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RESUMO 

 

A busca por um desenvolvimento sem considerar a capacidade de suporte dos recursos 

naturais tem nos conduzido a rever este modelo e encontrar métodos de tratamento e 

destinação final dos resíduos sólidos urbanos que viabilizem o reuso e a reciclagem, a fim de 

contribuir com a minimização da degradação ambiental, aumento do ciclo de vida, bem como 

para a geração de renda. Entre os diversos resíduos sólidos urbanos temos o óleo residual de 

fritura, que ainda não possui método de manejo definido. E, quando descartado 

inadequadamente, aumenta os riscos de poluição das águas e do solo. Assim, o objetivo geral 

desta pesquisa foi discutir a importância da criação de um plano de gerenciamento para o óleo 

residual de fritura com vistas ao Desenvolvimento Sustentável, por isto procurou-se o que já 

existia na literatura sobre o assunto, bem como se havia envolvimento do poder público e da 

iniciativa privada, nas ações sustentáveis para o óleo residual de fritura. Assim, foram 

realizadas entrevistas, fotografias e aplicados questionários, os quais foram tratados de forma 

qualiquantitativa. O universo da pesquisa compreende trinta funcionários de bares e 

restaurantes da Orla de Atalaia de Aracaju � SE. Os resultados obtidos mostram a total 

ausência dos órgãos públicos nas ações que conformam o manejo do óleo residual de fritura. 

Logo, considera-se imprescindível a criação de um plano de gerenciamento do resíduo que 

esteja interligado ao Plano de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos Urbanos do 

município, bem como a necessidade de criação de legislação voltada especificamente para o 

óleo residual de fritura, visando atender a lei dos resíduos sólidos e, principalmente, a 

sustentabilidade.. 

 

 

PALAVRAS�C AVE: Desenvolvimento Sustentável. Gestão de Resíduos Sólidos. Óleo 

Residual de Fritura. 
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ABSTRACT 

 

The search for a development without considering the carrying capacity of natural resources 

has led us to revise this model and find methods of treatment and disposal of municipal solid 

waste that enable reuse and recycling in order to contribute to the minimization of 

environmental degradation , increased cycle life as well as to generate income. Among the 

various municipal solid wastes have residual oil frying, which has not yet set management 

method. And when discarded improperly, increases the risk of water pollution and soil. The 

objective of this research was to discuss the importance of creating a management plan for the 

residual oil from frying with a view to sustainable development, for it sought to what already 

existed in the literature on the subject, and if there was involvement the government and the 

private sector in sustainable actions for residual oil frying. Thus, we conducted interviews, 

photographs and applied questionnaires, which were dealt with qualitative and quantitative. 

The research comprises thirty employees of bars and restaurants Rim Watchtower Aracaju - 

SE The results show a total lack of public bodies in the actions that make the management of 

residual oil frying. Therefore, it is essential to establish a waste management plan that is 

linked to the Integrated Management Plan for Municipal Solid Waste in the city, as well as the 

need to create legislation directed specifically to residual oil frying, to meet the solid waste 

law, and especially the sustainability. 

 

 

KEYWORDS: Sustainable Development. Solid Waste Management. Residual oil for frying. 
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 INTRODUÇÃO 

 

No mundo, todos os seres dependem da natureza para sobreviver. Entretanto, nas 

ltimas d cadas  o omem tem intensi icado suas ati idades antrópicas, provocando 

alterações sem precedentes nos ecossistemas.  

 Toda atividade antrópica gera resíduos. Essa geração é inevitável e vai existir 

enquanto houver espécie humana. Contudo, o descarte incorreto desses rejeitos inviabiliza o 

seu reuso, sua reciclagem, assim como, contribui para a degradação ambiental. Colaborar na 

diminuição dos riscos ambientais à saúde constitui-se uma das missões fundamentais dos 

governantes, coerente com o princípio constitucional de que todos os cidadãos têm direito a 

acesso igualitário às ações que visem à proteção à saúde. 

De acordo com o Instituto de Pesquisas Tecnológicas - IPT (2011), �por falta de 

sistema de coleta mais adequado, é grande a variedade de produtos contendo substâncias 

perigosas que podem ser encontradas no lixo domiciliar [...]�. Estes resíduos podem ter 

diferentes origens, sendo gerados em diferentes atividades. 

Neste contexto, incluem-se os resíduos de sistema de logística reversa obrigatória, mas 

que o óleo de fritura de origem residencial e comercial, ainda, não faz parte, embora seja 

objeto de estudo de inúmeras pesquisas que comprovam que o mesmo age como aglutinador, 

quando misturado aos restos de alimentos e outros resíduos orgânicos. Isso faz aumentar os 

riscos de contaminação do meio ambiente. 

 A pequena solubilidade dos óleos vegetais na água constitui um fator negativo no que 

se refere à sua degradação em unidades de tratamento de despejos por processos biológicos e, 

quando presentes em mananciais utilizados para abastecimento público, causam problemas no 

tratamento da água. A presença deste material, além de acarretar problemas de origem 

estética, diminui a área de contato entre a superfície da água e o ar atmosférico impedindo a 

transferência do oxigênio da atmosfera para a água, além do que, os óleos e graxas, em seu 

processo de decomposição, reduzem o oxigênio dissolvido, elevando a demanda bioquímica 

de oxigênio (DBO), causando alterações no ecossistema aquático (DABDOUB, 2006). 

Explicando as consequências da baixa quantidade de oxigênio nas águas, Dabdoub, 

(2006, p.04) diz: 
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A DBO é normalmente considerada como a quantidade de oxigênio consumido 
durante um determinado período de tempo, numa temperatura de incubação 
específica. Um baixo teor de oxigênio dissolvido nas águas é fatal para a vida que é 
comprometida diretamente quando jogamos um óleo vegetal na pia da cozinha. 

 

O óleo saturado também não possui método bem definido de manejo (descarte, coleta, 

tratamento e disposição final). Mas, uma vez concebidos e implantados, culminará com a 

criação de um programa de gerenciamento, ferramenta de gestão imprescindível para a 

manutenção da saúde pública e do meio ambiente. 

 Fundamentalmente, são três os aspectos que devem ser articulados num Modelo de 

Gestão Integrada de Resíduos Sólidos     . Assim, um plano de 

gestão é mais abrangente que um programa de gerenciamento, posto que este último, leva em 

conta, apenas, aspectos técnicos, e por isso, está a cargo dos técnicos do município. 

(PHILIPPI JR., 2005). 

Um programa de gerenciamento de óleo residual de fritura, semelhantemente a de 

qualquer outro resíduo sólido, consiste num conjunto de ações normativas, operacionais, 

financeiras e de planejamento que uma administração municipal precisa desenvolver com 

base em critérios sanitários, ambientais e econômicos para manejar os resíduos. 

O , ainda de acordo Philippi Jr.(2004, p.173), consiste em atividades 

operacionais, tais como: coleta, transporte, acondicionamento, tratamento e disposição final.  

Porem, no que tange ao óleo residual de fritura, esse último processo, que é entendido como a 

disposição em aterros, é substituída pela reciclagem. Vez que, misturado aos outros restos de 

alimentos se torna impossível processar a separação do óleo. 

Pelo motivo exposto acima, a prática da segregação antecipa-se à da coleta, apesar 

desta ser considerada como a primeira etapa física do gerenciamento de resíduos sólidos. 

A legislação ambiental brasileira, em nível federal, no que tange ao óleo oriundo de 

fritura, é completamente omissa. Apenas alguns municípios pronunciaram-se sobre o assunto, 

como é o caso de São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina, entre outros. 

Na falta de regulamentação e fiscalização, o óleo saturado é descartado, na maioria das 

vezes, nos ralos de pias ou em terrenos baldios, causando efeitos nocivos, como a poluição do 

solo e das águas. A graxa funciona como um aglutinador de resíduos, na rede de esgoto. 
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Saliente-se que não basta coletar o esgoto, é preciso tratá-lo, pois, entre outros danos, a 

ausência de tratamento adequado favorece a emissão de gases de efeito estufa. 

 Dessa forma, o gerenciamento de resíduos exige o emprego das melhores técnicas na 

busca do enfrentamento da questão. A solução do problema dos resíduos pode envolver uma 

complexa relação interdisciplinar, abrangendo os aspectos políticos e geográficos, o 

planejamento local e regional, elemento de sociologia e demografia, entre outros.  

 A Logística Reversa - LR é um dos principais instrumentos da Lei 12.305, de 10 de 

agosto de 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos � PNRS que dispõe sobre 

seus princípios, objetivos e instrumentos, bem como sobre as diretrizes relativas à gestão 

integrada e ao gerenciamento de resíduos sólidos. 

  A PNRS visa garantir maior eficácia no descarte e na reciclagem do lixo, pois 

objetiva, entre outras, minimizar o impacto provocado pelos resíduos sólidos ao meio 

ambiente. Desde a sua vigência, a sociedade vem modificando sua maneira de encarar as 

questões relacionadas aos resíduos sólidos. Isso inclui, entre outras, a criação de adoção de 

padrões sustentáveis de produção e o reconhecimento do resíduo sólido reutilizável e 

reciclável como um bem econômico e de valor social, gerador de trabalho e renda e promotor 

de cidadania. 

Esta pesquisa serviu-se de questionários que foram aplicados aos funcionários, de 

alguns estabelecimentos, que utilizam o óleo vegetal em suas atividades comercais, tais como 

bares e restaurantes da Orla de Atalaia de Aracaju � SE, com intuito de verificar as ações e 

percepções ambientais dos funcionários que lidam diretamente na preparação dos alimentos, 

sobre os danos materiais e ambientais provocados pelo óleo saturado, quando descartado 

inadequadamente. 

Também foram feitas visitas a Indústria de beneficiamento de óleo residual e fábrica 

de sabão �ecológico�, a JCRECIGRAXE, única empresa do ramo, atuando no estado de 

Sergipe, com intuito de conhecer seu potencial, suas dificuldades e método de manejo. 

A hipótese da pesquisa é que, embora o óleo de cozinha usado quando descartado de 

forma inadequada acarrete prejuízos ambientais e econômicos, não há, por parte do município 

de Aracaju, qualquer ação que busque alternativas sustentáveis para esse resíduo. 
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A pesquisa discute sobre a necessidade de se consolidar base legal como um 

mecanismo que viabilize a implementação de leis que regulamentem a prática da reciclagem 

do óleo. Reconhece-se, entretanto, tratar-se de uma opção um tanto quanto complexa, pois 

perpassa por decisões políticas, que envolvem diversos atores sociais os quais desenvolvem e 

promovem articulações com as mais diversas intenções. 

 Sendo o óleo residual oriundo de fritura um dos componentes do lixo orgânico, 

quando jogado no ralo da pia age como um aglutinador de resíduos, na rede de esgoto. Vale 

salientar que não basta coletar o esgoto. É preciso tratá-lo, pois, entre outros danos, a ausência 

de tratamento adequado favorece a emissão de gases de efeito estufa. 

Historicamente, as políticas de desenvolvimento nasciam na esfera federativa e 

chegavam aos estados e municípios prontos para serem implantados, sem levar em 

consideração as características intrínsecas de cada local e, principalmente, sem avaliar as 

necessidades e prioridades das mesmas. Porém, no ano de 1988, a Constituição Federal cria o 

princípio da descentralização, tornando os estados e municípios entes federativos autônomos, 

com direito de legislar sobre assuntos concernentes aos direitos sociais dos cidadãos. 

Nesse contexto, torna-se necessário colocar a questão dos resíduos sólidos como um 

dos temas estratégicos de gestão ligada ao desenvolvimento socioeconômico do município, 

criando projetos que estejam em sintonia com os princípios básicos da Agenda 21 � proteção 

ambiental, justiça social e eficiência econômica. Tornou-se imperioso reorientar as forças 

motrizes do desenvolvimento em nível mundial, de forma a não comprometer a utilização dos 

recursos naturais do planeta em uma escala que coloque em risco a vida das diferentes 

espécies que o habitam. 

No caso da capital sergipana, especialmente, a situação é mais grave, visto que não 

possui, até o momento, um local adequado para a construção de um aterro sanitário. Assim, 

segue dispondo irregularmente seus resíduos sólidos, na forma de vazadouro à céu aberto, 

descumprindo as determinações dos órgãos competentes, a exemplo do Ministério Público de 

Sergipe (MPSE) e o Ministério Público Federal (MPF) . 

A falta de destino final adequado para os dejetos vem colocando em risco a própria 

sobrevivência do ser humano. Ademais, a disposição inadequada desses resíduos cria um 

ambiente propício ao desenvolvimento de organismos patogênicos. Entretanto, o lixo 

orgânico é passível de reaproveitamento na compostagem, para a fabricação de adubos ou 
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utilizado para a produção de combustíveis como biogás, que é rico em metano. Mas o óleo 

saturado para ser reciclado tem que ser segregado. 

Ademais, a disposição inadequada desses resíduos cria um ambiente propício ao 

desenvolvimento de organismos patogênicos. Entretanto, o lixo orgânico é passível de 

reaproveitamento na copostagem, para a fabricação de adubos ou utilizado para a produção de 

combustíveis como biogás, que é rico em metano. Mas o óleo saturado para ser reciclado tem 

que ser segregado. 

 Na Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento � 

CUNMAD, também conhecida por Rio/92, as nações presentes, através de seus 

representantes, consolidaram o conceito de Desenvolvimento Sustentável � DS, como diretriz 

para a mudança de rumos no desenvolvimento global. O fundamento deste conceito se dá 

através do uso racional dos recursos naturais, de maneira que as futuras gerações possam 

satisfazer suas necessidades, do mesmo modo que a atual, garantindo também a construção de 

uma sociedade justa, do ponto de vista econômico, social e ambiental. 

O conjunto de instrumentos de tratamento de resíduos sólidos é bastante limitado, não 

havendo, portanto, algum sistema clássico de gerenciamento de resíduo. Assim, cabe ao 

município escolher, dependendo das suas condições locais, o melhor conjunto de operações de 

manejo. 

Neste contexto, surge a seguinte questão  Quais as práticas e procedimentos que os 

estabelecimentos comerciais (bares e restaurantes), da orla de Atalaia- Aracaju- SE adotam 

quanto ao manejo do óleo vegetal residual de fritura e quais as ações devem sugeridas com 

vistas à criação de um Plano de Gerenciamento Integrado do Óleo Residual de Cozinha? 

Há uma diversidade de estudos que abordam a importância da reciclagem do óleo de 

fritura, especialmente no que se refere ao seu reaproveitamento na fabricação de biodiesel. 

Contudo, poucos são os trabalhos que abordam a importância do gerenciamento integrado 

desse resíduo. Tal procedimento envolve técnica de manejo a ser usado pelos municípios com 

objetivo de aperfeiçoar o gerenciamento desse óleo e, consequentemente, aumentar a 

eficiência de cada um dos instrumentos de manejo, além de aproveitar ao máximo os 

potenciais desse resíduo com relação à sua reutilização e à sua reciclagem. 

Deste modo, esta pesquisa justifica-se por razões que vão desde a necessidade de se 

obter conhecimento e informações mais precisas sobre os problemas que envolvem o óleo de 
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fritura, no tocante à sua gestão; aos malefícios causados ao meio ambiente e à saúde pública, 

quando o mesmo é descartado inadequadamente, as alternativas de reaproveitamento para 

esse resíduo; a lacuna deixada pelos órgãos competentes no que se refere à criação de uma 

legislação específica para o assunto em questão, bem como as ações de alguns municípios que 

já tomaram medidas a esse respeito e que servem de exemplos para os que, ainda, não o 

fizeram. 

Nesse sentido, o presente estudo tem uma importância teórica e prática. No primeiro 

caso, porque analisa a aplicabilidade de um plano de gerenciamento do óleo de fritura como 

ferramenta de gestão pública. No segundo caso, ou seja, sua contribuição teórica, o estudo 

possibilita ampliar conhecimentos sobre o tema em questão, uma vez que descortina algumas 

facetas ainda não tão bem esclarecidas, a exemplo da falta de interesse do poder público sobre 

um assunto tão importante.    

Por último, pode-se acrescentar, ainda, que a importância deste estudo reside em 

despertar nos gestores públicos o interesse e reavivar o compromisso com o desenvolvimento 

sustentável, visto que a gestão está acima do gerenciamento, e deve ser perseguido. Cumpre 

ao município legislar, gerenciar e definir o sistema de saneamento básico local, especialmente 

no tocante ao gerenciamento dos resíduos sólidos. 

O Objetivo geral desta pesquisa visa avaliar a importância da criação de um Plano de 

Gerenciamento para óleo de fritura, incluindo os arranjos institucionais necessários, buscando 

a otimização do manejo e a proposição de um modelo que envolva o poder público, a 

sociedade civil e os empreendedores. 

Quanto aos objetivos específicos, buscar-se-á: 

a) Avaliar o envolvimento do poder público, de Aracaju, no que se refere ao óleo de 

fritura; 

b) Analisar a alternativa mais adequada à realidade local de reutilização do óleo; 

c) Conhecer o projeto de reciclagem desenvolvido pela RECIGRAXE; 

d) Medir o nível de consciência ambiental dos funcionários que trabalham 

diretamente na segregação do óleo, nos bares e restaurantes da Orla de Atalaia; 

e) Formular, a partir de um estudo analítico, um referencial teórico sobre assuntos 

relacionados ao objeto da pesquisa. 
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No tópico apresentado acima, ou seja, a �Introdução� apresentou-se a problemática da 

pesquisa, a partir de uma breve contextualização do assunto, o problema da pesquisa, as 

questões e objetivos da mesma, bem como a relevância científica e social do estudo. Contudo, 

o trabalho é composto de mais quatro capítulos. 

