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RESUMO 

 

 
Os óleos de origem vegetal ou animal utilizados para fritura são resíduos gerados 

diariamente pelas indústrias, comércios e residências, e, na grande maioria das vezes são 

descartados de forma inadequada. Comumente as pessoas despejam óleo residual de cozinha 

na pia ou no solo, gerando assim, além de maus odores, danos ao meio ambiente, principalmente 

a rede de esgoto e rios. O presente estudo teve como objetivo verificar a viabilidade da coleta 

seletiva e reciclagem por meio da logística reversa dos óleos residuais de fritura nas residências 

e estabelecimentos alimentícios no município de Ji-Paraná-RO. Para realização deste, foram 

selecionados restaurantes, pizzarias e padarias de médio e grande porte, pastelarias nas feiras e 

residências. O método de pesquisa foi a aplicação de questionários impressos para os 

estabelecimentos e online para as residências. Após a análise dos questionários e dados 

quantitativos pode-se inferir que somente para os 241 domicílios da cidade de Ji-Paraná, RO 

ter-se-ia aproximadamente 620 litros de óleos residuais mensais; o que seria um volume 

considerável se analisado as 33.708 famílias do Município. Embora essa estimativa possa 

apresentar considerável imprecisão, o fato é que essa quantia, se empregada em programas de 

reciclagem seria de grande utilidade. Para os estabelecimentos não foi possível inferir a 

quantidade de resíduo oleoso que sobrava pois ao serem questionados sobre esse valor ou sobre 

o número de refeições no local, os mesmos não souberam ou não puderam disponibilizar tais 

informações. Ainda assim, a partir dos resultados apresentados no estudo, salienta-se que é 

viável e necessário a aplicação da logística reversa através da coleta seletiva e reciclagem do 

resíduo óleo de cozinha no município, que possui um grande potencial para tal atividade, porém, 

a população deve estar inteiramente envolvida para que haja um fornecimento continuo para a 

empresa de reciclagem, o que seria possível através de campanhas educativas; bem como o 

apoio indispensável do poder público. 

 

Palavras chave: óleo, estabelecimentos, fritura, reciclagem, residências. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The oils of vegetable or animal origin used for frying are waste generated daily by industries, 

businesses and homes, and, in the majority of cases, they are discarded in an inadequate way. 

People often pour cooking oil into the sink or into the soil, thus generating, in addition to bad 

odors, damage to the environment, especially the sewage network and rivers. The present study 

aimed to verify the feasibility of selective collection and recycling through the reverse logistics 

of frying residual oils in residences and food establishments in the city of Ji-Paraná-RO. For 

the realization of this, were selected restaurants, pizzerias and bakeries of medium and large, 

pastries in fairs and residences. The research method was the application of questionnaires 

printed for the establishments and online for the residences. After analyzing the questionnaires 

and quantitative data, it can be inferred that only for the 241 households in the city of Ji-Paraná, 

RO would have approximately 620 liters of monthly residual oils; Which would be a 

considerable volume if analyzed the 33,708 families of the Municipality. Although this estimate 

may present considerable inaccuracy, the fact is that this amount, if used in recycling programs 

would be very useful. For the establishments it was not possible to infer the quantity of oily 

residue that was left because when they were questioned about this value or the number of 

meals in the place, they did not know or could not make such information available. 

Nevertheless, from the results presented in the study, it is pointed out that it is feasible and 

necessary the application of reverse logistics through the selective collection and recycling of 

cooking oil residue in the municipality, which has a great potential for such activity, however, 

Population must be fully involved in order to provide a continuous supply to the recycling 

company, which would be possible through educational campaigns; As well as the 

indispensable support of the public power. 

Key words: oil, establishments, frying, recycling, residences. 



 
 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

 

Figura 1 - Suporte para coleta de óleo – Biocoletor ............................................................................. 27 

Figura 2 - Mapa de localização do município de Ji-Paraná – RO. ....................................................... 29 

Figura 3 - (a) Aplicação do questionário no Feirão do Produtor no primeiro distrito de Ji-Paraná, RO. 

Janeiro de 2017 e (b) em estabelecimento no segundo distrito. Maio de 2017. .................................... 31 

Figura 4 -  Convite para participação do questionário online .............................................................. 32 

Figura 5 - bairros participantes da pesquisa ......................................................................................... 35 

Figura 6 - Bairros e consumo de óleo mensal ...................................................................................... 36 

Figura 7 - Destinação do óleo residual de fritura correlacionado à escolaridade ................................. 36 

Figura 8 - Óleo armazenado em tambores em estabelecimento de Ji-Paraná, RO. Junho de 2017...... 37 

Figura 9 - Sabão líquido sendo preparado pela funcionária da empresa. ............................................. 38 

Figura 10 - Importância do reaproveitamento do óleo de cozinha e nível de escolaridade ................. 39 

Figura 11 - Justificativa para a doação ou não do óleo residual de fritura ........................................... 39 

Figura 12 - Idade dos participantes da pesquisa ................................................................................... 41 

Figura 13 - Escolaridade dos participantes da pesquisa ....................................................................... 41 

Figura 14 - Número de moradores nos domicílios ............................................................................... 42 

Figura 15 - Mapa da destinação final dos resíduos de óleo vegetal nos domicílios de Ji-Paraná –RO.43 

Figura 16 - Frequência de utilização do óleo de cozinha para fritura nas residências..........................41 

Figura 17 - Consumo de óleo para cada família representada..............................................................45 

Figura 18 - Bairros e consumo de óleo mensais ................................................................................... 45 

Figura 19 - Mapa da média de resíduo de óleo de cozinha de Ji-Paraná –RO ..................................... 47 

Figura 20 - Destinação dos resíduos .................................................................................................... 48 

Figura 21 - Classe outros e quantidade de óleo consumida ................................................................. 48 

Figura 22 - Destinação do óleo residual e nível de escolaridade ......................................................... 49 

Figura 23 - Nível de importância da reciclagem do óleo e nível de escolaridade ................................ 50 

Figura 24 - Disponibilidade de entrega e possibilidade de armazenamento ........................................ 51 

Figura 25 - Tempo que poderia ser armazenado o óleo residual de fritura .......................................... 51 

 

 

 

 

 

 



12 
 

 

SUMÁRIO 

 

 
INTRODUÇÃO ......................................................................................................................... 13 

1 OBJETIVOS .......................................................................................................................... 14 

1.1 OBJETIVO GERAL ............................................................................................................ 14 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS .............................................................................................. 14 

2 REFERENCIAL TEÓRICO .................................................................................................. 15 

2.1 RESÍDUOS SÓLIDOS - CLASSIFICAÇÃO ....................................................................... 15 

2.2 LEGISLAÇÃO AMBIENTAL NO BRASIL ........................................................................ 16 

2.2.1 Leis ambientais estaduais e municipais ............................................................................... 16 

2.3 ÓLEOS DE COZINHA UTILIZADOS E SEUS IMPACTOS AMBIENTAIS ..................... 18 

2.4 USOS RECICLÁVEIS DO ÓLEO RESIDUAL DE FRITURA ........................................... 20 

2.4.1 Utilização do óleo de cozinha para a fabricação do sabão .................................................... 21 

2.4.2 Utilização do óleo de cozinha para a produção de biodiesel ................................................. 22 

2.5 LOGÍSTICA REVERSA ..................................................................................................... 23 

2.6 COLETA SELETIVA E RECICLAGEM DO ÓLEO DE COZINHA ................................. 25 

2.6.1 Exemplos de empresas recicladoras .................................................................................... 26 

2.7 EDUCAÇÃO AMBIENTAL ................................................................................................ 28 

3 METODOLOGIA .................................................................................................................. 28 

3.1 PROCEDIMENTOS DE COLETA E DE ANÁLISE DE DADOS ....................................... 30 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO ............................................................................................. 33 

4.1 DIAGNÓSTICO DOS ÓLEOS RESIDUAIS NOS ESTABELECIMENTOS ALIMENTÍCIOS

 .................................................................................................................................................. 33 

4.2 DIAGNÓSTICO DOS ÓLEOS RESIDUAIS NOS DOMICÍLIOS ....................................... 40 

4.3 ALTERNATIVA PARA O GERENCIAMENTO -  PROJETO PRÓLEO .......................... 52 

CONCLUSÃO ........................................................................................................................... 53 

CONSIDERAÇÕES FINAIS ..................................................................................................... 54 

REFERENCIAS ........................................................................................................................ 56 

 

 

 



13 
 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Atualmente, a degradação ambiental tem sido uma grande problemática vivenciada em 

todo o mundo. O crescimento populacional aliado ao consumismo desenfreado da sociedade, 

levam a uma maior produção de bens e serviços pelas empresas, o que consequentemente geram 

também um maior descarte de resíduos dos mais diversos tipos e origens; esse contexto tem 

levado a preocupações por parte dos proprietários dos empreendimentos em otimizar o processo 

produtivo, buscando formas de se obter um descarte adequado dos resíduos gerados e também 

minimizando as perdas econômicas inerentes as atividades que exercem, logo, a geração, coleta, 

tratamento e destinação final dos resíduos sólidos no Brasil tem se mostrado um desafio 

ambiental tanto para a administração pública quanto para a privada (SANTOS, 2009; 

KARPINSK et al., 2015). 

Como forma de buscar reverter esta problemática, surge a logística reversa que 

soluciona de melhor maneira a destinação dos resíduos. Esta, além de contribuir com a 

minimização de impactos ambientais, gera emprego e renda, e ainda, proporciona redução de 

custos e maior competitividade no mercado para a empresa que a adota. 

Os óleos de origem vegetal ou animal utilizados para fritura são resíduos gerados 

diariamente pelas indústrias, comércios e residências, e, na grande maioria das vezes são 

descartados inadequadamente. Nesse sentido, saber qual a destinação correta ainda é um grande 

problema, pois tal resíduo não pode ser reaproveitado para a alimentação, já que depois de 

determinado período de tempo seu sabor, odor e cor se alteram. O óleo que é utilizado 

constantemente para frituras, sofre uma deterioração devido as altas temperaturas, se tornando 

escuro e ácido sendo nocivo à saúde humana (REIS et al., 2007). 
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No entanto, já se nota uma alternativa de reciclagem bastante comum, que é o 

reaproveitamento do óleo comestível usado para a produção de sabão, porém, nos grandes 

estabelecimentos onde há uma maior produção deste tipo resíduo esta prática nem sempre é 

realizada, pois acaba não sendo atrativa para algumas pessoas, que não possuem tempo ou não 

se interessam pela fabricação destes produtos. 

