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“O uso de óleos vegetais como combustível  

pode parecer insignificante hoje, mas tais óleos 

podem se tornar ao longo do tempo, tão 

importantes quanto o petróleo e o carvão de 

hoje”.   Rudolph Diesel (1912). 
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O trabalho aponta o biodiesel por transesterificação a partir do aproveitamento de óleos 
residuais de fritura como uma das possíveis alternativas tecnológicas tanto para redução das 
emissões de gases, quanto por apresentar-se como um apelo ambiental ao designar um uso 
racional deste óleo quando deixado de ser jogado no meio ambiente para tornar-se energia 
renovável. Propõe a localização de uma unidade de tratamento de óleo e gordura residual para 
produção de biodiesel, usando modelos de Localização e Roteirização para aperfeiçoamento 
das rotas. Para alcançar o objetivo foram aplicados questionários em estabelecimentos que 
utilizam o óleo e/ou a gordura vegetal em suas atividades produtivas, no intuito de quantificar 
o resíduo; analisar as ações e a percepção ambiental das pessoas que trabalham diretamente 
com o resíduo sobre o destino que está sendo dado ao óleo e a gordura usados. Indica através 
de duas técnicas de instalação única de localização, o método do Centro de Gravidade e o 
modelo de Ardalan, um ponto geográfico que minimize os custos de transporte do resíduo até 
a unidade de tratamento. Propõe ações para o aperfeiçoamento das rotas de coleta deste 
resíduo utilizando o Método de Roteirização da Varredura, a título de ilustração. Os 
resultados obtidos nas empresas demonstraram falta de conhecimento das pessoas que lidam 
diretamente com grandes quantidades do resíduo, sobre os impactos ambientais causados por 
seu descarte incorreto. Os modelos de localização utilizados apresentaram uniformidade visto 
que apontaram para bairros em regiões similares. Os bairros de Lagoa Nova/Morro Branco 
(Ardalan) e Nova Descoberta (Centro de Gravidade) como ideais para a instalação da unidade 
de tratamento. Porém, sugere-se que sejam testados outros modelos que levem em 
consideração novas variáveis além das que foram utilizadas (oferta de resíduo e distância 
entre os pontos). A roteirização pelo método da Varredura demonstrou que é possível, de 
forma simples, otimizar rotas a fim de reduzir distâncias e consequentemente os custos 
logísticos na coleta desses resíduos. Apresentando uma rota a título de ensaio para 
recolhimento nos vinte maiores ofertantes de óleo usado em fritura da amostra, utilizando 
como fator principal o tempo de 8 horas de jornada de trabalho diárias.  
 
Palavras-Chaves: Localização de Instalações. Biodiesel. Óleo de Fritura. Transesterificação.  



Abstract of Dissertation presented  to UFRN/PEP as fulfillment of  requirements to the Master 

degree in Production Engineering. 

 

PURPOSAL FOR LOCATION OF A UNIT FOR TREATMENT OF RESIDUAL 

FRYING OIL AND FAT OF NATAL-RN CITY FOR BIODIESEL PRODUCTION 

 

JANETE MARIA BARRETO PINTO 

 

November/2009 

 

Supervisor: Rodrigo José Pires Ferreira 

 

Program: Master in Production Engineeering 

 

This work addresses biodiesel by transesterification from the use of waste frying oil as a 
possible technological alternative for both reducing greenhouse gas emissions and by 
presenting themselves as an environmental call to designate a rational use of  oil when no 
longer played in the environment to become renewable energy. It has proposed location of a 
residual oil and fat treatment plant to produce biodiesel, using models of Location and 
Routing for the improvement of routes. To achieve the goal, questionnaires were 
administered in establishments that use oil or vegetable fat in their productive activities in 
order to quantify the residue, to analyze actions and environmental perception of people who 
work directly with the residue on the destination you are being given to oil and fat used. It 
has indicated using of two single setup location, the method of Center of Gravity and the 
model of Ardalan, a geographical point that minimizes the costs of transporting waste to the 
treatment plant. Actions have been proposed for the improvement of collection routes this 
residue using the Routing Method of Scanning, as an illustration. The results demonstrated the 
lack of knowledge of the people who deal directly with large amounts of waste, on the 
environmental impacts caused by their incorrect disposal. The models used were uniform 
since point out  to neighborhoods in similar regions. The neighborhoods of Lagoa Nova / 
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waste. Introducing a route as a test to gather the twenty largest oil suppliers used in sample 
frying, using as a main factor time 8 hour of working  shift every day. 
 
Keywords: Facility Location. Biodiesel. Frying Oil. Transesterification. 

 

 



LISTA DE QUADROS 

 

Quadro 1 

 
Especificações do biodiesel definidas legalmente no Brasil, nos Estados 
Unidos e na União Européia...................................................................... 
 

 
30 

Quadro 2 

 
Propriedades complementares atribuídas ao biodiesel em comparação ao 
óleo diesel................................................................................................... 
 

 
33 

Quando 3 
 
Especificação do óleo Diesel e do Biodiesel de óleo usado em fritura...... 
 

43 

Quadro 4 
 
Cores da reciclagem.................................................................................... 
 

45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE GRÁFICOS 

 

 

Gráfico 1 
 
  Quadro de energia no mundo.....................................................................
 

25 

Gráfico 2 
Distribuição de freqüências dos motivos de escolha para aquisição do 
óleo e/ou gordura vegetal utilizados pelas empresas entrevistadas...........
 

63 

Gráfico 3 Distribuição de freqüências do tipo de óleo consumido............................
 64 

Gráfico 4 
Distribuição de freqüências do tempo em dias necessários de uma troca 
para outra de óleo e/ou gordura vegetal.....................................................
 

65 

Gráfico 5 
Distribuição de freqüências do destino que a empresa dá ao óleo e/ou a 
gordura vegetal residual de fritura.............................................................
 

66 

Gráfico 6 
Distribuição de freqüências do conhecimento sobre a existência de 
Programas de reciclagem de óleo e gordura vegetal a nível local.............
 

67 

Gráfico 7 
Distribuição de freqüências da disponibilidade de direcionar o  resíduo 
para a produção de energia (biodiesel)......................................................
 

68 

Gráfico 8 
Distribuição de freqüências do conhecimento sobre os impactos    
ambientais causados pelo descarte indevido de óleo e gordura vegetal de 
frituras........................................................................................................

 
 
69 

Gráfico 9  

 
Distribuição de freqüências do conhecimento sobre a legislação 
Ambiental a respeito do descarte indevido de óleo e gordura vegetal de 
frituras...................................................................................................... 
 

 
 
70 

Gráfico 10 

Distribuição de freqüências do conhecimento sobre alternativas 
tecnológico e/ou econômicas para uso de óleo e gordura vegetal de 
frituras...................................................................................................... 
 

 
71 

Gráfico 11 Distribuição de freqüências da escolaridade dos entrevistados............... 
 72 

Gráfico 12 

 
Distribuição de freqüências de renda familiar (em salário mínimo) dos 
entrevistados............................................................................................. 
 

 
73 

Gráfico 13 
 
Localização dos vinte maiores pontos de coleta e do CG........................ 
 

84 

 

 

 



LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1 

 
 
Usinas de Biodiesel Autorizadas e em Processo de Autorização e Malha 
Rodoviária e Ferroviária atual................................................................... 
 

 
 
35 

Figura 2 Cadeia química de óleos e gorduras........................................................... 36 

Figura 3 
 
Reação química de transesterificação........................................................ 
 

37 

Figura 4 

 
Processo de tratamento e limpeza de OUF até ser transformado em 
biodiesel.................................................................................................... 
 

 
38 

Figura 5 

 

Processo de tratamento de óleo residual de fritura.................................... 

 

39 

Figura 6 

 

Processo de produção de biodiesel............................................................. 

 

40 

 

Figura 7 Poluição dos rios......................................................................................... 46 

Figura 8 
 

Ciclo do óleo usado em fritura.................................................................. 
 

48 

Figura 9 Depósitos para armazenamento de OUF.................................................... 
 

50 

Figura 10 Estação de reciclagem................................................................................ 
 
50 
 

Figura 11 
 

Mapa de localização dos pontos de coleta e do CG................................... 
. 

81 

 

 
 

 

 

 



LISTA DE TABELAS 

 

 
Tabela 1 Principais fontes de óleos vegetais para a produção de biodiesel..... 27 

Tabela 2 Emissões do Biodiesel em Comparação com o Óleo Diesel............. 34 

Tabela 3 Distribuição de estabelecimentos por ramo de atividade da  
pesquisa............................................................................................ 
 
 

 

59 

Tabela 4 Medidas descritivas das variáveis quantitativas para todos os 
estabelecimentos amostrados............................................................ 

 
74 

Tabela 5 Medidas descritivas do consumo médio mensal de óleo, por 
especificação..................................................................................... 

 
75 

Tabela 6 Medidas descritivas do consumo médio mensal de gordura vegetal, 
por especificação............................................................................... 

 
76 

Tabela 7 Medidas descritivas da quantidade de óleo e transformado em 
resíduos, por especificação............................................................... 

 
77 

Tabela 8 Medidas descritivas da quantidade de gordura vegetal é 
transformada em resíduos, por especificação................................... 

 
78 

Tabela 9 Pesquisa de Orçamento Familiar – POF 2003.................................... 79 

Tabela 10 Iterações do modelo do centro de gravidade....................................... 80 

Tabela 11 Organização dos dados: distâncias, ofertas e pesos (importância)..  
82 

Tabela 12 Demonstração final dos procedimentos do método de Ardalan....... 

 
 
83 

Tabela 13 Roteirização através do Método da Varredura.................................... 85 



LISTA DE SIGLAS 

 

 

AGN Agência de Fomento do Rio Grande do Norte S.A........................ 52 

AMAPE Associação Meio Ambiente Preservar e Educar............................ 47 

ANEEL Agência Nacional de Energia Elétrica........................................... 24 

ANP Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis.. 27 

BB Banco do Brasil.............................................................................. 52 

BEN Balanço Energético Nacional......................................................... 91 

BNB Banco do Nordeste do Brasil S.A.................................................. 52 

BOUF Biodiesel de Óleo Usado em Fritura.............................................. 38 

CENPES 
Centro de Pesquisas e Desenvolvimento Leopoldo Américo  

Miguês de Melo.............................................................................. 

 

52 

CG Centro de Gravidade...................................................................... 57 

CONAMA Conselho Nacional do Meio Ambiente.......................................... 45 

COVISA Coordenadoria de Vigilância Sanitária.......................................... 49 

EMATER Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural........................ 47 

EMBRAPA Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária............................... 47 

GEE Gases do Efeito Estufa................................................................... 49 

IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística................................ 79 

IFET Instituição Federal de Educação Tecnológica................................ 47 

IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change…………………... 49 

MDL Mecanismo de Desenvolvimento Limpo....................................... 24 

NC Número de Cetanos........................................................................ 32 

OCDE Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico.. 25 

OGR Óleo e Gordura Residual................................................................ 17 

OUF Óleo Usado em Fritura................................................................... 20 

PNPB Programa Nacional de Produção e Uso de Biodiesel.................... 26 

PROÁLCOOL Programa Nacional do Álcool........................................................ 26 

SESI Serviço Social da Indústria............................................................ 86 

SETUR Secretaria de Turismo do Rio Grande do Norte............................ 57 

UAN’s Unidades de Alimentação e Nutrição............................................ 65 



SUMÁRIO 

 

 

1 INTRODUÇÃO......................................................................................... 15 

1.1 OBJETIVOS............................................................................................... 18 

1.1.1 Geral........................................................................................................... 18 

1.1.2 Específicos.................................................................................................. 18 

1.2 RELEVÂNCIA........................................................................................... 19 

1.3 JUSTIFICATIVA....................................................................................... 19 

1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO............................................................... 20 

2 REFERENCIAL TEÓRICO................................................................... 22 

2.1 MATRIZ ENERGÉTICA.......................................................................... 22 

2.1.1 Importância da Energia no Contexto Global......................................... 22 

2.1.2 O Aquecimento Global e as Fontes de Energia...................................... 23 

2.1.3 Matriz Energética Brasileira................................................................... 24 

2.2 BIODIESEL.............................................................................................. 25 

2.2.1 Os Biocombustíveis................................................................................... 25 

2.2.2 Definição de Biodiesel............................................................................... 26 

2.2.3 Programa Brasileiro de Produção e Uso de Biodiesel........................... 28 

2.2.4 Especificação do Biodiesel........................................................................ 29 

2.2.5 Aspectos Técnicos do Biodiesel................................................................ 31 

2.2.6 Aspectos Econômicos e Sociais do Biodiesel.......................................... 32 

2.2.7 Aspectos Ambientais da Utilização de Biodiesel ................................... 33 

2.2.8 O Papel da Petrobrás............................................................................... 34 

2.3 PROCESSO DE PRODUÇÃO DO BIODIESEL................................... 36 

2.3.1 Composição de Óleos e Gorduras........................................................... 36 



2.3.2 Reação de Transesterificação..................................................................... 36 

2.4 VIABILIDADE TÉCNICA DO BIODIESEL A PARTIR DE ÓLEO E 

GORDURA RESIDUAL DE FRITURA...................................................... 

 

41 

2.5 ASPECTOS AMBIENTAIS DO BIODIESEL A PARTIR DE ÓLEO E 

GORDURA RESIDUAL DE FRITURA..................................................... 

 

44 

2.5.1 Reciclagem e Coleta Seletiva...................................................................... 44 

2.5.2 Ciclo do Óleo Usado em Fritura................................................................ 48 

2.5.3 Cenário na Cidade do Natal....................................................................... 49 

2.6 POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O BIODIESEL NO ESTADO DO RIO 

GRANDE DO NORTE................................................................................ 

        

51 

2.7 CONCLUSÕES............................................................................................ 52 

3 LOCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES.................................................... 53 

3.1 MÉTODO DO CENTRO DE GRAVIDADE............................................... 54 

3.2 MODELO DE ARDALAN..........................................................................  55 

3.3 MÉTODO DA VARREDURA.................................................................... 56 

4 METODOLOGIA DA PESQUISA........................................................... 57 

4.1 ETAPA I – PESQUISA EXPLORATÓRIA E DE CAMPO........................ 57 

4.2 ETAPA II – APLICAÇÃO DAS TÉCNICAS DE LOCALIZAÇÃO DE 

INSTALAÇÕES............................................................................................ 

 

60 

5 RESULTADOS............................................................................................ 62 

5.1 EMPRESAS.................................................................................................. 62 

5.2 CONSUMO DOMICILIAR.......................................................................... 79 

5.3 LOCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES........................................................ 80 

5.3.1 Modelo 1 – Solução pelo Método do Centro de Gravidade..................... 80 

5.3.2 Modelo 2 – Solução pelo Método de Ardalan...........................................  82 

5.4 ROTEIRIZAÇÃO......................................................................................... 83 



5.4.1 Ensaio pelo Método da Varredura............................................................ 84 

5.5 CONCLUSÕES............................................................................................. 85 

6 CONCLUSÃO E SUGESTÕES................................................................. 87 

6.1 CONCLUSÃO.............................................................................................. 87 

6.2 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS........................................ 89 

             REFERÊNCIAS.......................................................................................... 90 

             APÊNDICE..................................................................................................  98 



15 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

  

 Com a invenção do motor de auto-ignição pelo engenheiro alemão Rudolf Diesel, 

1895, o uso de óleos vegetais tornou-se alvo de pesquisas por cientistas de todo o mundo. Por 

possuírem alto índice de cetano e um poder calorífico elevado, teoricamente, seu uso in 

natura se presta para a queima em motores do ciclo diesel, como pressupunha o próprio 

inventor deste motor, que em 1900 apresentou um modelo capaz de queimar óleo de 

amendoim (ACIOLI, 1994; LOVATELLI, 2001; D’AGOSTO, 2004 apud PINTO et al., 

2008a). 

 É importante ressaltar que devido a fatores técnicos e econômicos, o uso direto de 

óleos vegetais como combustível foi rapidamente substituído pelo uso de diesel derivado de 

petróleo. Pois com o desenvolvimento da indústria petrolífera, seu baixo custo e grande 

disponibilidade, o fez tornar-se a principal fonte de energia e o diesel passou a ser o principal 

combustível (POUSA; SANTOS; SUAREZ, 2007). Todavia, as diversas crises econômicas 

provocadas pelos choques do petróleo, aliadas as fortes pressões ambientalistas que motivam 

a luta pela qualidade do meio ambiente e ainda com a introdução do conceito de 

“desenvolvimento sustentável” o interesse pelo uso de combustíveis biodegradáveis oriundos 

de fontes renováveis foi retomado. Nesse contexto, a produção de biodiesel aparece como 

prioridade na política de combustíveis dos governos comprometidos com a preservação 

ambiental (SEMINÁRIO DIRETRIZES PARA UMA POLÍTICA DO SETOR 

ENERGÉTICO DO RIO GRANDE DO NORTE, 2004). 

 Um exemplo de que a questão ambiental tem ganhado importância no cenário mundial 

é o comprometimento político pela mitigação da poluição atmosférica, assumido pelos países 

ricos no Tratado de Kyoto - assinado em 1997, no Japão, tornando urgente a substituição do 

diesel fóssil por fontes renováveis de energia para conter o agravamento de problemas 

ambientais. O biodiesel, combustível biodegradável derivado de fontes renováveis, volta a 

gerar interesse de países em todo o mundo, inclusive do Brasil, onde a produção desse 

combustível não será obtida apenas com matéria-prima brasileira, mas também com 

tecnologia genuinamente nacional, dado a primeira patente mundialmente registrada de um 
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processo de produção industrial de biodiesel (transesterificação)1 ter sido concedida ao 

engenheiro químico cearense Expedito Parente, em 1977.   

 Na verdade, o uso do biodiesel torna-se uma questão de vital importância para o 

desenvolvimento sócio-econômico-ambiental do Brasil, uma vez que o óleo diesel é 

atualmente o derivado de petróleo mais consumido em nosso país (aproximadamente 40 

bilhões de litros/ano) e, considerando o perfil de insuficiência produtiva face a demanda do 

consumo nacional, uma fração crescente deste produto vem sendo importada 

(aproximadamente 5,1 bilhões de litros em 2007). A poluição do ar, as mudanças climáticas e 

a geração de resíduos tóxicos resultantes do uso do diesel e de outros derivados de petróleo 

têm um significativo impacto na qualidade do meio ambiente (HOLANDA, 2004).  

 Atualmente, a reciclagem de resíduos agrícolas e agro-industriais tem alcançado 

espaço cada vez maior, não somente porque os resíduos representam "matérias primas" de 

baixo custo, mas, principalmente, porque os efeitos da degradação ambiental decorrente de 

atividades industriais e urbanas estão atingindo níveis cada vez mais altos (COSTA NETO; 

ROSSI, 2000). Vários projetos de reciclagem têm sido desenvolvidos no Brasil; dentre eles 

destaca-se o aproveitamento dos óleos vegetais usados nos processos de fritura de alimentos 

por imersão a exemplo dos municípios de Ribeirão Preto-SP, Curitiba-PR, ABC Paulista, 

Florianópolis-SC, Porto Alegre-RS, Salvador-BA, Rio de Janeiro-RJ, que são exemplos de 

projetos bem sucedidos. 