O C  1  denominado D  S     

refere-se à fundamentação teórica que foi adotada para tratar o tema e a problemática da 

pesquisa. Neste, aborda-se aspectos históricos relevantes do D  S , 

de questões relacionadas à G   R  S  U  e do Óleo Vegetal 

Residual de Fritura. Assumindo, contudo, que o conhecimento a ser transmitido não tem a 

pretensão de se constituir a base para a tomada de decisões, mas dar fundamentos conceituais 

para a análise crítica de questões relacionadas ao gerenciamento do óleo residual de fritura.  

O Capítulo 2 descreve a �Metodologia�, que foi utilizada com intuito de alcançar os 

resultados propostos pela pesquisa, no tocante aos objetivos, aos procedimentos, bem como os 

instrumentos de coletas de dados e análises dos mesmos. Consta deste tópico, também, a 

questão problematizadora, ou seja: �Porque é importante criar um plano de gerenciamento, e, 

consequentemente, definir um método de manejo para o óleo residual de fritura?�. Ainda 

neste capítulo apresentam-se dados que refletem a condição socioeconômica da Capital 

sergipana, bem como as de abastecimento hídrico, do sistema de saneamento sanitário e da 

forma de gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos. Bem como caracteriza a Orla de 

Atalaia, local escolhido como polo de desenvolvimento desta pesquisa. 

O Capítulo 3, denominado Resultados e Discussões , avalia-se a participação da 

prefeitura de Aracaju nas ações ligadas ao gerenciamento do óleo de fritura, apresentando  um 

quadro realístico da situação no sistema de logística reversa obrigatório, bem como apresenta 

os resultados das pesquisas de campo, no que se refere à alternativa mais adequada para o 

óleo de fritura, em Aracaju, fazendo-se um relato da atuação da indústria de beneficiamento 

do óleo residual, atuante no mercado local e da percepção dos funcionários de bares e 

restaurantes da Orla de Atalaia, no tocante às questões ambientais que estão relacionadas, 

especificamente, ao óleo de fritura.  

O Capítulo 4 deste estudo, referente às �conclusões�, e tem como objetivo apresentar 

o desfecho deste trabalho numa visão de contribuir para reduzir as lacunas deixadas pelo 

município no tocante a um tema bastante relevante, que é a gestão do óleo residual de fritura. 
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Assim, propõe-se, entre outros, que o Município realize, através da Secretaria de Meio 

Ambiente e Recursos Hídricos � SEMARH, estudos sobre os impactos provocados pelo óleo 

de fritura quando descartado nos corpos d�água, bem como identifique os locais que sofrem 

tais ações. Paralelamente, pretende-se que a Empresa de Serviços Urbanos - EMSURB 

assuma a responsabilidade das ações que visem à criação de um modelo de manejo para o 

ORF, posto que a empresa seja responsável pelas decisões de gestão e gerenciamento do 

Resíduo Sólido Urbano � RSU em Aracaju. Finaliza este capítulo com algumas sugestões 

para trabalhos futuros que possa contribuir para atingir um desenvolvimento sustentável.  

Finalmente neste trabalho são apresentadas as referências bibliográficas que serviram 

de base neste estudo e os apêndices que foram ferramentas imprescindíveis para atingir os 

objetivos desta pesquisa. 
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1 � REVISÃO DE LITERATURA 

 

1.1 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: UM NOVO PARADIGMA 

 

O Desenvolvimento Sustentável surge como opção ímpar para se promover a 

sobrevivência da humanidade. Ainda que o ser humano esteja no centro da questão, ou seja, a 

sua preservação, a interconexão dos sistemas, social e natural, obriga uma regulação do 

sistema humano, na sua relação com o meio ambiente. Isso evidencia que para atingir a 

permanência do ser humano no planeta, garantindo qualidade de vida, é necessário criar 

mecanismos que reduzam o ritmo de exploração acelerada e continuada dos recursos naturais 

e seu consequente esgotamento. 

A possibilidade de constituir um novo paradigma produtivo, fundado nas 

potencialidades da natureza e na regulação da relação do ser humano com o meio ambiente. 

Mas o que estaria provocando essa falta de regulação? Provavelmente, a raiz desse problema 

esteja na falta de regulação do indivíduo consigo mesmo, ou quem sabe, na falta de interação 

com os seus semelhantes. 

Boff (2000, p. 89) ressalta a que �uma ecologia que inclui o ser humano com a sua 

mente e coração, entrando num estado de consciência, numa nova veneração diante de cada 

ser. Esta é uma ecologia também espiritual, uma ecologia integral�. Tal reflexão corrobora 

com a afirmação de que, para se discutir a sustentabilidade, é indispensável um olhar 

abrangente, calcado na multidisciplinaridade e capaz de envolver a relação do ser humano 

consigo, com o outro e com o meio ambiente. A maneira de encontrar essa regulação poderá 

ser apontada pela definição das dimensões abordadas no desenvolvimento sustentável, ou 

seja, econômica, social, política e ambiental.  

Segundo Camargo (2003, p.71), entre as definições de desenvolvimento sustentável, as 

mais conhecidas estão presentes no relatório Nosso Futuro Comum; dentre elas: 

 

Desenvolvimento sustentável é um novo tipo de desenvolvimento capaz de manter o 
progresso humano não apenas em alguns lugares e por alguns anos, mas em todo o 
planeta e até um futuro longínquo [...] é aquele que atende às necessidades do 
presente sem comprometer a capacidades de as gerações futuras atenderem as suas 
próprias necessidades [...] busca simultaneamente a eficiência econômica, a justiça 
social e a harmonia ambiental. Mas do que um novo conceito,  é um processo de 
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mudança onde a exploração dos recursos, a orientação dos investimentos, os rumos 
do desenvolvimento ecológico e a mudança institucional devem levar em conta as 
gerações futuras.� 

 

As questões ambientais têm se constituído como uma grande preocupação por parte 

das nações. As dificuldades ultrapassam fronteiras e assumem dimensão planetária. Todavia, 

não se trata de algo recente, afinal, o despertar para as questões ecológicas começou a 

intensificar-se a partir de 1962, com o livro �Primavera Silenciosa�, da bióloga americana 

Rachel Carson. O ideal ambientalista da autora passa pela nova concepção de defesa do meio 

ambiente. O livro fala do uso abusivo de pesticidas na agricultura, rios mortos transformados 

em canais de lodo, destruição das florestas, causando o desaparecimento de inúmeras 

espécies, ameaçando a biodiversidade.  

Conforme Dias (2000), a partir da publicação do trabalho-denúncia de Rachel Carson, 

a temática ambiental passaria a fazer parte das agendas políticas internacionais e o movimento 

ambientalista mundial iria tomar um novo impulso, promovendo uma série de eventos que 

formaria a sua história.  

Para Camargo (2003, p. 65), �A conferência de Estocolmo, em 1972, e as reuniões 

preparatórias que a antecederam firmaram as bases para um novo entendimento dos vínculos 

entre meio ambiente e desenvolvimento�. Em meio às acaloradas discussões à cerca desse 

binômio, eis que surge o termo �eco-desenvolvimento�, cunhado por Maurice Strong, na 

tentativa de caracterizar uma concepção alternativa de política de desenvolvimento. 

Para Barbieri (1997, p.110), �a ideia de eco-desenvolvimento trazia em si um convite 

para estudar novas formas de desenvolvimento�. Portanto, há de levar em conta toda e 

qualquer alternativa que aponte para preservação dos recursos naturais e evite degradação do 

meio ambiente. 

No tocante ao gerenciamento dos resíduos sólidos, em vista da sustentabilidade, os 

gestores públicos devem não apenas determinar os modos de coleta e tratamento, respeitando 

as normas ambientais, como também implementar uma política ótima de redução na fonte e 

privilegiar formas de tratamento como  e a compostagem. Cabe ressaltar que os 

esforços no cumprimento desta ordem devem recair tanto sobre os gestores municipais como 

sobre o mercado consumidor e produtivo, que compartilham a gestão dos resíduos sólidos em 

um sistema de logística reversa. 
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1 1 1 - D   D  S  

 

Sachs apud Campos (2001) apresenta cinco dimensões do que se pode chamar 

desenvolvimento sustentável, conforme Figura 1.1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. A   � compreendida como a criação de um processo de 

desenvolvimento sustentado por uma civilização com maior equidade na 

distribuição de renda e de bens, de modo a minimizar o fosso entre ricos e pobres. 

2. A   � que pode ser atingida através do gerenciamento 

e alocação mais eficientes dos recursos e de maiores investimentos públicos e 

privados. 

3. A   � que só poderá existir num meio ambiente 

harmônico, ou seja, onde os recursos naturais são preservados, em que se busca 

alternativas para os combustíveis fósseis e outros recursos e produtos que são 

facilmente esgotáveis, onde se procura reduzir a geração de resíduos e de 

poluição, através da conservação de energia e da reciclagem. 

4. A   � que deve ser dirigida para a obtenção de uma 

configuração rural-urbana mais equilibrada e uma melhor distribuição territorial 

dos assentamentos humanos e das atividades econômicas. 

Figura 1.1 As cinco dimensões da sustentabilidade. 
Fonte: Sachs apud Campos (2001) 
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5. A   � está intimamente relacionada à criação de emprego 

e renda, contudo, respeitando-se a cultura e a tradição local. 

A busca de sustentabilidade é um processo que requer a participação de todos, que 

exige o abandono de certos hábitos, que parecem enraizados, exige disponibilidade para 

aceitar novas propostas e, acima de tudo, comprometimento com a realização de ações que 

permitam às outras gerações, tal qual à atual, satisfazer às suas necessidades.  

 

1 2 - A  R   G   R  S  U  

 

Ao tratar deste tema, assume-se aqui, que o conhecimento a ser transmitido não tem a 

pretensão de se constituir a base para a tomada de decisões, visto que compreender a dinâmica 

da gestão de resíduos sólidos urbanos é demasiado complexo e para o qual exige um 

conhecimento extenso, multidisciplinar, que se tentado abordar na sua plenitude, corre-se o 

risco de produzir informações desnecessárias e ainda não chegar ao objetivo proposto, que é 

dar fundamentos conceituais para a análise crítica de questões relacionadas ao gerenciamento 

do óleo residual de fritura. 

 

1 2 1 - G   G  

 

 Tivemos mudanças ao longo da história gerencial no mundo corporativo, e hoje muito 

se fala em Gestor e não mais Gerente, mas qual a diferença? No dicionário, trata-se de 

sinônimos, mas no mundo das organizações, o gerente é mais um administrador, enquanto o 

gestor é aquela pessoa a quem é dada maior liberdade que aquela tradicionalmente outorgada 

aos administradores. 

 

Conforme OSÓRIO, F. N. (2005): 

 

G , em definitivo, não significa nem exercer autoridade, nem organizar. 
S          

 ou assumir a responsabilidade sobre a ação de um S  [...] Gestionar  
significa influir sobre uma estrutura organizativa, mas também sobre um sistema 
complexo, que abandona a forma piramidal tradicional para transformar-se numa 
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rede complexa de atores e organizações múltiplas. [...] O  seria o 
instrumento de realização da vontade do legislativo, sem espaço à liberdade. [...] A 
ideia do gestor aproxima-se do gerente. Por isso,  N  G  P  é 
denominada de N  G  P .[...] O , ao contrário do clássico 
administrador, goza de maior liberdade, -    e nem sempre 
será um funcionário público. O gestor pode ser um agente político que goza de 
autonomias funcionais para o desempenho de suas atribuições administrativas. 

 

Evidencia-se que a mudança de denominação de  para  é 

algo mais profundo que uma simples mudança de nomenclatura, e que envolve a forma de 

pensar e de agir do sujeito que assume responsabilidade sobre um sistema complexo.  

Para Leff, (2001), a gestão ambiental do desenvolvimento sustentável exige novos 

conhecimentos interdisciplinares e o planejamento intersetorial do desenvolvimento, mas é, 

sobretudo, um convite aos cidadãos para participar na produção de suas condições de 

existência e em seus projetos de vida.  Complementando, afirma NILSON (1998, p.134), � a 

gestão ambiental envolve planejamento, organização, e orienta a empresa a alcançar metas 

ambientais específicas.[...]�. Por isso, é de fundamental importância que os gestores estejam 

comprometidos com o desenvolvimento sustentável, que é, indiscutivelmente, uma questão de 

gestão. 

 

1 2 2 - G   G   R  S  U  

 

Conforme PHLIPPI JR.(2004, p.199), �[...]      

, é uma opção política e não simplesmente técnica, que, portanto, faz parte de um 

quadro mais abrangente, denominado    .�. Já o   

  , na concepção do autor, �é entendido como um conjunto de ações 

normativas, operacionais, financeiras e de planejamento que uma administração municipal 

desenvolve, com bases em critérios sanitários, ambientais e econômicos para coletar, tratar e 

dispor o lixo do município.�. 

Nesse contexto, �  � é sinônimo de � , ou seja, está 

acima do � �. Posto que neste último, as questões nele envolvidas, são 

puramente técnicas. Enquanto que a escolha de uma determinada estratégia de gestão de 

resíduos sólidos é uma decisão política, a cargo do gestor, que pode estar, ou não, 

comprometido com o desenvolvimento sustentável. 
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Pode-se citar, como exemplo de decisão que deve ser tomada pelo gestor público, a 

adoção de um programa de coleta de resíduo, posto que o custo líquido do processo de coleta 

seletiva por tonelada é maior que o custo simples de aterramento dos resíduos. Assim, o 

gestor deve levar em conta a possibilidade financeira ou os benefícios do ponto de vista da 

sustentabilidade e cidadania. (PHILIPPI JR, 2004, P.202).  

No caso específico do óleo de fritura saturado, seria importante que o plano de 

gerenciamento estivesse contido no Plano Estadual de Resíduos Sólidos, a exemplo do que 

acontece no Estado de Minas Gerais, que assim entende: O Plano de Gerenciamento Integrado 

do Resíduo Óleo de Cozinha (PGIROC) deve estar inserido no Plano de Gerenciamento 

Integrado de Coleta Seletiva � PGICS que, por sua vez, integra o Plano de Gestão Integrada 

de Resíduos Sólidos Urbanos � PGIRSU.  

 

1 2 3 - D  S   P   G    R   

F  

 

O Plano de Gerenciamento do Óleo Residual de Fritura � PGORF é multissetorial, vez 

que abrange os setores: social, econômico, político e ambiental, atendendo ao que determina 

as ações que visam o desenvolvimento sustentável, ou seja, melhoria da qualidade de vida da 

população, o desenvolvimento econômico responsável e a preservação ambiental. Conforme 

BELLIA, (1996, p.49). �[...] obter a satisfação duradoura das necessidades humanas e o 

crescimento (melhoria) da qualidade de vida�. 

Mas, para que isso aconteça, precisa-se de políticas públicas e de mais agressividade 

dos gestores em relação às questões ambientais, especialmente no tocante ao óleo de cozinha 

residual, visto que o mesmo requer investimento na criação de um plano de coleta seletiva 

anterior à criação de um plano de gerenciamento do resíduo em questão.  

A figura 1.2, a seguir, demonstra a dimensionalidade sustentável de um plano de 

gerenciamento de óleo de fritura e os setores nele envolvidos. 
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Um programa de gerenciamento de óleo residual de fritura é multissetorial de eco-

desenvolvimento, pois conforma ações de manejo adequado desse resíduo, um sistema de 

gestão que visa um destino adequado, além da implantação da coleta seletiva, que resulta no 

reaproveitamento do óleo exaurido, como matéria-prima na fabricação de outros produtos, e, 

consequentemente, o desenvolvimento local. Como resultado dessas ações, pode-se obter a 

melhora considerável na qualidade ambiental, além do ganho socioeconômico, com a geração 

de emprego e renda no município. 

Na visão de Schenini (2004) os �desafios da gestão pública sustentável devem ser 

enfrentados de maneira sistêmica e holística, com análises e estudos conduzidos que 

contemplem todos os segmentos, atores e instrumentos que participam do processo�. Neste 

contexto, a criação de um plano de gerenciamento do óleo residual de fritura, deve ser 

encarada conjuntamente pela sociedade, pois representa um ganho socioambiental para o 

município, à medida que concilia o desenvolvimento econômico local, a equidade social e a 

preservação ambiental, exigindo a participação do poder público e da sociedade civil 

organizada. 

 

 

 

Figura 1.2 � As dimensões de um Plano de 
Gerenciamento do Óleo Residual de Fritura. 
Fonte: Autora. 
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1 2  - M    P   G   Óleo Residual de Fritura 

 

O Plano de Gerenciamento Integrado do Resíduo Óleo de Cozinha - PGIROC, 

elaborado pelo estado de Minas Gerais, consiste em um programa denominado �Minas Sem 

Lixões�, da Fundação Estadual do Meio Ambiente � FEAM, e tem como objetivo principal 

apresentar orientações básicas para elaboração e implantação do Plano de Gerenciamento 

Integrado do Resíduo Óleo de Cozinha � PGIROC, incluindo os arranjos institucionais 

necessários à coleta e ao armazenamento do resíduo, buscando a otimização dos serviços e a 

proposição de um modelo que envolva o poder público, a sociedade civil e os 

empreendedores. 

Conforme Oliveira (2009, p.12-17), para a elaboração de um PGIROC, é necessário 

seguir as etapas abaixo:  

A. Diagnóstico; 

B. Proposições; 

C. Consolidação e 

D. Monitoramento. 

 

A. Diagnóstico 

Deve ser realizada a caracterização do município, com dados como população, clima, 

localização, atividades econômicas, índice de emprego e renda, entre outros. Nessa etapa, o 

óleo de cozinha pós-consumo deve ser quantificado e qualificado. Essas informações são de 

grande importância para subsidiar a implantação da logística de coleta e reciclagem desse 

resíduo. 

