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RESUMO 

 

Este trabalho teve como objetivo, analisar a viabilidade e o desenvolvimento da reciclagem do 
óleo vegetal (nas fases pós-consumo e pós-venda), na produção do biodiesel para uso e 
consumo numa empresa do ramo operador logístico de distribuição de alimentos. Sob a ótica 
da realidade da empresa, quanto à busca de soluções para o descarte correto de seu resíduo, a 
pesquisa baseou-se no estudo de caso em coleta de dados in loco e em questionários – com 
respostas referentes aos produtos estocados, valorações de movimentações mensais e danos 
físicos aos produtos, agregando, assim, valor cíclico para suas operações, através da 
reciclagem de seus rejeitos. Constatou-se que o óleo vegetal quando descartado de forma 
incorreta é altamente poluente, e, ao mesmo tempo, sua reciclagem é altamente lucrativa, pois 
revelam a possibilidade de sustentabilidade das operações, dando autonomia de produção de 
combustível. Partindo da perspectiva média de consumo mensal dos veículos da empresa 
operacionalmente girando em torno de 11.200 litros, a economia gerada nas operações 
demonstrou que o preço do diesel vegetal pode reduzir para quase 1/3 em relação ao valor do 
combustível fóssil.  O levantamento do custo médio das operações de movimentação das 
cargas, anualmente, girou em torno de R$ 360.192,00. Em contrapartida, com a aplicação do 
projeto, o custo com o biodiesel passaria a ser em torno de R$ 94.080,00, totalizando uma 
economia significativa de R$ 266.112,00 ao ano. Com o processo em curso, deixa-se de 
poluir cerca de 7,2 bilhões de litros de água, já que cerca de 360.552 litros de óleo deixam de 
serem injetados na natureza. O demonstrativo da produção de biodiesel do projeto valida a 
viabilidade de criação de uma unidade de produção de biocombustível, pois esta gerará além 
de autonomia de produção de combustível, para abastecimento dos veículos, ganhos com o 
reaproveito do material danificado, em produção e logística, e, ainda, incentivará o descarte 
correto, com a criação de pontos de recebimento deste material. 
 

Palavras-chave: Biodiesel, Reciclagem, Sustentabilidade, Gestão Financeira; Meio 
Ambiente. 

 

 

  



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

The objective of this research was to analyze the viability and development of vegetable oil 
recycling (in post-consumer and post-sale phases), in the production of biodiesel for use and 
consumption in a company in the logistic operator branch of food distribution. Under the 
perspective of the company's reality, regarding the search for solutions for the correct disposal 
of its waste, the research was based on a case study in on-site data collection and 
questionnaires - with answers referring to stocked products, valuations of monthly movements 
and physical damages to the products, thus adding cyclical value to their operations, through 
the recycling of their tailings. With the results, it was possible to conclude that the vegetable 
oil, when discarded incorrectly, pollutes the environment, at the same time, its recycling is 
profitable. It has been found that vegetable oil when disposed of incorrectly is highly 
polluting, and at the same time its recycling is highly profitable, as it reveals the possibility of 
sustainability of operations, giving autonomy to fuel production. From the average 
perspective of monthly consumption of the company's vehicles operating at around 11,200 
liters, the savings generated from operations reduce the price of vegetable diesel to almost 1/3 
of the value of fossil fuel. The average cost of cargo handling operations annually is R$ 
360,192.00; In contrast, the cost of biodiesel would be around R$ 94,080.00, totaling a 
significant savings of R$ 266,112.00 per year. With the ongoing process, about 7.2 billion 
liters of water is no longer polluted, as about 360,552 liters of oil are no longer injected into 
the wild. The demonstrative of biodiesel production of the project validates the viability of 
creating a biofuel production unit, because this will generate besides the autonomy of 
production of fuel to supply the vehicles, earnings in reuse of damaged material in production 
and logistics, and also encourage the correct disposal, with the creation of points of receipt of 
this material. 
 

