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RESUMO  

 

O presente trabalho tem como objetivo buscar soluções e meios para que o óleo de cozinha 

que é descartado incorretamente na natureza por famílias, restaurantes e empresas seja 

reciclado de forma sustentável, fazendo com que toda a sociedade se beneficie com essa 

solução.  O estudo se aprofunda na área da logística reversa aplicada à reciclagem e 

retorno desse óleo para a cadeia produtiva mostrando um panorama da mesorregião Sul 

Fluminense. Através de uma pesquisa exploratória buscou-se iniciativas que mostrem a 

possibilidade de reciclagem e venda desse óleo para garantir sua correta destinação. O 

resultado da pesquisa mostra que há soluções que são benéficas para toda a sociedade, 

gerando empregos e economia com os gastos públicos. Conclui-se que é possível gerar 

renda e ter uma significativa redução no impacto ambiental do agente poluidor descartado 

de forma incorreta diretamente na natureza.  

 

Palavras-chave: Reciclagem, óleo de cozinha, logística reversa, meio ambiente, Biodiesel. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Nas últimas décadas com o aumento da produção industrial, muitos avanços foram 

feitos para melhorar cada dia mais a nossa vida, a preocupação era de se encontrar formas 

de se aumentar a produção a custos mais baixos. Porém essa medida acabou gerando um 

impacto muito negativo na sociedade e no meio ambiente, a poluição, os rejeitos dos 

produtos, as embalagens são alguns dos exemplos, isso sem contar com os danos 

causados ao planeta, como o aquecimento global, a poluição dos mares e rios, e 

consequentemente as inundações causadas pelo acúmulo de lixo nos sistemas de 

escoamento de água. 

Nesse cenário se fez necessário as empresas terem maior investimento nos estudos 

da cadeia reversa de logística para se dar tratamento adequado aos rejeitos que seus 

produtos geram. Nesse aspecto identificamos mais facilmente o caso das empresas que 

produzem e reciclam latas de alumínio, e o caso dos óleos de cozinha, que podem ser 

reciclados para gerar diversos tipos de produtos, desde sabões até combustíveis. 

No caso do óleo de cozinha, o problema é muito maior considerado as proporções 

de contaminação do meio ambiente. Apenas um litro de óleo pode contaminar até 25 mil 

litros de água, segundo a Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São 

Paulo), gerando custos maiores para que essa mesma água seja tratada e utilizada 

novamente para abastecer as cidades. 

Historicamente o aumento desses resíduos, não só relacionados ao óleo de cozinha, 

mas de modo geral, deu-se a partir da revolução Industrial, devido ao aumento da cadeia 

de produção e à facilidade de acesso da população em geral aos produtos. E isso gerou 

um problema que os governos não estavam preparados, o problema dos resíduos de 

produtos e embalagens, não haviam legislação que dessem conta desse assunto na época 

e isso fez com que o meio ambiente fosse muito prejudicado com o lançamento in natura 

de lixo em seus rios, mares, florestas. A proposta principal desta pesquisa é desenvolver 

subsídios para o aproveitamento do óleo de cozinha descartado de forma irregular em um 

processo produtivo rentável para o município, respondendo ao seguinte questionamento:  

É possível reciclar o óleo de cozinha de forma ecologicamente sustentável gerando renda 

para os municípios e a sociedade, com a diminuição do impacto ambiental? 
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2 OBJETIVOS 

 

 

Segundo dados do IBGE a mesorregião Sul Fluminense, a qual este trabalho está 

voltado, é composta por 14 cidades, são elas Angra dos Reis, Barra do Piraí, Barra Mansa, 

Itatiaia, Paraty, Pinheiral, Piraí, Porto Real, Quatis, Resende, Rio Claro, Rio das Flores, 

Valença e Volta Redonda. Somando um total de 1.062.000 milhões de habitantes de acordo 

com o censo realizado em 2010. Região banhada por diversos rios entre eles o Rio Paraíba 

do Sul e com contato direto com o oceano Atlântico. 

Este estudo busca mostrar o impacto do descarte incorreto de óleo de cozinha no 

meio ambiente, e busca discutir formas de prevenção à poluição, caminhos para que 

possamos realizar a coleta desse óleo e transformá-lo em renda tanto para as pessoas 

quanto para os próprios municípios. 

Foi elaborada uma pesquisa quantitativa qualitativa em diversos artigos disponíveis 

no portal Capes (Comissão de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) e através 

deles elencamos os conceitos importantes para o entendimento de como esse óleo de 

cozinha pode impactar no meio ambiente, criando um paralelo do aumento da poluição com 

o aumento da população pós-revolução industrial. 

No caso da região em questão verificamos que de acordo com dados do IBGE o 

consumo per capita de óleos é de 7,767 Kg por ano, ou seja, mensalmente equivale a 0,65 

Kg per capita, transformando em litros o valor vai para 0,782 litros por mês. Considerando 

a população da região citada acima, o resultado é de aproximadamente 830 mil litros de 

óleo consumidos mensalmente. Se um litro de óleo pode poluir mais de 25 mil de litros de 

água segundo dados da Sabesp, que toma por base a Res. CONAMA 375/05 – art. 34, este 

valor se torna alarmante perfazendo um total de 20,75 bilhões de litros de água. Isso 

equivale a 20,75 milhões de m³, 0,3% do total do reservatório da represa do Funil, localizada 

na cidade de Resende-RJ que tem 6,2 bilhões de m³. O impacto também é sentido na hora 

do tratamento de água, pois quando há óleo, o custo desse tratamento é cerca de 50% 

mais caro (BIODIESEL, 2008). 

Portando este estudo proporcionará uma reflexão para objetivar um caminho para a 

diminuição dos custos com o tratamento dos resíduos, meios para que esse mesmo óleo 

que polui possa ser usado como fonte de renda e como meio de educação ambiental nas 

escolas, para que no futuro nossos descendentes possam desfrutar de um planeta 

saudável. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

Com base em uma pesquisa exploratória o estudo busca através dos tópicos 

relacionados identificar a origem de um problema que não está presente na sociedade 

apenas no presente, mas as suas causas são bem mais profundas e remontam à época da 

Revolução Industrial.  

 

3.1 REVOLUÇÃO INDUSTRIAL E OS IMPACTOS NO MEIO AMBIENTE 

 

A revolução industrial trouxe muitos avanços para o mundo, a introdução do motor a 

combustão fez com que as fábricas se modernizassem e aumentassem sua produção, e 

isso trouxe consequências: avanços tecnológicos e poluição gerada por esse processo. 

Debates e reflexões sobre o tema foi o caminho para a Conferência Mundial para o Meio 

Ambiente Humano em 1972. Guarnieri (2011) esclarece que a partir das discussões sobre 

a poluição ambiental os países iniciaram um processo para gerenciar e defender o meio 

ambiente. 

No século 19 não havia medidas e leis que protegessem o meio ambiente, e muito 

menos estudos que mostrassem o impacto da poluição gerada. Logo não havia a 

preocupação com os rejeitos gerados pela produção, pela poluição gerada com os novos 

hábitos de consumo da população, que passou por uma mudança drástica, sendo o período 

pré-revolução marcado pelo consumo agrícola, onde cada família se alimentava por sua 

produção de subsistência. 