Deve-se, ainda, pesquisar quais legislações estão em vigor nos níveis Federal e 

Estadual, para servir de modelo para a implementação de uma política municipal de 

gerenciamento do Resíduo Óleo de Cozinha � ROC a partir da criação de uma legislação 

específica. 

Caso exista ação de coleta e reciclagem do óleo de cozinha já implantada no 

município, deve-se verificar a possibilidade de incrementar a logística de operação do 
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sistema, visando sempre à melhoria contínua do processo. Nos municípios que não possuem 

sistemas adequados, deve-se priorizar a constituição de consórcios intermunicipais. 

É importante ressaltar que os aspectos sociais também devem ser verificados, tendo 

em vista a inclusão de pessoas em situação de vulnerabilidade social no processo de coleta do 

óleo. O primeiro passo é a realização de um cadastro dos catadores de materiais recicláveis no 

município e dos empreendedores que reciclam ou reaproveitam esse resíduo, para viabilizar a 

criação de um banco de dados e mapeamento, que será de importante utilidade na fase de 

proposições. 

O estudo de viabilidade e sustentabilidade econômica torna-se imprescindível para a 

concretização do Plano, pois relata os recursos financeiros disponíveis para a sua elaboração, 

seja por meio de fontes de financiamentos, parcerias público-privadas ou do próprio 

município. A possibilidade de geração de renda por meio da comercialização dos produtos 

gerados a partir da reciclagem é de grande importância para autossustentabilidade dos 

processos de coleta e de reciclagem. 

 

B  P  

É a fase em que se incorpora o tratamento técnico-operacional, social e gerencial à 

realidade diagnosticada. Deve ser descrito como será a forma de execução dos serviços; a 

estrutura operacional; os aspectos organizacionais e legais; a remuneração e custeio do 

sistema; o plano de reciclagem do resíduo; o programa de educação e mobilização social; o 

desenvolvimento de programas de implantação de segregação e de coleta seletiva no setor 

público e na sociedade civil, entre outros aspectos relevantes. Essa fase culminará em um 

�Plano de Ação�. Inicialmente, o município deve definir qual será a destinação final do óleo 

de cozinha pós-consumo, englobando as questões de viabilidade econômica, técnica e 

estrutural, de maneira a buscar sempre a melhoria da qualidade ambiental e a inserção de 

pessoas em situação de vulnerabilidade social no processo. Fóruns municipais devem ser 

feitos para saber as opiniões dos cidadãos, possibilitando, assim, a inclusão de sugestões 

relativas à realidade de cada município. 

Na sequência, é necessário definir a estrutura de coleta e armazenamento, 

contemplando: 
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 locais de Entrega Voluntária � LEV, dispostos em pontos estratégicos como escolas, 

postos de saúde, empresas, igrejas, supermercados e sede da prefeitura; 

 coleta residencial; 

 coleta em estabelecimentos comerciais; 

 veículos transportadores; 

 unidades de triagem e purificação do óleo. 

O Programa de Educação Ambiental tem caráter básico na implantação do plano de 

gerenciamento, pois tem como objetivo conscientizar e mobilizar os cidadãos para a 

participação efetiva na coleta e na reciclagem. Sugere-se que, inicialmente, o Programa 

envolva escolas, a prefeitura, associações de bairro, cooperativas e grandes empresas. 

Palestras, folders e peças teatrais são formas eficientes de disseminação do conhecimento, 

contribuindo para aumentar o número de colaboradores no processo. Para se obter a maior 

adesão da população, pode-se oferecer a troca do óleo usado pelo sabão, produzido com o 

óleo de baixa qualidade. 

Com todos os dados definidos e a realização do Programa de Educação Ambiental, 

deve-se dar início ao processo de coleta do óleo de cozinha. O resíduo deve ser armazenado 

em recipientes que ofereçam boa resistência contra vazamentos, como garrafas plásticas 

(preferencialmente transparentes) ou em bobonas (20 a 50 litros), dependendo do volume 

disponível. A garrafa plástica, após ser utilizada para transportar o óleo de cozinha usado, não 

poderá ser reciclada, a não ser que passe por um tratamento específico. Em alternativa aos 

processos de descontaminação, sugere-se ao cidadão que, ao entregar o recipiente contendo 

óleo usado, receba outro vazio já utilizado anteriormente para o transporte do material. 

Após a fase de coleta, inicia-se a triagem do óleo de cozinha pós--consumo, que deve 

ser feita em um espaço físico coberto e com pavimento impermeabilizado, além de contar 

com um separador de água e óleo, utilizado para evitar a contaminação da rede de esgoto. 

Essas medidas também possibilitam a contenção de vazamento e impedem a entrada de água 

pluvial no local. 

A triagem compreende a separação do óleo de boa qualidade do óleo de má qualidade, 

por meio da verificação da cor. Óleo muito escuro indica que já foi bastante utilizado e, 

portanto, tem pior qualidade do que o óleo com tonalidade mais clara, aproximando-se do 

amarelo original do óleo de soja. 
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Na sequência, o óleo passa por peneiras com redução gradativa de diâmetro, que varia 

de 0,5 cm a 0,2 cm. Os sólidos retidos podem ser encaminhados para a compostagem, 

transformando-se em adubo. Continuando o processo, o óleo permanece em repouso por 

aproximadamente seis horas, tempo necessário para decantar as impurezas existentes, além de 

separar alguma quantidade de água que, porventura, esteja dispersa. 

Em seguida, é retirado do recipiente, utilizando a diferença de densidade, e segue para 

um filtro de combustível, para a retirada de qualquer resquício de impureza que tenha 

permanecido. O óleo permanece, então, armazenado em um tanque até acumular o volume 

necessário para a venda. 

Concluída as etapas, o óleo está pronto para ser reprocessado. A fabricação de sabão é 

uma das alternativas ambientalmente corretas para a reciclagem do resíduo. 

 

C  C  

As informações geradas a partir do diagnóstico, do estudo de viabilidade, das 

proposições para operação e gerenciamento do sistema integrado, juntamente com as 

discussões nos fóruns municipais, permitem ao município definir a melhor alternativa para a 

destinação final adequada do óleo de cozinha pós-consumo. 

A implantação do PGIROC possibilita a melhoria da condição ambiental, incentiva o 

processo contínuo de educação ambiental para as futuras gerações, dissemina as fontes 

renováveis de energia como uma alternativa ao uso de combustíveis fósseis, além de 

possibilitar a geração de trabalho e renda. 

 

D  M  

O município, após a implantação do Plano de Gerenciamento, deve desenvolver um 

programa de monitoramento para avaliação dos resultados. Tal avaliação é de grande 

importância, pois, por meio dela, torna-se possível identificar as etapas que necessitam de 

correções em busca da melhoria contínua do processo. 

O monitoramento deve avaliar todas as etapas, desde a educação ambiental até a 

destinação final, buscando sempre aumentar o número de colaboradores no plano, pois a 

maior adesão de geradores reflete diretamente na melhoria da condição ambiental. Os 
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resultados encontrados a partir do monitoramento devem estar disponíveis para os envolvidos 

e para a população do município, concretizando o trabalho desenvolvido pela prefeitura e 

promovendo novas iniciativas. A implantação de atividades de monitoramento necessita de 

uma seleção prévia de indicadores, que ilustrem, de forma simples, o funcionamento do plano 

de gerenciamento. Tais indicadores poderão ser: 

a. Número de fabricantes, importadores e comerciantes de óleo de cozinha no 

município; 

b. Percentual de estabelecimentos inscritos para instalação de pontos de coleta de 

Resíduos de Óleo de Cozinha. 

c. Número de estabelecimentos recebedores; 

d. Número de agentes envolvidos no programa de coleta; 

e. Percentual de geração de emprego e renda; 

f. Grau de conhecimento do programa pela população; 

g. Quantidade de resíduo recebida por dia, estimativa da quantidade de resíduo que 

deixou de ser descartado de maneira inadequada. 

Definidos os indicadores, os dados podem ser coletados por técnicos (manualmente), 

por meio de planilhas simples que podem ser adaptadas para cada situação e apresentados 

num quadro demonstrativo. 

O modelo de gestão integrada para o óleo de cozinha proposto deve ter como 

referência a legislação federal, estadual e municipal existentes, bem como resoluções e 

normas, no sentido de buscar soluções alternativas para a região em estudo, no caso, a Cidade 

de Aracaju � SE. Contudo, há uma lacuna, posto não existir legislação concernente ao óleo de 

fritura, neste Estado.  

 

1 2  - O   I   P   G   Óleo Residual de 

Fritura 

 

A legislação representa um suporte para os órgãos públicas nas tomadas de decisões e 

ações de controle. Contudo, o gerenciamento do óleo residual encontra como obstáculo a falta 

de regulamento, tanto no nível federal, quanto estadual e municipal.  
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Poucos são os municípios que tiveram a iniciativa de criar uma legislação específica 

para o óleo de fritura. São eles: 

S  P  � SP  R  R   Óleos e Gorduras de Uso 

Culinário, Lei nº 14.487, de 19 de Julho 2007, determina: 

 

Art. 4º Fica instituído o Programa de Conscientização sobre a Reciclagem de Óleos 
e Gorduras de Uso Culinário no Município de São Paulo. 

Art. 5º O Programa ora criado tem os seguintes objetivos: 

I - conscientizar a população em geral, bem como os proprietários e funcionários de 
restaurantes, bares, hotéis, lanchonetes e estabelecimentos fabricantes de refeições e 
alimentos sobre a importância da reciclagem de óleos e gorduras de origem animal e 
vegetal, evitando seu despejo diretamente na rede de esgoto ou seu descarte no meio 
ambiente; 

II - informar a população e os segmentos referidos no inciso I deste artigo sobre as 
alternativas de reciclagem e reutilização de gorduras e óleos de uso culinário; 

 pelo despejo de óleos e gorduras, de origem animal ou vegetal, na rede de esgoto, 
bem como sobre os benefícios decorrentes de sua reciclagem; 

IV - estimular a reciclagem de óleos e gorduras, de origem animal ou vegetal e uso 
culinário para fins domésticos, comerciais ou industriais. 

Art. 6º A fim de atender aos objetivos propostos, o Poder Público: 

I - promoverá ações educativas de esclarecimento à população sobre os objetos do 
Programa ora instituído; 

II - incentivará as ações adotadas por entidades privadas, direcionadas à reciclagem 
de óleos e gorduras de uso alimentar, respeitados os recursos e meios 
administrativos disponíveis. 

Art. 7º O Programa ora instituído ficará a cargo da Secretaria Municipal do Verde e 
do Meio Ambiente, a qual poderá celebrar convênios e parcerias com órgãos 
públicos estaduais e federais, organizações não-governamentais e instituições 
privadas para fins de implementação das medidas a ele atinentes. 

Art. 8º A Secretaria do Verde e do Meio Ambiente criará um selo de certificação a 
todas as entidades e estabelecimentos que se integrarem à rede de reciclagem de 
óleos e gorduras de origem vegetal ou animal e uso culinário na Cidade de São 
Paulo. 

 

No Estado do Paraná, a Lei 16.393/10 de 02 de fevereiro de 2010, DOE - PR 

02.02.2010, institui no Estado o programa de incentivo à reciclagem do óleo de cozinha para a 

produção de biodiesel. Entre outras, dá as seguintes providências: 

 

Art. 1º Fica instituído, 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.  

Parágrafo único. O incentivo referido no caput deste artigo será instituído por 
regulamento do Chefe do Poder Executivo.  
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A  2  O programa de que trata o caput do artigo antecedente será efetivado 
mediante a adoção de medidas estratégicas de controle técnico, com as seguintes 
finalidades:  

 I - Não acarretar prejuízos a rede de esgotos;  

 II - Evitar a poluição dos mananciais;  

 III - Informar a população quanto aos riscos ambientais causados pelo despejo de 
óleos e gorduras de origem vegetal ou animal na rede de esgoto e as vantagens 
múltiplas dos processos de reciclagem;  

 IV - Conscientizar e motivar empresários do setor gastronômico da importância de 
sua participação na reciclagem e destinação final do óleo saturado;  

V - Incentivar a prática da reciclagem de óleos e gorduras de origem vegetal ou 
animal e uso culinário, doméstico, comercial ou industrial, mediante suporte técnico, 
incentivo fiscal e concessão de linhas de crédito para pequenas e médias empresas, 
que operem na área de coleta e reciclagem permanentes;  

 VI - Favorecer a exploração econômica da reciclagem de óleos e gorduras de 
origem vegetal ou animal e de uso culinário, desde a coleta, transporte e revenda, até 
os processos industriais de transformação, de maneira a gerar empregos e renda as 
pequenas e médias empresas;  

VII - Criar e incentivar galpões de triagem do Estado do Paraná a incorporarem à 
reciclagem do óleo saturado e destiná-los a grupos da comunidade para a geração de 
emprego e renda.  

VIII - Estabelecer parâmetros de controle rígido sobre as empresas recicladoras, para 
que se  

 

Em nível de Governo Federal, o óleo de fritura terá que esperar algum tempo para 

fazer parte do grupo de resíduos denominados �especiais� e, assim, passar a ser obrigada a 

implantação de seu sistema de logística reversa. 

Para implementação dos sistemas de logística reversa, bem como estabelecer as 

diretrizes para os acordos setoriais, foram criados o Comitê Interministerial da Política 

Nacional de Resíduos Sólidos - CIPNRS e o Comitê Orientador para a Implantação dos 

Sistemas de Logística Reversa � CORI. 

Esses Comitês foram instituídos pelo Decreto nº 7.404/2010, que regulamenta a Lei 

no 12.305, de 2 de agosto de 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Essa 

lei criou, entre outros, o instrumento denominado �L  R  - LR� para alguns 

materiais que representam riscos à saúde pública ou à qualidade ambiental. A PNRS assim o 

conceitua:  

 

[...] Logística Reversa: 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 outros ciclos produtivos, ou outra destinação final 
ambientalmente adequada.� (op.cit., Art.3º,incisoXII) 
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Cada município, antes de determinar qualquer forma de eliminação � destinação final 

� dos resíduos, deve adotar uma política de redução na fonte e privilegiar formas de 

tratamento como reciclagem e copostagem. Cabe ressaltar que os esforços no cumprimento 

desta ordem devem recair tanto sobre os gestores municipais como sobre o mercado 

consumidor e produtivo, que compartilham a gestão dos resíduos sólidos em um sistema de 

logística reversa. 

 A logística reversa do óleo de cozinha usado requer o desenvolvimento de uma rede 

logística reversa capaz de assegurar o suprimento contínuo de óleo para posterior 

encaminhamento aos diversos segmentos das indústrias. Assim, devem obedecer as seguintes 

atividades básicas: segregação (separação na fonte), acondicionamento, coleta e transporte até 

o local da produção. A visão geral da cadeia reversa do óleo de cozinha usado praticado em 

Aracaju- Se, é ilustrada pela Figura 1.3, abaixo: 

 

 

 

 

Figura 1.3: Cadeia Reversa do Óleo de Cozinha Usado. Fonte: Elaborado pela Autora (2012). 

 

A Lei de Política Nacional de Resíduos Sólidos - PNRS, em seu capítulo II, apresenta 

a seguinte definição de Responsabilidade Compartilhada: 

 

Responsabilidade Compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos: conjunto de 
atribuições individualizadas e encadeadas dos fabricantes, importadores, 
distribuidores e comerciantes, dos consumidores e dos titulares dos serviços 
públicos de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos, para minimizar o 
volume de resíduos sólidos e rejeitos gerados, bem como para reduzir os impactos 
causados à saúde humana e à qualidade ambiental decorrentes do ciclo de vida dos 
produtos, nos termos dessa Lei (Brasil, 2010ª, Artigo 3º, inciso XVII). 

 

A responsabilidade compartilhada gera uma cadeia de responsabilidade diferenciada 

entre os diversos intervenientes na gestão integrada de resíduos sólidos. Percebe-se que dentro 

dessa nova estrutura de gestão de resíduos todos os atores têm responsabilidades especificas e 

igualmente relevantes. Não adianta nada os P F  criarem uma rede de 
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logística reversa eficiente se os C  não depuserem seus resíduos nos locais 

apropriados. O contrário também é verdadeiro. Afinal, não adianta a boa vontade dos 

consumidores se não existir uma infraestrutura de recolha do lixo. Aliás, essa nova feição da 

responsabilidade é a maior esperança para que se possa construir um correto e eficiente 

gerenciamento do resíduo óleo de fritura. 

A PNRS também define quais os produtos que estão obrigados a implementar a 

logística reversa. São eles: 

I � Agrotóxico, seus resíduos e embalagens, assim como outros produtos cuja 

embalagem, após o uso, constituam resíduos perigosos, observados as regras de 

gerenciamento de resíduos perigosos previstas em lei ou regulamento, em normas 

estabelecidas pelos órgãos do Sistema Nacional de Meio Ambiente - SISNAMA, 

do Sistema Nacional de \vigilância Sanitária - SNVS e do Sistema Único de 

Atenção à Sanidade Agropecuária - SUASA, ou em normas técnicas; 

II � pilhas e baterias; 

III � pneus; 

IV � óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens; 

V � lâmpadas fluorescentes, de vapor sódio e mercúrio e de luz mista; 

VI � produtos eletroeletrônicos e seus componentes. 