De acordo com Mielke (2017) em sua apresentação na Price Outlook Conference em 

Kuala Lumpur, Malásia, o consumo mundial de óleos e gorduras de 2012 a 2017 teve 

crescimento de 6,4 milhões de toneladas, sendo destes 1,6 para a produção de biodiesel e 4,8 

para outros destinos como a alimentação. “Durante os últimos 25 anos a produção mundial de 

17 óleos e gorduras aumentou em mais de 150%” (MIELKE, 2017, pag. 1). 

Baseado no contexto acima, a importância deste estudo é identificar a atual forma de 

destinação dos óleos residuais de fritura no município de Ji-Paraná-RO e os estimar 

quantitativamente, de modo a avaliar a possibilidade da aplicação da logística reversa por meio 

da reciclagem desse resíduo, garantindo assim, sua destinação final adequada de forma a evitar 

seu descarte no meio ambiente e ainda se obter ganhos socioeconômicos. 

 

1 OBJETIVOS 

 

1.1 OBJETIVO GERAL 

 

Verificar a viabilidade da coleta seletiva e reciclagem por meio da logística reversa 

dos óleos residuais de fritura nas residências e estabelecimentos alimentícios no município de 

Ji-Paraná-RO. 

 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

O presente estudo será desenvolvido com base nos seguintes objetivos específicos: 

a) Efetuar o diagnóstico das empresas do ramo alimentício geradoras de resíduo de óleo 

no município de Ji-Paraná e a destinação atual do resíduo. 

b) Verificar a geração de resíduo de óleo de cozinha nas residências do município de Ji-

Paraná; 
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c) Disponibilizar os dados quantitativos para melhor gestão da parceria da Cooperativa de 

Catadores de Materiais Recicláveis de Ji- Paraná-RO (COOCAMARJI) e projeto 

ECONSCIENTES no projeto PRÓLEO. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 RESÍDUOS SÓLIDOS - CLASSIFICAÇÃO 

 

A Lei Federal n° 12.305/2010 institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), 

entende-se resíduo sólido como:  

Material, substância, objeto ou bem descartado resultante de atividades 

humanas em sociedade, a cuja destinação final se procede, se propõe proceder ou se 

está obrigado a proceder, nos estados sólido ou semissólido, bem como gases contidos 

em recipientes e líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento na 

rede pública de esgotos ou em corpos d’água, ou exijam para isso soluções técnica ou 

economicamente inviáveis em face da melhor tecnologia disponível; (BRASIL, 2010, 

cap. II, Art. 3°). 

Os resíduos sólidos são classificados de várias formas, sendo a forma mais comum de 

acordo com a sua periculosidade, conforme mostra a ABNT NBR 10004:2004:  

a) Resíduos classe I – Perigosos: apresentam periculosidade em função de suas propriedades 

inflamáveis, corrosivas, reativas, toxicas ou patogênicas, podendo provocar danos à saúde 

humana e ao meio ambiente. 

b) Resíduos classe II – Não perigosos;  

– resíduos classe II A – Não inertes: possuem propriedades tais como: biodegradabilidade, 

combustibilidade ou solubilidade em água. 

 – resíduos classe II B – Inertes: resíduos que entram em contato com a agua e seus constituintes 

não se solubilizam a concentrações superiores aos padrões de potabilidade da agua. 

Assim, como base nas definições supramencionadas, os óleos residuais de fritura não 

possuem uma classificação clara; a legislação não os classifica como resíduo perigoso, porém,  

São resíduos preocupantes devido aos impactos que provocam nas redes de 

saneamento e em cursos d’água e por isso, precisam de tratamento adequado. O óleo 

deve ser coletado separadamente e entregue em pontos de coleta voluntária, se houver, 

ou para associações e ou cooperativas de reciclagem desse produto (BRASIL, 2014, 

PAG. 48). 

 

Segundo Pedrosa et al (2014) resíduos sólidos e problemas ambientais estão 

interligados sendo este assunto uma prioridade nas Políticas Públicas Ambientais no Brasil e 

no mundo. 
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Atualmente, o gerenciamento adequado dos resíduos sólidos têm sido um grande 

problema enfrentado pelo Brasil, pois, há uma diversidade de resíduos e os recursos financeiros 

públicos são escassos, sendo assim as opções que restam para se destinar os rejeitos são as ruas, 

rios, córregos e terrenos vazios, o que tem causado entupimento de bueiros, destruição da fauna 

e flora, mau cheiro e danos à saúde pública (BRAGA & DIAS, 2008; BESEN & JACOBI, 

2011). 

Para que se tenha um correto gerenciamento dos resíduos é necessário conhecer as 

características de cada tipo e se tenha um quantitativo dos mesmos, para que assim se adote 

medidas especificas de acordo com a legislação e com a divisão de responsabilidades entre 

sociedade, poder público e iniciativa privada. 

 

2.2 LEGISLAÇÃO AMBIENTAL NO BRASIL 

 

De acordo com a Lei 12.305/2010, como instituidora da Política Nacional de 

Resíduos Sólidos; em seu Art. 3° entende-se por gerenciamento de resíduos sólidos: 

Conjunto de ações exercidas, direta ou indiretamente, nas etapas de coleta, 

transporte, transbordo, tratamento e destinação final ambientalmente adequada dos 

resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos, de acordo 

com plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos ou com plano de 

gerenciamento de resíduos sólidos, exigidos na forma da lei (BRASIL, 2010, cap. II, 

Art. 3°). 

 

2.2.1 Leis ambientais estaduais e municipais  

Embora a reciclagem do óleo residual de fritura no Brasil não seja algo tão comum, 

existem leis municipais que instituem programas de coleta e incentivo para tal atividade, a 

seguir tem-se as leis mais conhecidas e seus objetivos. 

Lei nº 5.056 de 05 de Julho de 2007 do estado do Rio de Janeiro, que institui programa 

estadual de tratamento e reciclagem de óleos e gorduras de origem vegetal ou animal e de uso 

culinário.  

Lei nº 16.393 de 02 de Fevereiro de 2010 que institui no estado do Paraná, o programa 

de Incentivo à reciclagem do óleo de cozinha para a produção de Biodiesel, através da 

desoneração progressiva no pagamento de impostos estaduais. Nesta lei as empresas deverão 

ser credenciadas e devem possuir qualificação técnica para a execução dos serviços de coleta, 

transporte e reciclagem do óleo ( Art.4º), e os restaurantes e estabelecimentos comerciais e 
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industriais que servem refeições ficam obrigados a entregar óleo comestível usado para a 

reciclagem, nos postos de coleta indicados pelo instituto ambiental do Paraná e caso não seja 

cumprido os estabelecimentos perdem o direito de usufruir de incentivos fiscais instituídos no 

Estado (Art. 6º). 

Lei nº 8.567 de 21 de Março de 2011 onde se cria o programa municipal de tratamento 

e reciclagem de óleo de cozinha em Florianópolis, SC. 

Lei nº 14.378 de 02 de Setembro de 2011 que institui a divulgação e instalação de 

recipientes coletores para a reciclagem do óleo vegetal comestível no estado de Pernambuco, e 

da outras providencias.  

Lei nº 5.252 de 02 de janeiro de 2012 que institui o programa municipal de coleta, 

reciclagem de óleos e gorduras usadas de origem animal e vegetal, no âmbito do município de 

Vila Velha, onde em seu Art. 2º diz que as pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, 

responsáveis por atividades que gerarem resíduos oriundos da utilização de óleos e gorduras de 

origem vegetal e animal de uso culinário – domésticos comerciais ou industriais, no município 

de Vila Velha, ficam responsáveis por dar destinação adequada a esses produtos, mediante 

procedimentos de coleta, reutilização, reciclagem, beneficiamento ou disposição final. 

Projeto de Lei nº 3.834 de 13 de março de 2012, que dispõe sobre medida de 

reaproveitamento de óleo vegetal (cozinha) e seus resíduos, e dá outras providencias. Ela 

regulamenta a coleta de óleo vegetal (cozinha) no Município de Itajubá e seus resíduos 

utilizados para determinar seu reaproveitamento com o fim de minimizar os impactos 

ambientais que seu despejo inadequado pode causar. (Art. 1º). 

Lei nº 3642 de 06 de agosto de 2015 de Guaporé, RS que institui o programa municipal 

de incentivo ao tratamento e reciclagem de óleos e gorduras de origem vegetal ou animal e uso 

culinário e dá outras providencias.  

No estado de Rondônia tem-se a Lei nº 2.164, de 28 de Outubro de 2009, que institui 

o Programa Estadual de Incentivo e Reciclagem do óleo de uso culinário. Esta lei tem o objetivo 

de dar uma destinação correta ao óleo de cozinha usado, incentivando assim a coleta seletiva e 

reciclagem, entre outras, dá as seguintes providencias:  

Art. 1º. Fica instituído, no âmbito do Estado de Rondônia, o Programa 

Estadual de Incentivo à Reciclagem do óleo de uso culinário, originário de 

residências, escolas e hospitais, bem como do comercio e da indústria em geral e de 

quaisquer outros estabelecimentos que o utilizem. 

Art. 2º. O Programa criado por essa lei tem como objetivos: 

I – a preservação do ambiente através da correta destinação do óleo usado, 

impedindo o seu dejeto na rede de esgoto ou no lixo comum; 

II – O incentivo ao consumo consciente, à coleta seletiva e à reciclagem do 

óleo usado e do lixo em geral; 
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III – a elaboração e a distribuição de novos produtos a partir do óleo 

reciclado; 

IV – o desenvolvimento econômico e a inclusão social, por meio da geração 

de renda e da criação de postos de trabalho. 

§ 1º. Serão estimuladas a criação e a manutenção de cooperativas e 

associações de coleta e/ou reciclagem do óleo doméstico e industrial. 

§ 2º. Campanhas de educação ambiental informarão os endereços dos 

postos de coleta do óleo usado, bem como os procedimentos para seu adequado 

armazenamento. 

Art. 3º. Esta Lei poderá ser regulamentada para garantir a sua execução. 

Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação (RONDÔNIA, 

2009). 

Apesar da existência dessas leis, a maioria não saiu do papel pois se assim fosse 

haveriam dados mais animadores sobre a destinação do óleo residual de fritura.  