Keywords: Biodiesel, Recycling, Sustainability, Financial Management; Environment. 
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Resumo 
 
Este trabalho teve como objetivo, analisar a viabilidade e o desenvolvimento da reciclagem do óleo vegetal (nas 
fases pós-consumo e pós-venda), na produção do biodiesel para uso e consumo numa empresa do ramo operador 
logístico de distribuição de alimentos. Sob a ótica da realidade da empresa, quanto à busca de soluções para o 
descarte correto de seu resíduo, a pesquisa baseou-se no estudo de caso em coleta de dados in loco e em 
questionários – com respostas referentes aos produtos estocados, valorações de movimentações mensais e danos 
físicos aos produtos, agregando, assim, valor cíclico para suas operações, através da reciclagem de seus rejeitos. 
O demonstrativo da produção de biodiesel do projeto valida a viabilidade de criação de uma unidade de 
produção de biocombustível, pois esta gerará além de autonomia de produção de combustível, para 
abastecimento dos veículos, ganhos com o reaproveito do material danificado, em produção e logística, e, ainda, 
incentivará o descarte correto, com a criação de pontos de recebimento deste material. 
 
Palavras-chave: Biodiesel; Reciclagem; Sustentabilidade; Gestão Financeira; Meio Ambiente. 
 
Classificação JEL: M11; P18; Q01; Q52; Q53. 
Classificação UNESCO 6 dígitos: 330802; 330807; 530407; 531102; 531109; 531205. 
 
 
Resumen 
 
Este trabajo obtuvo como objetivo analizar la viabilidad y el desarrollo del reciclaje del aceite vegetal (en las 
fases post-consumo y post-venta), en la producción del biodiesel para uso y consumo en una empresa del ramo 
operador logístico de distribución de alimentos. Sob a otica da realidade da empresa, procure por soluçoes ou 
descarte o correto de seu produto, la investigación se basó en el estudio de caso en la recolección de datos in loco 
y en cuestionarios - con respuestas referentes a los productos almacenados, valoraciones de movimientos 
mensuales y daños físicos a los produtos, agregando, así, valor cíclico para sus operaciones, a través del reciclaje 
de sus residuos. Con los resultados, es posible concluir que, el aceite vegetal cuando es descartado de forma 
incorrecta, contamina el medio ambiente, al mismo tiempo, su reciclaje es rentable. La demostrativo de la 
producción de biodiesel del proyecto demuestra la viabilidad de crear una unidad de producción de 
biocombustible, porque esta generará además de autonomía de producción de combustible para abastecimiento 
de los vehículos, ganados con el reaprovechamiento del material dañado en producción y logística, y, además, 
incentivará el descarte correcto, con la creación de puntos de recepción de este material. 
 
Palabras clave: Biodiesel; Reciclaje; Sostenibilidad; Gestión Financiera; Medio ambiente. 
 
 
Abstract 
 
The objective of this research was to analyze the viability and development of vegetable oil recycling (in post-
consumer and post-sale phases), in the production of biodiesel for use and consumption in a company in the 
logistic operator branch of food distribution. Under the perspective of the company's reality, regarding the search 
for solutions for the correct disposal of its waste, the research was based on a case study in on-site data collection 
                                                      
1 Administradora, Especialista em Gestão Pública Regional, Mestranda em Tecnologia Ambiental pelo ITEP, 
Recife – PE. 
2 Engenheira Química, Mestre em Engenharia Química e Doutora em Engenharia Química, Professora em 
Tecnologia Ambiental do ITEP, Recife – PE. 
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and questionnaires - with answers referring to stocked products, valuations of monthly movements and physical 
damages to the products, thus adding cyclical value to their operations, through the recycling of their tailings. 
With the results, it was possible to conclude that the vegetable oil, when discarded incorrectly, pollutes the 
environment, at the same time, its recycling is profitable. The demonstrative of biodiesel production of the 
project validates the viability of creating a biofuel production unit, because this will generate besides the 
autonomy of production of fuel to supply the vehicles, earnings in reuse of damaged material in production and 
logistics, and also encourage the correct disposal, with the creation of points of receipt of this material. 
 
Key words: Biodiesel, Recycling, Sustainability, Financial Management; Environment. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A evolução da globalização e as atividades de produção e consumo, aumentam 

significativamente muitos resíduos que, dependendo do destino, resultam em impactos 

negativos para o meio ambiente (MIGUEL,2018). Esses resíduos, que de acordo com sua 

composição pode variar o tempo de sua decomposição no ambiente, e o destino desses 

resíduos se tornam complexos a medida em que aumenta a população e o esgotamento de 

locais de disposições desses matérias(BOTEGA,2018) 

De acordo com Valle(1995), uma alternativa para recuperar esses resíduos, com o 

intuito de produzir um destino na vida útil do produto após seu ciclo final seria a reciclagem. 