Visando apoiar e realizar estudos de viabilidade técnica e econômica para a 

implementação dos sistemas de logística reversa, bem como estabelecer diretrizes para os 

acordos setoriais, foram criados cinco grupos técnicos temáticos (GTT). Estes grupos, 

juntamente com o Grupo Técnico de Assessoramento (GTA), são responsáveis por definir 

quais resíduos podem ser objetos de sistema de logística reversa, levando-se em conta fatores 

como: o impacto à saúde pública e ambiental. ( IPEA, p.11, 2012). 

A logística reversa está sendo aplicada, inicialmente, àqueles materiais considerados 

mais importantes, mas com certeza avançará, e o óleo de fritura, cujo pedido já foi 

encaminhado ao GTT e GTA, figurará, num futuro bem próximo, entre os resíduos 

�especiais�, posto existir muitos interessados em ampliar seus programas de reciclagem do 

óleo, face o retorno financeiro da atividade. 
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Além daqueles interessados nos retornos financeiros, outros tantos, preocupam-se com 

a preservação do meio ambiente e estão atentos a certas práticas consideradas inadmissíveis, 

ou seja, o descarte de toneladas de óleo exaurido, que são lançados em córregos ou em 

terrenos baldios, nas caladas das noites.  

As residências, por sua vez, depositam o óleo de cozinha usado diretamente na rede de 

esgoto. Embora em menor quantidade que o volume descartado pelos estabelecimentos 

comerciais, essa graxa trás como consequência o entupimento e mau funcionamento das 

estações de tratamento. 

No Brasil, ainda são insuficientes as iniciativas que visam à implementação de uma 

política de gerenciamento do resíduo óleo de cozinha. Na sua maioria, as ações, partem de 

empresas privadas, ou, em menor escala, de órgãos públicos. Segue alguns exemplos: 

a. O PROC � Programa de Reciclagem de Óleo de Cozinha, em Chapecó - Santa 

Catarina, criado pela empresa CETRIC � Central de Tratamento de Resíduos 

Sólidos Industriais; 

b. O PGIROC � Plano de Gerenciamento Integrado do Resíduo Óleo de Cozinha, 

criado em Belo Horizonte - MG, em novembro de 2009, pela FEAM � Fundação 

Estadual do Meio Ambiente, em parceria com a FIP � Fundação Israel Pinheiro; 

c.  O Programa de Reciclagem de óleo de Cozinha � REÓLEO, desenvolvido pela 

Associação Comercial e Industrial � ACIF, em Florianópolis- SC, onde a coleta é 

efetuada em unidades comerciais de alimentação. 

d. Em Porto Alegre � RS, o Departamento Municipal de Limpeza Urbana, 

estabeleceu um programa visando à criação de 138 postos de entrega voluntárias 

de óleo de fritura, que é reciclado, em parte, pela empresa RECOLT, que 

beneficia e produz cola e tinta para uso industrial; 

e. Em São Paulo � SP, existe o PROL � Programa de Reciclagem de Óleo de Fritura 

da Sabesp, que através da sua Unidade de Negócios Metropolitana Centro, no ano 

de 2007, firmou parceria com a SMORCC � Sociedade de Amigos de Bairro de 

Cerqueira César e a ONG TREVO, para a coleta de óleo de fritura, em área piloto. 

Inicialmente concentrados nos restaurantes e cozinhas industriais, aos poucos foi 

se expandindo em condomínios residenciais; 
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f. R   J  o óleo que seria jogado é levado para os postos implantados pelo 

Programa de Reaproveitamento de Óleos Vegetais - PROVE, firmado entre a 

iniciativa privada, a Refinaria de Maguinhos e a Secretaria de Meio Ambiente do 

Rio. 

Nota-se que os programas de gerenciamento com o apoio e participação de órgãos da 

administração pública são desenvolvidos em cidades da região centro-sul, que, curiosamente, 

possui a economia mais dinâmica do País, com a maior parte do Produto Interno Bruto-PIB 

nos setores agrário, industrial e de serviços, além de reunir a maior parte da população. 

Contudo, muitos programas de reciclagem de óleo de fritura têm sido desenvolvidos 

por outras cidades brasileiras, a partir da iniciativa privada, e tem contribuído positivamente 

para evitar que esse resíduo tenha um destino inadequado, ou seja, a rede de saneamento. No 

caso de Aracaju, especificamente, atua, a mais de dez anos, a Indústria de Beneficiamento 

JCRECIGRAXE, situada no município de São Cristóvão- SE, que recicla 26 mil litros de óleo 

saturado, mensalmente, na capital sergipana, conforme informou um de seus proprietários, em 

uma das entrevistas dadas para a formulação desta pesquisa. 

 

1 3 - Óleo Vegetal Residual de Fritura 

 

1.3.1 � Características 

 

O óleo vegetal é uma substância originada de plantas, sementes e grãos, tais como: 

linhaça, girassol, buriti, mamona, milho e soja. Após o processo de refino e produção, o óleo 

obtido pode ser utilizado na preparação de alimentos, como também em componentes 

lubrificantes, itens de pintura ou como componentes de combustível (COSTA NETTO et al, 

2000).  

O óleo é um componente muito consumido pelos brasileiros. É um ingrediente 

indispensável em muitas receitas (pães, carnes, legumes, bolos, entre outros), e é utilizado 

para fritar os alimentos. Sendo o seu consumo maior na zona rural que na urbana. Devendo 

isso à cultura de consumo e a pouca opção no cardápio das famílias que residem no campo. 

Na Pesquisa sobre Orçamento Familiar - POF, que traça as diferenças de consumo entre as 

classes sociais, com relação aos óleos e gorduras, a pesquisa demonstra que o aumento de 
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consumo ficou na ordem de 9,97 kg na área urbana, enquanto que na área rural o acréscimo 

foi de 11,46 kg. (IBGE, 2010). 

 

1 3 2 - I  P  P  D  I   Óleo Residual de Fritura 

 

Percebe-se, após análises de alguns estudos que tem por objeto o óleo de fritura, que 

os mesmos apontam diversas justificativas para que se promova o reaproveitamento do 

mesmo. As mais frequentes são: 

 Se descartado diretamente no esgoto, o ORF dificulta os processos de tratamento 

das águas residuárias e pode causar entupimento nas tubulações ou refluxo dos 

resíduos; 

 Se misturados aos outros resíduos orgânicos, impossibilita a sua reciclagem, além 

de aumentar a carga orgânica dos aterros sanitários, o que contribui com a 

formação dos Gases de Efeito Estufa (GEE), especialmente o metano, que é mais 

perigoso à saúde dos seres vivos que o gás carbônico (CO2);  

 Se descartado diretamente nos córregos, rios ou no mar, provoca uma visão 

esteticamente desagradável - Além do que, a pequena solubilidade dos óleos 

vegetais na água constitui um fator negativo no que se refere à sua degradação em 

unidades de tratamento de despejos por processos biológicos e, quando presentes 

em mananciais utilizados para abastecimento público, causam problemas no 

tratamento da água. A presença deste material diminui a área de contato entre a 

superfície da água e o ar atmosférico impedindo a transferência do oxigênio da 

atmosfera para a água e, os óleos e graxas em seu processo de decomposição, 

reduzem o oxigênio dissolvido elevando a demanda bioquímica de oxigênio 

(DBO), causando alterações no ecossistema aquático (DABDOUB, 2006); 

 Se descartado diretamente no solo, provoca a impermeabilização do mesmo; 

 Os óleos vegetais residuais ocupam uma posição proeminente no 

desenvolvimento de combustíveis alternativos, especialmente o biodiesel � que se 

insere na matriz energética brasileira como um aditivo, segundo o marco 

regulatório (Lei nº 11.097/2005, publicada no Diário Oficial da União em 

13/01/2005); 
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 O Óleo Residual de Fritura é passivo de ser reutilizado como matéria-prima de 

vários produtos. Além do biodiesel, ele pode ser usado na fabricação de sabão, 

tinta óleo, tinta de impressão, ração de animais, etc. Tais alternativas têm 

chamado à atenção de grandes empresas que buscam um produto com alto valor 

agregado, capaz de movimentar a indústria de reciclagem do ORF e que aponte 

soluções sustentáveis. 

Os óleos vegetais residuais têm sido investigados por se apresentarem como 

alternativa para a geração descentralizada de energia (produção de biodiesel), para geração 

adicional de renda (produção de sabão) e, por serem considerados resíduos de grande impacto 

ambiental quando descartados inadequadamente. Nas figuras 1.4 e 1.5, a seguir, pode-se 

observar exemplos desses tipos de impactos.  

 

 

Figura 1.4: Poluição dos Corpos d�água. 

Fonte: SABESP (2007) 
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Figura 1.5: Danos Materiais: �Bucha�, massa consistente de sujeira e resido de óleo. 

Fonte: SABESP (2007). 

 

Os ganhos, tanto ambientais (minimização do impacto ambiental), quanto econômicos 

(retorno do óleo de residual de fritura à cadeia produtiva), e social (inserção de pessoas nessa 

cadeia produtiva), são argumentos irrefutáveis quando se defende o controle sobre o manejo 

desse resíduo e serve de base para a propositura de um modelo de gestão de resíduos sólidos 

que contemple a criação de um plano de gerenciamento para o óleo de fritura. Assim, esta 

pesquisa demonstra programas de reciclagens, que são desenvolvidos por algumas prefeituras 

brasileiras, que tem como objetivo incentivar esta prática, para que sirva de exemplo para as 

que, ainda, não fazem nada nesse sentido.  

 

1 3 3 - A  S    Óleo Vegetal Residual de Fritura 

 

Para evitar que o óleo de cozinha usado seja lançado na rede de esgoto,  cidades, 

instituições e pessoas de todo o mundo têm criado métodos para reciclar o produto. As 

possibilidades são muitas: produção de resina para tintas, sabão, detergente, glicerina, ração 

para animais e até biodiesel. 
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A partir de uma revisão bibliográfica, apresenta-se a seguir uma síntese das 

experiências nacionais e internacionais com a coleta de óleos residuais de fritura dispersos na 

malha urbana. 

Segundo a Sabesp, ( 2007, p.16) 

 

A PNBE � Pensamento Nacional de Bases Empresariais fez um levantamento e 
considera que, no Brasil, apenas 2,5 a 3,5% do óleo vegetal comestível descartado é 
reciclado. A produção anual é da ordem de 6,1 bilhões de litros, dos quais 1,3 bilhão 
é exportado. Dos 4,8 bilhões no mercado nacional, cerca de 2,4 bilhões se destinam 
para fins comestíveis - dados de dez/2009 da ABIOVE - Associação Brasileira das 
Indústrias de Óleo Vegetal. (Sabesp- Programa de Ciclagem de óleo de Fritura). 
Acredita-se que o mercado anual de óleo de fritura reciclado é da ordem de 30 
milhões de litros ou 24.000 toneladas, incluindo tanto a coleta para processo  
industrial, como a reciclagem caseira na fabricação de sabão. Nota: como parte da 
reciclagem é feita pelo mercado informal o dado de volume reciclado é estimado. 

 

A Companhia de Saneamento Básico de Estado de São Paulo - Sabesp, comprometida 

com a preservação ambiental, criou, em parceria com a Sociedade de Amigos de Bairro de 

Cerqueira César e a ONG Trevo, no ano de 2007, o Programa de Reciclagem de óleo de 

Fritura � Sabesp em PROL da Natureza, em uma área piloto. Desde então, a Cia. acompanha 

o impacto positivo através do número de desobstruções da rede dentro do perímetro do 

projeto, utilizando georeferenciamento. A adesão ao programa tem sido sucesso, inclusive, 

contando com parcerias de várias entidades e municípios. 

A preocupação com a questão do descarte incorreto do óleo residual de fritura, embora 

pareça o contrário, não é algo inteiramente recente.  

Conforme relato de Stelle, C.C (2007, p. 01): 

 

Em abril de 1915, reuniu-se uma comissão de comerciantes da grande Florianópolis 
para organizar a Associação Comercial e Industrial de Florianópolis- ACIF. 
Diversas empresas estão associadas por questões ambientais e engajadas em vários 
projetos por ela desenvolvidos. Entre eles: consultoria jurídica, projetos educativos, 
convênios médicos e odontológicos e também o foco deste trabalho, o ReÓleo. O 
projeto ReÓleo foi idealizado por Justina Pacce ao se deparar com o óleo sendo 
despejado em frente ao seu estabelecimento dentro da Lagoa, começou a se 
preocupar com a �saúde� da Lagoa já que grande parte do esgoto desembocava nela 
e a Companhia de Melhoramentos da Capital-COMCAP, não recolhe o óleo 
separadamente.[...] 

Hoje, a nova parceria recicla o óleo e suas partes, tem ótima infra estrutura e destino 
correto para tudo: a água é tratada, a borra é transformada em adubo agrícola e o 
óleo divido em lotes de massa para vidro, sabão e tinta. O projeto inclui ações como: 
visita ao estabelecimento, fornecimento de bombonas plásticas para o 
armazenamento de óleo, coleta do óleo com freqüência, visitas periódicas e 
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atividades de educação ambiental. Atualmente, o projeto tem 161pontos de coleta 
em toda a grande Florianópolis.  

 

Iniciativa como esta se multiplicam por todo o Território Nacional, como prova 

irrefutável da tomada de consciência ambiental de uma grande parcela da população 

brasileira. Muitas prefeituras já adotam a coleta e a reciclagem do óleo residual de cozinha. A 

população socialmente responsável promove a preservação do meio ambiente, e o poder 

público fomenta essa parceria que, em alguns casos, vai além do simples ato de recolher o 

óleo usado. 

No Brasil, as tecnologias mais utilizadas para reciclagem de óleo vegetal usado em 

frituras são: a saponificação, a produção de biodiesel e a constituição de ração animal. Uma 

pequena parcela também é destinada à utilização como matéria prima para a fabricação de 

tintas e massa de vidraceiro. 

 

1 3  - S  E  

 

A saponificação é o processo químico pelo qual os ésteres de ácidos graxos presentes 

nos óleos e gorduras reagem com uma base forte para formarem sais de éster de ácidos 

graxos. É a tecnologia de reciclagem de óleo vegetal mais antiga de que se tem registro na 

humanidade. (NOGUEIRA; BEBER, 2009, p.01) 

O sabão, feito a partir do óleo residual, é um saneante extremamente eficaz na limpeza 

de sujidades e gorduras. É tensoativo e possui propriedades polares e apolares, facilitando a 

remoção de sujeira. É biodegradável em ambiente natural. Porém, pode causar impactos 

negativos devido à espuma que pode gerar frente à escoamentos muito turbulentos e altas 

concentrações. Geralmente é muito menos prejudicial neste sentido do que os detergentes 

mais comumente usados. (NOGUEIRA; BEBER, 2009, p.3). 

Considerada uma das pioneiras na coleta e reciclagem de  resíduos de óleo e gordura 

de fritura, a ONG TREVO iniciou suas atividade no ano de 1992, com o principal objetivo de 

preservar o meio ambiente. Tornou-se parceira da CETESB (Companhia de Tecnologia e 

Saneamento Ambiental), colaborando na implantação de uma política ambiental que impõe 

um rígido controle sobre a emissão de poluentes, que além de filtrar gases tóxicos, promove a 

destinação final adequada aos resíduos líquidos e sólidos. 
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 Atualmente localizada no bairro da Mooca,  Zona Leste de São Paulo, numa área de 

1.500m2, dotada de tanques capazes de armazenar até 150 mil litros de produtos reciclados, 

a ONG TREVO coleta cerca de 250 toneladas por mês de resíduos em mais de dois mil 

estabelecimentos cadastrados (parceiros), entre restaurantes, empresas, hospitais, clubes e 

condomínios. Após a reciclagem, o óleo e gordura de fritura recuperados, são, em parte, 

destinados a indústrias químicas de diversos segmentos, e, com o restante,  fabrica-se um 

sabão em pedra de boa qualidade, eficaz não somente na lavagem de roupas, mas também na 

limpeza doméstica em geral. 

Além de organizações não governamentais, surgem empresas, por todo o Brasil, com o 

objetivo de reciclar o óleo residual de cozinha, como por exemplo, a Indústria  RECIGRAXE, 

situada na cidade de São Cristóvão- SE,  que foi criada há dez anos, com o objetivo de 

recolher o óleo residual de cozinha, para beneficiamento e posterior fabrico de sabão, recolhe 

vinte e seis mil litros de óleo por mês. Um projeto inicialmente tímido, mas que hoje faz o 

recolhimento do óleo de, aproximadamente, 20% dos estabelecimentos comerciais da Cidade 

de Aracaju, além de alguns municípios sergipanos. 

A PETROBRAS patrocina um projeto que começou no Complexo Petroquímico do 

Rio de Janeiro, em Itaboraí e se estendeu para todas as operações da Petrobras. Trata-se de um 

trabalho que propõe a formação de fóruns municipais de debates, unindo a empresa à 

iniciativa pública e aos representantes das comunidades envolvidas. Trata-se da mais moderna 

ferramenta de relacionamento da Petrobras com as comunidades. Entre as propostas do 

programa se destacam  o cuidado com o saneamento básico e a preservação ambiental.  

Na prática, as ações previstas pela Agenda 21 devem ser implementadas pelos 

governos locais, regionais e nacionais, em articulação com os demais setores, como ONGs. 

Nesse processo, a Petrobras atua apenas como um fomentador dos debates, contribuindo para 

o desenvolvimento social e econômico das populações que vivem próximas às unidades. Após 

um diagnóstico do município,  a Petrobras ajuda a elaborar um planejamento, com foco no 

desenvolvimento sustentável. 