 

2.3 ÓLEOS DE COZINHA UTILIZADOS E SEUS IMPACTOS AMBIENTAIS 

 

O óleo vegetal é formado por triglicerídeos obtidos através das plantas, são 

insolúveis em água e solúveis em solventes orgânicos (BEZERRA, 2015). Salles, classifica o 

óleo vegetal da seguinte forma:  

É uma gordura obtida através de plantas, predominantemente das sementes. 

Suas moléculas são formadas pela união de glicerol e ácidos graxos insaturados 

chamados triglicerídeos que são classificados como lipídeos. Os óleos vegetais são 

líquidos em temperatura ambiente e insolúvel em agua, porem são solúveis em 

solventes orgânicos (SALLES, 2010, pg. 10) 

O uso de óleos é muito antigo, como destacado: 

Entre os vestígios mais antigos que fazem referência ao óleo, encontram-

se assentamentos pliocênicos na Itália, além de restos fossilizados de 12000 anos AC 

em plena era do Cromagnon. Há referências ao óleo em relevos, pinturas, ânforas e 

murais do Egito Antigo, Grécia Clássica e Roma Imperial, relata Claudio Galeano 

(129-199 DC), médico chefe da escola de gladiadores de Pérgamo na Ásia (JUSTINO 

et al. 2011, pag. 1).  

Ainda segundo os autores, o óleo de cozinha é utilizado por todas as classes sociais 

pois estes possuem preços acessíveis à população e são de fundamental importância para a 

economia do Brasil.O consumo de óleos vegetais tem aumentado em todo o mundo. De acordo 

com a Revista ADITIVOS & INGREDIENTES, ano 2010, o óleo de soja e o de palma são os 

principais óleos vegetais utilizados na indústria alimentícia, logo em seguida os de canola, 

girassol e milho e em terceiro grupo os de algodão, amendoim e coco. Segundo Miyashiro et 

al. (2013) a soja é a matéria prima com maior destaque no Brasil sendo que representa 90% da 

produção de óleo. 



19 
 

O processo de fritura dos alimentos tem se tornado a preferência da maioria da 

população devido a rapidez, já que a população tem cada vez menos tempo para preparar suas 

refeições; praticidade, baixo custo e o sabor agradável. 

De acordo com Rabelo et al. (2008) quando o óleo de cozinha é submetido a fritura 

acaba se degradando devido as altas temperaturas, o que tem levado a pesquisas sobre as 

alterações produzidas no mesmo e o momento certo de descarte. 

Ao ser aquecido várias vezes em altas temperaturas o óleo se degrada modificando sua 

qualidade, adquirindo uma coloração escura, se torna viscoso e com odor e sabor desagradável, 

o que o inviabiliza para reuso no consumo por ser prejudicial à saúde. Não há uma lei que 

determine quantas vezes o óleo pode ser reutilizado, as pessoas geralmente o descartam quando 

percebem essas alterações em sua composição (SCHEFFER et al., 2015; BOTARO, 2009). 

Quando o óleo de fritura atinge a temperatura de 200ºC ocorre uma alteração em sua 

composição, há diminuição de ácidos graxos, que são consideradas as gorduras boas para a 

saúde; e aumento da viscosidade, acarretando assim, substâncias prejudiciais à saúde 

(KOSLOWKI, 2015). 

Segundo Botaro (2009), os alimentos fritos se ingeridos em excesso tem causado 

sobrepeso e obesidade na população e por conseguinte diversas outras doenças associadas a 

estas como problemas cardíacos, estomacais, colesterol, triglicerídeos.  

Ainda nesse pensamento, os resíduos oleosos que se acumulam nas canalizações da 

rede de esgoto também podem se acumular nas artérias coronarianas, pois quando o óleo é 

submetido à altas temperaturas liberam substâncias que prejudicam o coração (RICCI et al., 

2007). 

Comumente as pessoas despejam óleo residual de cozinha na pia ou no solo, gerando 

assim, além de maus odores, danos ao meio ambiente, principalmente a rede de esgoto e rios. 

A resolução n° 430, de 13 de maio de 2011, que dispõe sobre as condições e padrões 

de lançamento de efluentes traz em seu art. 3º que “os efluentes de qualquer fonte poluidora 

somente poderão ser lançados diretamente nos corpos receptores após o devido tratamento”. 

Em sua seção 2 aborda as condições e Padrões de Lançamento de Efluentes, sendo: 

I - condições de lançamento de efluentes: 

e) óleos e graxas: 

1. óleos minerais: até 20 mg/L; 

2. óleos vegetais e gorduras animais: até 50 mg/L (BRASIL, 2011, cap. II, Art. 16°). 

Segundo dados da Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) 

“O limite legal mais restritivo de lançamento (50 mg/L), permite lançar aproximadamente uma 
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gota de óleo por litro. Dessa forma, em tese, 1 litro de óleo poluiria 20.000 litros de água” 

(SABESP, 2007, pag. 14).  Outros autores como Silva et al. (2011), dizem que um litro de óleo 

de cozinha pode poluir cerca de 10.000 litros de água, já Lopes et al. (2009) afirma que um litro 

de óleo polui um milhão de litros de água. O que mais importa nessas estimativas não é a 

quantidade exata de água poluída, mas sim entender que o óleo de fritura é um resíduo altamente 

poluente se descartado de maneira inadequada. 

 O óleo de cozinha possui densidade menor que a da água criando assim uma barreira 

sobre a mesma que dificulta a troca de gases entre a água e a atmosfera, retém sólidos e causa 

a morte de seres vivos aquáticos (FERNANDES et al., 2008; LOPES et al., 2009). 

O óleo de fritura quando lançado nos esgotos pluviais e sanitários, se mistura com a 

matéria orgânica e assim causa entupimentos nas tubulações, provocando o aumento das 

pressões internas que podem fazer com que o esgoto se infiltre no solo poluindo o lençol freático 

ou o refluxo do mesmo. Em bocas de lobo causam obstruções e mau odores (GOMES et al., 

2013). 

Ainda segundo Gomes et al (2013, p.2), “Jogados no solo, matam a vegetação e os 

microrganismos, destruindo o húmus, causando infertilidade da área, podendo atingir o lençol 

freático, inutilizando os poços da região de entorno”. 

Os resíduos oleosos provenientes de fritura, ao atingirem os corpos d’água acabam 

sendo degradados e servindo de alimento para microrganismos consumidores de oxigênio 

dissolvido, assim contribuem para o aumento desses microrganismos e consequentemente para  

redução ou até escassez de oxigênio dissolvido no meio aquático, o que provoca a morte dos 

demais seres vivos que também necessitam do oxigênio para sobrevivência, além disso ao se 

decompor, o óleo emite metano à atmosfera contribuindo assim para o efeito estufa (FREITAS 

et al. , 2010; FERNANDES et al., 2008 ). 

Conforme Scheffer et al. (2015), o óleo impermeabiliza o solo dificultando a entrada 

da agua da chuva causando enchentes. 

 

2.4 USOS RECICLÁVEIS DO ÓLEO RESIDUAL DE FRITURA 

 

Segundo Miyashiro et al. (2013), no Brasil a utilização do óleo residual de fritura se 

divide na fabricação de sabões e biodiesel. Nesse caso o biodiesel é favorável para a população 

pois reutiliza uma matéria prima de baixo custo e fácil acesso, aumenta a vida útil do motor dos 

veículos e há menor emissão de gases causadores do efeito estufa. 
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Dentre as diversas utilidades do óleo residual de fritura, Oliveira et al. (2009) e Reis 

et al. (2007), destacam:  

 Fabricação de sabão e detergentes 

 Farinha básica para ração animal 

 Produção de biodiesel, obtendo-se glicerina como subproduto 

 Resina para colas e tintas industriais  

 Amaciante de couro 

 Cosméticos 

 Lubrificante para as formas de fabricação de tijolos de plástico 

 Queima em caldeira para produção de energia  

Segue uma breve descrição das duas principais atividades realizadas com o óleo 

residual de fritura que são o biodiesel e o sabão. 

 

2.4.1 Utilização do óleo de cozinha para a fabricação do sabão 

 

Os sabões são produzidos a partir da reação de óleos e gorduras com uma base, 

geralmente o hidróxido de sódio, mais conhecido como soda cáustica; dessa reação também é 

formado o glicerol ou glicerina (VILELLA, 2010). 

Óleo/gordura + base   glicerol + sabão  

O sabão feito com cinzas foi o primeiro a existir e teve sua origem a partir da gordura 

de animais sacrificados em rituais religiosos no monte Sapo; esta se misturava as cinzas, ficando 

então uma mistura de ácido graxo e material alcalino. Esta mistura escorria para o rio e ao lavar 

roupas as mulheres notavam que aquele material limpava suas roupas. Assim, percebendo de 

onde vinha o material deram-lhe o nome de sabão (CORREIA et al., 2013).  

A prática de fabricação de sabão caseiro vem se tornando muito comum, além de 

eficiente na limpeza, para muitas pessoas é uma forma bastante lucrativa, principalmente 

quando o óleo é proveniente do seu lar. No entanto, para Oliveira et al. (2014) essa prática 

caseira não é recomendada, pois em sua receita vai soda cáustica e as pessoas não costumam 

utilizar equipamentos de proteção individual, sendo esta prejudicial à saúde humana.  

O sabão caseiro se degrada mais rápido em relação aos demais por não conter fósforo. 

O fósforo em excesso causa a eutrofização, desse modo a água fica imprópria para todo tipo de 
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vida aquática pela proliferação de algas tóxicas, que promovem sabor ruim e mudança de cor 

na água, além de favorecer inúmeras doenças (NASCIMENTO et al., 2010; TUCCI et al, 2006). 

O óleo residual de fritura proveniente do setor alimentício somado ao residencial 

formam uma reserva significativa para a fabricação de novos produtos. Sendo que a alternativa 

de produção do sabão é uma destinação adequada pois contribui com o meio ambiente e 

financeiramente com a comunidade que a realizar. 

A prefeitura de Porto Velho, RO, juntamente com a secretaria de meio ambiente vem 

apoiando mulheres de associações de catadores de material reciclável na fabricação de sabão 

ecológico. A cidade possui dois pontos de óleo descartado e os produtos são vendidos em 

faculdades, empresas, escolas e conta com uma auxiliar química (RONDONIA, 2011). 