 Grande quantidade de óleo de fritura é gerado, principalmente nas grandes capitais, 

entretanto, boa parte deste volume é inaproveitado sendo descartado diretamente em redes de 

esgotos. Este descarte indevido dos resíduos de óleo vegetal gera problemas. Ao ser jogado no 

esgoto encarece o tratamento dos resíduos. Sua presença nos rios cria uma barreira que 

dificulta a entrada de luz e a oxigenação da água, comprometendo assim, a base da cadeia 

alimentar aquática, o que contribui para a ocorrência de enchentes. Além disso, a 

decomposição do óleo de cozinha emite metano na atmosfera, um dos principais gases que 

causam o efeito estufa cooperando para o aquecimento global da Terra. Outros destinos 

também são dados ao resíduo de óleos e gorduras residuais de fritura dentre os quais pode-se 

citar a produção de biodiesel, sabão, massa de vidraceiro e até de ração animal. 

   Neste trabalho foi realizada uma pesquisa junto a estabelecimentos que utilizam o 

óleo em suas atividades produtivas/comerciais, tais como bares, hotéis e restaurantes da 

                                                 
1 Processo químico onde mistura-se o triacilglicerídeo (óleo) ao álcool, metanol ou etanol e, na presença de 
catalisador, hidróxido de sódio ou hidróxido de potássio, reage produzindo ésteres metílicos ou ésteres etílicos 
compondo o biodíesel e a glicerina. 



17 

 

cidade do Natal-RN, com o intuito de quantificar o óleo e a gordura vegetal por estes gerada, 

verificar as ações e percepção ambiental dos empresários locais sobre a destinação do resíduo 

para propor a localização de uma planta de tratamento desses dejetos através de modelos de 

localização podendo auxiliar na obtenção de rotas ótimas para recolhimento do resíduo a 

custos mínimos gerando subsídios para aplicação deste na produção de biodiesel. Sabe-se que 

o volume de óleo consumido e, conseqüentemente, a oferta de seu resíduo é mais significante 

em residências se comparado às empresas do ramo de alimentação comercial. Isto se dá em 

qualquer localidade, devido a quantidade de residências que utilizam o triglicerídeo ser 

superior em relação à de empresas. No entanto, optou-se por trabalhar com as empresas, 

devido apresentarem ofertas do resíduo (em termos individuais) maiores que as residências 

fazendo-se necessário pensar na elaboração de um sistema de coleta. 

 O trabalho também aponta o biodiesel por transesterificação a partir do 

aproveitamento de óleos residuais de fritura como uma das possíveis alternativas tanto para 

redução das emissões de gases poluentes por ser este um combustível limpo2, oriundo de 

fontes renováveis, quanto por apresentar-se como um apelo ambiental ao designar um uso 

racional deste óleo quando deixado de ser jogado no meio ambiente para tornar-se energia 

renovável. A questão levantada é: qual seria a melhor localização para se instalar uma planta 

de tratamento de óleo e gordura residual na cidade do Natal levando-se em consideração a 

oferta do resíduo pelas empresas de alimentação comercial local e as distâncias entre elas? 

 Localizar uma estação de tratamento de óleo e gordura residual (OGR) trata-se de uma 

tarefa complexa, mesmo quando se pode contar com algumas ferramentas como as que foram 

utilizadas neste trabalho. Pois, implica decisões de natureza política e/ou técnica envolvendo 

diversos atores de diferentes níveis hierárquicos de decisão. Ao Estado cabe uma função 

reguladora através de suas instituições que se propõem a fiscalizar e a punir para fazer 

cumprir as leis e também poderá dá a sua contribuição, visto que se trata de um problema de 

natureza sócio-ambiental, portanto de utilidade pública. Contudo não se pode negar o 

interesse das autarquias, mesmo que este seja de ordem puramente econômica. 

  A hipótese do trabalho é que a produção de óleo e gordura residual de fritura na 

cidade do Natal é suficiente para implantação de uma estação de tratamento local. Assim 

como também é possível determinar onde localizar uma planta de tratamento desses resíduos 

através de métodos de pesquisa operacional de modo que venha a minimizar os custos com 

                                                 
2 Todo combustível obtido de matéria-prima renovável (cana-de-açúcar, milho e etc.), ou que gera um mínimo de 
resíduos. 
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transporte no ato de sua coleta. Considerando que a redução dos custos com transporte pode 

compensar ao longo do tempo os investimentos com aquisição ou locação de uma sede. 

É importante ressaltar que a redução dos custos com transporte acontece ao se 

estabelecer rotas traduzindo-se em melhor utilização da frota, em locar menos carros e em 

menores custos operacionais implicando também em ganho ambiental, visto que ao se reduzir 

as distâncias percorridas ou o número de veículos, simultaneamente, ocorre uma diminuição 

na emissão de gases poluentes no ar atmosférico. 

 

 

1.1 OBJETIVOS 

 

 

1.1.1 Geral 

 

 

Propor a localização de uma unidade de tratamento de óleo e gordura residual para 

produção de biodiesel, usando modelos de Localização de Roteirização. 

 

 

1.1.2 Específicos 

 

 

▪ Quantificar o resíduo de óleo e gordura nas empresas do ramo de alimentação comercial da 

cidade do Natal-RN e obter coordenadas georeferenciadas dos pontos de oferta; 

▪ Analisar as ações e a percepção ambiental dos empresários locais sobre o destino que é dado 

ao óleo e  a gordura residual de fritura; 

▪ Propor a localização de uma unidade de tratamento de óleo e gordura residual de fritura 

através de modelos de localização designando um ponto geográfico que minimize os custos de 

transporte do resíduo até a planta para tratamento; 

▪ Propor ações para o aperfeiçoamento da coleta deste resíduo através de um ensaio de 

roteirização pelo o método da varredura. 
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1.2 RELEVÂNCIA 
 

 

O trabalho propõe-se a contribuir com o meio acadêmico ao produzir informações para 

o desenvolvimento de estudos sobre localização, análise de viabilidade econômica ao mesmo 

tempo em que discute o perfil da oferta de óleos e gorduras residuais de fritura local, seu 

aproveitamento para produção de biodiesel e seus fatores direcionadores de percepção 

ambiental.  

Contribui com o setor público, do ponto de vista prático, podendo servir de 

instrumento orientador para construção de uma estação de tratamento de óleos e gorduras 

residuais de fritura na cidade do Natal, na elaboração de políticas públicas que culminem na 

redução dos impactos ambientais causados por este resíduo, bem como, para a fomentação de 

campanhas públicas educacionais que abranjam toda a população local. 

 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

 

 A fritura em óleos e gorduras vegetais é um dos métodos mais comuns utilizados no 

preparo de alimentos e vem aumentando consideravelmente nos últimos anos, uma vez que 

confere aos produtos fritos sabor, odor, cor e textura que os tornam mais atraentes para o 

consumo, sendo também considerada uma alternativa de preparação rápida dos alimentos. O 

refugo dos materiais que usamos (lixo) é um dos problemas mais graves enfrentados pela 

população mundial na atualidade, no entanto a reciclagem vem propondo melhorias em 

termos econômicos, sociais e ambientais. 

 O Biodiesel produzido através de óleos e gorduras usados em fritura é uma alternativa 

em primeira instância para o reaproveitamento desse resíduo. Vários estudos vêm sendo 

desenvolvidos e denotam a viabilidade da utilização desse biocombustível como substituto ao 

diesel oriundo do petróleo, obtendo as mesmas características de desempenho energético. 

 Castellanelli (2008) estudou a viabilidade técnico-econômica de um projeto para 

produção de biodiesel obtido através do óleo de fritura proposto para a Universidade Federal 

de Santa Maria-RS, apontando resultados altamente favoráveis para a sua concretização. 

Verificou-se que se o óleo a ser recolhido for obtido por valores abaixo de R$ 0,50 o litro, o 

retorno do investimento se dá em taxas e na função tempo de forma realizável. Ressaltando 
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que de acordo com este estudo, o óleo e a gordura residual estão sendo comercializados por 

valores que variam entre R$ 0,40 e R$ 0,50.  

 O Estado do Rio Grande do Norte dispõe de duas unidades experimentais de produção 

de biodiesel, situadas no município de Guamaré, de acordo com o Diretor de Biodíesel da 

Petrobras, o Sr. Alberto Oliveira Fontes Júnior, essas unidades poderão operar com óleo e 

gordura residual de fritura numa proporção de 10 a 15% de sua capacidade, visto que uma 

delas já cumpriu o papel em relação ao desenvolvimento tecnológico e está em fase de 

conversão para unidade comercial e a outra ainda não conseguiu cumprir o papel e, por isso, 

ainda vai continuar servindo ao desenvolvimento de outras rotas tecnológicas.  

O biodiesel de segunda geração (obtido do reciclo de óleos de fritura), independente 

da oleaginosa empregada na sua obtenção inicial, representa uma alternativa ao diesel fóssil e, 

conseqüentemente, retarda as emissões de gases causadores do efeito estufa favorecendo a 

preservação do meio ambiente. Em se tratando de óleos residuais como matéria prima para 

esse energético pode-se considerar também uma forma de conter o descarte indevido desses 

resíduos causadores da poluição de rios, esgotos e outros.  

Para utilização do resíduo no processo de transesterificação ele deverá ser submetido a 

um tratamento para deixá-lo livre de impurezas e apresentar um nível mínimo de oxidação 

para que a reação aconteça de forma favorável.  

É nesse contexto que urge a necessidade de se propor uma localização ótima para 

instalação de uma unidade de tratamento de OGR que venha suprir essa demanda.   Para 

tanto, está sendo discutida a construção de uma estação de tratamento desses resíduos em 

Natal pela iniciativa privada com o apoio da Petrobrás para suprir a demanda do insumo pela 

estatal e, consequentemente, gerar ganhos ambientais. Sendo assim, faz-se necessário 

verificar a viabilidade de tal projeto, através da realização de um estudo estatístico para 

quantificar o óleo usado em fritura (OUF) a nível local e de se projetar um esquema de coleta 

e tratamento do resíduo para reaproveitá-lo na produção de biodiesel. 

 

 

1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

 

 Este trabalho está dividido em seis capítulos e um apêndice. O capítulo 01 contém 

uma apresentação introdutória do trabalho, com as abordagens temáticas a serem 
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desenvolvidas ao longo deste, assim como os objetivos, a relevância, justificativa e a estrutura 

do trabalho. 

 O capítulo 02 trata do biodiesel como fonte renovável de energia, enfocando a sua 

inserção na matriz energética brasileira, mostrando as suas características, definição, 

especificação, seu processo de obtenção por transesterificação, a viabilidade técnica, social e 

ambiental do biodiesel obtido de óleo e gordura residual de fritura e Políticas Públicas para o 

biodiesel no Estado do Rio Grande do Norte.  

 O capítulo 03 descreve sobre  métodos e os modelos de instalações utilizados para 

localizar a unidade de tratamento de óleo e gordura residual e para propor uma roteirização. 

O capítulo 04 relata a metodologia adotada para o desenvolvimento do trabalho, está 

dividido em etapas I e II, sendo a primeira pesquisa exploratória e de campo e a segunda 

análise dos dados. Descreve o Método do Centro de Gravidade, do Modelo de Ardalan e o 

Método de Roteirização da Varredura. 

 O capítulo 05 informa os resultados da pesquisa. Neste capítulo encontram-se os 

gráficos que ilustram as ações e a percepção ambiental sobre o destino que é dado ao óleo e a 

gordura residual de fritura por aqueles que lidam diretamente com o resíduo em seus 

processos de preparação de alimentos em âmbito comercial, assim como suas respectivas 

ofertas do resíduo. Ilustra também a localização da planta para tratamento dos óleos e a 

roteirização proposta a título de ensaio. 

 O capítulo 06 apresenta a síntese geral do trabalho, assim como as conclusões e 

recomendações, análise crítica e limitações quanto ao objetivo, assim como o direcionamento 

para pesquisas futuras.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

 Neste capítulo procuramos introduzir conhecimentos à respeito do biodiesel como 

fonte de energia limpa e renovável enfatizando a sua inserção na matriz energética brasileira, 

sua origem, definição, composição, a viabilidade técnica, social e ambiental do biodiesel 

obtido de óleo e gordura residual de fritura e, quais as Políticas Públicas para o Biodiesel no 

Estado do Rio Grande do Norte. 

 

 

2.1 MATRIZ ENERGÉTICA 

 

 

 Matriz energética são as mais diversas formas de energia em uso de uma determinada 

região ou país analisado, expressa através de um balanço que representa o conhecimento 

destas que qualificadas e devidamente quantificadas, é um instrumento central para planejar 

atividades econômicas e administrativas que conduzem ao desenvolvimento (FARIA, 2006).  

 

 

2.1.1 A Importância da Energia no Contexto Global  

 

 

 A princípio pode-se definir Energia como tudo que flui no universo existencial, 

interligando e movendo seres e coisas pela força possibilitando a realização de trabalho. A 

energia pode ser encontrada em todo o cosmo mesmo sem a percepção humana, no espaço e 

em todos os planetas. É sabido ainda que a energia é considerada pela Organização Mundial 

como um bem básico para a integração do ser humano na sua busca incessante pelo 

desenvolvimento, seja tecnológico, econômico ou social. 

 A questão energética tem exercido influência para possibilitar uma mudança de 

paradigmas na vida humana, basicamente centrado em duas premissas: a) por ser a energia 

uma condição básica para o desenvolvimento econômico em conjunto com os setores de infra-

estrutura (água, saneamento, transporte e telecomunicação); b) a energia encontra-se também 

vinculada a vários acidentes de ordem ambiental e humanos das últimas décadas com o 
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suprimento energético. Historicamente é possível constatar que desde a revolução industrial o 

nível de dióxido de carbono3 expelido na atmosfera teve um acréscimo de aproximadamente 

30% (trinta por cento) e o de gás metano4 150% (cento e cinqüenta por cento) (COTTA, 

2004).   

 Segundo Reis (2003), a energia se faz presente de maneira significativa nos principais 

problemas ambientais da atualidade. O setor energético produz impactos ambientais em toda a 

sua cadeia de desenvolvimento que vai desde a captura de recursos naturais básicos, até seus 

usos finais pelos seus diversos tipos de consumidores. 

 É indispensável um estudo prévio e uma análise criteriosa das potencialidades 

energéticas de determinadas áreas geográficas, visando identificar suas fontes energéticas e as 

reais possibilidades de seu aproveitamento considerando-se, primordialmente, os custos, as 

tecnologias e a preservação ambiental, todos voltados para o desenvolvimento econômico 

social cultural da região explorada. 

 No mundo, o crescente consumo de energia vem sendo suprido basicamente por uma 

matriz energética baseada em combustíveis fósseis como carvão mineral, petróleo e mais 

recentemente o gás natural (COSTA, 2006, p. 36).  Através das informações contidas no 

balanço energético torna-se possível a avaliação da racionalidade da utilização dos recursos 

energéticos disponíveis. 

 

 

2.1.2 O Aquecimento Global e as Fontes de Energia  

 

 

 As fontes de energia são o foco principal das discussões sobre as mudanças climáticas, 

pois através da diversificação da matriz energética e substituição de combustíveis fósseis 

pelos renováveis, vislumbra-se uma maneira de conter o efeito estufa e, consequentemente, o 

aquecimento global. Afirma-se que “do final dos anos 90 até 2020, o consumo global de 

energia deverá aumentar quase 60%, devido ao crescimento populacional, à urbanização 

contínua e à expansão econômica e industrial” (SAWIN, 2003 apud COSTA, 2006, p. 97).  

                                                 
3 Dióxido – composto que contém dois átomos de Oxigênio não ligados entre si. Gás carbônico, gasoso, incolor, 

inodoro, solúvel em água, produzido pela respiração e pela queima de substâncias que contém carbono. 
4 Metano – hidrocarboneto mais simples, que contém apenas um átomo de carbono e quatro de hidrogênio. Espécie 

de gás inflamável, de emprego industrial e doméstico, encontrado em jazidas na crosta terrestre e também 
produzido na decomposição de matéria orgânica. 
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 Acordos foram firmados no sentido de conter os impactos ambientais na busca da 

estabilização da emissão de gases que provocam o efeito-estufa, de modo a garantir a 

sustentabilidade do planeta, afetando o mínimo possível o desenvolvimento econômico. Um 

dos principais instrumentos operacionais que vislumbra esse fim é o Protocolo de Kyoto, um 

documento internacional assinado por vários países que se comprometem em reduzir a 

emissão de poluentes que aumentam o efeito estufa no planeta. Entrou em vigor em 16 

fevereiro de 2005. Seu principal objetivo é que ocorra a diminuição da temperatura global nos 

próximos anos. Um dos mecanismos ou instrumentos de flexibilização previstos no Protocolo 

é o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL), que é uma espécie de Mercado de 

Créditos de Carbono. A proposta do MDL consiste em que cada tonelada de CO2 deixada se 

ser emitida ou retirada da atmosfera por um país em desenvolvimento poderá ser negociada 

no mercado mundial, criando um novo atrativo para a redução das emissões globais. 

 

 

2.1.3 Matriz Energética Brasileira 

 

 

 De acordo com Costa (2006), sob o aspecto da orígem dos combustíveis, existem dois 

tipos que podem ser citados: os renováveis e os não renováveis. Sendo combustíveis não-

renováveis aqueles originados do petróleo, produto de orígem fóssil, a exemplo da gasolina, 

diesel, gás liquefeito de petróleo e querosene de aviação. Os combustíveis nucleares também 

são tidos como não renováveis. Já os combustíveis renováveis ou biocombustíveis tem orígem 

na biomassa, isto é, no conjunto de produtos e resíduos agrícolas, das florestas e de indústrias 

correlatas. Dentre os biocombustíveis pode-se citar a madeira, o carvão de madeira, o álcool 

combustível e o biodiesel de oleaginosas e mais recentemente de cana de açúcar. O grande 

benefício dos combustíveis renováveis em detrimento aos combustíveis fósseis é a 

preservação que trazem ao meio ambiente, por não serem agressivos poluem menos. Por outro 

lado, faz-se necessário avaliar a questão do desmatamento causado pelas usinas processadoras 

de biomassa. 

 De acordo com a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), a energia 

consumida no Brasil provém de fonte hídrica (69%), térmica (16%), renovável (6%), nuclear 

(2%) e de importações (8%) (BIOCOMBUSTÍVEL..., 2008).  
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O Gráfico 1 ilustra o percentual do consumo mundial de energia por fontes renováveis.  

 
Gráfico 1 -  Quadro de energia no mundo. 
Fonte: Empresa de Pesquisa Energética (2008a). 
 