A preocupação do mundo corporativo com a sustentabilidade vem aumentando muito 

nos últimos anos, em decorrência do esgotamento das fontes de energia e do custo crescente 

do consumo de energia. Além de transformar-se em uma questão estratégica, econômica e 

ética para as empresas, existe também a questão da preferência dos clientes por marcas e 

corporações identificadas com essa política. 
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1 3  - B     Óleo de Fritura  

 

Biodiesel é o combustível biodegradável oriundo de fontes renováveis, como, por 

exemplo, óleos vegetais brutos ou já utilizados, e, gorduras animais. É obtido por diferentes 

processos, como craqueamento, esterificação ou transesterificação. Pode ser utilizado puro ou 

em misturas com óleo diesel derivado do petróleo, em diferentes proporções (SILVA & 

FREITAS, 2008). 

É vasta a produção da comunidade científica sobre métodos de reciclagem de óleo 

vegetal usado em fritura para a produção de biodiesel. Porém, este resíduo figura entre 

àqueles que não possuem um método bem definido de descarte, tratamento e disposição final 

e ainda causam discussões tanto entre cientistas como ambientalistas.   

Christoff (2006, p.07), afirma que: �atualmente, o uso dos óleos vegetais como 

combustíveis, pode parecer insignificante, mas tais óleos podem, no decorrer do tempo, ser 

tão importantes quanto o petróleo.[...] produto gerado é compatível ao diesel convencional e 

ainda apresenta as vantagens de um alto poder de lubricidade e menor impacto ambiental. 

Alguns estudos feitos sobre a viabilidade econômica da instalação de uma planta 

piloto para a produção de biodiesel, tendo o óleo residual de fritura, como matéria-prima, 

concluíram ser pouco rentável, sob o ponto de vista econômico. No entanto, sob a ótica da 

preservação ambiental e consequente qualidade de vida da população são significativos. 

Almeida (2002, p. 44), concorda com aqueles que consideram inviável, 

economicamente, tal iniciativa, afirmando: �de acordo com a ótica do investidor, a tecnologia 

de produção do biocombustível de OGR é inviável financeiramente no curto prazo.� 

A questão é polêmica e divide opiniões, para Nascimento (2009): 

 

A utilização deste resíduo na produção de biocombustível é sem dúvida inteligente e 
eficiente em questão do desenvolvimento sustentável, e sua viabilidade econômica 
depende apenas de um pouco mais de estudo na sua forma de implementação e, 
principalmente da conscientização e cooperação de todos, ou mais ainda, de uma 
real mudança nos hábitos e costume da sociedade. 
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É evidente a importância do reaproveitamento do óleo de cozinha usado, tanto para 

benefícios ambientais como sociais. Justifica-se assim, que se levantem questões que 

evidenciem a viabilidade econômica desse resíduo. 

O processo para fazer combustível a partir da biomassa usado desde sua criação é 

praticamente o mesmo usado na atualidade. Quando Rudolph Diesel demonstrou pela 

primeira vez seu motor de ignição por compressão na Exibição Mundial em Paris, ele usou 

óleo de amendoim. - aquele que seria o biodiesel original. Os óleos vegetais foram usados nos 

motores a diesel até a década de 1920 quando uma alteração foi feita nos motores, 

possibilitando o uso de um resíduo do petróleo que atualmente é conhecido como diesel ou 

petrodiesel (COSTA e ROSSI, 2000). 

Apesar dos possíveis benefícios no emprego de óleos vegetais como substituto ao 

diesel, barreiras do ponto de vista econômico e ético motivaram a busca de matérias primas 

alternativas para a produção de biocombustíveis (PARENTE, 2003). 

Lopes e Cruz ( 2004 ), argumenta: 

 

Em estudo sobre o biodiesel, provenientes de fontes renováveis como óleos vegetais 
in natura ou residuais, é candidato proeminente a estes combustíveis. Embora a 
tecnologia do processo de obtenção dos ésteres metílicos seja completamente 
dominada na Europa, nos Estados Unidos e no Brasil, a opção pela produção de 
biodiesel etílico deve ser considerada como estratégica e de alta prioridade para o 
país por diversas razões, que vão desde implicações ambientais, econômicas e 
políticas até implicações sociais. 

 

Diante do exposto, se pode perceber a existência de autores que consideram viável a 

instalação de miniusina de produção de biodiesel a partir do óleo residual de fritura, posto os 

ganhos ambientais e a melhoria da qualidade de vida da população. 

Quanto às formas mais comuns de se obter biodiesel a partir do óleo de fritura, 

Christoff (2006, p.14-19), explica: 

 

O biodiesel é obtido pela reação de transesterificação, que .[...] T  é 
a reação de um lipídio com um álcool (metanol ou etanol) na presença de um 
catalisador ácido ou básico, formando ésteres como principais produtos e glicerol ou 
glicerina como co-produto. [...] A  ou craqueamento de gorduras tem sido 
investigada há mais de 100 anos, especialmente em países com pequenas reservas de 
petróleo. O craqueamento térmico ou pirólise consiste na conversão de uma 
substância em outra na ausência de ar ou oxigênio e em temperaturas superiores a 
450 oC. O custo de um equipamento para pirólise ou craqueamento térmico é 
elevado. 
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Neste contexto, "bio" significa ser produzido por fontes renováveis de energia de 

biomassa - óleo de soja, mamona, dendê, girassol, canola, entre outras.. 

Para o Brasil, a produção do biodiesel é vantajosa em função da possibilidade do 

cultivo de oleaginosas (plantas que servem de fonte para a obtenção de óleos) sem afetar a 

produção e oferta de alimentos. O que é assegurado, em parte, pela dimensão continental do 

território brasileiro. Além de apresentar benefícios ambientais, tais como: a substituição de 

combustíveis derivados de fontes não renováveis e a menor emissão de gases tóxicos e 

poluentes na atmosfera. 

O biodiesel também é menos tóxico para o solo, em comparação ao diesel derivado de 

petróleo. Porém a produção de biodiesel a partir de óleo de fritura residual demanda uma 

quantidade e frequência muito grandes dessa matéria-prima, diante de seu maior custo de 

produção comparado ao diesel convencional (ZHANG et al, 2003). 

Como é fonte de energia e nutrientes, além de possuir propriedades atrativas para os 

animais, o óleo residual de frituras pode ser incorporado à mistura de rações, tanto na 

indústria como em propriedades rurais. A utilização do óleo para esse fim, entretanto, não 

deve ser usada para animais que futuramente irão servir de alimento ao homem, já que os 

compostos polares presentes no óleo são possivelmente carcinogênicos e podem afetar a 

saúde humana. 

Para Math (2010), a transformação do óleo de cozinha usado em biodiesel tem atraído 

pessoas de todo o mundo por ser um combustível alternativo para motores diesel e devido sua 

renovabilidade.  

Para Barbosa & Pasqualeto (2010, p.215): 

 

Vale a pena reutilizar o óleo descartado de frituras para a produção desse 
combustível. Com isso, fica identificado um destino mais adequado a este resíduo 
agroindustrial que, no Brasil, é desprezado e/ou parcialmente aproveitado de 
maneira muitas vezes inadequada. Finalmente, é importante ressaltar que um 
programa de substituição parcial de óleo diesel por biodiesel de óleo de fritura 
dependeria da criação de um eficiente sistema de coleta de óleos usados, o que 
certamente encontra-se distante de nossa realidade atual. 

 

Além da viabilidade do reaproveitamento desse resíduo para a fabricação de biodiesel, 

estudos apontam outros subprodutos que possuem valor comercial, como, por exemplo, a 

glicerina. 
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Almeida, ( 2002, p.34),  chegou à seguinte conclusão: 

 

Os subprodutos da fabricação do biocombustível, se reaproveitados, podem gerar 
uma receita adicional. A internalização dessa receita ao fluxo de caixa pode 
ocasionar uma alteração positiva nos indicadores de viabilidade. Como exemplo 
tem-se a glicerina, subproduto que possui valor comercial e pode ser utilizado na 
produção de adubos (rica em potássio), na indústria de sabão, ou mesmo purificado 
para o aproveitamento na indústria cosmética. Também pode-se incorporar o valor 
residual do ativo permanente à receita do ultimo ano de operação, com influência 
positiva nos resultados em favor do biocombustível. 

 

Iniciativas como essas vêm corroborar com conclusões a que chegou muitas pesquisas, 

ou seja, de que se deve dar ênfase aos processos de reciclagem e reutilização desse resíduo, 

pois, além de propiciar alternativas de geração de renda e inclusão social, contribui com a 

preservação na natureza. 

Além dos países da Europa e dos Estados Unidos, em outros países existem iniciativas 

para a produção de biodiesel a partir do óleo residual. Um exemplo é a Malásia, que 

implantou um programa nacional de biocombustíveis e aprovou, em 2006, o projeto de 32 

plantas de biodiesel que somam a capacidade de três milhões de toneladas (IADB, 2007). 

A China conta com cinco unidades de transesterificação de óleo de óleo residual de 

fritura para a produção de biodiesel. A empresa Hainan Zhenghe Bio Energy Company 

investiu US$ 5 milhões em uma planta industrial para uma produção anual de 45 mil 

toneladas de biodiesel, utilizando óleo residual de fritura. No país, ainda não há políticas 

governamentais voltadas para a padronização de aspectos voltados à indústria do biodiesel 

(IADB, 2007). 

Na avaliação de Guabiroba RC. da S.(2009, p.85) 

 

Existem outros consumidores desse resíduo no mercado além do produtor de 
biodiesel. A indústria do sabão, maior concorrente, oferece uma vantagem para o 
fornecedor do resíduo que é a não exigência por qualidade. Para ser utilizado na 
produção de biodiesel, o óleo residual de fritura tem que estar limpo. Assim sendo, o 
produtor desse biocombustível possui apenas duas opções: comprar o resíduo no 
mercado (sofrendo a concorrência) ou coletá-lo.  

 

No momento em que o mundo volta os olhos para a degradação ambiental e coloca em 

evidência a salvação do planeta, projetos e atitudes sinalizam a luz no fim do túnel. Melhor: 

podem transformar a proteção ao meio ambiente em algo altamente rentável, gerando 

empregos e livrando a natureza dos resíduos produzidos pela industrialização e consumo. 
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Os negócios envolvendo soluções ambientais cresceram com a mesma proporção que 

a consciência ecológica da população. O que há até bem pouco era visto como empecilho ao 

desenvolvimento mudou de paradigma e demonstrou que meio ambiente e crescimento podem 

andar juntos. 

No Brasil, o assunto segue sendo profundamente estudado e debatido. Há quem 

proponha, ainda, uma reflexão sobre o reaproveitamento desse óleo, ou mesmo sobre sua 

nocividade ao meio ambiente. Mas as pesquisas até o momento realizadas se identificam num 

ponto: a necessidade de se apresentar alternativas sustentáveis é uma forma eficaz de se 

contribuir com a preservação do meio ambiente. 

Em Aracaju, conforme dados da SEMARH (2010) persiste um quadro de baixa 

eficiência do sistema de abastecimento de água, do esgotamento sanitário e no gerenciamento 

dos seus resíduos sólidos urbanos.  

 

1 3  P  A   A  � SE 

 

Aracaju, segundo dados da SEMARH (2010), tem apresentado um quadro preocupante 

no tocante aos sistemas de abastecimento de água, de esgotamento sanitário e no 

gerenciamento dos seus resíduos sólidos urbanos.    

O abastecimento de água da área metropolitana de Aracaju é feito pelos Sistemas 

Integrados do Rio São Francisco, além de outros menores: Sistema Cabrita, Sistema Poxim, 

Sistema Distrito Industrial de Nossa Senhora do Socorro e Sistema Ibura. Sendo esse 

abastecimento controlado pela Companhia de Saneamento de Sergipe � DESO, empresa de 

economia mista, criada em 25/08/1969, responsável por estudos, projetos e execução de 

serviços de abastecimento de água, esgoto e obras de saneamento em todo o estado de 

Sergipe. 

Em 1980 foi implantada a 1ª etapa do Sistema de Adutora São Francisco, com alcance 

para 10 anos. Sua construção respaldou-se na necessidade de atender ao mesmo tempo, o 

crescimento de demanda de Água da cidade de Aracaju e a implantação de dois grandes 

projetos industriais, quais sejam: as plantas de Amônia e Uréia, da NITROFERTIL e Cloreto 

e Potássio, da antiga PETROMISA, hoje operada pela Cia Vale do Rio Doce. (GIAU-

SEMARH, 2010) 
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O Plano Diretor de Abastecimento de água da grande Aracaju foi idealizado na década 

de 1980, carecendo de atualização, face seu desacordo com a realidade atual de ocupação 

urbana na região. 

Atualmente vem sendo realizados investimentos para a redução das perdas no sistema, 

bem como ampliação da capacidade de condução e disponibilidade hídrica. 

Conclusão a que se chegou o GIAU � SEMARH (2010), sobre o abastecimento de 

água da RMA: 

 

A baixa eficiência dos sistemas de abastecimento existentes nos municípios foi 
apontada mais vezes pelos grupos de trabalho como o principal problema 
relacionado ao abastecimento de água. As causas foram muitas, no entanto a maioria 
dos representantes nos grupos citou a falta de investimentos como fator primordial, 
acompanhado pela ausência de mananciais locais adequados. A despeito dos 
investimentos recentes em obras de melhoria da condição de abastecimento da 
população da RMA realizados pela empresa de saneamento local (DESO) os grupos 
sugerem com estratégias para o alcance das metas a busca de recursos externos, 
proteção de mananciais e atualização de planos de saneamento. 

 

A situação atual agrava-se ainda mais, considerando-se que, não havendo uma 

gerência do óleo vegetal residual, grande quantidade do mesmo vai parar nos copos d�água 

dessa bacia, contribuindo para aumentar a sua degradação. 

No que tange a questão relacionada a esgotamento sanitário  conforme a Companhia 

de Saneamento de Sergipe � DESO, empresa vinculada à Secretaria do Estado da 

Infraestrutura � SEINFRA, atualmente, apenas três municípios do Estado de Sergipe são 

beneficiados pelo Sistema, a saber: A , Simão Dias e Lagarto. Sendo que a Capital 

conta com 31.391 ligações de esgoto, enquanto que, os dois municípios restantes, 

conjuntamente, contam com 1.035 ligações. 

A Região Metropolitana de Aracaju � RMA, de acordo o relatório da SEMARH 

(2010), apresenta problemas críticos relacionados à baixa eficiência de coleta e tratamento de 

esgotos urbanos: 

 

Quanto ao destino final dos efluentes domésticos [...] as fossas sépticas recebem a 
maior parte dos efluentes, no entanto, ainda é muito alto o percentual de fossas 
sépticas rudimentares, que têm, em geral, baixo potencial de abatimento de carga 
poluidora, excetuando-se a capital, tornando fonte de contaminação dos corpos 
hídricos urbanos.[...] Todo o esgoto coletado é tratado, apesar de não haver rede 
pública de atendimento para quase 50% da população urbana[...] Indubitavelmente a 
baixa cobertura efetiva do tratamento de esgotos domésticos foi apontada pela 
maioria como o principal problema relacionado ao esgotamento sanitário. As causas 
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passam pela falta de investimentos no setor, falta de vontade política, plano defasado 
e deficiências nas conexões domiciliares às redes implantadas. Tal realidade foi 
citada como principal fator relacionado à degradação da qualidade das águas dos 
corpos hídricos locais. Para chegar ás metas de cobertura total das áreas urbanas 
com coleta e tratamento adequado de efluentes domésticos, os grupos apontam como 
estratégias iniciais a busca de investimentos, fiscalização e orientação da população 
quanto a importância das ligações domiciliares corretas, alterações em leis e 
atualização dos planos de saneamento. 

 

Contudo, o Estado vem desenvolvendo ações, ao longo dos últimos anos, visando 

melhorar esse quadro, a exemplo de investimentos em obras de coleta de tratamento de 

efluentes. As obras de esgotamento foram iniciadas no ano de 2011, para Atalaia e Zona de 

expansão de Aracaju por meio de recursos do Programa de Aceleração do Crescimento � 

PAC, do Governo Federal. 

Sobre o Gerenciamento de Resíduos Sólidos Urbanos, na região metropolitana de 

Aracaju, o que se pode afirmar é que não é diferente do que acontece em muitos estados da 

Federação, onde a inexistência de um aterro sanitário adequado os obriga a destinar seus 

resíduos para �lixões�, que trazem consigo uma variedade de impactos ao meio ambiente, aos 

recursos hídricos e à saúde da população. 

Lixão ou vazadouro é uma forma inadequada de disposição final de resíduos sólidos, 

que se caracteriza pela simples descarga do lixo sobre o solo, sem medidas de proteção ao 

meio ambiente ou à saúde pública. Conforme representado na figura 1.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1.6 - Esquema simplificado de um lixão. 

Fonte: EMSURB março, 2010). 
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São necessárias mudanças de atitudes e planejamento integrado, que envolva as 

relações entre as questões ambientais, urbanísticas, políticas, tecnológicas, sociais e 

econômicas para as questões dos resíduos sólidos. 

Sendo o óleo vegetal residual um lixo orgânico, classificado como �domiciliar�, 

conforme sua característica e origem, e, muitas vezes, descartado juntamente com os materiais 

orgânicos, serve para agravar ainda mais a situação. 

 É atributo da Empresa Municipal de Serviços Urbanos- EMSURB, planejar, 

coordenar e executar atividades referentes aos serviços de limpeza pública. Segundo a mesma, 

em Aracaju, assim se configura: 

A Produção diária de resíduos domiciliares, na capital sergipana, é de 450 toneladas, 

considerando que toda a população seja atendida pelo serviço de coleta. A geração per capita, 

obtida, está acima da média nacional, que é 0,70kg/hab/dia, e apresenta uma taxa de 

crescimento em função da industrialização e da melhoria do nível de vida da população. 