O mesmo autor comenta que tal prática além de reduzir a quantidade de resíduos, recupera 

produtos já produzidos economizam matéria-prima além de reduzir a degradação do meio 

ambiente. 

Para o pesquisador Lacerda(2002) a preocupação com o meio ambiente e aumento da 

responsabilidade ambiental por parte das empresas, e a crescente preocupação das mesmas 

com a imagem corporativa perante as críticas da sociedade referente às questões ambientais 

tem transformado a adoção de políticas da Logística Reversa como vantagem competitiva. . 

Para Butter (2003), a relação da Logística Reversa com o meio-ambiente é uma 

ferramenta importante para a sustentabilidade ecológica, pois as constantes movimentações de 

materiais residuais, provenientes dos processos de fabricação e das devoluções de produtos, 

poderão causar de alguma forma acidentes ambientais. Leite (2009) corroborando a respeito 

da preocupação ecológica, afirma que: 

 
“A sociedade, em todas as partes do globo, tem se preocupado cada vez mais com os 
diversos aspectos do equilíbrio ecológico. Muitas pesquisas de opinião pública têm 
sido elaboradas para comprovar essa maior conscientização e inúmeros são os 
exemplos que evidenciam o aumento da sensibilidade ecológica na sociedade atual, 
com ênfase nos países de maior desenvolvimento econômico e social (p. 21).” 

 

1.1.  Logística, reciclagem e desenvolvimento ecologicamente sustentável. 

O desenvolvimento sustentável, segundo Sachs (1993), são as mobilizações de uma 

sociedade em plena participação nas escolhas, fazer com que os serviços sociais ambientais e 

os recursos naturais sejam necessários para que as necessidades sejam satisfatórias para os 

produtores e consumidores. Para Ferreira (2007), sustentar significa resistir, apoiar, conservar 

e suportar, entre outras definições. 
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As diversas definições sobre desenvolvimento sustentável, foram evoluindo e se 

enquadrando nas organizações, a Logística Reversa têm em seu principal objetivo atender os 

princípios de sustentabilidade ambiental, através da conscientização das empresas no 

momento de uma compra da matéria prima, no período de um processo produtivo, até o 

destino final da mercadoria. (CUNHA ET AL, 2014) 

Neste contexto, se insere o conceito de logística reversa, área da logística empresarial 

que planeja, opera e controla o fluxo e informações do retorno de produtos pós-consumo e 

pós-venda, respectivamente, aos ciclos de negócios ou produtivo, agregando-lhes valor 

econômico, ecológico, legal, de imagem corporativa, entre outros (LEITE, 2005). Além disso, 

as empresas preocupadas com a imagem corporativa perante as críticas da sociedade em 

relação às questões ambientais tem transformado a adoção de políticas da Logística Reversa 

como vantagem competitiva. (LACERDA, 2002) 

O tema logístico reverso tem duplo entendimento de importância. O que mais se tem 

observado é o enfoque da preservação do meio ambiente justificando a importância dada ao 

tema na atualidade. Esse entendimento é corroborado por Leite(2009), onde a logística 

reversa além de ser uma ferramenta operacional para minimizar o impacto ambiental pelos 

resíduos e produtos pós-consumo, mais todo o impacto que o mesmo ocasionará ao longo do 

ciclo da sua vida. 

O enfoque financeiro de acordo com Mascarenhas e Silva (2013), também contribui 

para as empresas implementarem estratégias de logística reversa através das leis ambientais e 

o incentivo de práticas de devolução do produto por meio de serviços logísticos, assim 

podendo gerar vantagens competitivas e sustentáveis como a diferenciação da marca e 

fidelização de clientes. 

Devido aos debates sobre o tema em pauta, Possidônio (2014), simplifica o 

desenvolvimento sustentável de forma seguinte: 
“Atualmente, discute-se muito sobre o desenvolvimento de forma sustentável, 
porém ele somente será alcançado quando houver a sensibilização ambiental por 
parte dos agentes envolvidos no assunto, visando a melhor forma de se utilizar os 
recursos naturais e dos instrumentos de preservação do meio ambiente”. A ideia de 
reutilização dos recursos, uma ou várias vezes, dá a dimensão da importância de 
promover essa promoção de sustentabilidade.” 