Foi somente em 1987 que o conceito de desenvolvimento sustentável, aportou com 

a proposta para se construir normas e condutas corretas para as empresas em relação ao 

meio ambiente. Assunto divulgado, debatido e publicado pela Comissão Mundial para o 

Meio Ambiente e Desenvolvimento.  

Durante todo esse lapso temporal não houve nenhum tipo de regulamentação ou 

fiscalização, fazendo com que os problemas com o meio ambiente se agravassem. A mídia 

evidenciava a poluição, o aquecimento global, a alteração dos índices pluviométricos e 

aumento no nível dos oceanos. Neste congestionado centro de ideias se percebe que esses 

problemas não se deram somente pela falta de um modelo de gestão direcionado ao meio 

ambiente, mas também pela busca desenfreada por progresso e sobre tudo colocando os 

interesses econômicos como norte das empresas. 
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 Após esse período Guarnieri (2011) afirma que as discussões empresariais sobre o 

tema passaram a ser mais comuns, pois percebeu-se que a percepção dos clientes para 

com os negócios se tornava uma realidade.  

A maior pressão por mudanças vem dos consumidores que num cenário onde os 

meios de comunicação são amplamente difundidos, todos têm acesso às políticas das 

empresas, a sociedade está comprometida em denunciar atos que contradizem essas 

políticas.  

Com um amplo apelo por parte das mídias sobre a questão ambiental, a população 

vem fazendo seu papel para tentar impedir a poluição, e isso tem a ver com a mudança dos 

hábitos de consumo. Os consumidores buscam sempre produtos de empresas que tenham 

hábitos sustentáveis. E isso acorre devido à forte preocupação com o meio ambiente, com 

o planeta que as pessoas querem deixar para seus filhos e netos, essa preocupação é hoje 

um diferencial muito importante para as empresas que buscam soluções para preservar o 

meio ambiente que de acordo com (GIORDANO, 2003) os clientes buscam produtos 

sustentáveis. 

 A preocupação ambiental tornou uma diferenciação competitiva para as empresas 

de acordo com Hamel e Prahalad (1995). Não apenas considerando os aspectos 

econômicos, mas essa diferenciação trouxe uma oportunidade que pode levar a descoberta 

de diversas inovações tecnológicas e novos nichos de negócio, novos caminhos para as 

empresas seguirem e se reinventarem, sendo benéfico para a própria empresa, que deixa 

de depender apenas de um cenário adverso, estando preparada para as mudanças que os 

consumidores e os governos impuserem nos hábitos de consumo. 

 

3.2 RECICLAGEM 

 

 O desejo de um produto novo pode levar o consumidor a desfazer-se de algum outro 

produto, devido à obsolescência, por quebras ou desgaste e problemas que fazem o 

produto perder a função que previamente tinha. Essa premissa faz com que teoricamente 

deveria se iniciar a cadeia de reciclagem de produtos usados ou inservíveis de acordo com 

(FROTA NETO et al., 2008; MARCONDES, 2007; HERNÁNDEZ, 2010). Mas isso não é o 

que sempre acontece como diz (DONAIRE,1999), na maior parte das vezes o que ocorre é 

o descarte desses produtos sem qualquer tipo de seleção primária agravando degradação 

da natureza. 

 No período pré-revolução industrial, não havia toda essa preocupação com o 

ambiente, pois naquela época a maioria dos resíduos gerados eram biodegradáveis 
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naturalmente, como os restos de alimento que se decompunham no ambiente ou viravam 

adubo. Um fator que fazia com que naquela época não houvesse preocupação com o 

ambiente era o número reduzido de pessoas no mundo.  

De acordo com dados ALVES, J.E.D (2006), a população mundial na época era de 

1,56 bilhão de habitantes, 100 anos depois já havia saltado para 6,1 bilhões, quatro vezes 

mais. Quatro vezes mais lixo, quatro vezes mais poluição somada produzindo lixo como 

nunca antes na humanidade. Todo esse lixo passou a ser acumulado em lixões e aterros 

sanitários pelo mundo, cada qual de acordo com seu país, mas o grande problema é que 

nos países subdesenvolvidos não há tecnologia suficiente para processar todo esse lixo, o 

que resulta uma quantidade elevada de lixo sem tratamento disperso no meio ambiente.  

 É importante ressaltar que a reciclagem vem para responder à grande necessidade 

das cidades, que com o passar dos anos cresceram desenfreadamente, e esse crescimento 

traz consequências devido à grande quantidade de lixo produzido, e isso gera um grande 

problema para os lixões e aterros sanitários que segundo (BARBIERI, 2007), não são locais 

adequados e não comportam mais o volume de lixo gerado, e isso acaba fazendo com que 

o lixo seja descartado de forma incorreta e acaba prejudicando o meio ambiente (SOUZA, 

2000). 

 Durante o crescimento da indústria, houve o aumento dos componentes degradantes 

no meio ambiente em face dos componentes orgânicos que eram predominantes pré-

revolução industrial (GÓMEZ-CORREA et al, 2008; PABLOS e BURNES, 2007). Num 

primeiro momento a sociedade não estava preparada para lidar com essa mudança, 

fazendo com que o aumento do acumulo de lixo criasse um problema ambiental que afeta 

não só as florestas e os ambientes urbanos, afetas também rios e mares, trazendo 

inúmeros danos a fauna e flora, além de trazer consequências sérias para os humanos. 

 Não há um equilíbrio natural na quantidade de produtos descartados e produtos 

reaproveitados hoje em dia, e isso deve à dificuldade imensa de destinação correta dos 

rejeitos das grandes cidades. Além de não haver programas suficientes para a correta 

destinação, devido à grande complexidade de aplicação pelos governos de acordo com 

(FRANCO, 2000). 

 Predominantemente no Brasil, sua cadeia de reciclagem, se faz por catadores e 

sucateiros, que fazem a coleta de materiais e levam até centros de reciclagem onde os 

materiais são separados e após isso são vendidos novamente para a indústria. Além de ser 

de suma importância para a manutenção dos resíduos, esse tipo informal de trabalho 

contribui para reduzir a desigualdade devido à falta de emprego, além de ajudar a manter 

o Brasil como o maior reciclador de latinhas de alumínio do mundo de acordo com a 
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ABAL(Associação Brasileira de Alumínio). Mesmo na maioria das vezes sendo de origem 

informal o trabalho, é a única alternativa que essas pessoas têm para se sustentar e 

sustentar suas famílias (CARMO, OLIVEIRA, ARRUDA, 2006; MEDINA, 1997, 2000; 

PABLOS e BURNES, 2007; PAIVA, 2006; RODRIGUEZ, 2004). 