Sendo que grande parte dos resíduos sólidos produzidos, segundo a Gerência de Operação do 

Serviço de Limpeza Urbana, são recolhidos pelo serviço de coleta 100%. (SEMARH, 2010) 

Pesquisas apontam  que na composição dos resíduos sólidos domiciliares, em 

percentagem de peso, em algumas cidades brasileiras,  os orgânicos  chegam à 63% (sessenta 

e três por cento) do total dos resíduos. Sendo que essa composição varia de acordo com a 

época, com a cultura, com o poder aquisitivo da população, entre outros fatores. (PHILIPPI Jr. 

2005, p. 278). 

Os resíduos orgânicos, devido àmatéria do qual é formada (vegetal e animal), possuem 

grande capacidade de atrair vetores e sua decomposição provoca mau cheiro e um líquido 

escuro e altamente poluente conhecido como chorume. Assim, o serviço público deve não só 

destinar adequadamente o lixo para aterros oficiais como também incentivar programas de 

coleta seletiva e reciclagem, no sentido de apoiar o desenvolvimento de um mercado 

promissor, além de contribuir com programas de educação ambiental nas comunidades, 

conforme previsto na lei que estabelece a política nacional de educação ambiental. (GRIPPI, 

2006,p.69). 

Em Aracaju,ainda por estudos feitos pela SEMARH (2010), constatou-se que, a 

exemplo do que acontece na maioria dos municípios brasileiros, a matéria orgânica é o 
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principal componentes dos resíduos sólidos domiciliares, na ordem de  57%, conforme se 

pode verificar na figura 1.7 a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considerando que Aracaju coleta, em média, 11.000 (onze mil) toneladas/mês de lixo 

domiciliar, (EMSURB, 2010), é fácil perceber que gerenciar 62,70 toneladas médias 

mensalmente de matéria orgânica é uma tarefa que pode ser desastrosa para qualquer 

município administrado sem uma política ambiental consistente, como é o caso da maioria 

dos municípios brasileiros. 

Ainda, segundo a SEMARH (2010), assim são depositados os resíduos de Aracaju: 

 

Observa-se ainda na RMA a predominância dos �lixões�, como destino final dos 
resíduos coletados. Tal fato é fonte de preocupação constante dos órgãos ambientais 
locais, em virtude da precariedade do controle de poluição proveniente desses locais, 
afetando de forma direta os recursos hídricos. Destaca-se o depósito da Terra Dura, 
que recebe os resíduos da cidade de Aracaju, São Cristóvão e Barra dos Coqueiros. 
O material depositado permanece a céu aberto, onde há grande presença de 
catadores e animais, caracterizando-se o potencial muito alto de contaminação nas 
áreas próximas, pois há córregos que recebem a drenagem da área. 

 

Figura 1. 7 � Composição do resíduo sólido urbano de alguns bairros da 
cidade de Aracaju e composição média obtida.  

 Fonte: SEMARH (2010) 
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A maioria dos municípios brasileiros não dispõe de infraestrutura adequada para o 

manuseio dos seus resíduos. Algumas cidades dispõem seus resíduos no solo, de forma 

inadequada, sem tratamento prévio. A capital sergipana é um desses municípios, onde ainda 

persiste a falta de um aterro sanitário, por isso, segue depositando  resíduos sem os cuidados 

necessários para a minimização dos impactos. 

Conclui a SEMARH (2010): 

R     a disposição dos resíduos sólidos na RMA não é 
adequada, gerando inúmeros impactos ambientais e consequentemente aos recursos 
hídricos, principalmente pela não existência de um aterro sanitário licenciado que 
receba os resíduos gerados nos municípios componentes. A carência de mecanismos 
legais e institucionais regulamentados também foi citada como causa para os 
problemas relacionados a resíduos sólidos e sedimentos. Os grupos alertaram para a 
falta de consciência ambiental da população e de uma política forte de incentivo à 
reciclagem dos resíduos. A produção de sedimentos foi associada ao desmatamento 
do solo, falta de fiscalização de obras e ocupações irregulares em áreas de risco. 
Como estratégias para o alcance das metas estabelecidas, os grupos priorizaram a 
integração entre os municípios da RMA para investimentos na implantação e gestão 
do aterro sanitário, aumento da fiscalização e valorização ambiental, por meio de 
educação e manutenção das áreas de proteção. 

 

Nesse contexto, a Prefeitura de Aracaju deliberou pela construção de um Aterro 

Sanitário Metropolitano, e para tanto, solicitou um Estudo de Impacto Ambiental e respectivo 

Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA), o qual foi apresentado em março de 2010, pela 

Empresa Municipal de Serviços Urbanos- EMSURB. O empreendimento em questão é o 

Sistema de Disposição Final de Resíduos Sólidos Urbanos da Região Metropolitana de 

Aracaju � Aterro Sanitário da Palestina. 

Entre as soluções sanitárias e ambientalmente adequadas, os aterros sanitários são 

considerados a forma mais barata, no curto prazo, para solucionar a questão dos resíduos 

sólidos domésticos em cidades médias e grandes. (PHILIPPI Jr., 2005, p.288) 

A execução de aterros para resíduos envolve alguns elementos físicos principais, que 

são descritos nas normas ABTN apropriadas. Com destaque para as seguintes: 

a. Impermeabilização de fundo: dependendo do tipo de resíduo pode ser feita com 

argila ou mantas poliméricas; 

b. Drenagem e tratamento de percolados: em função das chuvas e da decomposição 

dos resíduos gerados, líquidos percolados � que nos aterros sanitários são 

chamados de  � que carregam consigo poluentes. É necessário uma 
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estação de tratamento de efluentes ou o transporte desses efluentes por carro-pipa 

para uma estação distante, caso não haja um local; 

c. Drenagem de gases: especialmente importante nos aterros sanitários, porque a 

decomposição dos   gera biogás, composto principalmente de 

metano (CH4) e gás carbônico (CO2), com risco de explosão e de desabamentos 

por formação de bolhas de gás e consequente fragilização mecânica. 

d. Drenagem de águas superficiais: devem afastar águas pluviais e eventuais cursos 

d�água para minimizar a formação de percolados, e por conseguinte para evitar o 

transporte de poluentes para o exterior do aterro; 

e. Cobertura: no caso dos aterros sanitários que recebem resíduos finos carregáveis 

pelo vento, e dos industriais que recebem materiais com odor, a cobertura precisa 

ser diária, evitando arraste de poluentes e a proliferação de vetores, 

principalmente ratos e baratas. 

O aterro sanitário é considerado o modo mais adequado de destinação final para 

resíduos sólidos urbanos, vez que o terreno é nivelado, a base é selada com argila e PVC, 

recebe cobertura diária do lixo e há captação de chorume e gás. Ver representação de um 

aterro sanitário a partir da figura 1.8 a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Figura 1.8 � Esquema simplificado de um aterro sanitário. 

Fonte: EMSURB (2010). 
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Administração Estadual do Meio Ambiente � ADEMA, órgão de controle ambiental, 

licenciado para fazer análise técnica de todo empreendimento que pode prejudicar o meio 

ambiente, negou a licença para a construção do aterro da palestina, por considerar 

tecnicamente inviável, ou seja, o tipo de solo na região é predisposto à contaminação, como 

também aquíferos importantes da Capital. 

A prefeitura de Aracaju segue envidando esforços para construir o aterro sanitário para 

disposição final adequada dos seus resíduos. 

Contudo, na opinião de Strauch M. et al (2008), 

[...] no Brasil, o grau de obrigatoriedade na legislação, no tocante ao nível de valor 
ambiental e econômico da medida de gestão adotada, segue uma ordem inversa à 
dos países europeus, ou seja: a destinação final é detalhadamente tratada na 
legislação, a reciclagem e o tratamento já menos efusivamente, e mecanismos de 
redução da geração praticamente inexistem, e as iniciativas existentes não estão 
ligadas a uma obrigatoriedade real, mas em geral se limitam a mecanismos de 
persuasão, como educação ambiental. Assim, as ações de maior prioridade são as 
menos incentivadas pela legislação. 

 

Esta realidade exige uma reflexão sobre o que vem a ser uma sociedade sustentável de 

fato. Requer lembrar que a preocupação com o desenvolvimento sustentável representa a 

possibilidade de se garantir mudanças sociopolíticas que não comprometam os sistemas 

ecológicos e sociais que sustentam as comunidades. 

Enquanto não houver uma legislação específica para o óleo residual de fritura, nos 

moldes da estabelecida para o óleo lubrificante, as ações visando a reciclagem do óleo 

saturado serão isoladas e frágeis.  
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2 - METODOLOGIA 

 

Este capítulo evidencia os recursos metodológicos que foram utilizados neste estudo, 

caracteriza-se o tipo de pesquisa adotada, bem como os tipos de instrumentos de coleta de 

dados que serão utilizados, a demarcação do universo e a forma como os dados serão 

analisados. 

 

2 1 - Q   P  

 

Qual a importância de se criar um plano de gerenciamento, e, consequentemente, 

definir um método de manejo para o óleo residual de fritura? 

  

2 2 - O C  C    M  

 

A ciência aparece quando é trabalhada de forma metódica e obedece a uma série de 

procedimentos que segue uma linha racional e consensual de pensar. Galvão (2003, p. 68) diz 

ser �... a ciência um empreendimento preocupado exclusivamente com o conhecimento e a 

compreensão de fenômenos naturais.�. 

Desta forma, pode-se dizer que o conhecimento científico só é alcançado mediante o 

método científico, o qual trará certeza e confiabilidade quanto aos resultados alcançados, já 

que este caracteriza-se por ser reflexivo, crítico, sistêmico, lógico e suscetível ao experimento. 

Lakatos e Marconi (2003, p. 31), diz ser o �[...] método científico um conjunto das 

atividades sistemáticas e racionais que, com maior segurança e economia, permite alcançar o 

objetivo desejado.�  

É também realçado por Ruiz (2002, p. 28), onde conceitua o método como �[...] um 

conjunto de normas e padrões que devem ser satisfatórias, o que conduzirá a pesquisa de 

forma adequada e apta à credibilidade científica.� 

Segundo Philippi Jr. (2004, p. 980), �Toda pesquisa necessita de um método, e este 

deve estar claro e detalhado no trabalho científico, de forma a ser compreendido por outros 
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leitores ou aprimorado e detalhado por outros pesquisadores, que podem eventualmente dar 

continuidade à pesquisa.� 

 

2 3 - C   P  

 

Este estudo trata da criação de um Plano de Gerenciamento para o óleo residual de 

fritura, incluindo os arranjos institucionais necessários, buscando a otimização do manejo e a 

proposição de um modelo que envolva o poder público, a sociedade civil e os 

empreendedores. 

Trata de um    fundamentando-se em Ruiz (2002), onde esclarece que 

a pesquisa de campo consiste na observação de um objeto ou fenômeno de interesse do 

pesquisador. 

Com base nas definições apresentadas por Gil (1999), esta pesquisa tem caráter 

exploratório-descritiva, caracteriza-se por ser:  quando torna mais explícito e 

aprofunda as ideias sobre o problema   quando descreve as características de uma 

população ou fenômeno. Assim, esta pesquisa tem por finalidade esclarecer um tema pouco 

explorado, visto que o óleo vegetal residual carece de métodos definidos de manejo e 

destinação final, além de permitir aos gestores públicos informações que permitam criar 

políticas públicas voltadas para o desenvolvimento sustentável local. 

Segundo Gil (1999), os procedimentos no estudo científico buscam definir a maneira 

pela qual será conduzida a pesquisa, ou seja, a forma de levantar os dados. Deste modo, 

optou-se pelos seguintes instrumentos de coletas de dados: 

a. B  para obtenção de informações detalhadas de literaturas específicas 

nas áreas de gestão de resíduos sólidos, especialmente do óleo de fritura, e 

desenvolvimento sustentável, através de livros, Artigos Científicos, Revistas, 

Internet, entre outros documentos que abordam o tema em questão e que melhor 

esclarecem os enfoques teóricos e bibliográficos. 

b. A primeira visita de campo: ocorreu em 08 de Fevereiro de 2012, a fim de 

conhecer e entrevistar o responsável pela direção da �BIOREDES�, uma mini 

usina de biodiesel a partir de óleo residual de fritura, supostamente situada no 

município de Itabaiana � SE. Descartada a possibilidade de se reutilizar o ORF em 
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biodiesel, conforme motivos explicitados no capítulo seguinte, que trata dos 

resultados e discussões buscou-se outras alternativas de reuso do ORF de Aracaju 

� SE. 

c. Em 16 de Fevereiro de 2012, ocorreu a primeira, de uma série de contatos e 

visitas à RECIGRAXE, indústria de beneficiamento do óleo residual, que atua na 

logística de recolhimento do óleo, purificação e fabricação do sabão ecológico. Os 

resultados das visitas serão expostos no capítulo seguinte, que trata dos resultados 

e discussões. 

d. E  com aplicação de questionários (fechados e abertos), conforme 

modelo mostrado no Apêndice �A�. Esta foi direcionada aos funcionários de bares 

e restaurantes da orla de Atalaia, face à característica dos seus trabalhos, ou seja, 

preparação de alimentação, em grande quantidade, especialmente frituras.  

 R   feitos durante as observações in o o, com o objetivo de 

registrar os fatos averiguados no transcorrer da coleta de dados. 

O tratamento dos dados são qualiquantitativos  pois como descrito por Gil (1999), 

além do levantamento quantitativo, estatístico, parte-se para a interpretação dos resultados, 

tentando compreender as consequências, seja pela fundamentação teórica complementar, 

sejam pelos novos questionamentos feitos juntos aos pesquisadores, aprofundando-se a 

compreensão das respostas e depoimentos. 

Para o estudo em questão a população ou universo da pesquisa compreende vinte 

pessoas entre os proprietários de bares e restaurantes localizados na orla de Aracaju � SE. 

Para isso, a amostra não foi probabilística, mas acidental, por acessibilidade, enquanto durou 

o prazo para a coleta de dados. Pois assegura Lakatos e Marconi (2005, p.225), uma parcela 

convenientemente selecionada do universo, é uma espécie de subconjunto. Optou-se assim, 

para limitar a amostra, de modo a facilitar a colheita de dados e sua respectiva análise. 

 

2 3 1 - S   E  

 

Para ter uma visão de como está sendo realizada a segregação e a reciclagem, se 

visitou estabelecimentos que praticam a reciclagem analisando seu mo us operan is e como 

os funcionários visualizam esta ação do ponto de vista ambiental. Para tal, foram pesquisados 
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estabelecimentos de produção/ comercialização de alimentos da Orla de Atalaia, Aracaju - SE 

e cadastrados na RECIGRAXE, Indústria de Beneficiamento de óleo residual de fritura que 

atua na Capital sergipana e que forma uma amostra não representativa pela quantidade, mas 

que almeja demonstrar como a coleta seletiva está sendo realizada  e a preocupação com a 

questão ambiental referente ao descarte de óleo residual de fritura por parte dos proprietários 

da Indústria e por parte dos funcionários que segregam o OF para ser reciclado. 

A escolha destes atores foi feita considerando a importância dos funcionários que 

realiza a coleta seletiva, visto que ele maneja diretamente com o produto e observa a 

quantidade de resíduo gerada, bem como os critérios de descarte.  

Analisando-se o universo de bares, restaurantes e barracas existentes na Orla de 

Atalaia, que segregam e reciclam o óleo saturado, encontra-se no cadastro da RECIGRAXE, 

um total de 140 estabelecimentos. Neste universo, buscou-se retirar uma amostra para analisar 

a percepção dos funcionários que atuam, diretamente, na coleta seletiva de ORF, quanto aos 

problemas provocados pelo descarte inadequado desse resíduo, sua metodologia e 

preocupação em seguir as boas práticas. 

Para seleção da amostra aleatória, que totalizou 30 restaurantes,  foram considerados 

os seguintes critérios: 

- Disponibilidade do recebimento do pesquisador, inicialmente por contato 

telefônico e depois pessoalmente no estabelecimento; 

- A presença do gerente ou administrador e do funcionário que realiza a segregação 

no momento da entrevista; 

- Fazer uso de óleo vegetal no preparo alimentar; 

- Diversidade de público quanto à classe social, tipos de alimentos produzidos, 

localização do restaurante. 

Os trinta estabelecimentos selecionados não representam um número significativo para 

representar a realidades dos bares e restaurantes de Aracaju, porem, o que é proposto no 

presente estudo é analisar os procedimentos adotados por alguns restaurantes, de forma a 

indicar possíveis intervenções do poder público e oportunidades de sensibilização de 

proprietários, gerentes e funcionários para adoção da prática de coleta seletiva de forma 

adequada.  
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Para tal, foi elaborado e aplicado um questionário semiestruturado (APÊNDICE A) 

com as seguintes questões: 

- Qual o tipo de atividade do estabelecimento. 

- Se faz a segregação do ORF, qual a quantidade semanal e qual o destino dado ao 

mesmo. 

- Qual o grau de importância tem o ORF para a preservação do meio ambiente. 

- Qual a maneira adequada para o descarte do ORF. 

- Quais os danos materiais provocados pelo descarte inadequado do ORF. 

- Se tem consciência do impacto gerado pelo descarte do OGR na rede coletora de 

esgotamento sanitário. Tanto no que se refere a ao meio ambiente, quanto aos 

danos materiais. 

- Se considera importante a criação de plano de gerenciamento para ORF em 

Aracaju. 

- Se conhece as alternativas de reaproveitamento do ORF. 

- Se estaria disposto a participar de um programa de reciclagem estabelecido pelo 

Município. 