 

Baseando-se no texto acima, sobre a crescente necessidade pela reciclagem no Brasil. 

Rocha(2006) comenta que esse processo além de reduzir a quantidade de resíduos nos aterros, 

possibilitaria a geração de empregos em unidades de reciclagem, principalmente dos grupos 

sociais que sobrevivem do lixo, tal ação também contribuiria para minimizar os problemas 
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ecológicos oriundos da falta de matéria-prima retirada da natureza e a implementação de  uma 

educação ambiental visando um novo olhar diante da utilização de materiais produzidos e 

descartáveis. 

 

1.2. Produção de resíduos e Política Nacional Resíduos Sólidos (PNRS)  

No que se refere a Política Nacional de Resíduos Sólidos  - PNRS é um marco brasileiro 

para a gestão dos resíduos sólidos no Brasil e, nesse contexto, a logística reversa tem um papel 

crucial. Desenvolver uma gestão de resíduos eficiente é de suma importância, embora possa 

parecer complicado e burocrático. Entretanto é fundamental para que as organizações evitem 

prejuízos e minimizem os impactos ambientais, sociais e econômicos que suas atividades 

podem causar. (BRASIL, 2010). 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos, se torna uma regulamentação essencial no 

que tange o manejo arbitrário de resíduos sólidos. Além de conter instrumentos para permitir 

o avanço do país no combate aos principais problemas causados pelo descarte inadequado de 

resíduos sólidos. Desse modo, as organizações se veem obrigadas a elaborarem planos 

eficazes de gerenciamento. (BRASIL, 2010). 

É bom lembrar que a PNRS  possui diversos objetivos estratégicos necessários para sua 

correta operacionalização e dentre estes uma grande parte está relacionada com a logística 

reversa. Alguns desses objetivos são de acordo com a forma da lei, Capitulo II, parágrafo 7º, 

incisos III a IX.(BRASIL, 2010) 
III - estímulo à adoção de padrões sustentáveis de produção e consumo de bens e 
serviços;  
IV - adoção, desenvolvimento e aprimoramento de tecnologias limpas como forma 
de minimizar impactos ambientais;  
V - redução do volume e da periculosidade dos resíduos perigosos;  
VI - incentivo à indústria da reciclagem, tendo em vista fomentar o uso de matérias-
primas e insumos derivados de materiais recicláveis e reciclados;  
V - redução do volume e da periculosidade dos resíduos perigosos;  
VI - incentivo à indústria da reciclagem, tendo em vista fomentar o uso de matérias-
primas e insumos derivados de materiais recicláveis e reciclados;  
VII - gestão integrada de resíduos sólidos;  
VIII - articulação entre as diferentes esferas do poder público, e destas com o setor 
empresarial, com vistas à cooperação técnica e financeira para a gestão integrada de 
resíduos sólidos;  
IX - capacitação técnica continuada na área de resíduos sólidos;  

 
 

Segundo Valle et al. (2014, p.16), dentre os princípios desta Política, alguns estão 

diretamente associados à logística reversa: prevenção e precaução; poluidor - pagador e protetor -

recebedor; a visão sistêmica que considere as variáveis tecnológicas, econômicas, culturais, 

sociais, ambientais e de saúde pública; o desenvolvimento sustentável; a eco eficiência; a 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm
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cooperação entre diversos setores da sociedade; e o reconhecimento do resíduo sólido 

reutilizável ou reciclável como bem econômico de valor social, gerador de trabalho e renda. 

Sabe-se ainda que, a legislação exige que as empresas ajustem seus procedimentos e 

implantem o sistema de logística reversa de maneira a contribuir para a preservação do meio 

ambiente, seja com a utilização de matéria prima reciclada ou descarte adequado. 