Várias receitas de sabão são utilizadas comumente, de acordo com Catella et al. (2009), 

tem-se a seguinte receita que rende aproximadamente 20 a 25 pedaços de sabão dependendo do 

tamanho que for cortado, ressaltando que, para que a qualidade do mesmo não seja prejudicada 

é importante que se coe o óleo em uma peneira fina: 

 1,5 litro de agua quente  

 6 litros de óleo de cozinha usado 

 Essência aromática (opcional) 

 1 kg de soda caustica em escamas 

 

2.4.2 Utilização do óleo de cozinha para a produção de biodiesel 

Segundo Loss, 2011, a produção de biodiesel no Brasil teve início em 1920 pelo 

Instituto Nacional de Tecnologia. Quando começou a se utilizar biocombustíveis, não se teve 

êxito a ideia pois o petróleo era abundante na natureza e a questão ambiental não tinha a devida 

importância. Então, a partir dos anos 70 devido à crise do petróleo, ganhou força com a criação 

do Plano de Produção de Óleos Vegetais para Fins Energéticos.  

O biodiesel pode ser produzido pelas seguintes espécies: soja, cana de açúcar, babaçu, 

mamona, beterraba, milho, algas, canola dendê, entre outras. Por ser um combustível produzido 

a partir de óleos vegetais ou gorduras animais, o biodiesel contribui para a redução de emissão 

de dióxido de carbono, partículas poluentes e enxofre; sendo que, uma tonelada de biodiesel 

evita a emissão de 2,5 toneladas de CO2 para a atmosfera (MENEZES et al., 2010; REIS et al., 

2012). Rabelo et al. (2008) enfatiza que o biodiesel é uma alternativa barata e que diminui a 

emissão de poluentes. 
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O óleo de soja é a “matéria prima mais abundante para a produção de biodiesel no 

Brasil” (HENRIQUE DIB, 2010, pag.12). 

Murta et al.(2009) explica que o biodiesel é resultado do processo de transesterificação 

de óleos e gorduras brutos ou de óleo de fritura usados. Esse processo de transesterificação é a 

junção do óleo vegetal com um álcool, formando assim ésteres que vão compor o biodiesel. 

Embora existam outros processos este é o mais viável e utilizado por ser mais econômico. O 

processo de transesterificação para Nascimento et al.(2010) é remover a glicerina do óleo 

vegetal, o que faz ele se tornar menos viscoso e fino. 

Reutilizar o óleo de fritura usado para a produção de biocombustível traz diversos 

benefícios, como evitar o descarte inadequado, aumento da produção e utilização do biodiesel, 

diminuição da emissão de gases de efeito estufa, evitar que grandes áreas de terra sejam usadas 

para plantio de culturas para esse fim e não para alimentação. Além desses, tem-se a criação de 

empregos em todo setor produtivo (SANTOS et al., 2016). 

Os benefícios da utilização do óleo residual para a fabricação do biodiesel ainda, pode 

ser utilizado nos meios de transporte e geração de energia, ele diminui a poluição por emissão 

de dióxido de carbono e não emite enxofre (NASCIMENTO et al., 2010). 

Conforme Dib (2010), o custo dos óleos vegetais faz com que o biodiesel não seja bem 

visto economicamente em relação ao diesel de petróleo, por isso que é de extrema importância 

programas e incentivos do governo para o uso de óleo residual de fritura como matéria prima 

para a produção de biocombustível. Entre as suas vantagens se destacam a disponibilidade do 

óleo já processado, baixo custo e destinação adequada. 

O biodiesel, de acordo com Miguel et al (2014), possui em sua composição em média 

70% do óleo de cozinha usado.  

 

2.5 LOGÍSTICA REVERSA 

 

A PNRS no capítulo II, art. 3º, XII, define logística reversa como:  

[...] instrumento de desenvolvimento econômico e social caracterizado por 

um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a 

restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento, em seu 

ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra destinação final ambientalmente 

adequada (BRASIL, 2010). 

Na logística reversa há o retorno de matérias primas secundárias para a empresa, estas 

vão desde produtos com defeitos, materiais perigosos, até produtos usados que podem ser úteis 

novamente ao consumidor com menor custo (LAGO et al, 2016; NASCIMENTO et al., 2010). 
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A logística reversa é um instrumento importante para as empresas por ter vantagem 

econômica e ainda proporcionar a empresa uma imagem de responsabilidade ecológica e social, 

no sentido da geração de emprego e renda (SANTOS et al., 2012). 

O produto final derivado do óleo de cozinha usado poderá ter seu custo reduzido em 

relação ao produto feito com óleo virgem e assim a empresa ter seu nome valorizado diante do 

consumidor (PITTA JUNIOR et al., 2009). 

Mattos, 2014 considera a logística reversa como responsável por providenciar o 

retorno dos produtos de pós venda e pós consumo a seus destinos. Sendo que os bens de pós 

venda retornam como produtos com prazo vencido, grande quantidade estocada, produtos 

defeituosos, com falta de qualidade 

De acordo com Leite (2002), bens de pós – consumo são aqueles que após o uso ainda 

são possíveis de reutilização. A logística reversa pós - consumo então, tem o objetivo de agregar 

valor a estes produtos que já não possuem serventia ao proprietário original retornando-os ao 

ciclo produtivo por meio principalmente da reciclagem, como é o caso do óleo residual de 

fritura. 

É importante destacar que os bens de pós consumo não precisam 

necessariamente retornar a cadeia de origem ou a elos anteriores da cadeia de 

negócios. Esses produtos podem seguir adiante, sendo enviados como matérias primas 

secundarias ou componentes a outras industrias, onde se inicia o processo de produção 

de um novo produto em uma nova cadeia de suprimentos (BINOTO, 2010, pag.21). 

A logística reversa do óleo residual de fritura depende dos seguintes processos: 

acondicionamento, coleta, armazenagem e movimentação; além destes tem-se também o 

mapeamento das rotas dos pontos de coletas (PITTA JUNIOR et al., 2009). 

Basicamente, segundo Miguel at al., 2014 as etapas se resumem da seguinte forma: 

 Acondicionamento: em garrafas pet e bombonas de plástico. 

 Coleta: veículos tanque, com adaptação adequada para retirada do óleo das bombonas. 

 Armazenagem: tanques de maior volume, este deve estar de acordo com a lei e normas 

de segurança.  

 Movimentação: garrafas pet até os pontos de coleta para armazenagem em bombonas e 

destas para os caminhões tanque. 

A etapa de coleta do óleo residual necessita de uma rede logística reversa que garanta 

o fornecimento continuo para a unidade produtora. Ações de conscientização dos proprietários 
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e funcionários de redes de alimentação são importantes para que haja padrões de utilização do 

produto, separação de resíduos, correta armazenagem e coleta (MURTA et al., 2009). 

A criação de um PEV (ponto de entrega voluntário) de óleo de fritura pode 

ser realizada em condomínios ou bairros. Escolas, igrejas e instituições públicas são 

locais estratégicos que podem proporcionar o destino ambientalmente correto a esse 

resíduo altamente poluidor (BINOTO, 2010, pag.24) 

Mattos, 2014 enfatiza que a logística reversa é pouco adotada devido a alguns fatores 

como: 

 Dificuldade da empresa atingir um volume considerável de suprimentos que a torne 

viável economicamente. 

 Falta de conhecimento de gestores e sociedade quanto a importância do processo para 

o ambiente. 

Sendo que esses dois fatores, ainda, segundo o autor, poderiam ser resolvidos com a 

atuação do governo, organizações e sociedade. 

 

2.6 COLETA SELETIVA E RECICLAGEM DO ÓLEO DE COZINHA 

 

De acordo com a Lei n° 12.305/2010 que institui a Política Nacional de Resíduos 

Sólidos (PNRS), a coleta seletiva é definida como “coleta de resíduos sólidos previamente 

segregados conforme sua constituição ou composição” (BRASIL, 2010, cap. II, Art. 3°). 

Segundo Lomasso et al (2015) a ideia de reciclar se iniciou em 1940 devido a segunda 

guerra mundial onde os Estados Unidos investiu grandemente em armas, levando a economia 

à ruína, assim, alguns materiais como papel, tecido alumínio ficaram escassos fazendo com que 

as pessoas por incentivo do governo doassem seus resíduos para reaproveitar na indústria. 

A reciclagem é uma atividade de extrema importância pois evita o desperdício e a 

poluição do meio ambiente. Segundo Miyashiro et al. (2013), a reciclagem vem se tornando 

cada vez mais necessária e muitas empresas já vem adotando a economia verde como lema e 

nisso entra também a reutilização do óleo residual de fritura utilizados não só em residências 

mas também em estabelecimentos, lanchonetes, supermercados, bares e restaurantes. Tal 

alternativa além de barata abre portas para a criação de novos mercados de trabalhos. 

De acordo com o art.8º, são instrumentos da Política Nacional de Resíduos Sólidos:  

III – a coleta seletiva, os sistemas de logística reversa e outras ferramentas 

relacionadas a implementação da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida 

dos produtos. 

IV – o incentivo à criação e ao desenvolvimento de cooperativas ou de outras formas 

de associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis (BRASIL, 2010, 

cap. III, Art. 8°) 



26 
 

Ainda para acesso a recursos da União em seu art.18º vem complementando que serão 

priorizados os municípios que implantarem a coleta seletiva com a participação de cooperativas 

ou outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis formadas 

por pessoas físicas de baixa. 

Thode Filho et al. (2013), ressalta que em países da Europa e Estados Unidos da 

América – EUA o óleo residual possui alto valor agregado, onde o foco da reciclagem é o 

biocombustível que posteriormente são utilizados no transporte público. Nos EUA, estado de 

Califórnia por exemplo, há serviço gratuito de coleta de óleo que gerou em 2012 cerca de 3.308 

empregos diretos. 

Nesse sentido, Habermann (2015), acrescenta que o crescimento econômico deve estar 

associado com a inclusão social e preservação do meio ambiente. 

Schalch et al. (2002) cita como vantagens da coleta seletiva:  

 Boa qualidade dos materiais recuperados  

 Menor quantidade de resíduos rumo aos aterros sanitários  

 O estímulo à cidadania 

 A possibilidade de parcerias entre escolas, empresas, catadores, etc. 

 

2.6.1 Exemplos de empresas recicladoras 

 

Existem no Brasil diversas empresas do ramo de coleta e reciclagem de óleos residuais 

de fritura, porém elas não abrangem todos os estados e municípios. Segundo Nascimento et al. 