 O Brasil é um país privilegiado em termos de disponibilidade de recursos naturais 

renováveis para o aproveitamento energético. Em 2007, as fontes renováveis de energia 

participaram com 46,4% da energia total consumida no País, enquanto a média mundial ficou 

em 12,7% e nos países integrantes da Organização para Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OCDE), que reúne 30 países que produzem mais da metade de toda a riqueza do 

mundo, a média foi de 6,2% (EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA, 2008a).  

 

 

2.2 BIODIESEL 
 

 

2.2.1 Os Biocombustíveis  

 

 

 Entende-se por biocombustível, todos os combustíveis derivados de fontes biológicas 

renováveis. A biomassa e seus resíduos podem ser transformados em três tipos básicos de 

biocombustíveis: os gasosos, sólidos e líquidos. À exemplo de biocombustíveis gasosos tem-

se o biogás gerado pela degradação de bactérias em algum material biológico na ausência de 

oxigênio, no processo conhecido como digestão anaeróbica, o qual é processado em 

equipamentos denominados biodigestores. Outros exemplos de biocombustíveis gasosos são: 

gás natural, gás de iluminação, gás de água, gás de gasogênio, acetileno, propano e butano 
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(COSTA, 2006). No que diz respeito aos biocombustíveis sólidos naturais para a geração de 

energia, os principais são a lenha, a turfa, o carvão e o xisto. Além destes, existem alguns 

artificiais, a exemplo do coque, briquetes, carvão vegetal e tortas vegetais (COSTA, 2006). 

 De acordo com o Banco de Dados de Biomassa, a lenha é o mais antigo energético 

usado pelo homem, tendo grande importância na Matriz Energética Brasileira, onde participa 

com cerca de 10% da produção de energia primária. A lenha pode ser de origem nativa ou de 

reflorestamento. Seus principais constituintes são a celulose (41-49%) a hemicelulose (15-

27%) e a lignina (18-24%), e seu poder calorífico inferior médio é de 4.200 kcal/kg (17,57 

MJ/kg) (CENTRO NACIONAL DE REFERÊNCIA DA BIOMASSA, 2008). 

 Segundo Costa (2006), em se tratando dos biocombustíveis líquidos, o exemplo mais 

notável para o Brasil é o álcool combustível. Originado do processo de fermentação de 

açúcares da cana-de-açúcar, gomas e biomassas celulósicas. Este produto trouxe ao país um 

grande destaque no cenário mundial de biocombustíveis na década de 1970, quando foi 

lançado o Programa Nacional do Álcool (PROÁLCOL) que atribui a substituição da gasolina 

por álcool etílico em motores do ciclo Otto. Atualmente o Programa Nacional de Produção e 

Uso de Biodiesel (PNPB) vem ganhando destaque seguindo a mesma lógica do Proálcool, ou 

seja, substituindo o diesel de petróleo pelo biodiesel em motores do Ciclo Diesel. 

 Foi na Universidade Federal do Ceará, na década de 70, que foram desenvolvidas 

pesquisas que resultaram na descoberta do novo combustível obtido de óleos vegetais, com 

propriedades semelhantes ao diesel mineral, o biodiesel. Daí em diante novas pesquisas e 

testes para utilização do biocombustível vêm sendo desenvolvidas destacando-se a 

Universidade Federal do Paraná, Universidade Estadual de Santa Cruz, a Universidade 

Federal do Rio de Janeiro, assim como o Ceará, Piauí, Ribeirão Preto, dentre outras 

(SEMINÁRIO DIRETRIZES PARA UMA POLÍTICA DO SETOR ENERGÉTICO DO RIO 

GRANDE DO NORTE, 2004). 

 

 

2.2.2 Definição de Biodiesel 

 

 

 A Lei nº 11.097/2005, (que dispõe sobre a introdução do biodiesel na matriz 

energética brasileira; altera as Leis nos 9.478, de 6 de agosto de 1997, 9.847, de 26 de outubro 

de 1999 e 10.636, de 30 de dezembro de 2002; e dá outras providências) define biodiesel 
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como um “biocombustível derivado de biomassa renovável para uso em motores a combustão 

interna com ignição por compressão ou, conforme regulamento, para geração de outro tipo de 

energia, que possa substituir parcial ou totalmente combustível de origem fóssil” (BRASIL, 

2005). A Resolução ANP n° 42 de 24/11/2004 ampliou a definição da lei, como sendo um 

“combustível composto de alquil-ésteres de ácidos graxos de cadeia longa, derivados de óleos 

vegetais ou de gorduras animais” e estabeleceu as normas e especificações do biocombustível, 

seja obtido através de esterificação5 ou de transesterificação, este deverá apresentar 

características físico-químicas semelhantes ao diesel mineral, para que possa substituí-lo, total 

ou parcialmente (AGÊNCIA NACIONAL DE PETREÓLEO, GÁS NATURAL E 

BIOCOMBUSTÍVEIS, 2004). 

 Mundialmente adota-se uma nomenclatura para identificar a concentração do biodiesel 

na mistura com o diesel fóssil6. Por exemplo, o B2, B5, B20 e B100 são combustíveis com 

uma concentração de 2%, 5%, 20% e 100% de biodiesel, respectivamente. 

 O Brasil apresenta variadas fontes de extração do óleo vegetal com potencial para 

produção de biodiesel. De acordo com a coordenação do PNPB, dois terços do biodiesel 

produzido no Brasil utiliza a soja como matéria-prima. A Tabela 1 apresenta as principais 

fontes de óleo vegetal para produção de biodiesel e o teor de óleo de cada uma delas:  

 

                            Tabela 1 - Principais fontes de óleos vegetais para a produção de biodiesel. 

Espécie Conteúdo de óleo (%) 
Soja 17 

Girassol 38-48 
amendoim 40-43 
Algodão 15 
Mamona 50-55 
Babaçu 66 

Colza - Canola 40-48 
Dendê 20 

Coco 55-60 

     Fonte: (BIODIESEL, 2006). 

 

                                                 
5 Reação química permitindo obter um éster a partir do ácido carboxílico e um álcool, enol ou fenol, com   

eliminação de água. 
6 Combustível derivado dos restos de vida orgânica na Terra, geralmente é considerado não-renovável. O uso 

destes combustíveis contribui para a poluição e é amplamente considerado um fator na mudança de clima 
global. 
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 As principais matérias primas para produção de biodiesel incluem óleos vegetais puros 

e óleos residuais (óleo de fritura) e gorduras animais, produtos basicamente constituídos por 

triacilglicerídeos, ésteres de glicerol e ácidos graxos (BIODIESEL, 2006). 

 

 Segundo Costa Neto et al. (2000), o biodiesel pode ser caracterizado por: 

 

a ) ausência de enxofre e aromáticos; 

b ) número de cetano elevado; 

c ) teor de oxigênio próximo a 11%; 

d ) elevada viscosidade e maior ponto de fulgor, quando comparado ao diesel convencional; 

e) direcionamento a mercado específico, especialmente voltado a atividades agrícolas; 

f) no caso do biodiesel proveniente de óleos e gorduras, já utilizados, este combustível 

apresenta, ainda mais vantagens ambientais. 

 

 

2.2.3 Programa Brasileiro de Produção e Uso de Biodiesel - PNPB 

 

 

O Brasil já é autor do maior e mais bem sucedido programa de conversão de biomassa 

em energia do planeta – o “Proálcool”, instituído pelo decreto nº 76.593, de 14/11/1975 

durante as crises de abastecimento de petróleo da década de 80 e com o propósito de 

contornar a crise e de assegurar a utilização do álcool produzido pelo país. 

 Conjuntamente com o álcool, os óleos vegetais compõem as principais fontes para 

obtenção de biocombustíveis. A idéia de utilizar biodiesel no Brasil surgiu inicialmente com o 

“Prodiesel”, na Universidade do Ceará no final da década de 70 e teve como precursor o prof. 

Expedido Parente. Segundo Parente (2003), por motivo de desinteresse da Petrobrás o projeto 

ficou congelado, vindo a ser redescutido a implantação do produto para substituição do 

petróleo em 2002. 

 O PNPB “é um programa interministerial do Governo Federal que objetiva a 

implementação de forma sustentável, tanto técnica, como economicamente, a produção e uso 

do Biodiesel, com enfoque na inclusão social e no desenvolvimento regional, via geração de 
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emprego e renda” (BIODIESEL, 2006 apud COSTA, 2006, p.87). Apresentando como 

missão, promover a curto prazo, a fusão dos recursos renováveis (combustível vegetal) com 

os esgotáveis (petróleo), subentendendo-se que somente as refinarias autorizadas pela 

Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) do Brasil poderão 

proceder a mistura dos esgotáveis com os renováveis e a conseqüente comercialização através 

de conveniados.  

 A principal ação legal do PNPB foi a introdução de biocombustíveis derivados de 

óleos e gorduras na matriz energética, pela Lei n° 11097 de 13 de Janeiro de 2005. (POUSA; 

SANTOS; SUAREZ, 2007). 

 As diretrizes do governo federal para o Programa Nacional de Produção e Uso de 

Biodíesel (PNPB), podem ser resumidas como: 

 ▪  Implantar um programa sustentável, promovendo inclusão social ;  

 ▪  Garantir preços competitivos, qualidade e suprimento;  

 ▪  Produzir o biodiesel a partir de diferentes fontes oleaginosas e em regiões diversas.  

 Percebe-se que a esta listagem de diretrizes está implícita a convicção sobre a 

viabilidade de se atingir objetivos econômicos, sociais, ambientais e estratégicos com a cadeia 

produtiva do biodiesel, uma vez que a demanda por fontes de energia renovável é crescente 

no Brasil e no mundo e o País tem plenas condições de atender parte significativa dessa 

demanda (RODRIGUES, 2006). 

 

 

2.2.4 Especificação do Biodiesel 

  

  

 No Brasil, a especificação do biodiesel ficou a cargo da Agência Nacional do Petróleo, 

Gás Natural e Biocombustíveis – ANP.  Refere-se a garantia da qualidade e a adequação do 

produto ao uso. O biodiesel terá qualidade quando for adequado ao uso a que se propõe 

(ALBUQUERQUE, 2006, p.10).  
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O Quadro 1 apresenta as especificações do biodiesel no Brasil, Estados Unidos e na 

União Européia. 

 

CARACTERÍSTICA UNIDADE

NORMA 
ANP 
42(*) 

ASTM 
6751-3 

EM 
14214 

MASSA ESPECÍFICA A 20ºC kg/m³ 
ANOTAR 

(2)   
0,86 - 
0,90 

VISCOSIDADE CINEMÁTICA A 40ºC mm²/s 
ANOTAR 

(3) 1,9 - 6,0 
3,50 - 
5,00 

ÁGUA E SEDIMENTOS, MÁX. (4) % volume 0,050 0,050 0,050 
CONTAMINAÇÃO TOTAL (6) mg/kg ANOTAR   24 

PONTO DE FULGOR, MÍN. ºC 
         

100,0  130 120 
TEOR DE ÉSTER (6) % massa ANOTAR   96,50 
DESTILAÇÃO; 90% VOL. RECUPERADOS, 
MÁX. ºC 360 (5) 360  
RESÍDUOS DE CARBONO DOS 100% 
DESTILADOS, MÁX % massa 0,10 0,30 0,30 
CINZAS SULFATADAS, MÁX. % massa 0,02 0,02 0,02 
ENXOFRE TOTAL (6) % massa ANOTAR 15 10 
SÓDIO + POTÁSSIO, MÁX mg/kg 10 5 5 
CÁLCIO + MAGNÉSIO (6) mg/kg ANOTAR 5  
FÓSFORO (6) mg/kg ANOTAR 10 10 
CORROSIVIDADE AO COBRE, 3H A 50C, MÁX.   1 3 1 
NÚMERO DE CETANO (6)   ANOTAR 47 51 
PONTO DE ENTUPIMENTO DE FILTRO A 
FRIO, MÁX. ºC 7    
ÍNDICE DE ACIDEZ, MÁX. mg KOH/g 0,80 0,80 0,50 
GLICERINA LIVRE, MÁX. % massa 0,02 0,02 0,02 
GLICERINA TOTAL, MÁX. % massa 0,38 0,24 0,25 
MONOGLICERÍDEOS (6) % massa ANOTAR   0,80 
DIGLICERÍDEOS (6) % massa ANOTAR   0,20 
TRIGLICERÍDEOS (6) % massa ANOTAR   0,20 
METANOL OU ETANOL, MÁX. % massa 0,5   0,20 
ÍNDICE DE IODO (6)   ANOTAR   120 
ESTABILIDADE À OXIDAÇÃO A 110ºC, MÍN. h 6   6 

(*) MEDIDAS PROVISÓRIAS Nsº: 214. 13/0904 e 227. 06/12/04 RESOLUÇÃO Nº: 42, 24/11/04  

Quadro 1 - Especificações do biodiesel definidas legalmente no Brasil, nos Estados Unidos e na União 
Européia. 
Fonte: Rodrigues (2006). 
 
 O biodiesel só será efetivamente vendido aos consumidores, se os postos de 

combustíveis atenderem a essas especificações técnicas exigidas pela norma brasileira 

(Resolução ANP N° 42/04). Revogada pela Resolução ANP nº 7, de 19/03/08 que são 

essenciais para assegurar a qualidade do combustível, o perfeito funcionamento dos veículos e 
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a satisfação do consumidor. Independente da matéria-prima e da rota tecnológica, o biodiesel 

é introduzido no mercado nacional de combustíveis com especificação única. Ainda que cada 

oleaginosa tenha suas próprias características, tanto o biodiesel de mamona, soja, palma, 

girassol, óleo de fritura são passíveis de atender à qualidade definida nesta especificação 

definida pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. 

 

 

2.2.5 Aspectos Técnicos do Biodiesel 

 

 

 O biodiesel pode ser usado puro ou em mistura com o óleo diesel em qualquer 

proporção. É importante ressaltar que não se recomenda a utilização de óleos vegetais puros 

como combustível, pois o seu alto grau de viscosidade pode trazer perdas ao motor. O óleo 

vegetal bruto não pode ser considerado biodiesel (JULIATO, 2006). 

 Segundo Rabelo (2001), para se utilizar óleo vegetal em motores comuns do ciclo 

diesel sem necessidade de adaptações nos mesmos, seria necessário submeter esse óleo 

degomado à reação química de transesterificação, objetivando baixar a viscosidade do óleo a 

valores próximos as do diesel convencional, obtendo-se assim biodiesel. Considerando a 

existência de glicerina nas moléculas dos óleos vegetais, se usados sem nenhuma adaptação 

em motores projetados para queimar óleo diesel, observa-se problemas de carbonização e 

desgaste prematuro de peças. Além do mais, surgem outros problemas relacionados à diluição 

do óleo lubrificante, dificuldade de partida a frio, queima irregular, eficiência térmica 

reduzida, odor desagradável dos gases de descarga e emissão de acroleína. Esta constatação 

levou a que se evitasse o uso dos óleos vegetais in natura como substitutos em larga escala do 

óleo diesel, principalmente em motores de injeção direta de pequeno porte, utilizados em 

automóveis e pick-ups onde estes problemas são mais acentuados (POULTON, 1994 apud 

SANTOS; MATAI, 2008).  

 Assim, para adequação desta necessidade, os óleos vegetais reprocessados tornam-se 

biodiesel, que apresenta aspectos técnico-químicos bastante apropriados ao uso a que se 

destina, ou seja, aplicação em motores do ciclo diesel. Um desses aspectos é o fato de o 

biodiesel ser livre de enxofre e compostos aromáticos. Tais substâncias, quando presentes em 

qualquer combustível, a despeito de suas vantagens na melhora da capacidade lubrificante 

(caso do enxofre no diesel), são altamente poluentes. 
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 Outro fator importante a ser considerado diz respeito ao ponto de combustão 

apropriado, associado ao alto número de cetanos (NC) presentes no biodiesel. O seu alto 

índice indica que o combustível tem uma ótima qualidade de ignição, ou seja, o combustível 

propicia um menor tempo de retardamento da ignição, isto é, o tempo entre a injeção de 

combustível nos cilindros e a ocorrência da explosão. É fato que tal índice não pode ser tão 

elevado (podendo resultar em combustão incompleta e na emissão de fumaça) tampouco 

baixo demais (podendo haver falhas no motor, trepidação, aumento excessivo da temperatura 

do ar, aquecimento lento do motor ao partir). Nos Estados Unidos, a maioria dos fabricantes 

recomenda que o (NC) do combustível utilizado em seus motores esteja entre 40 e 50 

(RAMOS, 2006). 

 Nota-se ainda que o biodiesel possui, como qualidade, uma excelente lubricidade, ou 

seja, a capacidade de um fluído de diminuir o atrito entre duas superfícies. No caso dos 

sistemas de injeção, a lubricidade do combustível é fundamental para a durabilidade dos 

componentes, principalmente em se tratando de sistemas de injeção lubrificados pelo próprio 

biodiesel, como a bomba VE (rotativa) ou o Common Rail System (eletrônico). Existem 

vários métodos para a avaliação da lubricidade de um fluido, como, por exemplo, o SL-

BOCLE e o HFRR (RAMOS, 2006). 

 De acordo com Ramos (2006), em relação à biodegradabilidade, o biodiesel mostra 

resultados bem satisfatórios. Em exames feitos pelos métodos de evolução de CO2, 

cromatografia a gás e de germinação de sementes, várias amostras de biodiesel, inclusive 

aquelas com diferentes percentuais de mistura com o petrodiesel, apresentaram-se “facilmente 

biodegradáveis” em ambientes aquáticos e terrestres. 

 Outra característica positiva do biodiesel diz respeito à sua toxicidade, isto é, a baixa 

emissão de substâncias que possa provocar intoxicação ou envenenamento. Testes realizados 

em ratos e coelhos demonstraram que o biodiesel é consideravelmente menos tóxico que o 

petrodiesel, no caso de contaminação oral ou cutânea. 

 

 

2.2.6 Aspectos Econômicos e sociais do Biodiesel 

 

 

 A viabilidade do biodiesel, do ponto de vista econômico, está relacionada à 

substituição das importações do diesel de petróleo e às vantagens ambientais inerentes, como 
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a redução de emissão de materiais particulados e de enxofre, que evitará custos com saúde 

pública, e de gases responsáveis pelo efeito estufa, que podem gerar recursos internacionais 

do mercado de carbono. (SALES et al., 2006). 

 Do ponto de vista social, a sua importância está relacionada a criação de novos 

empregos uma vez que gera postos de trabalho, seja para firmar o homem no campo (cultura 

de oleaginosas) ou para incrementar o salário de certas categorias urbanas (coleta de óleo 

residual de fritura). 

 

 

2.2.7 Aspectos Ambientais da Utilização de Biodiesel 

  

 

 Os fatores que mais influenciam na substituição do diesel fóssil pelo biodiesel são os 

relacionados à preservação do meio ambiente.   