 Para aumentar a representatividade dos trabalhadores foram criadas as 

cooperativas que dão mais força para esses trabalhadores lutarem pelos seus direitos 

(DEMAJOROVIC e BESEN, 2007; GONÇALVES-DIAS e TEODÓSIO, 2006; PABLOS e 

BURNES, 2007), pois quando se trabalha sozinho, o catador, tem que obrigatoriamente 

vender os produtos para os sucateiros, que na maioria dos casos acabam explorando esses 

trabalhadores por ser o único meio de se receber algum valor (CARMO, OLIVEIRA, 

ARRUDA, 2006). Em vários casos, os catadores são aquelas pessoas que estão à margem 

da sociedade, sendo moradores de rua, e que tem seus diversos vícios, por isso tem a 

necessidade de dinheiro imediato, por isso ficam à mercê desses sucateiros, que se 

aproveitam dessa situação. 

 Mas há também aquelas pessoas que não tem alternativa para alimentar seus filhos, 

tendo na coleta de lixo o único meio de conseguir algum dinheiro para levar comida para 

dentro de casa, quando eles têm casa e não moram nas ruas (CONFERÊNCIA MUNDIAL 

DE RECOLHEDORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS, 2008; GÓMEZ-CORREA et al, 

2008; MEDINA, 1997, 2000). Para tentar ajudar essas famílias foram criadas as 

cooperativas, que contam com uma quantidade maior de trabalhadores, assim eles podem 

negociar diretamente com as empresas, não necessitando mais serem exploradas pelos 

sucateiros (MEDINA, 2000; PAIVA, 2004). Porém o grande problema é que como não há 

vínculo formal de emprego, os trabalhadores apenas prezam pela remuneração que 

recebem diariamente, fazendo com que não haja compromisso dos trabalhadores com as 

cooperativas, por saber que o dia que chegarem com material, serão pagos. 

 As cooperativas têm um enorme papel para tentar resgatar a dignidade dos seus 

cooperados, uma vez que em vários casos esses trabalhadores são moradores de ruas 

com diversos problemas familiares, problemas com alcoolismo, tabagismo e drogas. Então 

esse trabalho possibilita que as pessoas possam sair do estado precário em que se 

encontram. Mas como dito no parágrafo anterior, esse é um dos grandes problemas, pois 

como não há vínculo empregatício, as pessoas apenas procuram as cooperativas quando 

precisam de qualquer valor financeiro, e geralmente aquelas que tem seus vícios, quando 

recebem esse valor voltam para as ruas. Por esse motivo é imprescindível que haja um 

trabalho de ONGs (Organizações Não Governamentais) ou até mesmo das prefeituras para 

tentar mudar esse quadro social das pessoas envolvidas no processo. 
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As cooperativas são muito importantes na introdução da cadeia reversa dos 

produtos, uma vez que as empresas na maioria das vezes não podem comprar esse tipo 

de matéria de pessoas físicas, sendo necessárias essas entidades para criar um volume 

de material que possa ser aproveitado pelas empresas de acordo com (DEMAJOROVIC e 

BESEN, 2007; GONÇALVES-DIAS e TEODÓSIO, 2006; MEDINA, 2000). 

 No que se refere a cadeia logística da reciclagem, é importante ressaltar que ela 

diverge da cadeia de logística reversa, esse conceito de cadeia reversa é adotado quando 

o produto, não necessariamente o mesmo, retorna ao meio de produção como matéria 

prima e produto é o mesmo do qual ele se originou. Já na cadeia logística de reciclagem o 

produto final não é o mesmo, como por exemplo as garrafas pet que tem seu destino para 

os mais diversos tipos de produtos, entre eles roupas, cordas e até novamente garrafas. 

 

3.3 LOGÍSTICA REVERSA 

 

 Utilizado inicialmente nos anos de 1970 segundo Felizardo e Hatakeyama (2005), o 

termo Logística Reversa como o próprio nome diz trata de uma área da logística que se 

direciona para o retorno dos bens da cadeia produtiva, onde pela logística reversa os 

resíduos são recolhidos e reinseridos novamente na cadeia produtiva, fazendo com que a 

empresa economize com mateiras primas e fazendo com que todo esse resíduo que antes 

iria para a natureza na forma de lixo seja reaproveitado. 

 A logística reversa constitui-se basicamente de cinco etapas, que são: a entrada do 

produto na cadeia reversa, ou seja, o processo de recolhimento de matérias e separação 

dos mesmos, a consolidação dos produtos coletados de acordo com a quantidade e 

localização, a seleção do destino que os produtos coletados terão, levando em 

consideração o tipo de material e o tipo de processo que ele receberá, o processamento 

efetivo desses materiais de acordo com o tipo de cadeia no qual está inserido e por último 

está à venda ou distribuição desse produto como matéria prima novamente, fazendo sua 

inserção novamente no ciclo produtivo. 

 Para (FROTA NETO et al., 2008; MARCONDES, 2007; HERNÁNDEZ, 2010), depois 

que os bens e produtos tem sua vida útil extinguida, retornam ao ciclo produtivo 

readquirindo valor para a própria cadeia produtiva ou para diferentes setores produtivos. 

 Existem três tipos de logística reserva como descreve Liva et al. (2003), a logística 

reversa de pós venda que trata dos produtos que de alguma forma são devolvidos, sejam 

eles por problemas de defeito ou por problemas na hora da compra ou entrega, a logística 

reversa de pós consumo, que trata de produtos que tiveram seu tempo de vida útil 



19 

 

esgotados e por conseguinte estragam ou são trocados por bens mais novos e há o 

descarte desse produto, e por último mas não menos importante temos a logística reversa 

de embalagem, que como o próprio nome já diz, trata de todos os tipos de embalagem que 

são utilizados, tanto para venda, transporte ou entrega, na maioria das vezes são tratados 

como lixo. 

 Historicamente o governo alemão segundo (CHENG e LEE, 2010) foi o primeiro a 

implantar uma legislação para o reaproveitamento dos materiais recicláveis em 1991, 

passando a ser o próprio governo o responsável pela separação e destinação dos resíduos 

coletados.  

 No Brasil foi a partir da década de 1980 que se iniciou o uso de embalagens 

recicláveis, devido ao grande acumulo de lixo nas grandes metrópoles. Mas foi só em 1998, 

ano que foi criado pelo Ministério da Indústria e Comércio o Programa Brasileiro de 

Reciclagem, que as empresas produtoras de derivados de borracha e produtos agrícolas e 

veterinários foram obrigadas a recolherem as embalagens dos produtos usados e como 

contrapartida foram dados incentivos tributários para essa operação de reciclagem 

pareados pelo PBR(Programa Brasileiro de Reciclagem). 

 No Brasil esse conceito impulsionou a criação de diversas cooperativas para coleta 

e separação dos produtos a serem reciclados, gerando muitos empregos diretos e indiretos 

nessa cadeia. E com isso facilitando o acesso das empresas produtoras de bens e produtos 

aos recursos que foram descartados, podendo assim reinseri-los no seu processo produtivo 

gerando ganhos para todos os players inseridos nessa cadeia. 

 A aplicação do conceito de logística reversa nas empresas representa um diferencial 

de valor agregado em relação a diminuição dos custos de produção, gastos com matéria 

prima reduzidos, impacto positivo com a sociedade micro e macroeconômicas em que a 

empresa está inserida. Além de gerar benefícios tributários para a empresa, de acordo com 

a Lei 12.305/2010 em seu artigo 3º, inciso XII. 