 

2  - C   A   

 

2 1 - L   

 

A cidade de Aracaju é a capital do Estado de Sergipe situado no litoral da região 

Nordeste do Brasil. Sendo a maior cidade do estado, com área de 174 km², considerando a 

região metropolitana, conformada pelos municípios de Barra dos Coqueiros, Nossa Senhora 

do Socorro e São Cristóvão, a área total amplia-se para 860 km². Sendo a área urbana do 

município de Aracaju de, aproximadamente, 50 km², considerado toda a região metropolitana 

esta área aproxima-se de 73 km². 
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2 2 � P  

 

 Aracaju conta atualmente com uma população, estimada, de 579.563 habitantes, com 

uma densidade demográfica (habitantes por km²) de 3.329, e fica situada em uma área de 174 

km², segundo dados do IBGE (2010). 

A Região Metropolitana de Aracaju � RMA, criada pela Lei Complementar Estadual 

nº 25 de 29 de Dezembro de 1995, é composta pelos municípios de Aracaju, Barra dos 

Coqueiros, Nossa Senhora do Socorro e São Cristóvão, tendo como sede a capital sergipana. 

Possui uma população estimada de 794.495 habitantes. Sendo que sua população vem 

crescendo aceleradamente devido à migração de pessoas provenientes de outros municípios de 

Sergipe, principalmente de áreas rurais, bem como de outros Estados da Federação. 

 

2 3 - C  E   S  

 

Caracterizando a Cidade de Aracaju, quanto sua economia, Lacerda, R.(2009), afirma: 

 

Aracaju, por sua condição de capital, é marcada pela atividade de serviço, incluindo 
nessa categoria  os serviços educacionais e de saúde; os serviços bancário e 
financeiro; os serviços pessoais e profissionais (engenharia, consultoria etc.), além 
da atividade de governo e comércio. O setor de serviços responde por 80,8% do 
Produto Interno Bruto de Aracaju [PIB], ou seja, do total de riqueza gerada na 
cidade. No setor de serviços, cabe destacar o peso do setor público: 15,1%. O setor 
industrial representa 19% e o setor agrícola somente 0,2%. Ao lado de atividades 
tradicionais, tanto no comércio como na indústria, Aracaju sedia as atividades 
tecnologicamente mais avançadas e os serviços mais sofisticados do Estado, como 
as atividades de telecomunicações, informática, serviços especializados em saúde, 
educação e consultoria. É importante lembrar que Aracaju responde por 25,6% da 
população do Estado, mas representa 42,9% da riqueza gerada [Produto Interno 
Bruto].  

 

O Produto Interno Bruto - PIB é um dos indicadores que representa a soma (em 

valores monetários) de todos os bens e serviços finais produzidos por uma região, durante um 

determinado período. Sua principal finalidade é avaliar a composição da riqueza e a 

participação das atividades econômicas em cada local. O PIB de Aracaju, segundo o 

IBGE(2010) é de 7.096.448. 

Já o PIB per capta representa a divisão do PIB pelo total da população. O valor per 

apita foi o primeiro indicador utilizado para analisar a qualidade de vida em um país. Afinal, 
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um país  pode ter um PIB elevado, por ser grande e ter muitos habitantes, mas seu PIB per 

capita pode resultar baixo, já que a renda total é dividida por muitas pessoas. O PIB per capta 

de Aracaju é de 12.940,6 ( doze mil novecentos e quarenta reais e sessenta e cinco 

centavos).(IBGE,2010). 

Atualmente usam-se outros índices - que revelam o perfil da distribuição de renda de 

um país, tais como o coeficiente de Gini ou mesmo índices desenvolvidos pela sociologia, 

como o Índice de Desenvolvimento Humano, para se obter uma avaliação mais precisa do 

bem-estar econômico desfrutado por uma população. 

O Indice de Desenvolvimento Humano � IDH é um índice utilizado para classificar 

um país pelo seu gráu de �Desenvolvimento Humano�, partindo do pressuposto de que para 

se aferir o avanço de uma população, não se deve levar em conta apenas a dimensão 

econômica, mas tambem outras características sociais, culturais e políticas que influenciam a 

qualidade de vida humana. 

O objetivo da elaboração do Índice de Desenvolvimento Humano é oferecer um 

contraponto ao PIB per capita, que considera apenas a dimensão econômica do 

desenvolvimento. Criado por Mahbub ul Haq com a colaboração do economista indiano 

A  S , ganhador do P  N   E   1 , o IDH pretende ser uma 

medida geral, sintética, do desenvolvimento humano. Não abrange todos os aspectos de 

desenvolvimento e não é uma representação da "felicidade" das pessoas, nem indica "o 

melhor lugar no mundo para se viver". 

O IBGE (2010) estimou o crescimento do IDH de Aracaju para 0,80 ( nível médio) . 

Atualmente, a capital apresenta um IDH de 0,79, ou seja, 0,1(um ponto) acima da média 

nacional, que é de 0,69.  

 

2  O   A  � A  � S  

 

A Orla de Atalaia é um dos principais cartões-postais de Aracaju. Possui 6 km de 

extensão, e é tida como uma das mais belas e equipadas orla do Brasil. Conta com um 

complexo de bares e restaurantes, hotéis e pousadas, que descartam, diariamente, grande 

volume de óleo vegetal residual, oriundos da preparação de alimentos. Sendo que grande 

quantidade desse resíduo, quando descartado inadequadamente, (ralos de pias ou misturados 
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aos restos de outros resíduos orgânicos), representam riscos ao meio ambiente e à saúde da 

população. A Figura 2.1, abaixo, dá uma ideia da beleza da Orla de Atalaia 

 

E 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foram aplicados questionários a trinta funcionários de bares e restaurantes da Orla de 

Atalaia os quais praticam a reciclagem do óleo de fritura, no intuito de se conhecer o método 

de manejo do óleo de fritura, bem como outras informações importantes para a elaboração 

desse estudo. 

 

2  - C   D   

 

O levantamento de dados bibliográficos teve início no mês de Janeiro de 2011. O 

período de coleta informações, por entrevistas e questionários, transcorreu durante os meses 

de Fevereiro a Maio de 2012. 

A primeira visita de campo foi realizada no município de Itabaiana � SE, a fim de 

conhecer a usina de biodiesel (BIOREDES), que reutiliza o ORF, como matéria-prima, na 

fabricação do bio combustível. Essa visita deu origem a um relato a ser descrito no Capítulo 

seguinte desta pesquisa, que trata das discussões e resultados. As seguintes visitas de campo 

Figura 2.1 � Orla de Atalaia. 

 Fonte: fabioantonio.wordpress.com 
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foram feitas à RECIGRAXE, Indústria de Beneficiamento do ORF e que também fabrica 

sabão, utilizando esse resíduo como matéria-prima na fabricação de sabão. Os resultados 

dessas visitas estão expostos, em forma de um relato, no Capítulo seguinte deste estudo. 

Ressalte-se que os entrevistados tiveram suas identificações preservadas, a fim de 

garantir uma maior liberdade das informações. 

O levantamento de dados bibliográficos teve início no mês de Janeiro de 2011. O 

período de coletar informações, por entrevistas e questionários, transcorreu durante os meses 

de Fevereiro à Abril de 2012. 
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3 - RESULTADOS E DISCUSS ES 

 

3 1 � A   A   P  P  L  

 

A fim de se avaliar o envolvimento do Poder Público de Aracaju com relação às 

questões relacionadas ao óleo residual de fritura, obtivemos a informação, pela assessoria de 

planejamento, que a Empresa de Serviços Urbanos de Aracaju - EMSURB não realiza ações 

na área de segregação e coleta seletiva de óleo residual de fritura. Sobre a coleta seletiva dos 

resíduos classificados como secos � papel, vidro, alumínio e plástico, informou-se que é 

efetivada pelos próprios cooperados da Cooperativa dos Agentes Autônomos de Reciclagem 

de Aracaju � CARE, com apoio logístico da EMSURB, porém os úmidos � orgânicos são 

indicados para serem separados e descartado na coleta regular de lixo.  

Vale ressaltar que o óleo saturado, quando não segregado na fonte, impossibilita seu 

reaproveitamento como matéria prima na fabricação de outros produtos e, quando misturado a 

outros resíduos orgânicos, age como aglutinador, aumentando o perigo de contaminação nos 

aterros sanitários e diminuindo sua vida útil. Conforme revela D'Avignon [et al] (2008) �a 

decomposição do óleo de cozinha por bactérias anaeróbicas emite grandes quantidades de 

metano na atmosfera.� O gás metano é mais poluente que o gás carbônico, pois retém mais 

radiação solar.  

Contribuindo para o agravamento da situação, Aracaju, ainda, não possui aterro 

controlado, havendo até o momento, apenas, um projeto para sua implantação. Assim, o 

destino do lixo da Capital é o �lixão�. Contudo, a Lei 12.305/2010, de Política Nacional de 

Resíduos Sólidos, determina o fechamento dos �lixões a céu aberto�, até 2014. Sendo um dos 

desafios a ser enfrentado para o cumprimento da PNRS, o fato de que, dos 5.565 municípios 

brasileiros, apenas 57,6% possuem iniciativas de coleta seletiva, conforme dados da ABRELP 

(2010). 

A Figura 3.1, a seguir, representa a quantidade de municípios brasileiros em que 

existem iniciativas de coleta seletiva: 
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Com relação à quantidade de óleo residual de fritura coletado no Brasil, não se tem um 

dado preciso, face maior parte dos programas de reciclagem ser desenvolvidos pelo mercado 

informal. Contudo, segundo a SABESP (2007), o volume, estimado, é de 30 milhões de litros, 

ou 24 toneladas/ano. Mas, em Aracaju, local onde se desenvolveu esta pesquisa, segundo 

dados da RECIGRAXE, coleta-se, atualmente, 26.000 litros de óleo saturado/mês, que é 

beneficiado e destinado à fabricação de sabão. 

Neste contexto, surge o seguinte questionamento: Qual a posição do Governo Federal 

frente ao óleo residual de fritura? Estaria este resíduo entre os produtos de Logística Reversa 

Obrigatória (LRO)? 

 

3 2 � O Óleo Residual de Fritura e o Siste a de Log  R  O   

 

Na avaliação do Diagnóstico dos Resíduos Sólidos de Logística Reversa Obrigatória, 

constatou-se que o óleo de fritura, ainda, não faz parte dos resíduos dessa logística. Esse 

documento foi obtido através de reunião com técnicos do Instituto de Pesquisa Econômica 

Figura 3.1 � Quantidade de municípios brasileiros em que existem 

iniciativas de coleta seletiva. 

Fonte: ABRELP (2010). 



Capítulo 3 � Resultado e Discussão  60 
__________________________________________________________________________________________ 

Aplicada � IPEA, no intuito de obter informações sobre o andamento da logística reversa 

obrigatória determinada pela Lei 12.305/2010, de Política Nacional de Resíduos Sólidos.  

Manteve-se contato com o Professor da Universidade Federal da Bahia- UFBA, Dr. 

Luiz Roberto Santos Moraes, especialista em resíduos sólidos, para saber seu posicionamento 

quanto à ausência do óleo residual de fritura entre os produtos de logística reversa obrigatória. 

Segundo ele, a inclusão do óleo de cozinha usado, entre os resíduos tidos como e especiais, é 

algo previsto para um futuro bem próximo.  

Segundo o Departamento de Ambiente Urbano (DAU) do Ministério do Meio 

Ambiente, o pedido para que o óleo residual de fritura fizesse parte da logística versa 

obrigatória não foi aprovado, ainda, por falta de fundamentação sobre impacto ambiental e a 

saúde pública que o mesmo poderá provocar ao ser descartado na natureza. 

 

3 3 - A A   R   Óleo Residual de Fritura Adequado ao 

Munic  

 

3 3 1 - B  

Umas das primeiras atitudes para quem deseja adotar um programa de reciclagem de 

quaisquer que seja o resíduo, é definir qual o destino deste, após sua segregação ou coleta 

seletiva. Posto não haver sentido algum em segregar e selecionar um resíduo se o seu destino 

for o aterro sanitário. 

Pensando assim, procurou-se encontrar a alternativa mais adequada à realidade do 

Estado sergipano, para o reaproveitamento do óleo residual de fritura. E, a primeira investida 

foi o biodiesel, tendo em vista noticiários sobre a existência de uma mini usina de biodiesel 

em Itabaiana- SE. 

A fim de conhecer a �Primeira usina de biodiesel do Brasil� (conforme consta num 

site � Fonte: EmSergipe), foi feita uma viagem ao município de Itabaiana, onde se constatou a 

inexistência da mesma. 

Dando continuidade à busca por uma alternativa viável para o reaproveitamento do 

óleo de fritura da capital sergipana, no caso de uma possível implantação de um programa de 

reciclagem por parte do município sergipano, constatou-se a existência de uma usina de 
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beneficiamento de óleo de fritura, situada no município de São Cristóvão, que faz a coleta 

desse resíduo. 

 

3 3 2 � S  

A alternativa de reaproveitamento de óleo para fazer sabão tem sido considerada a 

mais simples produção tecnológica de reciclagem.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre as tantas vantagens do sabão produzido a partir do óleo de cozinha, está à 

economia de água, vez que o sabão de óleo reciclado produz menos espuma. Com isso o gasto 

de água é menor.  

 

3 3 3 - I   B   Óleo Residual de Fritura  

Há cerca de dez anos, atuando na capital sergipana, a indústria de beneficiamento de 

óleo de fritura (RECIGRAXE) desenvolve um programa de reciclagem desse resíduo e, além 

de melhorar sua qualidade (retirando-lhe as impurezas), fabrica sabão e outros produtos de 

limpeza. 

Figura 3.2 � Sabão ecológico. 

Fonte: www.ecodesenvolvimento.org. 

http://www.ecodesenvolvimento.org.
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O empreendimento, que possui a licença dos órgãos ambientais competentes, além de 

reaproveitar o óleo que era tido sem serventia, ministra palestras em escolas, empresas e 

associações de bairros.  

No processo da coleta do óleo, junto aos estabelecimentos comerciais, a indústria 

disponibiliza vasilhames plásticos de 30, 50 e 100 litros, onde são armazenados o óleo após a 

fritura e faz o recolhimento num espaço de tempo que varia de uma semana à quinze dias. A 

Figura 3.1 demonstra a autora em visita à referida Indústria de beneficiamento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De posse de veículo próprio, para otimizar o processo de recolhimento do  óleo, a 

indústria RECIGRAXE cumpre uma das ações que envolve o programa de reciclagem por ela 

desenvolvido. A reciclagem é o termo genericamente utilizado para designar o 

reaproveitamento de materiais beneficiados como matéria-prima para um novo produto. As 

maiores vantagens da reciclagem são a minimização da utilização de fontes naturais, muitas 

vezes não renováveis; e a minimização da quantidade de resíduos que necessita tratamento 

final, como aterramento, ou incineração. 

A fotografia 3.2 demonstra quão mais fácil tornou-se a execução do transporte do óleo 

de fritura tendo um veículo adaptado para esse fim. 

 

Fotografia 3.1 � Recipientes Plásticos para Armazenamento do Óleo 

Residual de Fritura. 

Fonte: Autora. 
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No momento, é coletado algo em torno de �26 mil litros de óleo comestível por mês�, 

declara uma de suas proprietárias. Na parceria, aqueles que se dispõe a ofertar o óleo 

comestível usado recebem, em troca, material de limpeza ou, se preferir, pode optar por 

vender o produto, ao preço de R$ 0,25( vinte e cinco centavos) o litro. 

Entre seus clientes, está a MacDonald�s, rede americana de fast-food, que opera no 

Brasil e desenvolve um projeto de sustentabilidade ancorado na reutilização do óleo de fritura. 

Anualmente, disponibiliza cerca de três milhões de litros de óleo nas frituras, que é recolhido 

por caminhões (específicos para essa finalidade) e segue para uma usina que transforma o 

produto em biodiesel. O mesmo óleo que frita as batatas, nuggets e tortinhas do McDonald's 

movimentam os veículos que levam os alimentos às unidades da rede de fast-food em São 

Paulo.  

Outra empresa que vende seu óleo residual para a RECIGRAXE é a Cia Vale do Rio 

Doce, que juntamente com a MacDonald�s e Petrobras, consta no Ranking das 50 empresas 

mais sustentáveis. Prova disso, é que a Vale assumiu, em janeiro de 2011, o controle do 

projeto da paraense Biopalma da Amazônia, pagando R$ 173,5 milhões por uma fatia de 70% 

do capital. A companhia, que começou a produzir biocombustível desde o ano passado, usa o 

óleo de palma para alimentar a frota de locomotivas, máquinas e equipamentos de grande 

porte da maior mineradora brasileira. 

Fotografia 3.2 � óleo Móvel. 

Fonte: Autora  
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Além das empresas acima citadas, a RECIGRAXE recolhe o óleo residual de quase a 

totalidade dos hotéis, bares e restaurantes da Orla de Atalaia, em Aracaju-Se, como também 

de diversos outros estabelecimentos comerciais espalhados pela Capital, inclusive dos 

Shopings, e de alguns municípios do Estado de Sergipe, a exemplo de Itabaiana, Estância, 

Lagarto e Barra dos Coqueiros. 

 

3  - RECIGRA E   E  A  

 

A educação ambiental é de fundamental importância na obtenção dos objetivos e 

metas estabelecidos por quaisquer instituição que faça a opção por desenvolver um projeto de 

reciclagem. Assim, os proprietários da RECIGRAXE, juntamente com Centro de Educação 

Superior à Distância da Universidade Federal de Sergipe (UAB/CESAD/UFS), fundaram a 

Aimberê Ambiental, para prestar serviços na área de educação ambiental e para fazer um 

estudo prévio de comportamento da comunidade no tocante à adesão do projeto de coleta de 

óleo comestível. 