 

 O Quadro 2 resume as vantagens do biodiesel em relação ao diesel fóssil. 

Características Propriedades Complementares 
Características químicas apropriadas Livre de enxofre e compostos aromáticos, alto número 

de cetanos, ponto de combustão apropriado, excelente 
lubricidade, não tóxico e biodegradável 

Ambientalmente benéfico Nível de toxicidade compatível ao sal ordinário, com 
diluição tão rápida quanto a do açúcar (Departamento de 
Agricultura dos Estados Unidos) 

Menos poluente Reduz sensivelmente as emissões de: (a) partículas de 
carbono (fumaça), (b) monóxido de carbono, (c) óxidos 
sulfúricos e (d) hidrocarbonetos policíclicos aromáticos 

Economicamente competitivo Complementa todas as novas tecnologias do diesel com 
desempenho similar e sem a exigência da instalação de 
uma infra estrutura ou política de treinamento 

Reduz aquecimento global O gás carbônico liberado é absorvido pelas oleaginosas 
durante o crescimento, o que equilibra o balanço 
negativo gerado pela emissão na atmosfera 

Economicamente atraente Permite a implementação do salário das classes de baixa 
renda 

Regionalização Pequenas e médias plantas para produção de biodiesel, 
podem ser implantadas em diferentes regiões do país, 
aproveitando a matéria-prima disponível em cada local 

 
Quadro  2 –  Propriedades complementares atribuídas ao biodiesel em comparação ao óleo diesel. 
Fonte: Costa Neto et al. 
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 Segundo Oliveira (2004), além de reduzir as emissões de CO2, decorrente da utilização 

de biomassa cultivada, o biodiesel contribui para a qualidade ambiental local pois também 

permite a redução das emissões de enxofre, monóxido de carbono, material particulado e 

aromáticos. Dado a sua utilização pura, os benefícios são verificados nas faixas de 98% 

(enxofre), 50% (CO2 e particulado) e 30% (aromáticos), quando comparadas às do óleo 

diesel, respectivamente (UNITED STATES ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY, 

2002). A Tabela 2 mostra as alterações nas emissões de poluentes quando é utilizado o 

biodiesel puro em substituição ao óleo diesel mineral.  

 

                Tabela 2 - Emissões do Biodiesel em Comparação com o Óleo Diesel 

Poluente Aumento/Redução Percentual (%) 

Gases de efeito estufa Redução 78 a 100 

Óxidos de Enxofre Redução 98 

Monóxido de Carbono Redução 50 

Material Particulado Redução 50 

Aromáticos Redução 30 

NOx (USEPA, 1998) Aumento 13 

                   
                    Fonte: Oliveira (2004). 
  

 

2.2.8 O papel da Petrobras  

 

 

 A Petrobras desempenha papel fundamental na estruturação da cadeia de Biodiesel que 

vai desde a produção de grãos, extração de óleo e de produção de biodiesel até a distribuição e 

venda de combustível (KHALIL, 2006). 

 As três primeiras unidades de produção de biodiesel da Petrobras foram construídas 

integralmente pela estatal. A primeira usina está localizada em Candeias (BA). Entrou em 

operação ao final de julho de 2008. A segunda, em Quixadá (CE) e a terceira, em Montes 

Claros (MG). A companhia produzirá o biodiesel com a agricultura familiar e a expectativa é 

que estas três fábricas resultem na inclusão social de cerca de 75.000 famílias (BIODIESEL..., 

2008). Mas, para chegar à meta de produção de 938 milhões de litros por ano, até 2012, a 

estatal aposta em parcerias. Ou seja, as unidades não serão 100% Petrobras, mas  construídas 

em conjunto com parceiros. 
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 Pode-se verificar, de acordo com a Figura 1, que a maior parte das usinas projetadas e 

das bases das distribuidoras estão localizadas nas proximidades das ferrovias que podem ser 

utilizadas quando do aumento da escala de produção do biodiesel. 

 
Figura 1 - Usinas de Biodiesel Autorizadas e em Processo de Autorização e Malha Rodoviária e 
Ferroviária Atual. 
Fonte: Empresa de Pesquisa Energética (2008b). 
 
 Com a Lei 11097 de 13 de janeiro de 2005, fica introduzido o biodiesel na matriz 

energética brasileira, sendo fixado em 5% (cinco por cento), em volume, o percentual mínimo 

obrigatório de adição de biodiesel ao óleo diesel comercializado ao consumidor final, em 

qualquer parte do território nacional (BRASIL, 2005b).   
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2.3 PROCESSO DE PRODUÇÃO DO BIODIESEL 
 

 

2.3.1 Composição de Óleos e Gorduras   

 

 

 Conceituados como substâncias de origem vegetal, animal ou microbiana, os óleos e 

gorduras são insolúveis em água e solúveis em solventes orgânicos. A primeira distinção entre 

um óleo e uma gordura é baseada na sua aparência física. De um modo geral, os óleos são 

definidos como substâncias líquidas à temperatura ambiente, enquanto que as gorduras 

caracterizam-se como substâncias sólidas. As gorduras de origem vegetal, resultam de 

processos de hidrogenação de óleos vegetais. Os óleos e gorduras são formados, 

principalmente, por triglicerídeos ou triacilgliceróis, resultantes da combinação entre três 

moléculas de ácidos graxos e uma molécula de glicerol (LAGO et al., 1997 apud WUST, 

2004). A seguir a fórmula geral de óleos e gorduras ilustrada na Figura 2: 

 

Onde,  

R1, R2, R3 são cadeias alquílicas de grande número de carbonos,  

ex.: -C15H31, C24H51, etc. 

Óleos: Triacilgliceróis que são líquidos a temperatura ambiente. 

Gorduras: Triacilgliceróis que são sólidos a temperatura ambiente. 

  
Figura 2 – Cadeia química de óleos e gorduras.  
Fonte: Uieara (2009). 

 

 

2.3.2 Reação de Transesterificação   

 

 

Existem basicamente quatro processos aplicados para a fabricação de biodiesel: 

diluição, micro-emulsificação, pirólise e transesterificação (RAMOS et al., 2006). O mais 

utilizado destes é o processo de transesterificação o qual será aqui detalhado.  
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 De acordo com Murphy, Ketola e Raj (1995), transesterificação consiste num 

processo químico onde mistura-se o óleo com o álcool, metanol ou etanol e, na presença de 

catalisador, hidróxido de sódio ou hidróxido de potássio, reage produzindo ésteres metílicos 

ou ésteres etílicos compondo o biodiesel e a glicerina. Quimicamente, transesterificar 

significa tomar uma molécula de um triglicerídeo ou um ácido graxo complexo, neutralizar os 

ácidos graxos livres, remover a glicerina e criar um éster.  

 Para a obtenção de biodiesel, a reação de transesterificação de óleos vegetais com 

álcoois primários pode ser realizada tanto em meio ácido quanto em meio básico. A Figura 3 

descreve quimicamente a reação de transesterificação: 

Esquema da reação química: 

 
 Figura 3 – Reação química de transesterificação.  
 Fonte: Geris (2007). 

 Como mostra a figura acima as matérias primas que compõem a reação de 

transesterificação podem ser classificadas por: 

 ▪ Triglicerídeos 

 ▪ Álcool (metanol ou etanol) 

 ▪ Catalisador 

  ▪ básico 

  ▪ ácido 

Para Albuquerque (2006), em princípio, durante a preparação da matéria prima para 

sua conversão em biodiesel é necessário criar condições favoráveis para a efetivação da 

reação de transesterificação com a máxima taxa de conversão. Apesar dos excelentes 

resultados obtidos por diversos pesquisadores, as condições favoráveis para a efetivação da 

reação de transesterificação, principalmente, no caso da reação ocorrer com óleo de fritura, 

Triacilglicerídeos 
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por este apresentar muitas impurezas, faz-se indispensável tratá-lo antes de submetê-lo a 

reação química, incluindo-se ao processo descrito quatro etapas, isto é: 
 

1- Decantação: processo de separação dos componentes de um sistema heterogêneo 

sólido-líquido, sólido-gasoso ou líquido-líquido, onde o componente mais denso, 

sob a ação da gravidade, se deposita naturalmente; 

2- Filtração: separação de partículas sólidas insolúveis ou em excesso de um líquido, 

fazendo passar a mistura por uma superfície porosa que retenha as partículas 

sólidas; 

3- Neutralização: ocorre quando a quantidade de cátions hidrogênio (H1+) fornecidos 

pelo ácido for igual à de ânions hidroxila (OH1-) fornecidos pela base); 

4- Secagem: eliminação da água através do aquecimento da substância e, em alguns 

casos, é necessário realizar a degomagem para eliminação de impurezas e evitar a 

oxidação. Este último processo químico, visa remover do óleo bruto os fosfatídios, 

proteínas e substâncias coloidais o que reduz a quantidade de álcali durante a 

subseqüente neutralização e diminui as perdas na refinação. 

 

 A Figura 4 demonstra o tratamento de limpeza que o óleo usado em fritura (OUF) 

deve receber desde antes de ser submetido a reação de transesterificação até transformar-se 

em biodiesel de óleo usado em fritura (BOUF) e subproduto (glicerina): 

 
Figura 4 – Processo de tratamento e limpeza de OUF até ser transformado em biodiesel.  

 

 Percebe-se ainda a necessidade de se discutir alternativas tecnológicas para o aproveitamento 

da glicerina, principal subproduto do processo de transesterificação. Pois ainda não há uma visão 

clara sobre os possíveis impactos econômicos potenciais da comercialização da glicerina. 
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Sabe-se apenas que os volumes de glicerina previstos só poderão ter mercado a preços 

inferiores aos atuais. 

Ainda referente ao processo de pré tratamento que o OUF deve ser submetido antes de 

ser usado como matéria prima para obtenção de biodiesel, a Figura 5 ilustra como ocorre esse 

processo.  

 

Figura 5 – Processo de tratamento de óleo residual de fritura. 

 

1. O óleo é recolhido e armazenado em tambores para decantação. 

2. Em seguida é filtrado para separar as impurezas. 

3. Adiciona-se a substância neutralizadora para auxiliar no controle da acidez e, aquece-o para 

eliminação da água. 

4. O produto tratado, pronto para servir de matéria prima para produção de biodiesel. 

 

 Uma questão relevante refere-se às condições de armazenamento do óleo usado 

tratado. Dependendo dessas condições, poderão ocorrer alguns processos degradativos do 

triacilglicerídeo comprometendo a qualidade da substância. Normalmente, recomenda-se um 
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período de armazenamento de até três meses antes de sua utilização no processo de 

transesterificação, o que reforça a importância de termos uma unidade de tratamento local 

para fornecimento de matéria prima no menor espaço de tempo.  

 

 

A Figura 6 detalha o processo de produção de biodiesel: 

 
Figura 6 -  Processo de produção de biodiesel.  
Fonte: Elaborado a partir de Parente (2003). 

 
 De acordo com Albuquerque (2006), apenas álcoois simples, tais como, o metanol, 

etanol, propanol, butanol e o álcool amílico devem ser utilizados, especificamente, no 

processo por transesterificação. Por motivo de ordem econômica ou por razões relacionadas 

ao processo, o metanol se destaca entre os demais.  
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2.4 VIABILIDADE TÉCNICA DO BIODIESEL A PARTIR DE ÓLEO E 
GORDURA RESIDUAL DE FRITURA 

 

 

 O biodiesel é um substituto natural do diesel de petróleo e pode ser produzido a partir 

de fontes renováveis como óleos vegetais, gorduras animais e óleos utilizados para cocção de 

alimentos (fritura) (RAMOS, 2003). 

 Costa Neto e Rossi (2000), observam que a utilização de resíduos de óleo de soja e 

gordura vegetal hidrogenada oriundos de fritura (OGR) como matéria-prima para biodiesel 

tem sido bastante estudada e sua viabilidade técnica comprovada.  

 Castellanelli et al. (2007) estudaram biodiesel, obtido através do óleo de fritura usado, 

como substituto do diesel em geradores de energia elétrica de três praças de pedágio do estado 

do Rio Grande do Sul que possuem geradores diesel, chegando a conclusão que o 

biocombustível pode ser empregado como substituto do diesel nos geradores seja pelas 

vantagens econômicas, como ambientais. 

 Santos et al. (2007) pesquisaram as reações do óleo refinado de soja e dos óleos 

residuais usados em fritura com metanol. Foi utilizada uma proporção molar de 1:6 

(óleo:álcool) e 1% de NaOH (TOMASEVIC; SILER-MARINKOVIC , 2003). A temperatura 

da reação foi de 55ºC e o tempo de 60 minutos. Observou-se a conversão completa dos 

respectivos óleos em ésteres metílicos e as diferentes procedências dos óleos residuais usados 

em frituras não apresentaram diferenças significativas nos rendimentos ou nas propriedades 

físico-químicas dos biodieseis. 

 Hocevar (2005) propõe uma reflexão sobre a viabilidade econômica e tecnológica do 

uso de resíduos de óleos e gorduras vegetais (OGR) para produção de um combustível 

alternativo ao óleo diesel convencional - Biodiesel e conclui que se tem um produto com 

excelentes perspectivas de mercado, atendendo às preocupações com o meio ambiente, 

agradando os clientes e apresentando tecnologia relativamente conhecida, mas ainda não se 

pode afirmar que seja facilmente manufaturável tendo OGR como matéria-prima.  

 Castellanelli et al. (2006) propõe um modelo de gestão ambiental direcionado a 

supermercados de médio e grande porte, através da instalação de geradores diesel com o fim 

de suprir a energia utilizada no horário de ponta, e a posterior substituição do diesel pelo 

biodiesel, obtido através do óleo de fritura usado, visando reduções de impactos ambientais 

para a sociedade como um todo e buscando vantagens competitivas às empresas participantes. 
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 Lima et al. (2007) propõe o aproveitamento do óleo residual de fritura na obtenção de 

biocombustível, resultando num aproveitamento perfeitamente viável do ponto de vista 

tecnológico, já que a reação apresenta um rendimento elevado, proporciona uma boa 

separação dos produtos da transesterificação. Após a purificação, o biodiesel obtido foi 

submetido a análises determinantes dos padrões de qualidade exigidos pelas normas da ANP. 

A transesterificação por via metanólica apresentou um rendimento de conversão de 98,0 ± 

0,1% e após a purificação de 88,69 ± 0,1%. Todas as análises realizadas para o biodiesel 

encontraram-se dentro dos limites exigidos em Norma, indicando que as etapas de síntese e 

purificação do biodiesel foram realizadas de forma satisfatória. Por outro lado o custo da 

matéria prima deve ser o menor possível para tornar o processo economicamente sustentável.  

 Souza ([200_?]) apud Pinto (2008), apresenta o óleo residual como uma possibilidade 

entre as matérias primas do biodiesel e testa alguns catalizadores para analizar o seu 

rendimento de maneira a realizar várias combinações dos reagentes para produção de 

biodiesel. A pesquisa foi realizada nos estabelecimentos comerciais de Itajubá (MG) 

apresentando melhor rendimento com 50% de metanol, 2% CAT. BÁSICO – ETILATO DE 

SÓDIO DA BASF em 100g OUF, obtendo 91,38g de OUF.        

 Rabelo (2001) obteve biodiesel por transesterificação de óleo usado em fritura com 

metanol, onde seu melhor rendimento ocorreu com 35% de metanol e 1,5g KOH, 100 ml de 

OUF.  

 Wust (2004) determina a viabilidade técnica da obtenção de biodiesel a partir dos 

resíduos gordurosos desemulsificados. O estudo teve início com a caracterização dos resíduos, 

onde foram avaliados procedimentos para obtenção de ésteres de ácidos graxos, buscando-se 

uma metodologia adequada para a produção de biodiesel. Estes procedimentos foram 

baseados em reações de transesterificação com catálise básica e ácida; e esterificação com 

catálise ácida.  

 Os ésteres metílicos obtidos pelo processo de transesterificação de óleos residuais 

usados em frituras podem ser utilizados como combustível em motores a diesel devido as 

propriedades físico-químicas satisfatórias observadas, quando comparadas com as do 

biodiesel de óleo de soja refinado.“A metanólise de óleos residuais usados em frituras para 

produção de biodiesel é uma possibilidade para a produção de combustível alternativo barato 

reduzindo a poluição e protegendo o meio ambiente” (SANTOS et al., 2007, p.6).   
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O Quadro 3 traz as especificações do óleo Diesel e do Biodiesel de óleo usado em fritura. 

 

PARÂMETROS US-2D Ésteres metílicos de OUF 
Densidade de 15°C (Kg/m³) 0.849 0.888 
Ponto de ebulição inicial (°C) 189 307(1%) 
10% 220 319 
20% 234 328 
50% 263 333 
70% 286 335 
80% 299 337 
90% 317 340 
Ponto de ebulição final (°C) 349 342(95%) 
Aromáticos (%v/v) 31.5   

Análises 
Carbono (%) 86.0 77.4 
Hidrogênio (%) 13.4 12.0 
Oxigênio (%) 0.0 11.2 
Enxofre (%) 0.3 0.03 
Índice de Cetano 46.1 44.6 
Número de Cetano 46.2 50.8 
Proporção H/C° 1.81 3.62 

Valor Calorífico Líquido (MJ/Kg) 42.30 37.50 
 
Quadro 3 –  Especificação do óleo Diesel e do Biodiesel de óleo usado em fritura.  
Fonte: Costa Neto et al. (2006). 
 
 De acordo com Barcza (2009), a diferença de propriedades entre o diesel e os óleos 

vegetais resulta principalmente da diversidade molecular entre esses dois grupos de 

substâncias. O diesel é constituído de hidrocarbonetos com número médio de carbonos em 

torno de quatorze. Os óleos vegetais são triésteres da glicerina, ou seja, produtos naturais da 

condensação da glicerina com ácidos graxos, cujas cadeias laterais têm números de carbonos 

variando entre dez e dezoito, com valor médio de quatorze a dezoito para os tipos de óleos 

mais abundantes. Além do grupo funcional do tipo de éster, os óleos vegetais possuem peso 

molecular cerca de três vezes maior que o diesel.  
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2.5 ASPECTOS AMBIENTAIS DO BIODIESEL A PARTIR DE ÓLEO E 
GORDURA RESIDUAL DE FRITURA 
 

 

2.5.1 Reciclagem e Coleta Seletiva 

 

 

A questão do lixo vem sendo apontada pelos ambientalistas como um dos mais graves 

problemas ambientais urbanos da atualidade. E a reciclagem através da coleta seletiva7 vem 

sendo utilizadas em larga escala para combater esse problema.  A reciclagem baseia-se no 

aproveitamento de bens descartados, como matéria prima para a produção de outros bens 

permitindo uma diminuição no impacto ambiental, pois limita a extração de matéria prima na 

natureza e reduz o volume de resíduos sólidos do lixo. A atividade de reciclagem contribui 

socialmente para a geração de empregos e renda, melhorando a qualidade de vida das pessoas 

envolvidas no processo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7 A coleta seletiva é uma alternativa ecologicamente correta que desvia do destino em aterros sanitários ou 

lixões, resíduos sólidos e/ou líquidos que podem ser reciclados. 
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O Quadro 4 identifica o padrão internacional de cores para resíduos recicláveis, de 

acordo com a Resolução CONAMA Nº 275, de 25 de abril de 2001.  