 Mas é preciso que esse conceito de reaproveitamento seja sentido de fato pelas 

empresas como algo que seja financeiramente viável, e isso só acontece quando os 

governos dão incentivos para que as empresas passem a utilizar esse conceito dentro do 

seu processo produtivo, gerando vantagens competitivas e tecnológicas para as mesmas. 

Nas maiores empresas esse conceito de reaproveitamento é percebido como diferencial 

competitivo e faz com que as empresas por elas mesmas incorporem esse conceito em seu 

processo produtivo, fazendo com que os custos do processo produtivo sejam reduzidos 

conforme diz (ROGERS; TIBBEN-LEMBKE, 1998; COTTRILL, 2001). 
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 Esse estudo se aprofunda na questão do óleo de cozinha usado, que segundo a 

mídia e observações do autor percebeu-se que muitas pessoas não têm nenhum tipo de 

preocupação com o descarte desse óleo. Algumas empresas fazem o recolhimento, mas a 

quantidade recolhida não representa todo o potencial disponível, uma vez que muitos 

estabelecimentos ainda descartam de maneira inadequada esse óleo. Na maioria das 

vezes esse produto é descartado diretamente no ralo da pia e segue para o rio. Nos casos 

em que há o tratamento de esgoto, esse óleo encarece e muito esse processo e ainda é 

preciso salientar como exemplo que o rio que abastece a cidade deste estudo, recebe 

esgoto, resíduos e no seu caminho passa por diversos municípios que utilizam desta água 

para consumo humano, de animais e agricultura. Uma cadeia bem trabalhada diminuirá o 

custo do processo para os demais municípios. 

 

3.4 ÓLEO DE COZINHA 

 

 Praticamente todas as famílias hoje utilizam o óleo de cozinha para preparar seus 

alimentos, além dos restaurantes e empresas. São incontáveis os benefícios dos diversos 

tipos de óleo disponíveis no mercado, desde aqueles que ajudam nos cuidados com o 

coração até aqueles utilizados nas dietas.  

 Quando o óleo não descartado de forma correta, ele é absorvido pelos solos e os 

gases gerados pela sua decomposição aumentam os problemas do efeito estufa, quando 

descartado nos esgotos ele compromete a estrutura de todo o sistema, desde a pia da casa 

das pessoas até os canos de escoamento de esgoto, devido a característica de solidificação 

do óleo, e não podemos deixar de falar também da poluição dos rios e mares, que quando 

em contato com a água forma uma película que dificulta a passagem de luz e aumenta a 

produção de enzimas que retiraram o oxigênio da agua matando assim a maior parte da 

fauna e flora marinha de acordo com dados pesquisados pela (SABESP, 2007). 

 Existem diversos usos para o óleo reciclado, entre eles o uso na produção de 

biodiesel, tintas, óleos para motores, sabões e detergentes como mostra (PITTA JUNIOR, 

2009).  A maioria das pessoas desconhece essa alternativa ao descarte usual nas pias. 

 Quando reutilizamos o óleo de cozinha como matéria prima, temos um aumento no 

valor agregado ao produto e vantagem competitiva para a empresa como explica (SLACK, 

CHAMBERS, JOHNSTON, 1997, p. 433), pois a matéria prima é mais cara, e o produto 

reciclável geralmente é bem mais barato e além de ser ecologicamente sustentável. Ao 

utilizá-lo as empresas automaticamente estão preservando a natureza, pois esse óleo pode 
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causar inúmeros impactos negativos não só no meio ambiente, mas na sociedade e na 

economia como um todo. 

 De acordo com Segatto (2013), as pesquisas mostram que somente os brasileiros 

consomem em torno de 3 bilhões de litros de óleo de cozinha por ano, e todo esse óleo se 

não for tratado de forma correta irá diretamente para o meio ambiente de acordo com 

(ROSENHAIM, 2009). Percentualmente o óleo de cozinha representa muito pouco na matriz 

de resíduos descartados pela população em geral, mas seu impacto é um dos mais 

agressivos para com o meio ambiente (PITTA JUNIOR et al., 2009) sendo de suma 

importância a conscientização que esse óleo tem de ser reciclado, e reinserido na cadeia 

reversa de produção. 

 Diante dessa importância do reuso do óleo, como deve ser feita a coleta desse óleo? 

Inicialmente as empresas dispostas a coletar esse óleo e dar a destinação correta devem 

dispor à população pontos de coleta de maneira acessível, como por exemplo nos maiores 

centros urbanos das cidades, onde a circulação de pessoas é grande e geralmente são rota 

da maioria das pessoas que cruzam a cidade para trabalhar.  

 Essencialmente nas escolas também devem ser instalados pontos de coleta, não só 

pela quantidade de famílias que a escola abrange, mas também como um meio de 

educação. Nos restaurantes, condomínios e industrias a instalação de recipientes de coleta 

é de suma importância devido ao grande volume gerado por esses estabelecimentos. 

 Os pontos de coleta podem ser colocados em diferentes locais, o mais importante é 

fazer com que as pessoas se conscientizem para poder fazer esse descarte. Esse é o 

trabalho mais árduo, pois é necessário sempre estar ministrando palestras nas escolas, nas 

câmaras de comércio, nas igrejas e em diversos locais onde seja rapidamente assimilado 

pelas pessoas. 

 

3.5 EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 

 Para que esse cenário de poluição do meio ambiente mude não basta apenas de 

empresas que recolham esse produto e o reaproveitem, o mais importante e que será o 

futuro do nosso planeta é a educação. Através da educação conscientiza-se as crianças da 

importância desse processo de reciclagem. E há ganhos de duas maneiras, a primeira é a 

criança desde pequena tendo essa noção da importância da reciclagem e seu papel no 

meio ambiente, e a segunda é que a criança é uma disseminadora de conhecimento para 

todo o círculo social no qual ela está inserida.  
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 Hoje um dos maiores problemas é a falta de conscientização das pessoas. As 

pessoas em sua maioria não imaginam ou não tem conhecimento que pequenos atos, 

podem prejudicar e muito o ambiente no qual elas vivem. É muito comum ouvir as pessoas 

reclamando do poder público quando há uma chuva forte e as ruas são inundadas, mas ao 

analisar o motivo daquela rua ter alagado, na maioria das vezes é identificado que a causa 

é o lixo jogado pela população em locais inadequados, como por exemplo nas ruas, nas 

privadas, e até mesmo dentro dos bueiros e de acordo com o PROL (Programa de 

Reciclagem do Óleo de Fritura) da SABESP, as pessoas não tem ideia dos impactos por 

não conseguir visualizar o problema de forma clara.   

 Em algumas escolas no Brasil existem projetos voltados para educar as crianças 

para que desde pequenas elas tenham essa noção de reciclagem, para que tenham 

consciência de que o ser humano é totalmente responsável pelo lixo que produz, e isso 

inclui dar a esse lixo um meio e um destino, um reprocessamento para a geração de 

energia, geração de renda e na geração de empregos. 