(2010), são inúmeras as vantagens de se reciclar o óleo de cozinha, sendo: fonte de renda, 

estímulo do comércio entre cooperativas, a empresa participante é valorizada no mercado, 

garantia de uma destinação correta para seus resíduos oleosos, diminuir a poluição atmosférica, 

diminuição de gastos com equipamentos de limpeza de tubulações. A seguir tem-se exemplos 

de algumas empresas que atuam no país. 

A ONG denominada Ação Triângulo no município de Santo André, Grande São Paulo 

possui pontos de troca espalhados em escolas, comércios, condomínios, igrejas, etc.; onde as 

pessoas trocam o óleo usado por sabão produzido como forma de incentivo à reciclagem. Ela 

gera emprego e renda para jovens da periferia e cooperativa associada com a coleta de garrafas 

PET (OLIVEIRA et al., 2014). 
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Pitta Junior et al. (2009), apresenta em seu artigo a Bioauto, Ong Trevo e Marim, 

empresas de São Paulo, que também contribuem para a reciclagem do óleo de cozinha usado. 

A empresa Bioauto da cidade de São Paulo é uma empresa que reutiliza o óleo usado 

para a produção de biodiesel, além de realizar palestras, campanhas e eventos com o tema 

ambiental e ainda dar prêmios as escolas que possuem pontos de entrega voluntária. 

A ONG Trevo teve início em 1992, localizada na zona leste de São Paulo, onde coleta 

cerca de 250 toneladas por mês de óleo residual em mais de 2 mil estabelecimentos cadastrados 

e gratifica com R$ 0,25 por litro retirado, no ato da coleta. 

A Marim, também de São Paulo, é uma empresa que lida com o gerenciamento de 

diversos resíduos. Em 2007 criou o projeto “De Olho no Óleo”, em parceria com o poder 

público. Desenvolvem trabalho educacional na rede municipal de ensino. 

A Biocoleta vem mostrando um novo projeto para melhoria da coleta de óleo. A 

empresa surgiu em 2008 como atuante no desenvolvimento de projetos de coleta de óleo 

residual de fritura no estado de Goiás. Esta elaborou um suporte para coleta do óleo chamado 

de Biocoletor (FIGURA 1), tendo em vista a praticidade para armazenar o mesmo.  

 

Figura 1 - Suporte para coleta de óleo – Biocoletor 

Fonte -  Biocoleta, 2008  

 

A Ambiental Santos vem atuando no Paraná desde 1996 na coleta e reciclagem de 

óleos e gorduras das indústrias alimentícias, sendo a única empresa que aproveita todo o 

efluente gerado no processo. 

Percebe-se que as empresas de reciclagem se encontram em sua maioria nas cidades 

da região centro-sul, onde se concentra a maior parte da população e PIB; porém algumas já 

vem sendo desenvolvidas em outras cidades como a Indama que atua desde 1997 na reciclagem 

do óleo nos estados do Maranhão e Rio Grande do Norte, tendo no ano de 2016 iniciado as 
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coletas na região metropolitana de Teresina e em 2017 iniciando suas coletas em todos os 

estados do Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, AL, SE e BA). 

 

 

 2.7 EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 

A questão da disposição inadequada do óleo residual de fritura ainda é algo pouco 

discutido, muitas pessoas o jogam em qualquer local por falta de conhecimento e as que fazem 

sabão ou utilizam-no de alguma outra forma também não sabem que além da importância 

econômica esse ato contribui para minimizar danos ambientais. Nesse sentido, a educação 

ambiental desempenha um papel importante pois através dela a comunidade adquire o 

conhecimento que nem sempre se obtém em escolas, trabalho; e passa a ter uma conduta 

ambientalmente favorável que juntamente com outras ações contribuirá para evitar o descarte 

inadequado e poluição ambiental. 

De acordo com a Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999, que dispõe sobre a Educação 

Ambiental e institui a Política Nacional de Educação Ambiental em seu capítulo I, art. 1º:  

Entendem-se por educação ambiental os processos por meio dos quais o 

indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, 

atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso 

comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade (BRASIL, 

1999). 

Segundo Medeiros et al. (2011), a educação ambiental proporciona aos educandos uma 

nova visão do meio ambiente, sendo essencial em todos os níveis de escolaridade 

principalmente nos períodos iniciais devido a facilidade de aprendizagem e disseminação de 

ideias das crianças em relação aos adultos. 

 

3 METODOLOGIA 

 

O presente estudo foi realizado no município de Ji-Paraná, localizado na porção 

Centro-Leste do estado de Rondônia. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), 2010 e da Câmara de Ji-Paraná, 2017, o município possui uma área 

territorial de 6.896,648 km2, com população de 116.610 habitantes, sendo que cerca de 90% 

residem em zona urbana. O número de famílias é de 33.708. As principais atividades 

econômicas são as indústrias de pequeno e médio porte, laticínios e a pecuária bovina e possui 

um PIB per capita a preços correntes – 2013 de 18.143,58 reais.   
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         Figura 2 - Mapa de localização do município de Ji-Paraná – RO. 

 Fonte: Autora, 2016 

 

A população urbana do município está distribuída em 48 bairros. A ideia de direcionar 

resíduos de óleo de cozinha para a cooperativa de catadores de materiais recicláveis do 

município, fez com que a pesquisa abordasse dados quantitativos e trouxesse os resultados em 

função dos bairros para que servisse de base para a mesma sobre quais possuem maiores 

contribuições e disponibilidade de entrega, bem como a elaboração de mapas com essas 

características. 

Para realização deste estudo foram selecionados restaurantes, pizzarias e padarias de 

médio e grande porte, pastelarias nas feiras e residências da cidade de Ji-Paraná, RO. 

A escolha de comércios maiores se deu somente pelo fato destes estabelecimentos 

gerarem uma quantidade considerável de óleo como resíduo e pela possibilidade de doações, 

pois a maior parte dos comércios de porte menor já reutilizam o óleo de cozinha para produção 

de sabão; e ainda pelo município de Ji-Paraná possuir uma quantidade relevante de 

estabelecimentos do gênero alimentício, visando obter-se um estudo mais sucinto. Os dados 

fornecidos pela Vigilância Sanitária do município traziam um total de 881 comércios que 

poderiam utilizar o óleo residual de fritura, sendo que são dados antigos e alguns deles não 

existem mais, além de que, seriam dados extensos para a pesquisa. 
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Para seleção da amostra, que totalizou 15 estabelecimentos, foram considerados como 

critérios: fazer uso do óleo de cozinha para fritura, disponibilidade de atendimento ao 

pesquisador, presença do gerente ou dono do estabelecimento e maior número de clientela. 

Apesar de um número relativamente pequeno de comércios utilizados na pesquisa, este 

se torna suficiente para a proposta de análise que é verificar a quantidade de óleo residual de 

fritura gerado e os procedimentos adotados para o seu descarte. 

 

3.1 PROCEDIMENTOS DE COLETA E DE ANÁLISE DE DADOS  

 

Na primeira etapa foi realizado um levantamento bibliográfico sobre o assunto, 

principalmente em artigos científicos, revistas e livros online, além de sites com assuntos sobre 

o reuso do óleo de cozinha, logística reversa, educação ambiental e a legislação ambiental 

existente. 

Foram realizados posteriormente, questionários em restaurantes, padarias, pizzarias e 

pastelarias nas feiras. Para as empresas os questionários aplicados foram impressos, sendo as 

perguntas apresentadas no quadro 1, a fim de atingir o objetivo: Efetuar diagnóstico das 

empresas do ramo alimentício geradoras de resíduo de óleo no município de Ji-Paraná com 

vistas a subsidiar o gerenciamento sustentado.  

            Quadro 1: questionário referente aos estabelecimentos 

Perguntas 

1. Qual a sua escolaridade? 
2. Quantas pessoas trabalham neste estabelecimento? 

3. Em qual bairro fica o seu estabelecimento? 

4. Quantos litros de óleo são utilizados semanalmente neste estabelecimento? 

5. Qual destino é dado ao óleo de cozinha depois do uso neste estabelecimento? 

6. Em sua opinião qual a importância do reaproveitamento do óleo de cozinha? 

7. O (a) senhor (a) doaria o óleo de cozinha usado para a reciclagem? 

8. Por qual motivo? 

9. Seria possivel armazenar o óleo de cozinha utilizado em seu estabelecimento 

por alguns dias ate ser encaminhado para a reciclagem? 

10. Por quanto tempo? 

11. Caso exista algum local de entrega seria possível levar o óleo utilizado até este 

local? 

             Fonte: Autora, 2017 
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O questionário é uma forma muito utilizada para coleta de dados e pode ser definido 

como a técnica investigativa cujo intuito é obter das pessoas informações sobre diversos 

assuntos, como conhecimentos, interesses, valores, etc.; variáveis que interferem em uma 

investigação (GIL, 2008)  

O questionário para os estabelecimentos conteve 13 questões objetivas e duas 

discursivas. As questões abordaram assuntos como a quantidade de óleo utilizada e seu destino 

final, a importância do reaproveitamento do óleo para os empresários e se doariam para a 

reciclagem. 

Ressaltando que para manter sigilo, os nomes das empresas e funcionários não serão 

divulgados, ainda que os mesmos não tenham pedido para que não fossem divulgados. 

O questionário para o primeiro distrito foi aplicado nos dias 5 de janeiro de 2017 e 02 

de fevereiro de 2017 nos estabelecimentos e no Feirão do Produtor, mais especificamente, nas 

barracas dos pastéis, no dia 26 de janeiro de 2017 (FIGURA 3 a); para o segundo distrito no dia 

04 de maio de 2017 (FIGURA 3 b). 

 
Figura 3 - (a) Aplicação do questionário no Feirão do Produtor no primeiro distrito de Ji-Paraná, RO. Janeiro de 

2017 e (b) em estabelecimento no segundo distrito. Maio de 2017. 

Tendo em vista a preocupação de compreender o que a população de Ji-Paraná entende 

sobre a importância da reciclagem do óleo de cozinha e como o destinam em suas residências, 

a segunda fase foi realizada com a aplicação de questionários online por meio do Formulários 

(a) (b) 
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Google; os convites para participação do mesmo se deu por via e-mail e redes sociais, como 

mostra a Figura. 

