções, inclusive retendo resíduos sólidos. 

Em alguns casos a desobstrução de tubulações necessita do uso de produtos 

químicos tóxicos; 

c) na rede de esgotos - Os entupimentos podem ocasionar pressões que 

conduzem à infiltração do esgoto no solo, poluindo o lençol freático ou ocasionando 

refluxo à superfície. 

Foi possível verificar também que os quatro estabelecimentos utilizam em 

média 40 litros de óleo vegetal por mês, isso mostra que esse resíduo, caso não  

descartado de maneira correta, pode prejudicar em longo prazo o meio ambiente. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com relação aos resultados obtidos com a pesquisa exploratória, pode-se 

afirmar que, na prática, a maioria dos estabelecimentos comerciais que fazem uso 

do óleo vegetal ou gorduras hidrogenadas na fritura de seus produtos alimentícios 

realiza o descarte deste material de maneira sustentável, ou seja, a maioria 

encaminha o líquido para fins adequados, como para a produção de sabão. No caso 

dos bares e restaurantes verificados, o óleo vegetal usado é encaminhado para 

Cooperativas que produzem sabão artesanal e depois os comercializa para obter 

lucros.  

Foi possível identificar que mesmo após sua vida útil ter chegado ao fim, o 

óleo ainda pode ser uma fonte de renda e mudar o seu conceito de poluente do 

ambiente natural. Embora o processo de reaproveitamento de óleo vegetal seja 

simples, o que percebe-se é que as pessoas ainda têm o comportamento de 

despejar o líquido no ralo da pia, denigrindo as tubulações de esgoto e dificultando o 

tratamento da água. É preciso que haja mais políticas de conscientização sobre o 

uso e descarte do óleo vegetal, para que tanto as pessoas quanto o meio ambiente 

possam ter melhor qualidade, estabelecendo uma relação socioambiental.  

As empresas também devem fazer sua parte, mesmo que por atitudes 

simples como a de armazenar o óleo usado e encaminhar para órgãos competentes. 

A sustentabilidade empresarial só é possível quando existe equilíbrio entre o 

desenvolvimento econômico, ambiental e social, pois desta forma as pessoas 

passarão a enxergar as organizações empresariais de maneira diferente e, por 



conseguinte, aumentará as chances destas instituições se destacarem em seu 

negócio. 
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