 Importante ressaltar que quando as crianças são educadas, tornam-se adultos 

socialmente responsáveis, e o que isso significa, são responsáveis pelo seu papel na 

sociedade, como consumidor, e como difusor de conhecimento. Conhecimento esse que 

pode através do exemplo, fazer com que muitas pessoas passem a mudar seus hábitos, 

fazendo a correta seleção do lixo antes do descarte e evitando muitos problemas que 

afetam a sociedade.  

 No Brasil como em muitos outros países em desenvolvimento o grande problema 

para combater a poluição é a falta de conscientização da população em geral, e isso se 

deve ao nível de escolaridade ser mais baixo em populações que estão abaixo da linha da 

pobreza, mas de forma geral nos grandes centros urbanos que são os que mais geram lixo 

é esse o cenário. Empresas que tenham como iniciativas projetos em escolas devem ter 

sem sombra de dúvidas ajuda dos governos e prefeituras para que levam ao maior número 

de pessoas possível esse tipo de informação, como por exemplo a Coca Cola, que tem 

projetos nas escolas para conscientização das pessoas e mantém projetos de 

desenvolvimento humano em comunidades carentes. 

 

3.6 LEGISLAÇÃO 

 

 No brasil até 2010 não havia nenhum tipo de legislação específica que abordava a 

reciclagem dos produtos. E foi com a lei nº 12305/2010, a primeira a tratar especificamente 

sobre esse assunto e obriga as empresas a estruturar e implementar sistemas de logística 
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reversa para fazer bom uso dos resíduos gerados pelo consumidor final, e isso não diz 

respeito aos sistemas já existente de coleta urbana. Fazendo-se necessário a criação de 

sistemas independentes para dar conta dos resíduos gerados. 

 Desde a década de 1970 tem se percebido uma constante preocupação com o meio 

ambiente, estudos legislatórios tiveram início nessa época para tentar amenizar os efeitos 

da poluição. Nessa época já havia a ideia de cadeia reversa para reaproveitamento dos 

materiais de pós-venda como embalagens por exemplo, e o pós consumo com o lixo 

gerado. Não obstante, mas tardiamente, o Brasil só começou a se preocupar com as 

questões ligadas a proteção do meio ambiente na década de 1980, já que era visível o 

crescimento dos lixões e aterros sanitários. 

 Efetivamente iniciou-se em 1998 o Programa Brasileiro de Reciclagem, que 

doutrinava os fabricantes de produtos de origem agro veterinários e pneumáticos a 

reciclarem as embalagens oriundas do pós-consumo, uma vez que seus impactos no meio 

ambiente são demasiadamente preocupantes. E ainda contavam com a vantagem de ter 

tributação diferenciada nas atividades de reciclagem desses produtos, tributação essa 

descrita no PBR (Programa Brasileiro de Reciclagem). 

 Depois de tramitar no congresso por quase 20 anos, a partir de 1989, com o projeto 

de lei nº 354/1989, foram evidenciados os primeiros passos para a aprovação da PNRS 

(Política Nacional de Resíduos Sólidos), a lei nº 12305/2010 foi sancionada em agosto de 

2010, sendo a primeira a tratar exclusivamente da reciclagem, e veio para complementar 

outras leis já existentes no Brasil que dispunham sobre o meio ambiente. São elas a lei nº 

6938/81 que trata da Política Nacional de Meio Ambiente, a lei nº 9795/1999 sobre a Política 

Nacional de Educação Ambiental e a lei nº 11445/2007 que diz respeito a Política Federal 

de Saneamento Básico. 

 A lei nº 12305/2010 tem como premissa alavancar o desenvolvimento sustentável, e 

tem como princípios a prevenção, precaução, os termos poluidor-pagador e protetor-

pagador, rege a razoabilidade e responsabilidade. Temos também com ela a proibição dos 

lixões, a atribuição de responsabilidade para as empresas que produzem resíduos sólidos, 

inclusão social dos catadores, aplicação da logística reversa, previsão de planos de 

resíduos sólidos para as empresas, e a aplicação efetiva da coleta seletiva e sua 

destinação. A lei é congruente com o Código de Defesa do Consumidor no que tange aos 

princípios da boa fé, cooperação, equilíbrio e harmonia nas relações jurídicas. 

 Além deste dispositivo legal existem algumas resoluções do CONAMA (Conselho 

Nacional do Meio Ambiente) que são complementares no quesito de proteção ao meio 

ambiente. Existe a Lei nº 404/2008 que determina critérios para licenciamentos ambientais 
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de aterros sanitários de pequeno porte para resíduos sólidos provenientes dos centros 

urbanos, a lei nº 006/1991 que regulamenta a incineração de resíduos sólidos que são 

gerados pelos estabelecimentos de saúde, portos e aeroportos, no caso dos dois últimos 

são aqueles resíduos que são apreendidos, mas tem alto risco de contaminação. 

 O Brasil legislou atrasadamente sobre suas leis de incentivo a reciclagem, visto que 

as primeiras legislações implantadas no mundo foram feitas pela Alemanha em 1991 no 

que tange às coletas e 1992 no que diz respeito as embalagens secundárias. 

 

3.7 BIODIESEL 

 

 Com o aumento da poluição e o aumento das emissões dos gases causadores do 

efeito estufa, tem-se pesquisado novas alternativas antes os combustíveis fósseis, que 

além de serem mais poluentes, são originários de recursos não renováveis, ou seja, 

nenhuma ação do homem pode fazer com que sejam repostos na natureza. De acordo com 

(GHASSAN et al, 2003), esse motivo tem feito com que a busca por energias renováveis 

tenha se intensificado desde o século passado. O Brasil devido à sua grande vocação 

agrícola, tem potencial para gerar no campo muitas opções para trazer uma forma de 

produção sustentável de um combustível que não afete de maneira negativa o meio 

ambiente e nem a sociedade que convive com os diversos agentes poluentes, como carros, 

caminhões e empresas por exemplo. 

 Diversas alternativas foram desenvolvidas. Sendo provenientes dos mais diversos 

tipos de matéria prima, desde a aplicação de hidrogênio até a utilização de fezes para a 

geração de energia sustentável, porém muitos tem altos custos de viabilização, tornando-

os assim a curto prazo inviáveis. 

 Surge como alternativa para a implementação de uma matriz renovável de 

combustíveis o Biodiesel. Podendo ser produzido com diversos tipos de oleaginosas 

diferentes, e o mais importante de tudo, pode ser obtido através da recuperação do óleo de 

cozinha usado e das gorduras animais. O Brasil tem aumentado os investimentos nesse 

tipo de pesquisa segundo (ALMEIDA-NETO, 2006). 

 Historicamente quando os motores a Diesel foram apresentados em 1900 pelo 

inventor Rudolf Diesel, o combustível utilizado era justamente um óleo vegetal, no caso óleo 

de amendoim, porém os óleos vegetais causam taxas elevadas de acumulo de carbono nos 

cilindros dos motores, logo isso representava maiores gastos com manutenção. Para 

baratear os custos com manutenção passaram a ser utilizados os combustíveis derivados 

do petróleo, que na época eram mais baratos e mais acessíveis. Mas podemos perceber 



25 

 

que o presente tenta agora reverter um quadro causado pela busca pela diminuição dos 

custos sem levar em conta a sustentabilidade do passado como diz (SANTOS et al., 2011).  