 
Figura 4 -  Convite para participação do questionário online 

Fonte: Autora, 2016 

 Tal formulário foi escolhido como parte dos métodos por abranger um maior número 

de pessoas em diferentes locais e em curto período de tempo, além do mesmo gerar gráficos 

com a quantidade por meio de porcentagem da população que respondeu em cada alternativa 

dada. Deste modo, levantou-se os seguintes questionamentos, para atingir o objetivo: Verificar 

a geração de resíduo de óleo de cozinha no município de Ji-Paraná e traçar um panorama para 

o gerenciamento adequado: 

         Quadro 2: Questionário referente as residências e seus objetivos 

Perguntas 

1. Qual é a sua idade? 
2. Qual a sua escolaridade? 

3. Quantas pessoas moram na sua residência? 

4. Qual bairro fica a sua residência? 

5. Com qual frequência o óleo de cozinha para fritura é utilizado em sua residência? 

6. Quantos litros de óleo são utilizados mensalmente em sua residência? 

7. Qual destino é dado ao óleo de cozinha depois do uso em sua residência? 

8. Em sua opinião qual a importância do reaproveitamento do óleo de cozinha? 

 

9. Caso exista algum local de entrega seria possível levar o óleo utilizado até este 

local? 

10. Seria possivel armazenar o óleo de cozinha utilizado em sua residencia por alguns 

dias ate ser encaminhado para a reciclagem? 

11. Por quanto tempo? 

          Fonte: Autora, 2017  
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Para contemplar o objetivo: Avaliar o projeto PRÓLEO, que é de iniciativa da 

Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis de Ji- Paraná-RO (COOCAMARJI) em 

parceria com o projeto ECONSCIENTES foi feito o contato com o membro do projeto Vilton 

Pinto, onde se buscou informações sobre o projeto, bem como a leitura de materiais fornecidos 

pelo mesmo para melhor compreensão dos objetivos do projeto. 

Por fim, a análise dos dados se deu por meio de uma abordagem quantitativa, onde as 

amostras pesquisadas foram representadas por meio de tabelas e gráficos. Para tal, os dados 

coletados foram manipulados no software Action versão 3.1 da Estatcamp, como suporte do 

Excel, bem como o próprio Excel. 

Através dos questionários aplicados à população e aos estabelecimentos pode-se 

compreender diferentes pontos de vista sobre o tema destinação do óleo de cozinha usado. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 DIAGNÓSTICO DOS ÓLEOS RESIDUAIS NOS ESTABELECIMENTOS 

ALIMENTÍCIOS 

 

Foram aplicados questionários para 15 estabelecimentos alimentícios (TABELA 1) no 

município de Ji-Paraná, RO, sendo estes respondidos pelos proprietários e gerentes do mesmo. 

Tabela 1: tipos de estabelecimentos alimentícios  

Tipo de estabelecimentos Quantidade Entrevistado 

Padarias 2 Proprietários 

Pastelarias 5 Proprietários 

Pizzarias 3 Gerentes 

Restaurantes 5 Gerentes 

 Fonte: Autora, 2017 

O volume total de óleo utilizado pelos mesmos é de 615 litros semanais sendo que a 

quantidade por estabelecimento pode variar em torno de 20 a 120 litros por semana. 

A primeira questão foi sobre o grau de escolaridade do entrevistado, como mostra a 

Tabela 2, onde a maioria possuem nível médio, totalizando 66,67 %, 3 pessoas com ensino 

superior e duas com o ensino fundamental.  
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Tabela 2 – Grau de escolaridade do entrevistado 

Escolaridade Quantidade % Amostra 

Não Alfabetizado 0 0 

Ensino Fundamental 2 13,33 

Ensino Médio 10 66,67 

Ensino Superior 3 20,00 

Total 15 100% 
Fonte: Autora, 2017 

Referente a segunda questão a Tabela 3 mostra que 86,67% dos estabelecimentos 

analisados possuem cinco ou mais funcionários.  

 

Tabela 3 – Número de funcionários por estabelecimento 

Funcionários Quantidade % Amostra 

Um 0 0 

Dois 0 0 

Três 0 0 

Quatro 2 13,33 

Cinco ou mais 13 86,67 

Total 15 100% 
Fonte: Autora, 2017 

Os bairros participantes da pesquisa se encontram na Figura 5, onde observa-se que 

40% dos estabelecimentos estudados se encontram no primeiro distrito (composto pelos bairros 

Centro, Dois de Abril, Jardim dos Migrantes, Urupá ), 33,3% no segundo distrito (composto 

pelos bairros Juscelino Kubitschek, Nova Brasília e Vila Jotão) e 26,7% são as barracas de 

pastéis que funcionam em ambos distritos nas feiras, embora o questionário tenha sido aplicado 

no Feirão do Produtor, localizado no bairro Dois de Abril; ressaltando que não foram 

entrevistados todos os donos das barracas pois alguns não tiveram disponibilidade de tempo 

para responder ou não tiveram interesse em participar. 
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Figura 5 - bairros participantes da pesquisa 

Fonte: Autora, 2017 

 

A Figura 6 apresenta a quantidade que cada estabelecimento consome semanalmente, 

sendo que no primeiro distrito o consumo semanal é de 265 litros, no segundo distrito de 197 

litros e nas pastelarias do Feirão de 153 litros. Assim, pode-se observar que a quantidade geral 

de óleo de fritura se analisada mensalmente daria uma quantidade de 2.460 litros ou mais.  
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                    Figura 6 - Bairros e consumo de óleo mensal 

                  Fonte: Autora, 2017 

 

Como questão importante da pesquisa procurou-se saber qual o destino dado ao óleo 

de cozinha após seu uso no estabelecimento e a Figura 7 mostra o resultado, onde as respostas 

foram organizadas em 9 classes, e de modo a saber qual a influência delas com o grau de 

escolaridade. 

 
                        Figura 7 - Destinação do óleo residual de fritura correlacionado à escolaridade 

                    Fonte: Autora, 2017 

 

Analisando a Figura, pode-se perceber que os proprietários dos estabelecimentos, 

independentemente do nível de escolaridade já reaproveitam o óleo de cozinha de alguma 

forma, sendo predominante a fabricação de sabão, dentre esses há os que também vendem o 

óleo usado, que utilizam para acender o fogo e enviam para a reciclagem. Porém, o que se 

observa é que a quantidade de óleo gerada pelos estabelecimentos é muita se utilizada somente 

para essas atividades declaradas; como por exemplo o que produz 120 litros semanais. 
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Nesse restaurante, a entrevistada disse que o óleo residual de fritura é armazenado em 

tambores (FIGURA 8), onde uma parcela é utilizada para fazer sabão no próprio local, sendo 

este empregado para limpeza ambiente (FIGURA 9), uma quantia vai para a propriedade rural 

da empresa onde também é usado para o mesmo fim, e também é enviado para a reciclagem, 

no caso, doações para a fabricação de sabão quando há procura, e o restante fica armazenado; 

segundo a mesma já está lá há um bom tempo. 

 

 

Figura 8 - Óleo armazenado em tambores em estabelecimento de Ji-Paraná, RO. Junho de 2017 

Fonte – Autora (2017). 
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                                   Figura 9 - Sabão líquido sendo preparado pela funcionária da empresa.                   

                                  Fonte – Autora (2017). 

 

Além da fabricação de sabão e venda do óleo residual de fritura, a opção envia para a 

reciclagem é praticada por três estabelecimentos, sendo que dois são doam para a fabricação de 

sabão e um envia para a indústria de asfalto localizada no setor industrial da cidade. 

De acordo com o pesquisador Haifang Wen, da Universidade de Washington é 

possível se obter um asfalto da mesma qualidade que o composto por petróleo com o uso de 

óleo de cozinha residual (INOVAÇÃO TECNOLOGICA, 2014). 

Segundo o mesmo, essa técnica reduz o preço da pavimentação. “Atualmente, uma 

tonelada do piche que funciona como ligante para o asfalto já custa cerca de metade do preço 

de uma tonelada de gasolina” (WEN, 2014). Tal material foi submetido a testes mecânicos de 

resistência e temperatura, sendo aprovado até mesmo em condições extremas. 

A pergunta de número 6 buscou saber a importância do reaproveitamento do óleo de 

cozinha, dado uma escala de 1 a 10, onde observou-se que as respostas obtidas foram de cinco 

a dez. De acordo o nível de escolaridade dos participantes e suas respostas a Figura 10 mostra 

que todos do ensino superior avaliaram como muito importante de 9 a 10, do ensino médio uma 

avaliou com 7 e duas marcaram 5; os de ensino fundamental marcaram a opção 6. 
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Figura 10 - Importância do reaproveitamento do óleo de cozinha e nível de escolaridade 

Fonte: Autora, 2017 

 

Através da observação no momento da aplicação do questionário foi possível concluir 

que a consciência ambiental sobre o reaproveitamento do óleo de cozinha ainda não é realmente 

conhecida pela maioria dos que possuem ensino médio e fundamental, pois, quando 

respondiam, afirmavam não possuir entendimento sobre o assunto mas que devia ser 

importante, ficando evidente a falta de informação a respeito. 

A pergunta de número 7 busca saber dos proprietários se eles doariam o óleo de 

cozinha usado para a reciclagem. Nota-se que 10 pessoas disseram que doariam, 4 não doariam 

e uma respondeu que depende. Em complemento a esta, a pergunta de número 8 questiona o 

motivo pelo qual essa doação seria ou não feita e as respostas se encontram na seguinte Figura. 

 

Figura 11 - Justificativa para a doação ou não do óleo residual de fritura 

Fonte: Autora, 2017 
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Nessa questão é possível perceber que somente duas respostas envolveram o meio 

ambiente e um disse por ser reaproveitável, ficando claro que não há conhecimento sobre o 

assunto, que a reciclagem que é feita envolve mais o lado econômico que o ambiental. 

O entrevistado que adicionou a opção “depende”, respondeu que venderia para a 

empresa de reciclagem assim como já faz para a população que o procura, sendo que ele vende 

por 1 real o litro de óleo usado. 

Quanto as pessoas que não doariam, os motivos foram porque já faziam o uso para 

sabão, acender o fogo do fogão à lenha ou porque já vendem. 

A questão 9 buscou saber dos que disseram que doariam para a reciclagem se seria 

possível armazenar o óleo no estabelecimento por alguns dias e todos responderam que sim e 

por conseguinte a questão 10 traz o tempo que o mesmo poderia ser armazenado o que se 

exemplifica na tabela 4, onde 5 pessoas poderiam armazenar até uma semana, 4 até duas 

semanas e uma pessoa até um mês. 