O custo de oportunidade da não utilização da Logística Reversa é evidente, pois 

reutilizar a baixo custo o que já foi fabricado, bastando apenas utilizar um controle eficiente 

de retorno à produção dos insumos sólidos pós-venda, é tarefa básica para a empresa; o custo 

ambiental consequente, que moverá recursos inimagináveis aos governos; dessa falta de 

controle desses materiais, como despesas sanitárias, representam alguns dos motivos para a 

correta destinação deles.  Para Faria e Pereira (2012, p. 132): 
“A primeira consequência para a sociedade, da poluição gerada por excesso de 
produtos pós-consumo que não retornaram ao ciclo produtivo é o custo de 
destinação final desses excessos e, para as empresas, o custo da repercussão negativa 
em sua imagem corporativa e possíveis multas por infringir a legislação. Em uma 
análise mais profunda, os custos ultrapassam essas duas dimensões, tanto para a 
sociedade quanto para as empresas, constituindo os denominados custos ambientais, 
incorridos pelo impacto dos produtos no meio ambiente. Agrega-se valor ambiental 
ao bem de pós-consumo por meio  do equacionamento de sua logística reversa, de 
modo que se recapture o valor correspondente a esses custos ambientais, que nem 
sempre são bem mensuráveis.” 
 

As empresas transferem para o governo e a sociedade a missão de recolher dejetos 

sólidos ou líquidos produzido pela sociedade, como se o efeito da venda dos produtos e 

mercadorias fosse de responsabilidade dos clientes que consumiram seus bens e serviços; na 

prática, essa mentalidade além de ser muito onerosa e descontrolada socialmente, apenas 

torna-se um jogo de ‘empurra’ entre as partes do processo cíclico das transferências de 

propriedade da cadeia produtiva. Durante a produção serão pagos impostos, porém não gera 

obrigação única do governo de dar destino a esses dejetos. 

O art. 51 da Lei 12.305 de 2010, que trata das diretrizes da PNRS, apresenta multa ao 

descumprimento dos seus preceitos legais e impõe obrigação às empresas, independentemente 

da existência de culpa (sejam estas do ramo de indústrias, atacados ou varejos), a reparação 

dos danos causados ao meio ambiente, seja por ação ou omissão das pessoas físicas ou 

jurídicas que importe inobservância aos preceitos da devida Lei ou de seu regulamento, sendo 

sujeitos as sanções previstas em lei, em especial às fixadas na Lei no 9.605, de 12 de fevereiro 

de 1998, lei esta que “dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas 

e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências”, em seu regulamento 

(BRASIL, 2010). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9605.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9605.htm
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Vale salientar, que o entendimento da falta de consciência na gestão dos resíduos, por 

parte dos empresários, surge a concepção de Lambert et al. (1998 apud FONSECA et al., 

2006), o fato que existe a cultura dos fabricantes não se sentirem responsáveis pela destinação 

dos seus produtos após o consumo. Acontece que a maioria dos produtos usados são 

descartados de maneira imprópria ou são incinerados com danos consideráveis (muitas vezes 

imensuráveis) ao meio ambiente. As legislações recentes, oriundas de reflexões mais 

conscientes dos consumidores e sendo estas mais severas, levam as empresas a repensarem 

suas responsabilidades sobre seus produtos após o uso. 

Analisando os impactos ambientais do tradicional sistema de logística mundial (apenas 

armazenagem e transporte, com fraca Logística reversa de Pós-Consumo). Arrieta (2015) faz 

a ligação entre Economia Circular e Logística Reversa, explicando que na atualidade, o 

sistema econômico está fortemente impactando a natureza, reduzindo a reação da natureza a 

essas agressões. A capacidade de sustentabilidade do planeta tem caído a níveis preocupantes. 

Como exemplo, o óleo de cozinha, segundo Santos (2009), só no Brasil é descartado, 

irregularmente, 9,0 bilhões de litros/ano desse óleo usado, sendo apenas 2,5% reciclado. O 

restante seria descartado inadequadamente junto ao meio ambiente.  

Com isso, o desenvolvimento e sistematização dos fluxos de resíduos a partir da 

logística reversa consegue inserir esses óleos de cozinha em um novo clico produtivo a partir 

da produção de biodiesel (FRANÇA; GUARNIERI; SÁ DINIZ, 2016), atendendo, assim, 

uma das metas do art. 7º inciso II da PNRS (BRASIL, 2010). 