 Desde a década de 1970 o biodiesel é estudado no Brasil, tendo nessa época obtido 

uma patente para sua fabricação, porém essa patente surgiu na mesma época em que o 

brasil buscava incentivar a adoção do álcool como combustível, com o programa ProÁlcool 

que foi lançado em 1975 de acordo com (RATHAMANN, 2005). Devido a essa política de 

adoção do etanol como combustível, a patente do biodiesel venceu sem ser aproveitada 

pelo governo. Foi somente em 2002, 32 anos depois da primeira patente, o decreto 

702/2002 que o governo brasileiro implantou o ProBiodiesel, uma medida para incluir os 

óleos vegetais nas matrizes energéticas brasileiras, e a base desse programa é o 

desenvolvimento de tecnologias para viabilizar a implantação do combustível, levando em 

conta os aspectos ambiental, social e econômico. 

 No Brasil foi implantado, em 2005 pela lei n º 11097 de 13 de janeiro de 2005, na 

matriz de combustíveis o Biodiesel, que até o ano de 2008 seria opcional na composição 

do óleo diesel 2% de Biodiesel, essa porcentagem foi se elevando em 1% ao ano até atingir 

em 2010 a taxa de 5%, em 2014 e posteriormente mais dois aumentos para 6% e 7%. Em 

2016 a lei nº 13263/2016 alterou a lei nº 1107/2005 para poder elevar as taxas de biodiesel, 

criando um cronograma de elevação novamente de 1% ao ano a partir de 2017 até chegar 

a taxa final de 10% em 2019.  

 O Biodiesel tem essa importância na matriz energética pois com sua utilização junto 

ao óleo diesel traz muitos benefícios para o ambiente como um todo. Segundo a 

Enviromental Protection Agency, que é uma agência Americana que é encarregada de 

proteger a saúde humana e do meio ambiente, dados mostram que o consumo do biodiesel 

B20 nas cidades grandes promove uma redução em torno de 20% da emissão de 

hidrocarbonetos e 10% de materiais particulados e as emissões de gás carbônico. Já 

levando em consideração o biodiesel B100, a redução de gás carbônico pode chegar até 

57%. 

 Quando analisamos toda a cadeia de produção do biodiesel, identificam-se muitos 

benefícios para a sociedade. As plantações de oleaginosas podem ser feitas em áreas que 

são inadequadas para a plantação de alimentos, como áreas com contaminação do solo 

por exemplo, visto que seu objetivo é a utilização exclusiva como combustíveis. As 

plantações ajudam a criar emprego e renda no campo, fazendo com que as desigualdades 

regionais sejam reduzidas. Essa possibilidade é potencializada pela grande biodiversidade 

agrícola no brasil. Por ser um país com grande diversidade de climas e solos, faz com que 

seja possível plantar em qualquer época do ano e praticamente em qualquer local no país. 
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Além do biodiesel poder ser produzido através da recuperação dos óleos utilizados nas 

casas, empresas e restaurantes, aumentando ainda mais sua importância na esfera social, 

uma vez que nesse caso envolve a geração de emprego para a população mais 

necessitada segundo dados coletados no portal da ANP (Agência Nacional do Petróleo). 

 Devido ao processo de fabricação ser mais custoso, o preço do Biodiesel é maior 

que o do diesel comum, e isso é um problema para a comercialização, pois os dois 

combustíveis são concorrentes e o diesel comum sempre levaria vantagem em relação ao 

preço.  Para evitar esse problema foi criado um mercado diferenciado, os preços e volumes 

são determinados através de leiloes feitos pela ANP (Agência Nacional do Petróleo), e com 

isso são assegurados a oferta e a demanda para que as usinas continuem produzindo e 

que continue gerando mercado consumidor. 

 Abaixo segue a tabela 1 mostrando a quantidade vendida por ano desde 2005. 

 

Tabela 1 – Venda Mensal de Biodiesel 

 

  

  Segundo estudos desenvolvidos pela Fundação Getúlio Vargas, durante o período 

de 2005 e julho de 2010 foi economizado cerca do US$ 2,84 bilhões em importação de óleo 

diesel devido à mistura do Biodiesel junto ao óleo diesel comum.  E notável que quando 

maior a porcentagem de Biodiesel, mais deixaremos de importar o diesel comum e por 

consequência iremos aumentar a economia e reduzir o déficit da balança comercial 

brasileira segunda dados da (UBRABIO, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 

 

4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 

 

Este estudo foi elaborado a partir de uma pesquisa exploratória que buscou 

identificar a problemática da poluição para melhor compreender as questões a serem 

analisadas. Utilizou a metodologia da pesquisa qualitativa e quantitativa para melhor se 

explicar o porque do estudo e desvendar um panorama geral sobre os impactos da 

poluição, e apresentar algumas de suas causas e busca demonstrar maneiras de reverter 

e fortalecer conceitos para que as gerações futuras não sofram com os erros do passado e 

do presente. Caracterizando-se também como uma pesquisa descritiva, pois de acordo com 

(GIL, 1987; RICHARDSON, 1989), buscou-se retratar a realidade como fato e não fazer 

nenhum tipo de alteração. 

A iniciativa para este estudo surgiu quando o autor trabalhava em uma empresa que 

produz biodiesel na cidade de Porto Real - RJ, e observava a quantidade de óleo 

recuperado que era utilizada no processo e isso começou a chamar atenção para o quanto 

de poluição aquele tipo de processo estava evitando. 

A pesquisa iniciou com os aspectos históricos da poluição do meio ambiente, 

trazendo desde de sua origem, até o plano presente e busca evidenciar as possibilidades 

de reciclagem que existem na região do vale do paraíba. 

A partir dos conceitos evidenciados e do entendimento do contexto no município 

entrou-se em contato com uma empresa que revende óleo de cozinha na região para obter 

subsídios para o entendimento do processo.  

Para o entendimento destas questões foi feita uma entrevista semiestruturada com 

o proprietário de uma empresa localizada em Volta Redonda. 

Esta visita foi essencial para entendimento do cenário da região em relação aos 

aspectos abordados pelo trabalho. 
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5 RESULTADOS  

 

 

O trabalho buscou soluções para o reaproveitamento do óleo de cozinha na 

mesorregião Sul Fluminense, encontrando diversas oportunidades, diversos problemas e 

empecilhos para que o processo funcione de forma eficiente e eficaz. 

A região tem um potencial de recolhimento de óleo de aproximadamente 830 mil 

litros de óleo de cozinha por mês, aproximadamente 1.050 toneladas de acordo com 

resultados obtidos junto com o IBGE na Pesquisa de Orçamentos Familiares de 2010. 