 

Tabela 4 – Período de armazenamento do óleo de cozinha no estabelecimento 

Período Quantidade % Amostra 

Uma semana 5 20 

Duas semanas 4 16 

Um mês  1 4 

Total 10 40% 
Fonte: Autora, 2017 

Sobre um possível local de entrega do óleo de cozinha usado, a questão 11 busca saber 

se o proprietário poderia levá-lo até este local e somente três responderam que sim, os outros 

sete responderam que não poderiam, pois não teriam tempo para realizar esta entrega. 

 

4.2 DIAGNÓSTICO DOS ÓLEOS RESIDUAIS NOS DOMICÍLIOS  

 

O questionário para a população foi elaborado de forma a conhecer o comportamento 

do cidadão em relação ao uso e descarte do óleo de fritura usado. Foram obtidas 241 respostas, 

ressaltando que esse número equivale a quantidade de famílias. 
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Figura 12 - Idade dos participantes da pesquisa 

Fonte: Autora, 2017 

 

 A primeira questão trata do grau de escolaridade e de acordo com a Figura 12 ficou 

evidente que a maioria dos entrevistados são jovens de 15 a 24 anos representando uma parcela 

de 56% do total analisado, seguido de 21,6% da faixa etária de 25 a 30 anos; 8,7% de 31 a 35 

anos e o restante com uma menor porcentagem.  

Tal resultado se deve principalmente pelo fato das pessoas mais jovens terem maior 

disponibilidade de tempo e acesso às redes sociais, e-mails e internet no geral. 

A Figura 13 relativo à escolaridade, mostra que 42,3% da população entrevistada 

possui nível superior incompleto, seguido de 30,7% representando o nível médio, 19,5% 

possuem ensino superior completo e 7,5 % ensino fundamental. Tal resultado mostra que 92,5% 

possui um grau de escolaridade com um maior acesso à leituras que tratam sobre o assunto. 

 

 
Figura 13 - Escolaridade dos participantes da pesquisa 

Fonte: Autora, 2017 
 

Quanto à quantidade de pessoas que moram na mesma residência, na figura 14 ficou 

evidente que 75,7 % das residências possuem três pessoas ou mais. De acordo com dados do 

IBGE, 2010 a média das residências brasileiras são de 3,3 moradores. 
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Figura 14 - Número de moradores nos domicílios 

Fonte: Autora, 2017 

Levando em consideração esses dados e a quantidade de pessoas que responderam o 

questionário, elaborou-se a seguinte quadro que mostra a quantidade aproximada de pessoas 

que participaram da pesquisa, totalizando ≈ 794 pessoas, o que corresponde a 0,68% da 

população geral de Ji-Paraná, RO. 

Quadro 3: Quantidade de pessoas participantes do questionário 

Nº de pessoas por família Pessoas que responderam Total de pessoas 

1 13 13 

2 46 92 

3 73 219 

4 75 300 

5 ou mais 34 ≈ 170 (se levar em 

consideração 5 pessoas) 

Total 241 794 

Fonte: Autora, 2017 

Quanto ao bairro que os entrevistados residem, os resultados se encontram no seguinte 

mapa.
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Figura 15 - Mapa da destinação final dos resíduos de óleo vegetal nos domicílios de Ji-Paraná –RO. 

Fonte: mapa elaborado e organizado por Rosângela Gomes, Geniane Trindade, Ronei Furtado, 2017.



44 
 

A frequência com que os entrevistados utilizam o óleo de cozinha para fritura nas 

residências se encontram na Figura 16, em que nota-se que 44% dos entrevistados o utilizam 

diariamente, 21,6% quase nunca, 16,2% três vezes por semana e 18,3% semanalmente. Com 

base nos resultados, nota-se que a maioria da população utiliza óleo de fritura diariamente por 

este ser rápido e prático no preparo de alimentos. 

 
Figura 16 - Frequência de utilização do óleo de cozinha para fritura nas residências 

                       Fonte: Autora, 2017 

 

De acordo com Stefanuto, 2013 o consumo de óleo por família (considerando 3 

pessoas) deveria ser de apenas um litro ao mês. 

 Tais padrões são aceitos por organizações como a American Heart 

Association e a Sociedade Brasileira de Cardiologia. Então, para seguir esta 

recomendação, basta apenas diminuir a quantidade de frituras e não deixar o arroz 

brilhar na panela de tanto óleo (STEFANUTO, 2013) 

Nesse sentido, a questão 6 buscou saber da população a quantidade de óleo de cozinha 

utilizada em sua residência mensalmente, no qual pode-se observar através da Figura 17 que as 

famílias que possuem de três ou mais componentes, consomem em maior porcentagem de 2 a 

três litros de óleo. No geral pode–se observar que apenas 39 pessoas responderam que 

consomem mensalmente 4 litros de óleos ou mais, representando 18,2%. Segundo Stefanuto, 

2013 esse consumo estaria acima do valor adequado. 
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                    Figura 17 - Consumo de óleo por residência 

                    Fonte: Autora, 2017 

 

Fazendo uma média da quantidade de óleo que cada pessoa declarou consumir pela 

quantidade da população ter-se-ia um consumo de aproximadamente 620 litros ou mais. 

Em relação aos bairros em que o consumo do óleo é maior, a seguinte Figura representa 

os que consomem de 4 a 6 litros e acima de seis litros de óleos mensais. 

 

 

                    Figura 18 - Bairros e consumo de óleo mensais 

                    Fonte: Autora, 2017 
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Segundo dados da Associação Brasileira das Indústrias de Óleo (Abiove) em palestra 

ministrada pelo presidente do Daep (Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Penápolis), 

a média de óleo por família é de 4 litros de óleo por mês, sendo assim o descarte de 1 litro. 

Se fosse levado em consideração esses dados, o consumo de 620 litros de óleos 

produziria em média 155 litros de resíduos semanais. 

O mapa seguinte (FIGURA 19), mostra o consumo individual de óleo por bairro. Onde 

pode-se observar que a população está consumindo mais óleo do que o recomendado por pessoa 

que seria de 0,33 litros, no bairro Duque de Caxias por exemplo, somente um morador consome 

a quantidade equivalente para três pessoas.  

Ressaltando que a divisão do consumo por bairros foi para melhor visualização dos 

locais onde estaria mais propício a se realizar a coleta seletiva, embora análises estatísticas 

envolvendo toda a população devam ser feitas, para que se tenham dados quantitativos seguros, 

sendo este para ser vir de base.  
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Figura 19 - Mapa da média de resíduo de óleo de cozinha de Ji-Paraná –RO 

Fonte: mapa elaborado e organizado por Rosângela Gomes, Geniane Trindade, Ronei Furtado, 2017.
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Como questão principal da pesquisa tem-se a destinação dada ao óleo de cozinha após 

o seu uso, e através da Figura 20 verifica-se que 38,2 % da população já consegue reutilizar o 

óleo para a fabricação de saponáceos e 2,9% enviam para a reciclagem o que provavelmente 

seria doação para a fabricação de sabão, 20,7% guarda por tempo indeterminado, sendo que 

este poderia ser doado caso houvesse coleta porta a porta ou pontos de coleta. 

 

 
Figura 20 - Destinação dos resíduos 

Fonte: Autora, 2017 

 

 No entanto, ao analisar esses dados nota-se uma situação preocupante, pois 32,7% da 

população jogam esse óleo no quintal, na pia da cozinha ou no lixo e 5,4% realizam outro tipo 

de destino final como mostra a Figura 21. 

 

                    Figura 21 - Classe outros e quantidade de óleo consumida 

                    Fonte: Autora, 2017 
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guardada em garrafas pet e outra vai para o lixo, esta, utilizando entre 4 e seis litros de óleo 

mensais. Ainda que pareça uma pequena quantia, levando-se em conta a quantidade de 

habitantes do município que poderiam estar praticando o mesmo ato, esses valores subiriam se 

tornando um fator preocupante, ressaltando que ambas pessoas possuem nível superior 

completo, o que demonstra que esse fator não interfere nas tomadas de decisões erradas, o que 

pode ser observado na seguinte figura, onde nota-se que as pessoas que destinam 

inadequadamente o óleo residual de fritura são as que possuem ensino médio e ensino superior 

completo ou incompleto, das 18 pessoas que possuem ensino fundamental apenas 3 

responderam entre a pia da cozinha, o quintal e joga no lixo. 

 

                  Figura 22 - Destinação do óleo residual e nível de escolaridade 

                  Fonte: Autora, 2017 

 

Quando o óleo de fritura é descartado em pias e vasos sanitários causa o entupimento 

das tubulações e para desobstruí-las usam-se produtos químicos tóxicos, uma vez que essas 

substâncias chegam ao solo contaminam não somente ele mas também atingem o lençol 

freático. Sendo assim, a sociedade deve ser conscientizada quanto aos efeitos negativos dessa 

destinação incorreta, pois a contribuição de cada um através da reciclagem evita a contaminação 

do meio (RIZZO et al., 2013), além de que:   

[...] o recolhimento e a reutilização de óleo residual de fritura, gerado na 

indústria alimentícia e nas residências, evitam o encaminhamento destes aos aterros 

sanitários ou às redes de esgoto, podendo conjugar benefícios econômicos, ambientais 

e de saúde pública. Isto traria efeitos favoráveis ao meio ambiente, pois minimiza o 

impacto ambiental no ar, água e terra, dado pela má disposição destes resíduos e ainda 

aumenta sua vida útil (REQUE et al., 2010 pág. 55). 
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de cozinha, através dos resultados na Figura 23 pode-se observar que a maior parte da população 

considera a importância do reaproveitamento do óleo de cozinha de 6 a 10. Se analisado em 

correlação ao grau de escolaridade tem-se que apenas 22 pessoas avaliaram com nível de 

importância ≤ 5 dentre elas uma possui ensino fundamental, 13 ensino médio e 8 ensino superior 

(in) completo, o que demonstra novamente que esse fator não interfere no conhecimento que 

cada um tem sobre a importância do reaproveitamento do óleo de cozinha. 

 

                   Figura 23 - Nível de importância da reciclagem do óleo e nível de escolaridade 

                   Fonte: Autora, 2017 

 

Embora 90,9% da população entrevistada ter respondido ser favorável ao 

reaproveitamento do óleo de cozinha, muitos ainda não o fazem, nem realizam doações, seja 

por falta de tempo ou por outros motivos, além também de muitos ainda desconhecerem essa 

importância. Logo, percebe-se a extrema necessidade de educação ambiental e criação de 

pontos de coleta para que esse óleos não contaminem o solo e a água e nem fiquem armazenados 

sem utilidade. 