 

 AZUL papel / papelão 

 VERMELHO plástico 

 VERDE vidro 

 AMARELO metal 

 PRETO madeira 

 LARANJA resíduos perigosos 

 BRANCO resíduos ambulatoriais e de serviços de saúde 

 ROXO resíduos radioativos 

 MARROM resíduos orgânicos 

 CINZA 
resíduo geral não reciclável ou misturado, ou contaminado não 

passível de separação 

 
Quadro 4 – Cores da reciclagem.  
Fonte: (CORES..., 2009). 

 

Em se tratando do óleo de cozinha a reciclagem é um apelo ambiental voltado a 

questão da cidadania, portanto deve ser incentivada. Os rios são alvo de poluição por esses 

dejetos que ao serem lançados interfere na passagem de luz na água, retarda o crescimento 

vegetal e interfere no fluxo de água, além de impedir a transferência do oxigênio para a água 

o que impede a vida nestes sistemas. A Figura 7 ilustra um rio poluído. 
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             Figura 7 – Poluição dos rios. 
             Fonte: (RIO poluído, 2008).  
 

 Segundo Braga (2007), cada litro de óleo despejado nos rios tem capacidade para 

poluir cerca de um milhão de litros de água. Quantidade esta suficiente para suprir o consumo 

de água de uma pessoa durante 14 anos. Todavia, a resolução do Conselho Nacional do Meio 

Ambiente (CONAMA) de âmbito Federal 357/ 05 – art. 34, estabelece a quantia de óleo 

(vegetal/animal) em 50 mg/L e o Decreto Estadual de São Paulo 8468/76 – art. 18 

(lançamento em corpos d’ água) em 100mg/L (BRASIL, 2005a; SÃO PAULO, 1976). 

Segundo Rodrigues (2007), “com base no limite legal mais restritivo de lançamento (50 

mg/L), que permite lançar aproximadamente uma gota de óleo por litro, 1 litro de óleo 

poluiria 20.000 litros de água”. 

 Embora a proporção de 1.000.000 de litros de água para 1 litro de óleo, faça-se 

exagero, é motivo suficiente para se incentivar qualquer atitude de reciclagem, pois, evitar o 

lançamento de óleo em fontes de água, na rede de esgoto ou no solo é condição primordial 

para uma vida saudável. Com isso, tem-se verificado também, o aumento do número de 

entidades e associações interessadas na reciclagem desse tipo de material. Para evitar que o 

óleo de cozinha usado seja lançado na rede de esgotos várias cidades em todo o Brasil têm 

criado programas de reciclagem. Diversas são as possibilidades de reciclagem do óleo de 

fritura, entre outras finalidades destacam-se a produção de resina para tintas, sabão, 

detergente, glicerina, tinta, ração animal, biodiesel e outros. No entanto, estudos demonstram 

que a utilização de óleo usado para fabricação de ração animal pode trazer danos a saúde do 

animal tornando-o inadequado para ser consumido pelo o homem. 

 Um exemplo de que a iniciativa pela preservação do meio ambiente através da 

reciclagem tem ganhado espaço é a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 
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(EMBRAPA) e a Companhia de Água e Esgoto de Brasília que desenvolvem o projeto 

“Biodiesel de óleo de fritura no Distrito Federal”, em parceria com o Instituto de Assistência 

Técnica e Extensão Rural (EMATER), Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares 

de Brasília e a Instituição Federal de Educação Tecnológica (IFET/DF).  

 Em algumas capitais brasileiras são as prefeituras que estão se mobilizando, em outras, 

é a própria população com apoio de organizações não-governamentais. Em Resende-RJ, a 

partir de 30 de abril de 2008, tornou-se Lei Municipal (2632) a obrigatoriedade da destinação 

ambientalmente adequada de óleos e gorduras usados. Em Minas Gerais, a Coleta e 

Reciclagem de Óleo Vegetal (RECÓLEO) conta atualmente com a colaboração de cerca de 

400 clientes dos 10.000 existentes na cidade de Belo Horizonte. São bares, restaurantes, 

hotéis, cozinhas industriais, fabricas de salgados, dentre outros. Todo o estabelecimento que 

participa desse projeto recebe o selo e certificado que indica que ele contribui com o meio 

ambiente. 

 Em se tratando de Nordeste, pode-se citar a Bumerangue Reciclagens & Serviços na 

grande Recife-PE. A empresa trabalha em parceria com a Associação Meio Ambiente 

Preservar e Educar (AMAPE). Coleta a partir de 01 (um) litro de óleo residual de fritura em 

residências, bares, restaurantes, condomínios, etc. O serviço é previamente agendado e a 

empresa fornece, juntamente com a (AMAPE), embalagens para acondicionar o resíduo de 

acordo com a necessidade do cliente. 

Em suma, toda e qualquer ação movida no sentido de conter a poluição ambiental,  em 

especial, a causada pelo descarte de óleos e gorduras residuais no meio ambiente constitui-se 

em um ato de cidadania que poderá resultar em grandes benefícios para preservação do 

planeta e para garantir a qualidade de vida da população e de gerações futuras.  
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2.5.2 Ciclo do Óleo Usado em Fritura 

 

 

 A Figura 8 ilustra o ciclo do óleo residual de fritura descrito por Rabelo (2001), 
adaptado por PINTO et al. (2008). 

 
        
        Figura 8 – Ciclo do óleo usado em fritura.  
        Fonte:  Baseado em Rabelo (2001). 
 

a) A reação de transesterificação com álcool metílico utiliza como matéria-prima o (OUF) 

gerando biodiesel como produto principal e glicerina como subproduto. Em seguida, o 

biodiesel é utilizado em motores de combustão interna (motores do ciclo diesel). 

b) Na combustão, o motor consome oxigênio e libera dióxido de carbono, água e energia. 

c) As plantas oleaginosas utilizam o dióxido de carbono, água e energia solar para produzir 

carboidrato e óleo. 

d) O óleo é extraído e utilizado como meio de transferência de calor para cocção de alimentos. 

Suas qualidades são dispersas com a freqüência em que é utilizado e ao invés de ser 

descartado nas redes de esgoto ou no meio ambiente, será reaproveitado como matéria-prima 

para produção de biodiesel através do processo químico de transesterificação, fechando assim 

o ciclo. 
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 De acordo com o Intergovernmental Panel on Climate Change - IPCC (1996), as 

emissões totais de gases de efeito estufa (GEE) no ciclo de vida do biodiesel de óleo residual 

são aquelas geradas na coleta do óleo usado, no consumo de energia elétrica pela planta 

química, acrescidas das emissões que ocorrem na sua distribuição e na sua combustão 

(OLIVEIRA, 2004).  

 

 

2.5.3 Cenário na Cidade do Natal 

 

 

 Natal foi fundada em 25 de dezembro de 1599 por Manuel de Mascarenhas Homem. 

Atualmente, tem uma área de 172 km² e uma população de 774.230 mil habitantes (IBGE, 

2007). É a maior cidade do sistema urbano do Estado do Rio Grande do Norte, sua expansão 

vem ocorrendo em direção aos municípios de Parnamirim e São Gonçalo do Amarante, 

formando a Grande Natal (1.109.473 mil habitantes). Sua economia é voltada para o turismo 

devido ao seu clima quente e a seus ambientes atrativos.   

 Até o momento não existe em Natal estação de tratamento de OGR para suprir a 

demanda local de matéria prima para transformação em biodiesel, embora seja claro o 

interesse da Petrobrás em utilizar o resíduo em uma de suas unidades de processamento que 

está sendo convertida em unidade comercial. Dessa forma, dá-se a necessidade de um estudo 

que venha subsidiar na decisão de suprir essa demanda, seja pela iniciativa privada, pelo setor 

público ou os dois em conjunto.  

 De acordo com informações colhidas em entrevista de campo, atualmente parte da 

coleta do óleo e gordura residuais de fritura que está sendo realizada nas empresas de 

alimentação comercial na cidade do Natal, é feita por uma empresa, autorizada pela 

Coordenadoria de Vigilância Sanitária (COVISA). A empresa coleta e vende o resíduo para 

uma matriz situada em Aracaju-SE, onde esse óleo é tratado e vendido para fabricação de 

produtos de limpeza, biodiesel e outros. No caso do resíduo vir a ser processado a nível local 

ocorreria uma diminuição dos custos logísticos e, consequêntemente, no custo da matéria 

prima, bem como, poderia estar contribuindo para inclusão social de dezenas de famílias que 

contam com a coleta seletiva para sustento de suas famílias, no caso da coleta residencial. 

 Como mostra a Figura 9 o óleo é acondicionado em bobonas de polietileno com 

capacidade que varia de 50 a 100 litros.  
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     Figura 9 – Depósitos para armazenamento de OUF. 
       

 O resíduo é coletado em média 2 vezes ao mês em cada estabelecimento, desde que 

previamente seja solicitado o recolhimento do resíduo. Este é comercializado pelos donos de 

restaurantes à valores entre R$ 0.40 e R$ 0.50 o litro.  

 Em âmbito residencial, pode-se utilizar o que geralmente denomina-se eco pontos para 

subsidiar na coleta. A exemplo, a Figura 10 ilustra um desses locais instalados na cidade do 

Natal. 

 
             Figura 10 – Estação de reciclagem. 
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 É interessante ressaltar que a Figura 10 ilustra uma estação de coleta e não de 

reciclagem como está nomeada. Apesar de não existir estação de tratamento de óleos e 

gorduras a nível local, e de não ter sido manifesta nenhuma campanha sobre reciclagem 

desses resíduos na cidade, é possível perceber pequenas ou grandiosas ações como a dessa 

rede de supermercados. Ações essas que poderiam ser estendidas a outras empresas como 

padarias, escolas, faculdades, etc., ampliando o número de eco pontos para coleta do resíduo 

de óleo residencial.   

 

   

2.6 POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O BIODIESEL NO ESTADO DO RIO 
GRANDE DO NORTE 
 

 

 No Nordeste existem grandes áreas que podem contribuir com o esforço de produção 

de biocombustíveis a partir de projetos de agricultura familiar e plantio de girassol. A 

atividade visa gerar renda e oferecer alternativas para a população rural, diminuindo a 

migração para os grandes centros. Com forte potencial para substituir total ou parcialmente o 

óleo processado a partir do petróleo, o biodiesel vem sendo pesquisado por empresas privadas 

que experimentam culturas que melhor se adaptam a cada região. 

 Devido às condições naturais de clima e solo do Rio Grande do Norte, que o tornam 

potencial produtor de oleaginosas como mamona, girassol, dentre outras, a produção do 

biodiesel a partir destas fontes pode significar independência energética do Estado, bem como 

um forte indutor de emprego e renda (SILVEIRA, 2008).  

 A Petrobras, que mantém no Estado o pólo de refino de Guamaré, complexo industrial 

construído pela estatal para beneficiar petróleo e o gás natural extraído dos campos marítimos 

de Ubarana e Agulha e dos campos terrestres de todo o estado, está trabalhando a produção de 

biodiesel a partir da agricultura familiar. Isto é feito, também, para a obtenção do Selo 

Combustível Social, concedido pelo Governo Federal, que garante ao produtor de biodiesel 

direito a benefícios de políticas públicas específicas, voltadas para estimular a inclusão social 

de agricultores familiares na cadeia produtiva de biodiesel. Exemplos desta ação são as 148 

famílias que vivem nos assentamentos: Modelo 1 e 2, localizados no município de João 

Câmara, cerca de 120 km de Natal (RN). Onde foram cultivados pelos assentados cerca de 

750 hectares de girassol, negociados antecipadamente com a Petrobras (BIODIESEL..., 

2007).  
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 A Petrobras, por intermédio de seu Centro de Pesquisas (CENPES), vem 

desenvolvendo estudos de produção de biodiesel. Para a construção das duas unidades 

experimentais de processamento de biodiesel, foram investidos aproximadamente R$ 20 

milhões e juntas produzem diariamente cerca de 6 mil litros de biodiesel, podendo produzir 

futuramente cerca de 15 mil toneladas de litros por ano. 

 No Rio Grande do Norte a bioenergia pode ser economicamente viável, devido à 

disponibilidade de matérias-primas, podendo tornar-se praticável com o apoio do governo em 

parceria com as universidades e empresas privadas. As linhas de financiamento podem ser 

obtidas junto ao Banco do Brasil – BB, Banco do Nordeste Brasileiro S.A – BNB, Agência de 

Fomento do Rio Grande do Norte S.A – AGN e programas governamentais (SILVEIRA, 

2008). 

 

 

2.7 CONCLUSÕES 

 

 

 Diante do exposto neste capítulo pode-se perceber a importância da energia no 

contexto global, de suas fontes renováveis na matriz energética brasileira, a origem, definição, 

composição, especificações do biodiesel, sua viabilidade técnica, social e ambiental e o que 

diz as Políticas Públicas para o Biodiesel no Estado do Rio Grande do Norte. Abordou-se 

também aspectos importantes sobre a reutilização de óleo e gordura vegetal para fins de 

energia, mais especificamente, para sua transformação em biocombustível, usando como 

cenário a cidade do Natal-RN, considerada de médio porte. Em meio à análise do estudo, foi 

percebida a necessidade de se localizar uma estação de tratamento de OGR, dado a pré-

existência de duas unidades experimentais de produção de biodiesel no Estado e a 

possibilidade de utilização do resíduo como matéria prima por uma delas que está em fase de 

conversão para unidade comercial.  
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3 LOCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES  
 

 

A muito que os problemas de localização têm sido estudados devido à sua aplicação 

em várias situações reais. Tem-se registro de trabalhos sobre localização datados de um 

século atrás por Weber em 1909 (BRANDEAU; CHIU, 1989). Um problema de localização 

consiste em encontrar a posição geográfica das instalações e da sua designação para os 

clientes a fim de otimizar determinados objetivos.  De fato, para muitas empresas uma das 

principais decisões estratégicas é a de decidir onde construir suas instalações. Estes problemas 

têm sido amplamente estudados por Daskin (1995) ou Mirchandani e Francis (1990).  Melo, 

Nickel e Saldanha-da-Gama (2009), fazem uma revisão da literatura dos modelos de 

instalação local no contexto da gestão da cadeia de abastecimento onde são identificadas 

características básicas que esses modelos devem apresentar para capacitação no apoio à 

tomada de decisão envolvidos na estratégia de planejamento da cadeia de abastecimento, 

inclusive os referentes a logística reversa. À exemplo desses trabalhos pode-se citar Drezner, 

Scott e Song (2003), ao investigarem dois modelos de localização para minimizar os custos 

totais de transporte de um armazém central. O primeiro, um modelo tradicional e outro que 

considerava o estoque e os custos do serviço. Lin e Chen (2009), desenvolveram uma 

metodologia para identificação de regiões que apresentem maior necessidade de instalações 

de depósitos de reciclagem.  

 Já o termo roteirização, embora não encontrado nos dicionários de língua portuguesa, 

é a forma que vem sendo utilizada como equivalente ao inglês “routing” (ou ”routeing”) 

para designar o processo para a determinação de um ou mais roteiros ou seqüências de 

paradas a serem cumpridos por veículos de uma frota, objetivando visitar um conjunto de 

pontos geograficamente dispersos, em locais pré-determinados, que necessitam de 

atendimento (CUNHA, 1997).   

 De acordo com Laporte et al. (2000), o problema de roteirização de veículos consiste 

em definir roteiros de veículos que minimizem o custo total de atendimento, cada um dos 

quais iniciando e terminando no depósito ou base dos veículos, assegurando que cada ponto 

seja visitado exatamente uma vez e a demanda em qualquer rota não exceda a capacidade do 

veículo que a atende. 
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 Neste estudo é apresentado duas possíveis soluções para um problema de localização 

de instalação única de uma unidade de tratamento de óleo e gordura residual de fritura, 

através do método do Centro de Gravidade e do modelo de Ardalan.  A intenção é gerar 

subsídios para auxiliar na decisão de empreendedores ou órgãos governamentais que venham 

a demonstrar interesse em construir uma unidade dessas na cidade do Natal-RN. Os critérios 

adotados nesses modelos foram basicamente as distâncias entre os pontos de coleta e/ou entre 

os grupos (modelo de Ardalan) e suas respectivas ofertas. Além da localização da planta, o 

estudo ainda apresenta uma proposta de roteirização através do Método da Varredura a título 

de ensaio, visto que a demanda real é formada diariamente. As equações serão melhor 

detalhadas no capítulo 4, a seguir. 

 

 
3.1 MÉTODO DO CENTRO DE GRAVIDADE 

 

 

 O método do centro de gravidade exato, p- gravidade, método do mediano ou método 

centróide é amplamente utilizado para encontrar uma localização onde os custos de 

transportes são mínimos. A abordagem é simples, uma vez que a tarifa de transporte e o 

volume do ponto são os únicos fatores da localização (BALLOU, 2006). A melhor 

localização, a que minimiza os custos, é representada pelo que, em uma analogia física, seria 

o centro de gravidade ponderada de todos os pontos de e para onde os bens são transportados 

(SLACK; CHAMBERS; JHONSTON, 2002). 

  As equações 4 e 5, representam a primeira etapa para se encontrar as coordenadas da 

instalação localizada. 

 

 

 

 ; : coordenadas da instalação localizada 

Xi: ponto X de cada ponto de coleta 

Yi: ponto Y de cada ponto de coleta  

Di: oferta de cada ponto de coleta 

(4) (5) 
∑
∑=

Di
YiDi

Y
∑
∑=

Di
XiDi

X
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 Esta fórmula inicial determina um primeiro ponto, mas que não necessariamente será o 

ponto ótimo para localização. Para isto faz-se necessárias novas iterações. Estas novas 

iterações levam em conta a distância euclidiana entre o ponto escolhido e a solução 

encontrada anteriormente. Tal distância pode ser encontrada com a equação 6:  

 

22 )()( YYiXXidi −+−=  

 

 Com a definição da distância definem-se os novos pontos de localização da planta de 

instalação da fábrica a partir de uma equação similar a anterior, mas que possui a distância 

calculada (di) no denominador do somatório, como demonstra as equações 7 e 8. 
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X
∑
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/
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Y
∑
∑=

/
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 Este processo ocorre continuadamente até que aconteça uma iteração que possua as 

mesmas coordenadas da iteração anterior. Neste modelo verificou-se a estabilidade na 18ª 

iteração. Ver Tabela 10. 