Na cidade de Volta Redonda o autor se encontrou com o proprietário da empresa 

Óleo Local, que faz recolhimento de óleo na região, e a capacidade instalada de sua 

empresa é em torno de 15 a 20 toneladas por mês. Através de um estudo feito na sua 

empresa identificou-se vários problemas no mercado regional. De acordo com seus relatos 

existem muitas empresas que funcionam na clandestinidade, não pagando impostos, 

gerando subempregos e que acabam por atrapalhar totalmente as empresas que operação 

de acordo com a legislação. 

Foi observado que na região existem cooperativas e empresas que trabalham com 

a coleta do óleo, como por exemplo Recicla-VR e Cooperativa Folha Verde, empresas que 

trabalham junto com a Óleo Local, para a preservação ambiental e também para a poder 

gerar renda para seus cooperados, verificando assim que foi identificado a premissa do 

trabalho que é a geração de renda para a sociedade e por conseguinte para o município. 

Foi identificado que o governo do Estado do Rio de Janeiro através do programa 

PROVE (programa de aproveitamento de óleo vegetal), disponibiliza para as cooperativas 

um veículo com motorista e combustível para que elas façam a coleta do óleo em 

estabelecimentos. Porém ao analisar a situação das cooperativas, verifica-se que é 

necessário um programa para estruturar a gestão e administração dessas cooperativas, 

pois a maioria funciona de forma precária e muitas vezes suas informações são guardadas 

em cadernos anotados a mão. 

Foi estudado também os níveis de produção de Biodiesel na região Sul Fluminense, 

que tem as duas empresas que produzem esse tipo de combustível a partir do óleo 

recuperado em todo o Estado do Rio de Janeiro de acordo com a ABIOVE (Associação 

Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais), e como podemos ver as tabelas abaixo para 

termos uma ideia de como são os níveis de produção, preço e comparativo entre a região 

e o Brasil como um todo.  
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 Como podemos ver na tabela 2, a região Sul Fluminense, que representa todo o 

Estado do Rio de Janeiro, é responsável por 1,6% de toda a produção Nacional. Sendo 

esse volume representado por apenas duas empresas instaladas na região. 

 

Tabela 2 – Produção de Biodiesel no Brasil x Estado do Rio de Janeiro 

 

 

 

 

 

Na tabela 3 podemos ver como está o padrão dos preços do m³ de Biodiesel, que 

equivale a 1.000 litros, em cada leilão realizado pela Petrobrás. 
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Tabela 3 – Preços do Biodiesel em m³

 

Na tabela 4 podemos ter uma ideia sobre como a porcentagem de 1,6% representada 

pela região equivale em Reais. Levando em consideração os preços praticados nos 

leilões da Petrobrás. 

Tabela 4 – Produção da Região Sul Fluminense convertida para valores monetários 
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Como pode se observar os resultados apresentados nas tabelas evidenciam que a 

cada ano a produção aumenta e aumenta também a representatividade da região no quadro 

nacional. Mostra também que há um valor considerável sendo movimentado com as vendas 

de Biodiesel, e isso reflete nos municípios com arrecadação de impostos e geração de 

emprego nas indústrias e em toda a cadeia produtiva. 
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6 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

 

Esse estudo procura demonstrar a viabilidade da recuperação do óleo de cozinha 

para a sua reinserção na cadeia produtiva usando os métodos de logística reversa. 

Conforme vimos nos conceitos apresentados nesse trabalho, a cadeia reversa do óleo de 

cozinha além de muito importante é extremamente necessária para a manutenção do bem-

estar da população, como forma de geração de renda e como forma de economia para os 

cofres públicos, que devido a isso terão mais recursos para investirem em outras áreas que 

tenham realmente necessidade. 

Não se pode mais levar o modo de vida como mostrado no período da revolução 

industrial, é sem sombra de dúvidas um caminho que não pode mais ser seguido, por isso 

através da reciclagem muito foi feito para tentar reduzir os impactos gerados pelo consumo 

desenfreado explicado no trabalho. A reciclagem se apresenta como alívio para o meio 

ambiente, para que se possa deixar algum vislumbre de esperança para as gerações 

futuras. 

A logística reversa traz em pauta o retorno do óleo de cozinha, onde todo o processo 

de coleta, processamento e reaproveitamento estão ligados ao bem-estar comum. Fica 

evidente quando observado pelo prisma das cinco etapas da logística reversa.  

A primeira etapa que é a entrada do produto na cadeia reversa é quando as pessoas, 

restaurantes, condomínios fazem a separação do seu óleo descartado em recipientes 

específicos e os mesmos são recolhidos, no caso da cidade de Volta Redonda e região 

esse recolhimento fica por parte da empresa Óleo Local. 

A segunda etapa é a consolidação do material de todos os recipientes coletados que 

são armazenados na sede da empresa.  

A terceira etapa é a separação do material de acordo com a sua destinação, para 

venda a terceiros ou envio para a produção de sabões ou combustíveis.  

A quarta etapa é o processamento do produto, como secagem, decantação e 

filtragem a fim de se extraírem as impurezas contidas no material. Após essas etapas temos 

o final no processo que é a venda desse produto, essa venda é identificada como a inserção 

efetiva do produto na cadeia reversa. 

Inicialmente foi identificada a necessidade de recolhimento do produto como uma 

importante iniciativa na região, mas visto que não importa apenas suprir essa necessidade 

de recolhimento, o resultado da pesquisa pontua que mais do que iniciativas para se coletar 

o óleo, é necessário que exista no trabalho um processo de educação da população e das 
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Prefeituras. A empresa Óleo Local, executa trabalhos com palestras nas escolas e apoia 

projetos de instituições de ensino para que seja difundido na comunidade. Além desses 

projetos de educação é necessário que esforços dos órgãos reguladores sejam constantes 

para que sejam cumpridas as leis ambientais, pois muitas vezes há entrantes no mercado 

que são completamente irregulares, não respeitando nem os trabalhadores que prestam 

serviço para elas.  

Na região a maioria das cidades é banhada pelo rio Paraíba do Sul, Barra Mansa, 

Itatiaia, Pinheiral, Piraí, Porto Real, Quatis, Resende, Rio Claro e Volta Redonda, que é a 

principal fonte de água potável para os municípios. Como visto neste trabalho, e 

comprovado nos estudos de recuperação de óleo encontrados por (BIODIESEL, 2008) os 

custos de tratamento de água poluída com óleo são até 50% maiores, e isso vai impactar 

diretamente no balanço de receitas x despesas das cidades, fazendo com que valores 

referentes a investimentos em melhorias no sistemas de distribuição acabem sendo 

utilizadas para custear esse tratamento, e por consequência os consumidores serão 

afetados e pagarão mais caro pelo serviço.  

O município de Volta Redonda é a região que possui um enorme potencial para que 

projetos altamente eficazes tenham sucesso, o que faz falta no momento é alguma iniciativa 

que estruture as cooperativas, pois hoje o funcionamento da maioria delas é quase informal. 

Foi identificada a necessidade de criação de um programa que leve a gestão de 

resíduos para essas cooperativas. Podem ser buscadas parcerias com escolas e 

faculdades na região juntamente, com o poder público, para estruturar melhor essas 

cooperativas, essas parcerias podem gerar melhoria em todo o seu processo e garantirá 

aos seus cooperados métodos de proteção adequados para o trabalho que realizam. 