 

 

1.3. Biodiesel e suas derivações 

O biodiesel surgiu mundialmente como uma alternativa promissora aos combustíveis 

minerais, derivados do petróleo. O caráter renovável torna o produto uma fonte importante de 

energia no longo prazo. Outra característica importante é sua contribuição para a melhoria da 

qualidade do ar, devido à redução na emissão de gases poluentes e enxofre. O fato de ser 

facilmente utilizado em motores a diesel como aditivo, sem necessidade de adaptação, torna o 

biodiesel uma alternativa mais viável do que outras fontes de energia alternativas, como o 

GNV (Gás Natural para Veículos) ou a energia elétrica (ABIOVE, 2003).  

Como o diesel é de origem petrolífera, ele tem período estimado de esgotamento de 

suas reservas no mundo todo, e em poucas décadas, a aposta é que o biodiesel será produzido 

pelas lavouras em larga escala, e também será o maior concorrente do etanol e da gasolina 
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combustível, mas de maneira gradativa, como ocorre hoje com o diesel. Lucena (2004, apud 

ZOUVI; ALBANUS et al., 2012), cientificou que o biodiesel é uma realidade em vários 

países em muitos continentes. Alguns países como Estados Unidos, Malásia, Japão, Austrália, 

Alemanha, França e Itália já produzem e consomem o produto comercialmente e em escala 

industrial.  

Com relação ao mercado potencial de combustível norte americano e mundial, a 

substituição do petróleo será feita pelo biocombustível, por ser renovável através do plantio 

de lavouras de uma grande variedade de produtos agrícolas (como soja, girassol, etc.); o 

petróleo levou milhões de anos de decomposição para chegar ao atual estágio de consumo, e 

suas reservas estão com os anos contados. Os norte-americanos estão apostando em biodiesel, 

de acordo com Little (2016), a produção de biodiesel nos Estados Unidos cresceu bastante na 

última década, impulsionada por mudanças nas leis federais e também por incentivos dados 

por governos locais – no país a autonomia dos Estados para criação de novas normas é bem 

maior do que no Brasil.  

Como não existe uma regra nacional que estipule um percentual mínimo de mistura no 

diesel fóssil, mas uma integração com a indústria de combustíveis permite uma ampla rede de 

comércio e a produção distribuída em diferentes regiões. Fazendo uma comparação, citamos o 

caso do Brasil: 7% era a proporção máxima de biodiesel no diesel atual até 2016; após 

sancionada a lei nº 13.263 de 2017, que autoriza a elevação na mistura de biodiesel para 8% 

em 2017 e gradativamente o aumento até 10% até o ano 2019 (FERRÉS, 2016). Nos Estados 

Unidos, o biodiesel é utilizado em misturas que vão de 2% a até 100%, dependendo da 

aplicação e do consumidor (LITTLE, 2016). O biodiesel tem suporte da cadeia de diesel, seu 

emprego é favorecido em função da infraestrutura existente. É usado em caminhonetes, 

tratores, varredores de rua, transporte escolar, veículos limpa-neves e até em barcos e sistemas 

de aquecimento doméstico. O uso de biodiesel é diverso quanto o próprio motor a diesel.  

Na Europa, as leis tendem a responsabilizar os produtores e demais agentes diretos da 

cadeia produtiva pelos problemas e estruturação dos canais reversos de seus produtos. O ônus 

da coleta seletiva e da redução de resíduos sólidos recai sobre os produtores.  O Japão é um 

dos países mais desenvolvidos em reciclagem de materiais, porém, tem baixa intervenção 

governamental em relação aos índices de reciclagem, apesar de apresentar os maiores índices 

de reciclagem do mundo, chegando em torno de 60% na maioria dos materiais recicláveis, 

como papel, embalagens, baterias, etc. No Brasil já foi criado em 1998 o Programa Brasileiro 

de Reciclagem pelo Ministério da Indústria e Comércio, justamente para propor uma 
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legislação e diretrizes na área ambiental e reciclagem. Vários aspectos envolvendo logística 

reversa de pós-consumo estão sendo tratados em propostas de lei no congresso. 
 

1.3.1.  Processo da reciclagem do biodiesel 

A reciclagem dos óleos residuais utilizados na fritura de alimentos possibilita a 

produção de variados compostos, servindo então como uma importante matéria prima. Lago 

(2013) em estudo de logística reversa, legislação e sustentabilidade, utilizando modelo de 

coleta de óleo de fritura residual como matéria prima para a produção de biodiesel, afirma que 

o óleo de fritura residual pode retornar para as diversas cadeias produtivas, por exemplo, 

como: ração, sabão e biodiesel. 