 

 

3.2 MODELO DE ARDALAN 

 

 

 O segundo método utilizado trata-se do modelo de Ardalan citado por Moreira (2008), 

que consiste num modelo facilitador para escolha de localizações. Optou-se pelo modelo 

devido este apresentar-se mais realista ao considerar o deslocamento entre os bairros. Fator 

esse importante, pois ao desconsiderar o percurso, o resultado poderia apontar para uma 

localização inapropriada, levando em consideração a presença de uma duna no meio da 

cidade.  

 A princípio foram agrupados os locais de coleta de acordo com os bairros em que 

situam-se os grandes fornecedores de óleo e gordura residual de fritura, em alguns casos fez-

se necessário a fusão de bairros para facilitar o desenvolvimento do modelo de decisão, 

totalizando assim 10 grupos. Os dados foram organizados em uma tabela relacionando as 

(7) (8) 

(6) 



56 

 

distâncias entre os grupos, suas ofertas de óleo e gordura e seu peso, que traduz o nível de 

importância da instalação acontecer na localidade do grupo, nesse caso, serão iguais para 

todos os grupos. Ver Tabela 11. 

 Após a organização dos dados, foi construída uma segunda tabela, desta vez 

enfocando a escolha do menor custo-localização. Resultante do produto das ofertas com as 

respectivas distâncias entre os grupos. Somou-se verticalmente o produto para cada grupo e 

obteve-se o custo-localização. Ver Tabela 12. 

 

 

3.3 MÉTODO DA VARREDURA 

 

 

 De acordo com Balou (2006), o método da “varredura” para roteirização de veículos 

pode ser dividido em duas etapas em que em primeiro lugar são atribuídas as paradas (ou 

pontos) a cada veículo e em segundo lugar são estabelecidas as sequências. Esse método pode 

ser resumido da seguinte forma: 

a) Localizar os pontos ou paradas, incluindo o Centro de Gravidade - CG, num mapa 

ou gráfico; 

            b) Traçar uma linha reta a partir do CG em direção a qualquer ponto. Em seguida gira-

se essa linha, no sentido horário ou anti-horário, até ela fazer intersecção com outro 

ponto e assim por diante. No caso do ensaio enfatizado neste trabalho levou-se em 

consideração o fator tempo, mas normalmente considera-se como fator fundamental 

a capacidade do veículo. Se o volume acumulativo ultrapassar sua capacidade, 

exclui-se o último ponto e define-se o roteiro. O processo continua até a cobertura 

de todos os pontos; 

c) Dentro de cada roteiro define-se a sequência das paradas a fim de minimizar as    

      distâncias. 

 Para otimização das rotas de coleta utilizou-se uma ferramenta da Web conhecida 

como Google Maps que forneceu as distâncias em km e o tempo gasto de um ponto até outro. 
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4 METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

 

 Este capítulo apresenta a descrição e justificativa da metodologia utilizada para a 

obtenção dos resultados, pautada no método de pesquisa bibliográfica. O trabalho realizado 

foi dividido em duas etapas. A primeira etapa envolveu a pesquisa descritiva e exploratória, e 

a segunda, a aplicação de modelos de localização e roteirização. 

 

 

4.1 ETAPA I - PESQUISA EXPLORATÓRIA E DE CAMPO 

 

 

 A fase exploratória foi orientada pelo levantamento bibliográfico (livros, revistas 

científicas, artigos, dissertações, teses e outros) para caracterizar o biodiesel como fonte de 

energia renovável apontando o óleo residual de fritura como matéria-prima tecnicamente 

viável, para produção de biodiesel. 

 O levantamento bibliográfico serviu para fornecer embasamento teórico à etapa da 

pesquisa de campo. A pesquisa desenvolvida nesta fase teve caráter descritivo, pois objetivou 

buscar informações sobre as ações e a percepção ambiental daqueles que produzem grandes 

quantidades de resíduo de óleo e/ou gordura vegetal na cidade do Natal-RN. Optou-se por 

fazer uma visita de campo ao local escolhido, pois, dessa forma, o pesquisador teve 

oportunidade de fazer observações diretas, bem como, de esclarecer dúvidas aos respondentes 

sobre as perguntas do questionário (APENDICE A). 

 A pesquisa de campo foi constituída pelos seguintes passos: 

 

 

● Escolha das Empresas 

 

 

 A escolha das empresas que fizeram parte da pesquisa de campo foi baseada em dados 

cadastrais fornecidos pela Secretaria de Turismo do Rio Grande do Norte – SETUR. Desse 

cadastro foram considerados bares, restaurantes e hotéis que representam uma parcela 

significativa desse estrato composto pelo ramo de alimentação comercial de Natal.  



58 

 

● Elaboração do Questionário 

 

 

 Foi elaborado um questionário (Apêndice A) que serviu de roteiro ao pesquisador. 

Esse questionário contribuiu para dar uma seqüência lógica a etapa de coleta de dados, 

assegurando o envolvimento do entrevistado. O questionário foi constituído tanto de questões 

abertas quanto de questões fechadas.  

 O tipo de amostragem utilizada para averiguar a quantidade de questionários a serem 

aplicados nos estabelecimentos comerciais de alimentação comercial da cidade do Natal foi a 

Amostra Aleatória Simples p/ população finita utilizando o estimador proporção (SILVA, 

2001).  Logo após a definição da população, da amostra e da técnica probabilística a serem 

empregadas, tornou-se possível determinar o número de questionários a serem aplicados. 

  A seguir as equações 1, 2 e 3 utilizadas para definir o número da amostra: 

 

( )
( ) ( )( )

2

2
2 2

2 1

N p q Z
n

p q Z N E
α

α

⋅ ⋅
=

⋅ + −
  (1)        i

i
NW
N

=   (2)      e     i in nW=   (3) 

 

em que (n) é o tamanho da amostra, (N) é o tamanho da população, (p) é a proporção de 

indivíduos que pertencem a um dado conjunto de interesse, (q = 1 – p) é a proporção de 

indivíduos que não fazem parte de um dado conjunto de interesse (como o verdadeiro valor de 

‘p’ e ‘q’ são desconhecidos, utiliza-se ½ para ambos, representando a pior das hipóteses, na 

qual a variância é máxima). O valor de (Zα/2) é observado na tabela da distribuição Normal 

com (α) sendo a probabilidade de erro do tipo I, e (E) é a margem de erro aceitável no estudo. 

O índice (i) representa cada estrato da população, (Ni) é o tamanho da população do extrato 

(i), (Wi) é a proporção da população que faz parte do estrato (i), e (ni) é o tamanho da amostra 

que deve ser retirada em cada estrato. 

 

Considerando: 

N = total de estabelecimentos (168); 

P = p= proporção amostral (utilizou-se p=1/2 e q=1/2);  

Zα/2 = normal padronizada adotada ao nível de 95% de confiança (Zα/2=1,96); 

E = o erro amostral adotado (E = 0,08); 

n = total de estabelecimentos da amostra (80). 
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Coleta de Dados 

 

 

 A coleta dos dados primários se deu por intermédio de entrevistas e o instrumento 

utilizado para essa coleta foi o questionário. Destaca-se que para a realização de todas as 

entrevistas foram feitos deslocamentos até as instalações das empresas selecionadas na 

amostra. As entrevistas tiveram duração média de trinta minutos.  

A distribuição de empresas que responderam ao questionário está expressa na Tabela 

3. 

 

Tabela 3 – Distribuição de estabelecimentos por ramo de atividade da pesquisa. 

 

AMOSTRA  N = 168 80 

  
População de 

estabelecimentos AMOSTRA  

Restaurantes 95 45 
Regional 11 5 
Self Service 13 6 
Internacional 14 7 
Carnes 10 5 
Frutos do mar 15 7 
Massas 23 11 
Pastel (lanches) 6 3 
Contemporâneos  3 1 
Bares 30 14 

Hotéis 43 21 

 

 

 

● Procedimento de Investigação 

 
 

 O contato inicial foi feito por telefone diretamente com os responsáveis pelos  

estabelecimentos, que designavam uma pessoa que melhor se adequasse para responder ao 

questionário ou eles mesmos respondiam . 
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 Foi preparado um ofício da Universidade, o qual era apresentado aos respondentes no 

ato da entrevista. Nele foram expostos claramente os objetivos do projeto e a importância da 

participação das empresas. 

 

 

● Processamento das Informações 

 

 

A partir da coleta dos dados, foi realizada uma análise exploratória destes através de 

tabelas e gráficos onde também foi possível quantificar o resíduo. Para quantificação dos 

dados e construção das tabelas foi utilizado o Software Statistics, versão 6.1 e o Microsoft 

Excel 2003. 

 

 

4.2 ETAPA II – APLICAÇÃO DAS TÉCNICAS DE LOCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES  

 

 

 Essa etapa constou dos seguintes passos: 

 

 

● Identificação dos Pontos por GPS 

 

 

 Dado a oportunidade do pesquisador de se deslocar até cada um dos estabelecimentos 

da amostra estimada para aplicação dos questionários, foram coletadas as coordenadas via 

GPS. 
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● Construção do Mapa 

 

 

 De posse das coordenadas geográficas X e Y em UTM8 (cujos valores são estimados 

em m) de cada estabelecimento que compôs a população como um todo, esses dados foram 

lançados num mapa geo referenciado da cidade do Natal, fornecendo assim, a localização 

geográfica da população estimada. 

 

 

● Localização das Instalações 

 

 

 Para propor a localização da unidade de tratamento de óleo e gordura residual (OGR) 

de fritura para a cidade de Natal-RN foram utilizadas duas técnicas de localização de 

instalação única dentre as quais estão o método do Centro de Gravidade e o modelo de 

Ardalan. 

 

 

● Roteirização 

 

 

 O modelo para roteirização de veículos adotado a título de ensaio foi o Método da 

Varredura. 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
8 Sistema referencial de localização terrestre baseado em coordenadas métricas definidas para cada uma das 60 
zonas UTM, múltiplas de 6 graus de longitude, na Projeção Universal Transversal de Mercator e cujos eixos 
cartesianos de origem são o Equador, para coordenadas N (norte) e o meridiano central de cada zona, para 
coordenadas E (leste), devendo ainda ser indicada a zona UTM da projeção. 
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5 RESULTADOS 

 

 

 Neste capítulo serão apresentados os dados estatísticos da pesquisa de campo aplicada 

aos restaurantes, bares e hotéis da cidade do Natal sobre a percepção ambiental das pessoas 

que operam diretamente com OUF. Serão também apontados os dados quantitativos, os 

resultados dos métodos aplicados para calcular a localização da estação de tratamento desses 

resíduos e do método de roteirização utilizado como ensaio de uma rota para recolhimento de 

óleo. 

 

 

5.1 EMPRESAS 

 

 

 O questionário (Apêndice A) foi aplicado em 80 empresas do ramo de alimentação 

comercial da cidade do Natal, representando a totalidade da amostra calculada. Os resultados 

a seguir dizem respeito às ações e percepções ambientais das empresas que utilizam o óleo de 

fritura em suas cozinhas. 
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 O Gráfico 2 mostra os motivos pelos quais influenciam na escolha do produto pelos  

estabelecimentos pesquisados. 
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         Gráfico 2 – Distribuição de freqüências dos motivos de escolha para aquisição do óleo 
 e/ou gordura vegetal utilizados pelas empresas entrevistadas. 
 
 Nota-se que 51,25% dos entrevistados afirmaram que escolhem o óleo e/ou a gordura 

vegetal utilizado pela qualidade, ou seja, mais da metade das empresas entrevistadas 

preocupam-se com a satisfação do consumidor. Um dos principais pontos a serem 

considerados aqui é a qualidade de seus produtos que inclui os cuidados com o meio 

ambiente, o que certamente levará essas empresas a considerar a questão da destinação final 

de seus resíduos, inclusive do óleo e da gordura vegetal utilizada em frituras. 
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 O Gráfico 3 mostra o tipo de óleo consumido pelos estabelecimentos entrevistados. 
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     Gráfico 3 – Distribuição de freqüências do tipo de óleo consumido. 

 
 Ao que se refere ao tipo de óleo usado nos estabelecimentos entrevistados, a grande 

maioria optou pela utilização do óleo de soja, conforme o Gráfico 3, em seguida a 

soja/gordura vegetal também apresenta um bom percentual de utilização por esses 

estabelecimentos. No entanto, há de se considerar que o óleo de canola, girassol e milho 

também são adotados por algumas empresas por se tratarem de óleos que segundo os 

entrevistados trazem um maior benefício à saúde do consumidor.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



65 

 

 O Gráfico 4 identifica o tempo em dias que os estabelecimentos levam para efetuar a 

troca de óleo em suas fritadeiras. 
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   Gráfico 4 – Distribuição de freqüências do tempo em dias necessários de uma troca para 
outra de óleo e/ou gordura vegetal. 
 
 O tempo necessário de uma troca para outra de óleo e/ou gordura usado está 

intrinsecamente relacionado ao perfil do resíduo. Mais de 50% das empresas trocam o 

triglicerídeo no máximo em cinco dias. Pereira (2006) investigou a qualidade de óleos e 

gorduras vegetais utilizadas para frituras em unidades de alimentação e nutrição (UAN’s) da 

cidade de Natal-RN, podendo constatar também que o óleo de soja é o insumo mais utilizado 

no processo de fritura, suas temperaturas atingiram valores superiores a 180 ºC em todas as 

UAN’s estudadas, o que requer a adoção de medidas de controle deste óleo durante todo o 

processo, e as características sensoriais dos óleos e gorduras utilizados na fritura de alimentos 

apresentaram alterações, principalmente após a última fritura.  
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 Já o Gráfico 5 mostra o destino que os estabelecimentos dão ao óleo residual de 

frituras. 
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  Gráfico 5 – Distribuição de freqüências do destino que a empresa dá ao óleo e/ou a gordura 
vegetal residual de fritura. 
 
 O Gráfico 5 demonstra que grande parte das empresas entrevistadas comercializam ou 

doam o resíduo  para algum fim. Porém, a maioria dos entrevistados não sabem exatamente o 

que está sendo feito do resíduo depois que sai das empresas. Alguns deles afirmam que o 

resíduo está sendo utilizado para produção de sabão, outros para artigos de limpeza ou até 

mesmo para ser misturado à alimentação animal, podendo acarretar danos a saúde deste e das 

pessoas que alimentam-se de sua carne.  
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 O Gráfico 6 mostra o nível de conhecimento dos entrevistados sobre a existência de 

Programas de Reciclagem de óleo e gordura vegetal a nível local. 
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 Gráfico 6 – Distribuição de freqüências do conhecimento sobre a existência de  Programas de 
reciclagem de óleo e gordura vegetal a nível local. 
 
 Nota-se que 42,50% dos estabelecimentos entrevistados não tem nenhum 

conhecimento de programas a nível local para onde possam encaminhar o seu resíduo. 

Algumas empresas que estavam jogando fora (esgoto, lixo), o estavam fazendo por falta de 

conhecimento de um projeto de reciclagem ou por não terem sido ainda procuradas por 

alguma empresa coletora de OGR. 
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 O Gráfico 7 mostra a disponibilidade dos entrevistados de direcionar o resíduo para a 

produção de energia (biodiesel). 
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       Gráfico 7 – Distribuição de freqüências da disponibilidade de direcionar o resíduo para a 
produção de energia (biodiesel). 
 
 Nota-se que 87,50% dos estabelecimentos entrevistados disponibilizariam de 76 a 

100% dos resíduos para produção de biodiesel, 5,00% dos estabelecimentos não 

disponibilizariam e 7,50% não responderam.  

 .  
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            O Gráfico 8 mostra o nível de conhecimento dos entrevistados sobre os impactos 

ambientais causados pelo descarte indevido de óleo e gordura residual de frituras. 
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        Gráfico 8 – Distribuição de freqüências do conhecimento sobre os impactos ambientais 

causados pelo descarte indevido de óleo e gordura vegetal de frituras. 
 

 Em relação ao conhecimento que as empresas possuem sobre os impactos ambientais 

advindos da disposição incorreta dos dejetos de óleo e/ou gordura vegetal, pôde-se constatar 

que apenas 12,50% afirmaram que tem bom conhecimento e 2,50% afirmaram que tem muito 

conhecimento. Dados estes que reforça a necessidade de intervenção pública através de seus 

órgãos competentes no sentido de promover campanhas educativas de conscientização 

ambiental para disposição do lixo, não só direcionada aos estabelecimentos de alimentação 

comercial, mas que venha atingir a população como um todo. 
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 O Gráfico 9 mostra o nível de conhecimento dos entrevistados sobre a Legislação 

Ambiental a respeito do descarte indevido de óleo e gordura residual de frituras. 
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          Gráfico 9 – Distribuição de freqüências do conhecimento sobre a legislação Ambiental a 
respeito do descarte indevido de óleo e gordura vegetal de frituras.  
 

 Nota-se que 71,25% dos entrevistados não tem nenhum conhecimento a respeito da 

legislação ambiental. No caso brasileiro, a Política Nacional de Meio Ambiente (Lei 6.938 

/81) é, na essência e de fato, composta por instrumentos de comando e controle, ou seja, por 

regras e padrões a serem seguidos, atribuindo penalidades aos que não as cumprirem. Esta 

situação é reflexo do fato da gestão ambiental, em nosso país, estar associada à idéia de meio 

ambiente como um bem público, o qual somente pode ser resguardado eficientemente através 

de uma incisiva intervenção normativa e reguladora do Estado (BRESSAN; MARCHIORI; 

DURLO, 1998).  
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 O Gráfico 10 mostra o nível de conhecimento dos entrevistados sobre alternativas 

tecnológicos e/ou econômicas para o uso de óleo e gordura residual de frituras. 
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           Gráfico 10 – Distribuição de freqüências do conhecimento sobre alternativas  tecnológico 
e/ou econômicas para uso de óleo e gordura vegetal de frituras.  

 

 Nota-se que 73,75% dos estabelecimentos entrevistados tem pouco conhecimento a 

respeito das alternativas tecnológicas e/ ou econômicas para o uso de óleo e gordura residual. 

Notou-se um pequeno número de entrevistados que demonstraram conhecimento sobre a 

utilização do óleo de fritura para produção de combustível. Acredita-se que este fato está 

relacionado com o grau de escolaridade dos entrevistados. 
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 Identificação do respondente 

  

 

 O gráfico 11 mostra a escolaridade dos entrevistados. 
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      Gráfico 11 – Distribuição de freqüências da escolaridade dos entrevistados. 

Nota: Um entrevistado não respondeu a essa questão. 

 

 Nota-se que 43,75% dos entrevistados tem 2°grau completo, 18,75% dos entrevistados 

tem graduação incompleta, 20,00% tem graduação completa, 3,75% dos entrevistados tem 

especialização e 1,25% tem mestrado.  
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O Gráfico 12 mostra a renda familiar (em salários mínimos) dos entrevistados. 
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      Gráfico 12 – Distribuição de freqüências de renda familiar (em salário mínimo) dos  entrevistados. 