Pode-se levar a prefeitura um projeto beneficiando as pessoas que façam a entrega 

e descarte de óleo nos locais próprios, com diminuição de IPTU, por exemplo. A prefeitura 

pode criar condições educacionais e práticas financeiras que produzam um efeito em 

cascata nas cidades da região, com a criação de um Fórum de Desenvolvimento ou de uma 

Câmara de Desenvolvimento. 

Importante ressaltar que os dejetos e poluentes lançados no rio no município deverão 

ser tratados na próxima região para água do consumo humano, animais e plantações. 

Nesse sentido é fundamental a criação de parcerias com outros municípios de forma que 

cada cidade faça seu trabalho ambiental, resguarde e diminua os impactos no meio 

ambiente e consequentemente diminua os custos para as cidades que estão instaladas no 

curso do Rio Paraíba do Sul. 
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Uma iniciativa que pode ser criada, em conjunto com todas as cidades da região é  

um comitê para preservação e conscientização no que diz respeito à poluição gerada pelo 

descarte do óleo de cozinha, realizar trabalho nas escolas, universidades e até mesmo 

contar com ajuda das maiores empresas da região, como por exemplo, CSN, PSA Peugeot 

Citröen, MAN Latin America, Nissan, Michelin, Guardian e assim por diante, que retém a 

maior parte da mão de obra da região, podendo assim os conceitos e práticas corretas 

chegarem a praticamente toda sociedade. Se esse objetivo for alcançado, a região tem 

potencial de se tornar um modelo para as demais regiões do Brasil. 

No que diz respeito a produção do Biodiesel na região, que concentra todos os 

produtores de Biodiesel no Estado do Rio de Janeiro de acordo com dados da ANP 

(Agência Nacional do Petróleo), podemos observar como a região se comporta 

percentualmente com o total produzido no Brasil ano a ano desde 2009, que foi o início das 

empresas da região. Analisando essas informações podemos observar no que diz respeito 

à desenvolvimento local, ano após ano a produção tem crescido, gerando cada vez mais 

renda para a região. 

Pode-se verificar também que a região é o único polo produtor de Biodiesel no 

Estado do Rio de Janeiro, tendo duas plantas para a produção do produto, uma delas está 

sediada na cidade de Volta Redonda e a outra em Porto Real. As duas plantas se somadas 

suas produções anuais de 2017 apresentam um volume de aproximadamente 58,2 mil m³, 

representando no total em valores atualizados pelo preço do Biodiesel nas usinas em 

junho/2018, de acordo com dados da ABIOVE (Associação Brasileira das Indústrias de 

Óleos Vegetais), temos um potencial de R$ 140.530.359,52 em negócios, provando que é 

altamente vantajoso para região. 
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7 CONCLUSÃO  

 

 

O objetivo geral desse trabalho foi identificar o impacto do descarte incorreto do óleo 

de cozinha no meio ambiente e buscar alternativas para que esse mesmo óleo possa ser 

utilizado como forma de desenvolvimento local e fonte de renda para todos que estão 

inseridos em seu processo de retorno à cadeia produtiva.  

O objetivo do trabalho foi alcançado ao provar que existem meios de se recuperar o 

óleo, caminhos para que a coleta seja feita de forma a dar emprego para as pessoas, 

fomentando o desenvolvimento local. Unindo as pessoas em prol de um bem comum, a 

proteção do meio ambiente, que é o meio em que estamos inseridos. Toda a cadeia de 

produção é importante no processo, desde o catador que recolhe o produto, até a indústria 

que transforma esse óleo em combustíveis renováveis para beneficio da sociedade como 

um todo. Além de demonstrar que é possível que as prefeituras incentivem a coleta, com 

programas de recompensas e com apoio nas questões educacionais, a fim de 

conscientização. Há também ganhos com a economia dos processos de tratamento de 

água, e essa economia pode se reverter em investimentos para melhoria do serviço 

oferecido a população. 

Desde o momento do contato com essa cadeia de reciclagem, e pela experiência em 

trabalhar em uma empresa que utilizava o óleo de cozinha para produção de Biodiesel, fez-

se uma reflexão sobre como esse processo seria benéfico para a sociedade. Levando-se 

em conta que não havia conhecimento de empresas na região que trabalhassem com a 

coleta do óleo, o estudo iniciou-se preliminarmente de forma teórica, onde buscou-se 

identificar informações sobre a origem dos processos de reciclagem e sua estruturação. 

Em um segundo momento identificou-se a empresa Óleo Local, empresa sediada 

em Volta Redonda que atende todas as cidades da região, e ao conversar com seu 

proprietário, teve-se uma visão de como funciona essa cadeia na cidade e região onde 

constatou-se que existem muitas empresas que fazem esse trabalho, por outro lado 

também existem várias cooperativas que fazem a coleta de forma primária, e o panorama 

encontrado foi que não basta apenas incentivos financeiros para que essas cooperativas 

funcionem, é necessário que haja programas que estruturem as cooperativas com modelos 

de gestão eficientes, modelos que sejam aplicados para garantir  mínimo de condições para 

essas cooperativas funcionarem e o apoio da prefeitura com a criação de uma metodologia 

que impulsione as pessoas a fazer o descarte de forma correta, em beneficio próprio e da 

sociedade. 
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Dentro de todos esses aprendizados percebi que a problemática do trabalho 

evidenciada na pergunta: “é possível reciclar o óleo de cozinha de forma ecologicamente 

sustentável gerando renda para os municípios e a sociedade, com a diminuição do impacto 

ambiental?” tem como resposta demonstrada pela pesquisa a possibilidade real de geração 

de renda, sobretudo para as pessoas que mais precisam, não é apenas uma teoria, é uma 

realidade, e que muitas empresas e cooperativas já fazem isso, não só em nossa região, 

mas em todo o país. 

 E quando se faz uma reflexão sobre a quantidade de óleo que é reciclada verifica-

se que esse processo é ecologicamente sustentável, pois retira um agente poluente que 

iria direto para a natureza e o transforma em fonte de renda, e isso é evidenciado quando 

é mostrado que a quantidade produzida aumenta a cada ano, e a tendência é de continuar 

se desenvolvendo e crescendo, convocando as pessoas em suas casas a ajudarem com 

esse processo ao separar os produtos para que sejam destinados de forma correta. Quando 

esse processo funciona temos uma redução significativa dos gastos com o tratamento de 

água, algo em torno do 50% como é demostrado em (BIODIESEL,2008). Então todos saem 

ganhando. 

Pode-se concluir que é possível, sendo uma realidade reciclar o óleo de cozinha de 

forma ecologicamente sustentável e com isso gerar renda para os municípios e sociedade, 

gerando um impacto benéfico para todo o meio ambiente. Espera-se que futuros trabalhos 

continuem essa pesquisa de forma a obter soluções e novas tecnologias para a melhoria 

do meio ambiente no nosso Município, estado e país. 
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