Em relação à produção de biodiesel utilizando óleo de fritura, esta alternativa torna-se 

ainda mais atraente pelo fato de se usar um subproduto da alimentação, que seria descartado 

na maioria das vezes de forma imprópria, e agora sendo utilizada para a produção de um 

combustível, fortalecendo ainda mais o processo de reciclagem.  

No tocante, Bezerra (2015) acrescentou que a ocorrência de inserção de uma fonte 

energética sustentável tem como consequência muitos benefícios diretos e indiretos para 

sociedade em geral, como absorção de mão de obra, crescimento de renda, elevação de 

consumo, redução de custos com saneamento urbano.  

Em tal contexto, e segundo CEMIG e WWF (2012, apud NASCIMENTO; ALVES, 

2016), o Brasil detém um imenso potencial de produção de energia, principalmente quando se 

refere ás fontes alternativas renováveis de energia. O problema reside na implementação 

dessas tecnologias, fontes em que se encontram muitas dificuldades. E ainda afirmam que as 

fontes de energias alternativas renováveis estão crescendo em vários países motivados pelos 

impactos ambientais produzidos pelas energias não renováveis de origem fóssil (gás natural, 

carvão mineral e combustíveis nucleares, em razão da luta contra o aquecimento global).   

Para a Agência Nacional do Petróleo - ANP (2018), o biodiesel é classificado como 

um combustível renovável oriundo da transesterificação, ou seja, processo químico de quebra 

de moléculas grandes de ésteres, em partículas mais simples. Os triglicerídeos presentes nos 

óleos e gordura animal reagem com um álcool primário, metanol ou etanol, gerando dois 

produtos: o éster e a glicerina. “O primeiro somente pode ser comercializado como biodiesel, 

após passar por processos de purificação para adequação à especificação da qualidade, sendo 

destinado principalmente à aplicação em motores de ignição por compressão (ciclo Diesel).” 

Além disso, observa outras melhorias, tanto para o meio ambiente como para sociedade, com 
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a utilização do biodiesel, como: redução das emissões de gases do efeito estufa, além de 

fomentar a geração de empregos no setor agrícola, através de postos de trabalho e 

investimentos de novas indústrias. Por isso a importância da conscientização da população 

para coleta e reciclagem deste produto, dando uma destinação correta para tal.  

O Biodiesel é um produto biodegradável e não tóxico (RAMOS, 1999), que se obtém 

de diferentes matérias-primas, tais como óleos vegetais diversos (mamona, dendê, soja, 

girassol, amendoim, algodão, etc.), e gorduras animais, óleos e gorduras residuais, por meio 

de diversos processos. Estima-se ainda que, os brasileiros consomem aproximadamente três 

bilhões de litros de óleo de cozinha por ano. Normalmente, após utilizados, parte desse óleo é 

jogado na rede de drenagem pluvial e rede de esgoto. Isso acarreta aumento do custo no 

tratamento dessas redes em até 45% e também causa o entupimento das tubulações. 

Nesse sentido, observa-se que não é uma tarefa fácil unir conservação do meio 

ambiente e desenvolvimento econômico. Entretanto, pequenos gestos ajudam a preservar o 

meio ambiente e fazer desse planeta um lugar melhor para as futuras gerações. Para isso, a 

busca por soluções destinadas à preservação ambiental tem sido debatida na sociedade desde 

algumas décadas, e é um tema que pode ser abordado por diversos parâmetros de estudo, 

incluindo o empresarial.   

Considerando a crescente importância deste processo nos contextos ambientais e 

organizacionais, o presente trabalho objetivou caracterizar como deve ser feito o processo do 

uso da logística reversa para os resíduos de óleos vegetais, através de um projeto de 

viabilidade econômica de biodiesel em uma distribuidora de alimentos da grande Recife, 

Pernambuco, Brasil.  

https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/educacao/ajudando-meio-ambiente.htm
https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/educacao/ajudando-meio-ambiente.htm
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2. METODOLOGIA 

 

2.1. Local de estudo 

A Distribuidora de Alimentos, onde foi realizada a pesquisa, está localizada na região 

metropolitana do Recife, no Estado de Pernambuco, numa área considerada centro comercial / 

industrial. Há cerca de 20 anos atua no mercado logístico, no início ocupava apenas uma área 

de 600 m²; atualmente ocupa uma área de 6000 m², e conta com uma equipe de 

aproximadamente 300 empregados, sendo (um número de 70 empregados no setor de 

logística, e 03 responsáveis pela logística reversa); os demais em outras áreas. O status da 

empresa é de médio porte. Suas filiais atuais: João Pessoa, Paraíba, e outra, em Caruaru, 

agreste pernambucana, atendendo até a região do Alto Sertão. 