 
 Nota-se que a faixa salarial predominante entre os entrevistados está entre 2 a 4 

salários mínimos apresentando um percentual de 37,97%. Este fato demonstra que o 

questionário, em sua maioria, foi respondido por pessoas que lidam diretamente com o 

resíduo, representando poder de decisão sobre o seu destino.  
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 Os próximos resultados são com relação as variáveis quantitativas. A Tabela 4 mostra 

os resultados das variáveis quantitativas para todos os estabelecimentos. 

 
Tabela 4 - Medidas descritivas das variáveis quantitativas para todos os estabelecimentos amostrados. 

Variável Média Mediana Mínimo Máximo Desvio padrão

Idade 37,44 35,0 18 70 10,44 

Tempo (anos) de atividade 10,16 9,0 1 mês 45 7,41 

Número de funcionário permanente 42,68 24,0 2 400 65,30 

Número de funcionário temporário 4,61 4,0 1 15 4,11 

Quantidade de óleo consumido (em litros/mês) 131,62 72,0 4,5 1080 174,91 

Quantidade de gordura vegetal consumida (em 
Kg/mês) 136,74 90,0 12 900 167,15 

Quantidade de óleo residual ofertada (em 
litros/mês) 73,04 40,0 2 400 96,48 

Quantidade de gordura vegetal residual ofertada 
(em litros/mês) 75,44 45.0 10 400 77,45 

 
  

De acordo com a tabela acima observa-se que: 

- A idade média dos entrevistados é de aproximadamente 37 anos, com desvio padrão de 

aproximadamente 10 anos, a idade mínima é 18 anos e a máxima 70 anos. Nota-se que 50% 

dos entrevistados tem idade abaixo de 35 anos e 50% acima de 35 anos; 

- O tempo médio de atividade das organizações é de 10,16 anos, com desvio padrão de 7,41 

anos. Com tempo mínimo de 1 mês e máximo de 45 anos; 

- O número médio de Funcionários permanentes é 42. Sendo que 50% dos estabelecimentos 

têm menos de 24 funcionários e 50% tem mais de 24 funcionários permanentes; 

- O número médio de funcionários temporários é de aproximadamente 5. Sendo que 50% dos 

estabelecimentos têm menos de 4 funcionários e 50% tem mais de 4 funcionário temporários; 

- A quantidade média de óleo consumido (em litros) entre os estabelecimentos é de 131,62 

litros, com variação de 174,91 litros. Sendo que 50% das empresas consomem menos de 72 

litros e 50% consumem mais de 72 litros. O número mínimo de consumo é de 4,5 litros e o 

máximo de 1080 litros.  

- A quantidade média de gordura vegetal consumida (em kg) entre os estabelecimentos é de 

136,74 kg, com variação de 167,15 kg. Sendo que 50% das empresas consomem menos de 90 

kg e 50% consomem mais de 90 kg. O número mínimo de consumo é de 12 kg e o máximo de 

900 kg.  
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- A quantidade média de óleo residual ofertada (em litros/mês) é de 73,04 litros, com variação 

de 96,48 litros. Sendo que 50% das empresas ofertam menos de 40 litros e 50% ofertam mais 

de 40 litros. O número mínimo de resíduo ofertado é de 2 litros e o máximo de 400 litros.  

- A quantidade média de resíduo de gordura vegetal ofertada (em litros/mês) é de 75,44 litros, 

com variação de 77,45 litros. Sendo que 50% das empresas ofertam menos de 45 litros e 50% 

ofertam mais de 45 litros. O número mínimo de litros de gordura vegetal ofertada é de 10 

litros e o máximo de 400 litros.  

 De acordo com os dados, a relação entre a quantidade de óleo consumido e quantidade 

de resíduo ofertado é de 55,49%, considerando todos os estabelecimentos. Já com relação a 

gordura vegetal, essa mesma relação assume uma proporção um pouco menor, ou seja, de 

55,17%. 

 É importante esclarecer que existe uma diferença entre as unidades de medidas 

adotadas antes da gordura vegetal ser utilizada e após a sua utilização. Antes de ser aquecida 

ela encontra-se em estado sólido, após o seu aquecimento passa ao estado líquido. Por isso é 

que a quantidade de gordura consumida nos estabelecimentos dá-se em (kg) e a quantidade de 

gordura ofertada em (litros). 

A Tabela 5 apresenta o consumo médio mensal de óleo em litros, por especificação. 

 

Tabela 5 - Medidas descritivas do consumo médio mensal de óleo (litros), por especificação. 

Especificação Média Mínim
o 

Máxim
o 

Desvio 
padrão N

Intervalo de confiança 

I. C. (-95,00% ) ;  I. C. 
(+95,00%) 

Bares 88,36 4,50 432 114,00 
1
4 28,64 148,07 

Carnes 88,20 18 288 113,91 5 0 188,04 

Contemporâneo 15,00 - - - 1 - - 

Frutos do Mar 248,14 36 1080 371,48 7 0 523,33 

Hotéis 79,52 9 270 66,33 
2
1 51,15 107,88 

Lanche 333,00 90 576 343,65 2 0 809,27 

Massas 106,36 7 288 82,35 
1
1 57,69 155,02 

Rest 
Internacional 215,42 72 576 223,00 7 50,21 380,62 

Rest Regional 148,00 72 270 85,96 4 63,75 232,24 

Self Service 205,00 36 720 260,94 6 0 413,79 

Total 1.527,00 
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 O consumo médio mensal de óleo destaca as categorias: Lanche e Frutos do Mar, 

cujas médias são 333,00 litros e 248,14 litros, respectivamente. Acredita-se que no caso da 

categoria Lanche, este fato esteja ligado a alta taxa de consumo de alimentos que utilizam a 

cocção em óleo no processo de preparo. Quanto a Frutos do mar, seu destaque pode está 

ligado ao fato de que esta categoria abrange grandes restaurantes que fizeram parte da 

amostra, logo o consumo de óleo nesses estabelecimentos também é maior. 

 Na última coluna apresenta-se o Intervalo de confiança. A idéia é procurar construir 

um intervalo de variação, 21
ˆˆ θθθ ≤≤ , com uma certa probabilidade de conter o verdadeiro 

parâmetro populacional (μ1), que neste caso o parâmetro de interesse é o consumo médio 

mensal de óleo de todos os estabelecimentos. Portanto, o intervalo de confiança deve ser 

interpretado do seguinte modo: se um número infinito de amostras aleatórias forem coletadas 

e um intervalo de confiança de 95% para média populacional for calculado a partir de cada 

amostra, então 95% desses intervalos conterão o valor verdadeiro de μ1.  Considerando os 

estabelecimentos de Lanches, desejando estimar o consumo médio mensal para estes 

estabelecimentos; desse modo nosso intervalo de confiança de 95% é 0 ≤ μ1 ≤ 809,27 sendo 

nosso intervalo de valores razoáveis para os valores consumo médio mensal de óleo, com 

95% de confiança. 

 A Tabela 6 mostra o consumo médio mensal de gordura vegetal, por especificação.  

 

Tabela 6 - Medidas descritivas do consumo médio mensal de gordura vegetal, por especificação. 

Especificação Média Mínim
o 

Máxim
o 

Desvio 
padrão N

Intervalo de confiança 
I. C. (-95,00% ) ;  I. C. 

(+95,00%) 

Bares 85,00 15 180 75,10 6 24,90 145,09 

Carnes 135,00 40 225 80,62 5 64,33 205,66 

Contemporâneo 60,00 - - - - - - 

Frutos do Mar 121,00 15 240 113,06 3 0 248,93 

Hotéis 152,50 15,00 900,00 228,87 4 49,38 203,27 

Lanche 120,00 - - - 1 - - 

Massas 126,33 12 360 117,78 9 35,80 216,87 

Rest Internacional 75,00 60 90 21,21 2 45,60 104,39 

Rest Regional 480,00 240 720 339,41 2 9,6 950,39 

Self Service 79,25 32 180 68,13 4 12,48 146,01 

Total 1.434,00 
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O consumo médio mensal de gordura vegetal destaca as categorias: Restaurante 

Regional e Hotéis, cujas médias são 480 kg e 152,50 kg, respectivamente. Se somarmos as 

médias do consumo mensal de gordura vegetal de todas as categorias em destaque e 

relacionarmos a média do estabelecimento que mais se destacou, teremos uma relação de 

aproximadamente 33,5% do consumo médio total. Ou seja, os restaurantes regionais 

consomem cerca de 33,5% de toda a gordura vegetal que é consumida entre todos os 

estabelecimentos. 

 Na última coluna apresenta-se o Intervalo de confiança. A idéia é procurar construir 

um intervalo de variação, 21
ˆˆ θθθ ≤≤ , com uma certa probabilidade de conter o verdadeiro 

parâmetro populacional (μ2), que neste caso o parâmetro de interesse é o consumo médio 

mensal de gordura vegetal de todos os estabelecimentos. Portanto, o intervalo de confiança 

deve ser interpretado do seguinte modo: se um número infinito de amostras aleatórias forem 

coletadas e um intervalo de confiança de 95% para média populacional for calculado a partir 

de cada amostra, então 95% desses intervalos conterão o valor verdadeiro de μ2. 

Considerando os estabelecimentos de modalidade Bares, desejando estimar o consumo médio 

mensal para estes estabelecimentos, desse modo nosso intervalo de confiança de 95% é 24,90 

≤ μ2 ≤ 145,09 sendo nosso intervalo de valores razoáveis para os valores de consumo médio 

mensal de gordura vegetal, com 95% de confiança. 

A Tabela 7 mostra a quantidade de óleo residual, por especificação.  

 

Tabela 7 - Medidas descritivas da quantidade de óleo residual ofertada, por especificação.  

Especificação Média Mínimo Máximo Desvio padrão N
Intervalo de confiança 

I. C. (-95,00% ) ;  I. C. (+95,00%)

Bares 91,00 6 400 138,64 8 0 187,07 

Carnes 22,00 8 36 19,80 2 0 49,44 

Contemporâneo - - - - 1 - - 

Frutos do Mar 92,50 30 200 75,88 4 18,13 166,86 

Hotel 41,50 2 100 31,83 12 23,49 59,50 

Lanche 187,50 30 345 222,74 2 0 496,20 

Massas 47,00 10 70 25,88 5 24,31 69,68 

Rest Internacional 85,20 20 200 74,67 5 19,74 150,65 

Rest Regional 38,67 6 60 28,73 3 6,15 71,18 

Self Service 123,75 10 400 186,70 4 0 306,71 

Total 729,12 
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 Assim como o consumo, a oferta média mensal de óleo destaca a categoria Lanche. 

Observa-se que em média a quantidade de resíduo é de 187,50 litros mensais, com quantidade 

mínima de 30 litros e máxima de 345 litros, em seguida vem Self Service com média de 

123,75 litros mensais, com quantidade mínima de 10 litros e máxima de 400,00 litros. Nota- 

se que o estabelecimento com menor oferta de óleo é carnes com média de 22,00 litros, 

mínimo de 8 litros e máximo de 36 litros.  Considerando os estabelecimentos de Self Service 

e estimando a quantidade média de óleo ofertado, tem-se: o intervalo de confiança de 95% é 0 

≤ μ1 ≤ 306,71 sendo o intervalo de valores razoáveis para a quantidade de resíduo de óleo 

vegetal que é ofertada, com 95% de confiança. 

A Tabela 8 mostra a quantidade de gordura residual ofertada, por especificação.  

 

Tabela 8 - Medidas descritivas da quantidade de gordura vegetal residual mensal ofertada, por 

especificação.  

Especificação Média Mínimo Máximo Desvio padrão N
Intervalo de confiança 

I. C. (-95,00% ) ;  I. C. (+95,00%)

Bares 51,67 10 120 43,20 6 17,10 86,23 

Carnes 70,00 25 120 43,01 4 27,85 112,14 

Contemporâneo 45,00 - - - 1 - - 

Frutos do Mar 125,00 100 150 35,36 2 75,99 174,00 

Hotel 72,00 10 300 76,42 14 31,96 112,03 

Lanche 30,00 - - - 1 - - 

Massas 73,22 10 180 63,99 9 31,41 115,02 

Rest Internacional 50,00 30 70 28,28 2 10,80   89,19 

Rest Regional 260,00 120 400 197,99 2 0 534,40 

Self Service 21,00 12 30 12,73 2 3,35 38,64 

Total 797,89 
 

 Naturalmente, assim como ocorre no consumo, a oferta média mensal de gordura 

vegetal destaca a categoria: Restaurante Regional. Nota-se que esta categoria de 

estabelecimentos oferta em média a quantia de 260,00 litros mensais, com quantidade mínima 

de 120 litros e máxima de 400 litros; em seguida Frutos do Mar com 125,00 litros mensais, 

mínima de 100 litros e máxima de 150 litros. Observa-se ainda que os estabelecimentos com 

menor oferta de gordura vegetal são os Self Services, com média de 21,00 litros, mínimo de 

12 litros e máximo de 30 litros.  Considerando os estabelecimentos de Self Service e 

estimando a quantidade média de gordura vegetal transformada em resíduo, tem-se: o 
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intervalo de confiança de 95% é 3,35 ≤ μ2 ≤ 38,64 sendo o intervalo de valores razoáveis para 

a quantidade de resíduo de gordura vegetal que é ofertada, com 95% de confiança. 

 

 

5.2 CONSUMO DOMICILIAR 

 

 

 Embora a pesquisa não tenha abordado a oferta de (OUF) em âmbito domiciliar na 

cidade de Natal, existem dados coletados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - 

IBGE-RN através da Pesquisa de Orçamento Familiar – POF (2003) referentes ao consumo de 

óleos e gorduras no Estado do Rio Grande do Norte. Ver Tabela 9 sobre a estimativa de 

volume de óleo: 

 

Tabela 9 - Pesquisa de Orçamento Familiar – POF 2003. 

 

 

Produtos 

Aquisição alimentar domiciliar per capita anual (kg) 

 

Região 
Nordeste

 

Unidades da Federação 

MA PI CE RN PB PE AL SE BA 

Óleos e 
Gorduras 

7,861 6,888 11,007 8,363 7,264 7,048 7,241 6,551 7,342 8,387 

Óleos 6,110 5,968 9,940 6,290 4,858 4,604 4,939 4,976 5,767 6,902 

Azeite de oliva 0,109 0,452 0,191 0,024 0,022 0,015 0,093 0,021 0,027 0,075 

Óleo de 
girassol 

0,045 0,004 0,028 0,112 0,026 0,055 0,094 0,028 0,007 0,009 

Óleo de 
Canola 

0,004 - 0,013 - 0,012 0,005 0,009 0,007 0,016 - 

Óleo de milho 0,095 0,128 0,244 0,118 0,115 0,079 0,047 0,011 0,134 0,076 

Óleo de soja 5,530 5,132 9,068 5,932 3,993 4,286 4,518 4,740 4,503 6,286 

Óleo não-
especificado 

0,222 0,104 0,076 0,083 0,586 0,163 0,160 0,160 1,046 0,258 

Outros 0,105 0,149 0,319 0,021 0,104 0,002 0,018 0,008 0,035 0,199 

Fonte: IBGE (2003).       

 Considerando os dados do IBGE, o Estado do Rio Grande do Norte apresenta um 

consumo de óleos e gorduras per capita de 7,264 kg/ano ou 7,68 litros/ano (levando-se em 

consideração que a densidade do óleo é de aproximadamente 945 g/L). Isso significa que uma 

cidade como Natal que apresenta uma população de 774.230 habitantes (IBGE-2007) 
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consome anualmente em média 5,94 milhões de litros de óleo e possui um potencial poluidor 

de aproximadamente 112 bilhões de litros de água, levando-se em consideração a resolução 

do (CONAMA) 357/ 05 – art. 34, com base no limite legal mais restritivo de lançamento (50 

mg/L).  

 

 

5.3 LOCALIZAÇÃO DE INSTAÇÕES 

 

  

 Pretende-se aqui localizar uma unidade de tratamento de óleo e gordura residual 

(OGR) de fritura na cidade do Natal-RN para produção de biodiesel. Para se chegar ao 

objetivo foram utilizadas duas técnicas de localização de instalação única dentre as quais 

estão o método do Centro de Gravidade e o modelo de Ardalan. 

 

 

5.3.1 Modelo 1 – Solução pelo Método do Centro de Gravidade 

 

  

Neste modelo verificou-se a estabilidade na 18ª iteração como demonstra a Tabela 10: 

 
Tabela 10 - Iterações do modelo do centro de gravidade. 
 

  
Longitude  

X (m) 
Latitude

Y (m) 
1ª Iteração 256957 9355219
2ª Iteração 256644 9355456
3ª Iteração 256525 9355656
4ª Iteração 256466 9355806
5ª Iteração 256429 9355914
6ª Iteração 256405 9355990
7ª Iteração 256388 9356043
8ª Iteração 256376 9356078
9ª Iteração 256369 9356101
10ª Iteração 256365 9356117
11ª Iteração 256362 9356127
12ª Iteração 256361 9356134
13ª Iteração 256360 9356138
14ª Iteração 256359 9356141
15ª Iteração 256358 9356143
16ª Iteração 256358 9356145
17ª Iteração 256358 9356146
18ª Iteração 256358 9356146



81 

 

 A partir desta estabilização conseguiu-se o ponto de geo-referenciamento, ou seja, no 

ponto X: 256358 e no ponto Y: 9356146. Este ponto está representado na Figura 11 como 

sendo o centro de gravidade (CG).  

 

       Figura 11 – Mapa de localização dos pontos de coleta e do CG. 
 

 O ponto em destaque na Figura 11 acima, segundo o método de centro de gravidade é 

o posicionamento mais indicado para se localizar a estação de tratamento de (OGR) 

corroborando com a necessidade da redução das distâncias e dos custos com transporte. Os 
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principais pontos de coleta localizam-se nos bairros próximos ao bairro de Nova Descoberta o 

qual é apresentado como local preferencial para a alocação da sede. 

 

 

5.3.2 Modelo 2 – Solução pelo Método de Ardalan  

 

 

 A Tabela 11 demonstra como foram organizadas as distâncias entre os grupos (bairros) 

e o montante da oferta de resíduo de cada um deles. 

 

   Tabela 11 - Organização dos dados: distâncias, ofertas e pesos (importância). 