O trabalho é desenvolvido em bairros, escolas públicas e privadas, condomínios e 

igrejas de religiões distintas. O primeiro trabalho teve como polo de desenvolvimento o 

Conjunto Orlando Dantas, por haver indícios de que o bairro é um dos mais solicitados para 

realização de serviços de manutenção da rede de esgoto.  

 

3  - A L  D  P  P  P  

 

É importante estabelecer a diferença do trabalho realizado por uma empresa privada, 

que tem no lucro financeiro seu objetivo precípuo, e uma iniciativa do município, que deve ter 

por finalidade a preservação do meio ambiente e a manutenção da saúde pública. 

Assim, embora se reconheça a importância do programa de coleta seletiva do óleo 

residual de fritura, incentivado e mantido pela RECIGRAXE, é necessário não perder de vista 

a imprescindibilidade do envolvimento do gestor municipal nas ações concernentes ao 

diagnóstico quantitativo sobre aspectos do manejo, o levantamento dos aspectos legais e 
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técnicos relacionados ao tema, dentro do conjunto de informações necessário para a 

elaboração de um plano de logística reversa do óleo residual de fritura. 

Embora esteja disponível, em sua origem, a um custo próximo de zero, o Óleo 

Residual de Fritura está disperso na malha urbana necessitando do estabelecimento de uma 

complexa rede de coleta para sua obtenção. Sendo que cabe ao gestor municipal a elaboração 

desse plano de gerenciamento. 

 

3  - D  L  J   E  C   

 

A coleta de dados foi realizada junto a 30 (13,7 %) dos 140 estabelecimentos 

comerciais que funcionam na Orla de Atalaia, e que preparam alimentos variados, desde 

lanches a refeições. Os resultados qualitativos são apresentados de forma global para a 

manutenção do sigilo dos entrevistados.  

A RECIGRAXE capta óleo residual de fritura em 140 bares/restaurantes na Orla de 

Atalaia. Além desses, a indústria recolhe o óleo de outros estabelecimentos que 

comercializam gêneros alimentícios  (Mercados), e de dois clubes sociais (Gráfico 3.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3.1 � Ramo de Atividade dos estabelecimentos. 

Fonte:Autora 
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3  - S    M   Óleo Residual de Fritura  

 

Dos trinta funcionários entrevistados, 27 (90%), afirmaram realizar a segregação do 

ORF, enquanto 03 disseram que deixaram de coletá-lo, visto que o volume é �insignificante�, 

ou seja, não chega a 1 litro/semana de óleo saturado. Assim, descartam o Óleo Residual de 

Fritura no ralo da pia ou descarta junto à outros resíduos orgânicos (Gráfico 3.2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 8 - Consciência A biental 

 

No tocante à consciência ambiental, conforme demonstrado no gráfico a seguir, 27 

(vinte e sete) funcionários entrevistados consideram que o óleo residual de fritura, quando 

descartado inadequadamente, ou seja, no ralo da pia, terrenos baldios ou mesmo junto aos 

outros resíduos orgânicos, podem contribuir com a degradação do meio ambiente. Sendo que 

18 funcionários, o equivalente a (60%), disseram que os prejuízos ambientais (tanto para os 

corpos d�água quanto para o solo) são iguais. Para 5,4 dos funcionários, ou seja,  (18%) dos 

entrevistados, o maior malefício do descarte incorreto é a poluição dos corpos d�água e, para 

3,6 dos entrevistados, ou seja, o correspondente à (12%),  acham que a poluição do solo é 

maior. Mas, para 2 (10%), não há problema algum em descartar o óleo no meio ambiente, 

conquanto que o volume não seja muito grande (Gráfico 3.3). 

Gráfico 3.2 � Destinação do Óleo Residual de Fritura 
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No caso específico dos danos materiais provocados pelo descarte inadequado do Óleo 

Residual de Fritura nos ralos de pias,  24 (80%) pessoas relataram experiências pelas quais 

passaram o proprietário do estabelecimento, quando tiveram prejuízos financeiros com a 

desobstrução dos encanamentos. 03 (10%) não  sabem dizer quais são os danos materiais 

podem advir do descarte do Óleo Residual de Fritura quando descartado no ralo da pia e, 

03(10%) dos entrevistados acham que não há possibilidade de o óleo provocar tamanho 

prejuízo (Gráfico 3.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3.3 � Poluição ambiental decorrente do descarte inadequado do óleo de fritura. 

Fonte: Autora. 

Gráfico 3.4 - Reconhece os Danos materiais do descarte incorreto.  

Fonte: Autora 
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Quando o assunto é a criação de um plano de gerenciamento do Óleo Residual de 

Fritura, (Gráfico 3.5), abaixo, verifica-se que, embora 21(70%) dos entrevistados considerem 

importante a criação do mesmo, ainda existe um número considerável daqueles que não 

acham que seja uma ação que deva mobilizar o poder público. posto que, na opinião de 

9(30%) (Gráfico 3.5), existem assuntos que merecem mais atenção, a exemplo de melhoraria 

do sistema de coleta de resíduos sólidos urbanos, como um todo. 

A ação do poder público, ou seja, um programa de gerenciamento do óleo de fritura 

criado e dirigido por órgão municipal exigiria, antecipadamente, a criação de uma lei e a 

regulamentação da mesma. Além disso, todos os estabelecimentos passariam a ser 

fiscalizados, a fim de impedir que o óleo venha a ter um destino inadequado. Tal ação 

representaria um incômodo para certos comerciantes que dispõem o resíduo da maneira que 

acham mais apropriado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pode-se concluir que, embora a grande maioria dos entrevistas esteja ciente dos 

agravos provocados pelo Óleo Residual de Fritura, tanto ao meio ambiente, quanto a nível 

material, não há uma disponiblidade em se comprometer, quando o assunto é participação 

ativa na criação de um plano de gerenciamento.  

Gráfico 3.5 - Grau de Importâcia de se Criar Plano de 

Gerenciamento do Óleo Fritura. 

Fonte: Autora. 
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Existe uma consciência ambiental, mas precisa ser trabalhada, orientada, aclareada. O 

que significa que o processo da educação ambiental tem que ser ofertada a esses atores, e de 

forma continuada. 
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 � CONCLUS ES E SUGEST ES 

 

Este capítulo tem como objetivo apresentar conclus es e sugest es para redu ir as 

lacunas deixadas pelo município no tocante a um tema bastante relevante, que  a estão do 

óleo residual de fritura. Especialmente no momento atual, quando o Brasil tenta trazer as 

novidades práticas da implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, a partir do 

Decreto 7.404, de 23.12.2010, que regulamenta e traz detalhes sobre a Lei 12.305, de 

02.08.2010. 

 

1 � P   D  0 2010 

 

Neste Decreto regulatório constam as diretrizes que devem reger os trabalhos e estudos 

para a gestão dos resíduos e a elaboração dos planos de gerenciamento, já previstas na lei de 

PNRS, e pelo Decreto ratificadas, na seguinte ordem de prioridade (art. 35): �  

          

   .  

Traz, ainda o princípio de responsabilidade compartilhada, individualizada e encadeada, 

instituído pela lei 12.305. No art. 6° do Regulamento é fixada a responsabilidade dos 

consumidores de acondicionar adequadamente os resíduos reutilizáveis e recicláveis, sempre que 

houver o sistema de logística reversa, ou ainda, coleta seletiva implantada pelos municípios. 

Vale ressaltar, que a Lei de PNRS estabelece o prazo máximo para a erradicação dos 

lixões, até 2014. Tornando oportuno, assim, a tomada de decisões que possam contribuir com 

ações voltadas para a minimização dos resíduos destinados aos aterros sanitários. 

 

2 - O   D  

  

Esta pesquisa demonstra que a prefeitura de Aracaju não desenvolve programas com 

objetivo de fomentar a reciclagem do ORF, como já é feito por alguns municípios brasileiros. 

Como também, não desenvolve nenhum programa de educação ambiental voltado para o 

esclarecimento, à população, dos malefícios provocados pelo ORF quando descartado 
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inadequadamente. Isso desencadeia uma série de ações que prejudicam o maio ambiente e 

reflete na saúde pública. 

A falta de legislação específica para o ORF é um agravante, posto que esta representa 

um suporte para os órgãos públicas nas tomadas de decisões e ações de controle.  

 

3 - P  

 

Com o apoio da população e o engajamento político necessário, pode-se criar plano de 

gerenciamento do óleo residual de fritura, gerando uma considerável fonte de renda para o 

município, além de proteger o meio ambiente das agressões provocadas pelo descarte 

inadequado desse resíduo. 

Propõe-se que a Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO, a exemplo da 

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo � SABESP, promova campanhas 

visando à coleta seletiva do óleo residual de fritura. E que eleja uma área piloto para 

acompanhar o impacto positivo através do número de desobstruções da rede dentro do 

perímetro do projeto. Isto porque as obstruções estão associadas ao efeito do óleo como 

aglutinante de outras sujeiras indevidamente lançadas na privada  

Pelo fato de ser a Orla de Atalaia um cartão postal da Capital, e do grande número de 

estabelecimentos comerciais estarem ali operando, sugere-se que a mesma seja eleita como 

polo de desenvolvimento do projeto. 

Vale salientar a responsabilidade da EMSURB em todas as ações que visem a criação 

de um modelo de manejo para o óleo residual de fritura, posto que a empresa  é responsável 

pelas decisões de gestão e gerenciamento do  resíduo sólido Urbano �RSU em Aracaju. 

Para que Aracaju se desenvolva de forma sustentável, é essencial o gerenciamento 

adequado de seus resíduos, inclusive, do óleo residual de fritura, bem como a valorização de 

alternativas de reaproveitamento desse resíduo, destacando que a forma de manejo deve levar 

em conta o desenvolvimento sustentável, nos aspectos ambientais, políticos, econômicos, 

culturais e sociais. 

Com efeito, tendo-se a sustentabilidade como principal parâmetro, não se pode 

prescindir das normas legais, posto sua efetividade no plano de gestão e de gerenciamento de 
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RSU. Assim, sugere-se a criação de legislação específica para o ORF de origem comercial, 

posto o volume gerado e a falta de estabelecimento de normas para seu descarte.  

 

 S  

 

A implantação de um plano de gerenciamento de óleo de fritura deve envolve o poder 

público, a iniciativa privada e a sociedade civil organizada. Assim, está em sintonia com o 

modelo de G  conhecida como C  que se caracteriza como uma forma 

democrático-participativa de gestão, tendo como pressuposto a expectativa de dar vazão às 

crescentes demandas sociais e proporcionar o desenvolvimento local sustentável. A ideia 

básica do modelo é a de criar possibilidades para superar obstáculos através da interação entre 

as forças sociais, políticas e culturais de uma determinada região, articuladas entre as diversas 

instâncias, agentes e programas de desenvolvimento, formando um sistema integrado, 

compartilhado por todos: governo, iniciativa privada e sociedade civil. 

No caso específico de Aracaju, para a criação de um plano de gerenciamento de óleo 

de fritura, far-se-á necessário que o Poder Público, representado pela Prefeitura, juntamente 

com a SEMARH, DESO, ADEMA e outros órgãos, tracem um diagnóstico da situação atual. 

Nesse momento, o óleo residual de cozinha deve ser quantificado e qualificado. Esses dados 

são imprescindíveis para subsidiar a implantação da logística de coleta e reciclagem desse 

resíduo. 

O conhecimento dos impactos ambientais causados pelo descarte inadequado do óleo 

de fritura é importante na prevenção de destruições da rede de esgoto e para evitar a poluição 

dos corpos d�água. Assim, esse estudo deve ser elaborado pelos técnicos da prefeitura. 

Outra questão importante é o estudo sobre a legislação vigente, posto ser um suporte 

para a criação de plano de gerenciamento de óleo de fritura. Nesse caso, é necessário, 

também, pesquisar quais legislações estão em vigor, para servir de modelo para a 

implementação do plano. 

A sociedade tem manifestado uma crescente responsabilidade ecológica, motivada 

pelos evidentes crimes ambientais que vêm ocorrendo e que exige das empresas maiores 
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responsabilidades no que se refere ao descarte de resíduos no meio ambiente. Sugere-se como 

a uma das ações, nesse sentido, a realização de um cadastro dos estabelecimentos e dos 

empreendedores que reciclam ou reaproveitam esse resíduo, para viabilizar a criação de um 

banco de dados e mapeamento. 

O envolvimento da comunidade é algo que está relacionado diretamente à disposição 

do poder público em utilizar os princípios da educação ambiental, no caso, realizando 

palestras e cursos de capacitação continuada, visando informar a população sobre assuntos 

pertinentes ao óleo de fritura.  

Aponta-se como sugestão, também, o estabelecimento de um número telefônico 

gratuito para a participação da população na fiscalização de atos criminosos, como por 

exemplo, o derrame de grande volume de óleos e graxas em córregos, terrenos e rios. 

Sugere-se, ainda, a criação de cartilhas educativas e organização de campanhas junto à 

comunidade local, visando estabelecer oficinas permanentes de �saboeiras�, ou seja, pessoas 

que fabricam sabão artesanal e, posteriormente, a organização de uma cooperativa. 

Para os grandes centros comerciais, sugere-se que abram espaços para a colocação de 

pontos de entrega voluntária do óleo residual, a exemplo do que já existem em alguns 

estabelecimentos que recolhem garrafas pet, latinhas de alumínio, vidros, etc. 

Quanto às universidades e demais instituições de ensino (públicos e privados), sugere-

se que incentive seus alunos a desenvolverem pesquisas que busque mensurar o impacto 

provocado pelo descarte inadequado de óleo de fritura. Bem como aprofundem estudos 

visando encontrar novas alternativas de reutilização do óleo saturado como matéria-prima em 

outros produtos, além dos já conhecidos, biodiesel, sabão, tinta gráfica, etc. 

Como nenhum trabalho consegue abranger toda a complexidade da problemática 

ambiental, apresentamos algumas sugestões para trabalhos futuros: 

 Estudo que comprove cientificamente o impacto ao meio ambiente provocado 

pelo óleo residual de fritura; 

 Estudo científico que comprove os malefícios provocados à saúde pública, 

devido o descarte inadequado ao óleo de fritura;  
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 Estudar como inserir na legislação o controle ambiental do descarte do óleo 

residual de fritura.  
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QUESTION RIO APLICADO AOS FUNCION RIOS 
BARES RESTAURANTES DA ORLA DE ATALAIA � ARACAJU - SE 

 

I- IDENTIFICA O DO TIPO DE ATIVIDADE DO ESTABELECIMENTO 

1.1  Bar/Restaurante (   ) 

1.2 Hotel                   (   ) 

1.3 Lanchonete          (   ) 

1.4  Outros                 (   ) 

1.5 Especifique :____________________________________ 

 

II - PERGUNTAS SOBRE A SEGREGA O E MANE O DO ÓLEO VEGETAL 

RESIDUAL DE FRITURA - OVRF 

2.1 Voc  separa o  após o preparo dos alimentos? 

(    ) Sim            (     )  Não       (     ) As vezes 

2.2 Se não segrega, qual o destino que dá ao ORF? 

(     ) ralo da pia      (    ) descarta junto ao lixo orgânico   (   ) solo  (   ) córrego/ rio/mar 

2.2 Qual a quantidade de OVRF é produzido, semanalmente, por seu estabelecimento? 

(     )  até 30 litros        (    ) até 50 litros      (   ) até 100 litros       (    ) Mais de 100 litros 

2.3 Você vende o óleo coletado para alguma empresa ?   

 (  ) Sim        (    ) Não 

Para quem?________________________________ 
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III � PERGUNTAS SOBRE CONSCI NCIA AMBIENTAL 

3.1 Qual o grau de importância tem a reciclagem do OVRF para a preservação do meio 

ambiente? 

 (     )  Nenhuma         (     ) Pequena    (    ) Média       (    ) Grande 

3.2  Qual a maneira adequada para o descarte do OVRF? 

(    ) ralo da pia;     

(    ) colocar num recipiente e  descartar junto ao lixo doméstico; 

(    ) acondicionar num recipiente e disponibilizá-lo para a reciclagem. 

(    ) colocar num recipiente e enterrá-lo num terreno baldio. 

3.3 Quais os danos  causados pelo descarte do OVRF, quando descarto no ralo da 

pia?  

(     ) nenhum  (   ) entupimento dos canos da rede de esgoto (   ) não sei  (   ) outros 

Quais?____________________________________________________ 

3.4 Quais os danos  podem provocar esse método de descarte? 

(    ) nenhum   (    ) poluição dos corpos d�água (    )  impermeabilização do solo  (   ) outros 

Quais?___________________________________________________ 

3.6  Qual o grau de importância da criação de um plano de gerenciamento do OVRF? 

(     ) Pequeno   (    )Médio       (     ) Grande                 (     ) Não  sei 

3.7 Você conhece alternativas de reutilização para esse resíduo? 

(    ) Sim           (    ) Não     

Quais?___________________________________________________ 
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TERMO DE CONSENTIMENTO 

 

 

Eu____________________________________________________________RG________  

Abaixo assinado, declaro ter conhecimento dos objetivos da pesquisa intitulada �Gestão do 

Óleo Vegetal Residual de Fritura Visando o Desenvolvimento Sustentável�, realizada pela 

mestranda Angela Maria Neves da Silva e orientada pelo Prof. Dr. Roberto Rodrigues de 

Souza. Concordo em participar de sua coleta de dados e com a divulgação dos resultados 

dessa pesquisa em reuniões científicas, sendo garantido sigilo quanto minha participação e ou 

identificação das respostas.  

Estou também ciente de que posso abandonar minha participação na coleta de dados no 

momento em que assim desejar.  

 

_________________________________________ 

 