A educação ambiental através das campanhas educativas, é importante para auxiliar 

na compreensão e conscientização dos indivíduos, onde se incorpora conhecimento, valores e 

participação de todos, para isso a sociedade e o poder público devem estar em conjunto para 

que haja efetivação das políticas públicas no município (PERSICH et al., 2011). 

Na questão 9 buscou-se saber dos entrevistados se eles poderiam levar o seu óleo 

residual de fritura caso houvesse um local de entrega, como pontos de coleta. Observa-se 

que198 pessoas, representando 82,2% do total, levariam seu óleo usado caso houvesse um local 

de entrega, sendo que 94,6% (228 pessoas) poderiam armazenar esse óleo em sua residência 

por alguns dias até ser levado para a reciclagem (FIGURA 24), 
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                   Figura 24 - Disponibilidade de entrega e possibilidade de armazenamento 

                   Fonte: Autora, 2017 

 

 Sobre o tempo que este óleo poderia ser armazenado em sua residência 62,9% 

guardaria até por um mês, 19,8% até uma semana e 17,2% até duas semanas (FIGURA 25). 

 
Figura 25 - Tempo que poderia ser armazenado o óleo residual de fritura 

                                Fonte: Autora, 2017 

 

Através destes dados constatou-se que tanto os comércios quanto a população de Ji-

Paraná, ainda que não entrevistadas num todo, estariam dispostos a contribuir com a reciclagem 

do óleo de cozinha. Salienta-se, que mesmo com falta de instrução a população mostrou-se 

ciente da importância do reaproveitamento do óleo de cozinha, bem como as empresas, embora 

seja clara a necessidade da educação ambiental em ambas pois apesar de saber que a reciclagem 

é importante, muitos ainda não sabem o motivo.  
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4.3 ALTERNATIVA PARA O GERENCIAMENTO -  PROJETO PRÓLEO 

Visto que o município de Ji-Paraná, RO possui condições para que se tenha projetos 

de logística reversa através da coleta seletiva e há ainda apenas a indústria de fabricação de 

asfalto que recolhe esse óleo somente em um dos estabelecimentos, surge como alternativa de 

reciclagem o Projeto PRÓLEO, que é de iniciativa da Cooperativa de Catadores de Materiais 

Recicláveis de Ji- Paraná-RO (COOCAMARJI) em parceria com o projeto ECONSCIENTES. 

De acordo com Cooperativa o Projeto tem o objetivo de desenvolver a educação ambiental 

sobre a coleta seletiva nas escolas com o ensino fundamental, empresas geradoras de materiais 

recicláveis e com a comunidade.  

O projeto pretende retirar do meio ambiente milhares de litros de óleos que poderiam 

contaminar o solo e a água e também a população pela ingestão de óleos contaminados, além 

também de promover a geração de emprego e renda à população de baixa renda. Atualmente, a 

COOCAMARJI conta com 40 cooperados. A cooperativa de catadores do município foi criada 

em 2010 com o intuito de melhorar a condição de vida dos catadores.  

Inicialmente o projeto pretende coletar o óleo em estabelecimentos do ramo 

alimentício e se assim obtiverem bons resultados, visam expandi-lo para abranger a população 

por meio dos pontos de coleta instalados nos bairros.  

A princípio o óleo seria recolhido pela cooperativa e posteriormente purificados e 

tratados para serem utilizados na fabricação de saponáceos e caso haja maiores contribuições 

poderiam ser utilizados em programas de produção de Biodiesel, bem como obter parcerias com 

as empresas de reciclagem já existentes, aumentando assim a possibilidade e segurança do 

recolhimento. 

O Projeto pretende mobilizar empresários e profissionais do segmento a preservar o 

meio ambiente a realizarem a reciclagem; qualificá-los quanto ao correto armazenamento do 

produto, com promoção do projeto e dos estabelecimentos. 

 Como é de costume no mercado de compra e venda de óleo residual se ter uma moeda 

de troca pelo óleo coletado, um acordo desse tipo pode ser realizado, podendo se oferecer 

produtos de limpeza ou uma quantia por litro, e os estabelecimentos participantes receberão um 

certificado de participação no projeto, contribuindo assim com a imagem da empresa. 

Através da coleta e reciclagem pretendida pelo projeto, os mesmos estarão 

contribuindo para a melhoria da qualidade do meio ambiente, onde esse óleo não será mais 

descartado de forma inadequada e ainda conscientizarão a população através de palestras. 
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O Projeto PRÓLEO tem a proposta de gerenciamento do resíduo óleo de cozinha, bem 

como a formação de parcerias entre toda a população, estabelecimentos e demais empresas de 

reciclagem atuantes para que o óleo residual de fritura não mais contamine o meio ambiente e 

ainda assim promova maior economia para o Município. 

 

 

CONCLUSÃO 

 

 

 

Após a análise dos questionários e dados quantitativos pode-se inferir que somente 

para os 241 domicílios da cidade de Ji-Paraná, RO ter-se-ia aproximadamente 620 litros de 

óleos residuais mensais; o que seria um volume considerável se analisado as 33.708 famílias 

do Município. Embora essa estimativa possa apresentar considerável imprecisão, o fato é que 

essa quantia, se empregada em programas de reciclagem seria de grande utilidade. 

Para os estabelecimentos não foi possível inferir a quantidade de resíduo oleoso que 

sobrava pois ao serem questionados sobre esse valor ou sobre o número de refeições no local, 

os mesmos não souberam ou não puderam disponibilizar tais informações, porém alguns 

mostraram os recipientes em que armazenavam, que seria de 20 a 30 litros, informando de que 

eles faziam o sabão e as pessoas iam até o local pedir para realizarem esta função também. 

Nas pizzarias foi informado de que não se sobrava grandes quantidades de óleo pois 

não faziam o uso frequente de frituras, sendo que o óleo servia para a fabricação das pizzas e o 

que sobrava faziam sabão no local. 

Sendo assim, as maiores quantidades de sobras de óleos de fritura se deu nas 

pastelarias que funcionam pelo menos seis dias por semana ou todos os dias, e o óleo é sempre 

trocado, assim que se torna escuro, segundo os mesmos, pois o cliente possui acesso a 

visibilidade do local de fritura e exige que tais óleos não adquiram uma coloração escura e odor 

desagradável.  

Como visto, as empresas de alguma forma já contribuem com o meio ambiente mesmo 

sem terem consciência do bem que estão fazendo; seja na fabricação de sabão, venda a baixo 

custo do óleo residual e também doações, e uma empresa ainda destina para a fabricação de 

asfaltos, mas mesmo assim a quantidade gerada pode ser grande para tais atividades, havendo 

sobras, como algumas afirmaram e algumas pessoas ainda não sabem o que fazer com o óleo 

que sobra em suas casas, muitas vezes jogando em locais inadequados. 
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Assim, a partir dos resultados apresentados no estudo, salienta-se que é viável e 

necessário a aplicação da logística reversa através da coleta seletiva e reciclagem do resíduo 

óleo de cozinha no município, que possui um grande potencial para tal atividade, porém, a 

população deve estar inteiramente envolvida para que haja um fornecimento continuo para a 

empresa de reciclagem, o que seria possível através de campanhas educativas. 

Percebe-se nos resultados que 82,2% da população e 66,67% das empresas estão 

dispostos a contribuir com a reciclagem de alguma forma, entretanto, não adianta apenas a 

disposição da população e estabelecimentos se não houver um sistema de coleta seletiva com 

infraestrutura adequada e educação ambiental em todos os bairros para que haja uma ação 

conjunta e eficaz. 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O estudo da problemática da destinação do óleo de cozinha é de extrema importância, 

pois sua coleta e reciclagem contribui para a preservação do meio ambiente.  

Após o estudo sobre a quantificação e destinação de óleo de fritura realizado no 

município de Ji-Paraná-RO, percebeu-se a necessidade e viabilidade de se implantar um sistema 

de logística reversa com a coleta seletiva e reciclagem desses resíduos, sendo esta uma tarefa 

árdua, pois nem todas as pessoas compreendem a questão ambiental, sendo preciso que toda 

comunidade esteja envolvida, além do apoio indispensável do poder público. 

Ainda que a amostra da população e estabelecimentos não abrangeu todo o Município, 

devido a esta não ter disponibilidade para responder os questionários ou não aceitar, dentre 

outros motivos que são desconhecidos, nota-se que a pequena parcela analisada mostrou-se 

favorável à prática da reciclagem e logística reversa. 

Faz-se necessária então, a promoção de uma séries de medidas como a instalação de 

pontos de coleta voluntários nos bairros, realização da educação ambiental junto às 

comunidades, estabelecimentos, escolas e universidades, incentivo do poder público estadual e 

municipal para investimento em programas voltados à logística reversa da reciclagem e 

reaproveitamento desses resíduos, trazendo benefícios ao meio ambiente, a sociedade e 

município em geral.  

Propõe-se ainda à prefeitura municipal a revisão da Lei nº 2164, de 28 de Outubro de 

2009, que institui o Programa Estadual de Incentivo e Reciclagem do Óleo de Uso Culinário no 
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estado de Rondônia, e fazer dela obrigatória como no Estado do Paraná, onde os 

estabelecimentos são obrigados a entregar o óleo residual de fritura para a reciclagem, perdendo 

direitos de usufruir de incentivos fiscais caso não ocorra a entrega.  

A empresa municipal responsável pela coleta de resíduos sólidos não recolhe este tipo 

de resíduo pois não possui local de transporte e acondicionamento adequados para tal.  Por meio 

do Projeto PRÓLEO em parceria com a cooperativa COOCAMARJI e demais associações que 

seriam formadas, essa infraestrutura local seria modificada, com a compra de materiais 

necessários, contratação de funcionários e profissionais qualificados para a realização de cada 

atividade. A iniciativa do Projeto é de grande valia, contribuindo para conscientização da 

população participante e promoção de um meio ambiente saudável.  

Assim o presente estudo veio contribuir para verificar o que tem sido feito no 

município quanto à temática e o que poderia ser realizado para melhorar tal cenário, sendo estas 

informações importantes para servir de base para projetos de Logística Reversa. 
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