  De/Para A B C D E F G H I J Oferta 

A. Ponta Negra (42) 0 6,4 7 15 12,2 15,2 9,8 7,3 12,6 7,9 3257,08 

B. Capim Macio (12) 6,4 0 7,9 9,8 6,9 10,1 4,5 1,8 7,3 4,5 1233,48 

C. Via Costeira (16) 7 7,9 0 7,1 12,5 8 11,2 8,9 7,2 11,1 1425,68 

D. Praia do Meio + Petrópolis 

(33) 15 9,8 7,1 0 7,8 2,5 5,2 8,7 2,3 13,9 2499,52 

E. Alecrim + Lagoa Seca + 

Cidade da Esperança (7) 12,2 6,9 12,5 7,8 0 4,5 2,4 5,7 5,5 10,8 455,44 

F. Centro + Ribeira (7) 15,2 10,1 8 2,5 4,5 0 5,5 8,2 2,6 14,1 436,2 

G. Morro Branco + Lagoa 

Nova (23) 9,8 4,5 11,2 5,2 2,4 5,5 0 3,5 2,8 8,7 2042,64 

H. Candelária + Mirassol (9) 7,3 1,8 8,9 8,7 5,7 8,2 3,5 0 6,3 5,2 492,44 

I. Tirol (18) 12,6 7,3 7,2 2,3 5,5 2,6 2,8 6,3 0 11,7 1180,88 

J. Nova Parnamirim (1) 7,9 4,5 11,1 13,9 10,8 14,1 8,7 5,2 11,7 0 60 

 

 Após ter somado as ofertas, separando-as por grupos de bairros e calculado as 

distâncias entre esses grupos, foi criada uma nova tabela com o resultado do produto das 

ofertas pelas distâncias, estabelecendo assim o grupo que apresenta menor custo localização. 
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O resultado pode-se observar na Tabela 12: 

 

Tabela 12 – Demonstração final dos procedimentos do método de Ardalan. 
 

  De/Para A B C D E F G H I J 

A. Ponta Negra (42) 0 20845,31 22799,56 48856,2 39736,38 49507,62 31919,38 23776,68 41039,21 25730,93

B. Capim Macio (12) 7894,272 0 9744,492 12088,1 8511,012 12458,15 5550,66 2220,264 9004,404 5550,66 

C. Via Costeira (16) 9979,79 11262,87 0 10122,33 17821, 11405,44 15967,62 12688,55 10264,9 15825,05

D. Praia do Meio + Petrópolis 

(33) 37492,8 24495,3 17746,59 0 19496,26 6248,8 12997,5 21745,82 5748,896 34743,33

E. Alecrim + Lagoa Seca + 

Cidade da Esperança (7) 5556,368 3142,536 5693 3552,432 0 2049,48 1093,056 2596,008 2504,92 4918,752

F. Centro + Ribeira (7) 6630,24 4405,62 3489,6 1090,5 1962,9 0 2399,1 3576,84 1134,12 6150,42 

G. Morro Branco + Lagoa 

Nova (23) 20017,87 9191,88 22877,57 10621,73 4902,336 11234,52 0 7149,24 5719,392 17770,97

H. Candelária + Mirassol (9) 3594,812 886,392 4382,716 4284,228 2806,908 4038,008 1723,54 0 3102,372 13816,3 

I. Tirol (18) 14879,09 8620,424 8502,336 2716,024 6494,84 3070,288 3306,464 7439,544 0 13816,3 

J. Nova Parnamirim (1) 474 270 666 834 648 846 522 312 702 0 

SOMAS 106519,2 83120,33 95901,86 94165,54 102379,6 100858,3 75479,32 81504,96 79220,21138322,7 

 
 
 Como está definido na Tabela 12, o grupo que apresenta o menor custo-localização é o 

grupo G, que contempla os bairros de Morro Branco e Lagoa Nova, escolhidos para a 

localização da instalação da unidade de tratamento de óleo e gordura vegetal. Vale salientar 

que o bairro de Morro Branco faz divisa com o bairro de Nova Descoberta, o apontado pelo 

método do Centro de Gravidade. 

 

 

5.4 ROTEIRIZAÇÃO 

 

 

 Em contraposto a outras muitas soluções para problemas de roteirização e 

programação de veículos, o método da “varredura” pode tornar a tarefa simples a ponto de ser 

calculada a mão, mesmo ao tratar de muitas alternativas. O método da “varredura” possui um 

índice de erro projetado de no máximo 10% para soluções de curto prazo onde requer boas 
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soluções, como é o caso da coleta de óleo e gordura residual onde o roteiro é elaborado 

diariamente, de acordo com a demanda dos clientes. 

 

 

5.4.1 Ensaio pelo Método da Varredura 

 

  

Para realização da rota de ensaio pelo método da “varredura” foram selecionadas da 

amostra vinte empresas representando as maiores ofertas de resíduo de óleo vegetal.  Em 

seguida os pontos foram identificados em gráfico, em conjunto com o CG representando o 

ponto indicado para instalação da estação de tratamento. Estabeleceu-se dois roteiros como 

mostra o Gráfico 13.    

 

 
Gráfico 13 – Localização dos vinte maiores pontos de coleta e do CG. 

 

Após estabelecidos os roteiros e encontradas as distâncias entre os pontos em km, os 

tempos de movimento entre cada um deles e o tempo de parada. Adotou-se a variável tempo 

como fator principal ao invés da capacidade do veículo, chegando-se ao resultado de que a 

rota proposta poderá ser concluída em um dia, com jornada de trabalho de 8 horas como 

demonstra a Tabela 13. 
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Tabela 13 – Roteirização através do Método da Varredura. 

 

 

 

Como pode-se observar a Tabela 13 foi dividida em duas partes, a  primeira representa 

o roteiro estabelecido para ocorrer pela manhã das 8:00h às 12:00h, a segunda, o roteiro que 

deverá ocorrer à tarde das 14:00h às 18:00h, completando o ciclo da varredura. 

 

  

5.5 CONCLUSÕES 

 

 

 Os resultados obtidos nas empresas do ramo de alimentação comercial demonstram 

falta de conhecimento dos entrevistados sobre os impactos ambientais que podem ser 

causados pelo descarte incorreto de resíduos gordurosos no meio ambiente. Quanto aos dados 

quantitativos, pode-se chegar ao resultado de que em média a quantidade de óleo residual 

ofertado é de 73,04 litros mensais por estabelecimento e a quantidade de gordura vegetal 

ofertada é de 75,44. Devendo-se levar em consideração que a maioria das empresas utiliza um 

ou outro triglicerídeo. Foi verificado que 56,25% da amostra oferta resíduo de óleo, 53,75% 

oferta resíduo de gordura vegetal e 16,24% oferta tanto um quanto outro, cujos volumes são 

comercializados a preços que variam de R$ 0,40 a R$ 0,50 o litro. Transformando esses 

resultados em números dar aproximadamente 7000 litros/mês de cada triglicerídeo, 

totalizando uma oferta em torno de 14000 litros/mês, e deste total 18,75% ou 2625 estão 



86 

 

sendo lançados ao meio ambiente. Ressaltando que, nessa pesquisa não foram inclusas as 

modalidades: residências, padarias, Buffets, hospitais nem grandes restaurantes como o do 

Serviço Social da Indústria (SESI) e dos batalhões de polícia, o que aumentaria 

consideravelmente esse número. Com relação a localização da planta de tratamento de OUF, 

os dois modelos utilizados apontaram para mesma região, abrangendo os bairros de Lagoa 

Nova/Morro Branco (Ardalan) e Nova Descoberta (Centro de Gravidade).  É recomendável 

também consultar o Plano Diretor da cidade, o qual consiste em instrumento básico da 

política de desenvolvimento urbano do Município, bem como de orientação do desempenho 

dos agentes públicos e privados que atuam na produção e gestão do espaço urbano. 

Quanto a roteirização, esta foi elaborada apenas a título de ilustração para demonstrar 

que é possível e, de maneira simples, obter economia de tempo e dinheiro ao reduzir as 

distâncias e, consequentemente, os gastos com transporte. Sem falar nos benefícios 

ambientais trazidos pela redução das emissões de poluentes no ar atmosférico ao racionalizar 

as distâncias que deverão ser percorridas durante a coleta do resíduo.  
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6   CONCLUSÃO E SUGESTÕES 

 

 

 Este capítulo apresenta uma síntese geral do trabalho e a conclusão e recomendações 

apontando para possibilidade de redução no nível de poluentes no Estado do Rio Grande do 

Norte, no âmbito da otimização energética. Aborda também as limitações do trabalho e o 

direcionamento para futuras pesquisas. 

 

 

6.1 CONCLUSÃO 
 

 

 A reciclagem de resíduos como óleo e gordura vegetal oriundos dos processos de 

fritura nos centros urbanos pode e deve ser incentivada por resultar em benefícios 

econômicos, ambientais, sociais e de saúde pública. Do ponto de vista ambiental e de saúde 

pública poderia dimanar em ganhos, pois, diminuiria a quantidade de gordura lançada na rede 

de esgotos, e assim, evitaria doenças causadas pela poluição e pela atração de insetos e 

organismos nocivos à saúde humana. Ademais, contribuiria para diminuir os gastos com 

manutenção das redes de esgotos, para preservação dos mananciais, isso sem considerar o 

potencial de geração de emprego por meio da atividade de coleta (inclusão social urbana). 

 Este trabalho procurou demonstrar aspectos importantes em relação a reutilização de 

óleos residuais de fritura para aproveitamento energético, como uma das possíveis alternativas 

tanto para redução das emissões de gases poluentes, quanto como um apelo ambiental para o 

uso racional do resíduo. É importante ressaltar que os consumidores estão cada vez mais 

exigentes quanto às questões ambientais que influenciam na qualidade final do produto 

gerando competitividade entre as empresas.   

 Para viabilizar este projeto fez-se necessário analisar a cadeia produtiva do OUF desde 

o seu início, por assim dizer, averiguar o que está sendo feito com o óleo usado em âmbito das 

empresas do ramo de alimentação comercial a nível local e propor soluções ao discutir a 

possibilidade de um projeto para construção de uma unidade de tratamento de óleos e 

gorduras residuais de fritura, designando a localização ótima através dos modelos do Centro 

de Gravidade e do modelo de Ardalan. 
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 Os resultados obtidos nas empresas do ramo de alimentação comercial demonstram 

uma falta de conhecimento sobre os impactos ambientais causados pelo descarte incorreto do 

resíduo por parte das pessoas que lidam diretamente com o produto e, que em média a 

quantidade de óleo e gordura residual ofertado mensalmente é em torno de 14000 litros/mês, e 

deste total 18,75% ou 2625 litros/mês estão sendo lançados ao meio ambiente. O que acarreta 

desperdício de dinheiro ocasionando prejuízo ambiental para o município. 

 A viabilidade econômica da estação de tratamento começou a ser analisada com a 

aplicação dos questionários às empresas pesquisadas, que designou os resultados citados 

acima, bem como, forneceu os pontos geográficos para que fosse feita a localização ótima da 

estação gerando subsídios para obtenção de rotas que irão resultar na diminuição dos custos 

logísticos com transporte. Na definição do modelo, foram evidenciados os principais atores do 

processo de decisão, os critérios de avaliação do problema e o tipo de problemática. Essas 

definições são fundamentais para a estruturação e entendimento do problema focalizado. Os 

resultados, em ambos os modelos, apontaram para regiões similares, metropolitanas e de fácil 

acesso. Os bairros de Lagoa Nova/Morro Branco (Ardalan) e Nova Descoberta (Centro de 

Gravidade). Embora tenha-se considerado a possibilidade de que o centro de gravidade 

pudesse ser localizado entre as regiões das dunas devido o modelo vislumbrar as distâncias 

métricas, os resultados foram satisfatórios. De qualquer forma faz-se ainda necessário 

compatibilizar as soluções de vários outros métodos de localização para testar a qualidade das 

soluções assim obtidas. As soluções aqui apresentadas foram satisfatórias no que diz respeito 

aos modelos, mas precisa-se fazer uma avaliação do ponto de vista econômico, ambiental e 

social, pois, ambos os resultados apontaram para áreas nobres e conseqüentemente a aquisição 

ou a locação de um imóvel nas proximidades do centro de gravidade consiste num alto 

investimento. 

 Verificou-se também, a título de ilustração, uma rota para recolhimento do resíduo, 

levando-se em consideração os vinte maiores ofertantes de OUF. O método utilizado 

(varredura) dá ênfase ao fator capacidade do veículo, porém foi utilizado no ensaio, o fator 

tempo. Pois, acredita-se que somente a partir de uma situação real, poder-se-á selecionar um 

modelo de roteirização ótimo, pois as rotas deverão ser geradas diariamente e, de acordo com 

a demanda dos clientes. 

 Com isso, fica identificado um destino mais adequado aos resíduos de óleo e gordura 

vegetal usados em fritura, o que certamente ainda falta um longo caminho a ser percorrido até 

que chegue ao objetivo de erradicação da poluição ambiental por estes resíduos através de seu 
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aproveitamento para fins energéticos. No entanto, 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 poderá ocorrer mediante a utilização de um bom modelo de 

roteirização. Mas, uma grande ferramenta para a logística de coleta está em fazer campanhas 

educativas, incentivando a doação deste resíduo e/ou incentivos das próprias empresas 

produtoras de biodiesel, interessadas nesta matéria prima. Para tanto e, de forma a promover 

mecanismos legais de viabilidade de pré-uso dos OGR, é recomendável que se crie uma 

legislação municipal para a disposição deste resíduo, dando sustentabilidade ao mecanismo de 

educação ambiental, logística de transporte e geração de renda através da iniciativa privada e 

da inclusão social. 

 

 

6.2 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

 

 Como sugestão para desenvolvimento de trabalhos futuros indica-se: 

 

- Estudos de localização com ênfase no tema, considerando outros métodos sob outras 

variáveis não abordados neste trabalho; 

- Estudo de viabilidade econômica de uma planta para tratamento de óleos residuais de fritura 

para cidade do Natal; 

- Estudo de roteirização para coleta de óleos residuais de fritura utilizando o software 

TransCAD 4.5. 
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APÊNDICE A – Questionário de Pesquisa 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção 

 

Este questionário faz parte da coleta de dados de uma pesquisa de mestrado em Engenharia de Produção, na 
linha ambiental, tendo como objetivo obter informações sobre o conhecimento das formas de 
aproveitamento de óleos residuais de fritura pelas empresas do ramo de alimentação comercial da cidade de 
Natal – RN, bem como, o destino dado ao resíduo e sua disponibilidade para fabricação de Biodiesel. Essas 
informações serão utilizadas para fins acadêmicos e o nome da empresa não será revelado no trabalho. 

 

1. IDENTIFICANDO O PERFIL DE CONSUMO DE ÓLEO 

 

1.1. Qual dos fatores abaixo melhor representa o motivo de escolha para aquisição do óleo utilizado? 

1. |__| Qualidade                   2. |__| Preço                       3.|__| Sem resposta 

 

1.2. Qual a quantidade de óleo em litros é consumido mensalmente? 
Óleo Quantidade (L) 

Soja  
Canola  
Girassol  
Milho   
Algodão  
Outros (gordura vegetal)  

 

1.3. Qual o tempo em dias necessário de uma troca para outra de óleo? 

1. |__| 0 - 5                             2. |__|  5 - 10                 3. |__|  10 - 15      

4. |__| 15 – 20                        5. |__|  Mais de 20         5. |__| Sem resposta 

 

1.4. Qual o destino que a sua empresa dá ao óleo residual de frituras? 
Destino 1. 0 – 20% 2. 21 – 40% 3. 41 –  50% 4. 61 – 80% 5. 81 – 

100% 
6. Sem  
resposta 

Venda       
Lixo       
Esgoto       
Reciclagem       
Doação       
Tratamento       
Outros        

 

1.5. Qual a quantidade em litros de óleo utilizado é transformado em resíduo (não é reutilizado na 
produção)? 

______________________________________________________________________________________ 
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1.5.2 Qual a quantidade em litros de gordura vegetal utilizada é transformada em resíduo (não é reutilizado 
na produção)? 

______________________________________________________________________________________ 

 

1.6. Qual o seu conhecimento sobre a existência de Programas de Reciclagem de óleo e gordura vegetal a 
nível local? 

1. |__| Nenhum conhecimento       2. |__|  Pouco conhecimento            3. |__|  Conhecimento relativo  

4. |__| Bom conhecimento             5. |__|  Muito conhecimento            6. |__| Sem resposta 

 

1.7. Qual a disponibilidade de direcionar o resíduo para a produção de energia (biodiesel)? 

 1. |__| Indisponível                        2. |__|  Disponível            3. |__| Sem resposta 

 

1.8. Qual o seu nível de conhecimento sobre os impactos ambientais causados pelo descarte indevido de 
óleo e gordura  residual de frituras? 

1. |__| Nenhum conhecimento         2. |__|  Pouco conhecimento          3. |__|  Conhecimento relativo  

4. |__| Bom conhecimento               5. |__|  Muito conhecimento          6. |__| Sem resposta 

 

      1.9. Qual o seu nível de conhecimento sobre a Legislação Ambiental a respeito do descarte indevido de óleo 
e gordura residual de frituras? 

1. |__| Nenhum conhecimento       2. |__|  Pouco conhecimento          3. |__|  Conhecimento relativo  

4. |__| Bom conhecimento             5. |__|  Muito conhecimento          6. |__| Sem resposta 

 

1.10. Qual o seu nível de conhecimento sobre alternativas tecnológicas ou econômicas para uso de óleo e 
gordura residual de frituras? 

1. |__| Nenhum conhecimento       2. |__|  Pouco conhecimento          3. |__|  Conhecimento relativo  

4. |__| Bom conhecimento             5. |__|  Muito conhecimento          6. |__| Sem resposta 

 

 

2 .   IDENTIFICAÇÃO DO RESPONDENTE 

 

2.1.  Qual a sua idade?  |__|__| 

 

2.2.  Qual é o seu grau de escolaridade? 

1. |__| 1º Grau incompleto            2. |__|  1º Grau completo          3. |__|  2º Grau incompleto    

4. |__| 2º Grau completo          5. |__| Graduação incompleta   6. |__| Graduação completa 

7. |__| Especialização               8. |__| Mestrado                        9. |__| Doutorado  
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2.3. Qual a sua renda familiar (em salários mínimos)?  

1. |__| Até 1 s.m.                     2. |__| Entre 2 e 4 s.m.              3. |__| Entre 4 e 6 s.m.       

4. |__| Entre 6 e 8 s.m.            5. |__| Entre 8 e 10 s.m.            6. |__| Entre 10 e 15 s.m  

7. |__| Entre 15 e 20 s.m.        8. |__| Entre 20 e 30 s.m.           9. |__| Entre 30 e 40 s.m.       

10. |__| Acima de 40 s.m.      

                

2.4 Qual o seu cargo na empresa?   
_________________________________________________________________________ 

 

3 .  PERFIL ORGANIZACIONAL 

 

3.1. Nome da organização 
_________________________________________________________________________ 

 

3.2. Indique a especificação da  organização: 

  1. |__| Hotel                                         2. |__| Bar                                  3. |__| Restaurante Internacional 

  4. |__| Restaurante Regional               5. |__| Selfservice                       6. |__| Frutos do Mar 

  7. |__| Carnes                                       8. |__| Massa                              9. |__| Lanche                                            

 10. |__| Outros 

 

3.3. Qual o tempo (em anos) de atividade de sua organização?   |__|__| anos. 

 

3.4. Qual o número total de funcionários que trabalham na sua organização?   

1. |__|__|__| Permanentes        2. |__|__|__| Temporários           

 

 

 

 

 

 

 

 