 

2.2. Método de pesquisa 

Os dados utilizados nesta pesquisa basearam-se na aplicação de questionários in loco 

que abordaram a estrutura física e operacional da empresa. Para as amostras das interpelações 

foram entrevistados os empregados que atuam e respondem pelo setor logístico. As 

entrevistas ocorreram em três fases (visitas) entre 2017 e 2018. O período de apuração das 

amostras se deu na primeira visita, do ano de 2017, enquanto a segunda e terceira em 2018, 

matinal e noturna, respectivamente. Foram aplicados dois questionários complementares entre 

si, com perguntas nas modalidades objetivas (duas perguntas) e subjetivas (dezessete), 

totalizando em 19 perguntas. 

Para atingir os fins propostos neste trabalho, aliar logística reversa e meio ambiente, 

procurou-se primeiramente as definições sobre temas como Logística Reversa – de pós-venda 

e pós-consumo –, reciclagem, biodiesel e outros; o valor do alcance do tema, e sua viabilidade 

social (aplicabilidade) são fundamentais ao êxito do propósito: desenvolvimento sustentável. 

Aliar metodologia científica à prática profissional de resolução de problemas é ponto 

essencial nessa tarefa. Silva e Menezes (2005 p. 16) explicaram a pesquisa assim: 
“O trabalho científico, propriamente dito, é avaliado, segundo Demo (1991), pela 
sua qualidade política e pela sua qualidade formal. Qualidade política refere-se 
fundamentalmente aos conteúdos, aos fins e à substância do trabalho científico. 
Qualidade formal diz respeito aos meios e formas usados na produção do trabalho. 
Refere-se ao domínio de técnicas de coleta e interpretação de dados, manipulação de 
fontes de informação, conhecimento demonstrado na apresentação do referencial 
teórico e apresentação escrita ou oral em conformidade com os ritos acadêmicos.” 
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Amaro (2016, p. 90) enfatiza bem a utilização de pesquisa qualitativa na modalidade 

estudo de caso, para o estudo de empresas em plena atividade, das quais se estuda seu 

funcionamento e os resultados correspondentes. Para Amaro (2016), o uso da pesquisa 

qualitativa dá-se quando “(...) se almejava obter conhecimento aprofundado das capacidades 

operacionais nas organizações, pois cada empresa representa uma unidade de análise. Assim, 

as informações acerca das organizações serão cruzadas, no intuito da obtenção de um 

diagnóstico do fenômeno objeto da pesquisa.” É nesse contexto que a pesquisa concentrou 

esforços para apresentar os dados mais fidedignos à realidade da operadora logística, tanto 

sob o aspecto da estrutura, quanto ao das operações e dos recursos humanos existentes. 

Como o produto que mais agride o meio ambiente, se incorretamente descartado, é o 

óleo vegetal, buscou-se a melhor forma de reciclá-lo de maneira sustentável. Como a empresa 

trabalha com este tipo de produto, torna-se viável a criação de uma rede de parcerias através 

de fornecimentos de tanques plásticos de 100 litros (custo da Distribuidora), para seus 

parceiros. Com isso, a criação de agendamento da coleta do óleo descartado, por parte da 

empresa, deve ser feito de acordo com a oferta do produto. 

 

2.3. Seleção da máquina de produção de biodiesel 

A transesterificadora, máquina que retira a glicerina dos óleos vegetais e de óleos 

saturados, chamados óleos de frituras, e os transforma em biodiesel, variam seus custos 

(Anexo 1), ao câmbio brasileiro, entre R$ 18.900,00 a 21.700,00 (com acréscimos de taxas 

aduaneiras que elevam esses valores em 44,34%), ou seja, um investimento que traz 

benefícios de curto e longo prazos.  

A produção de biodiesel é apresentada sob a ótica de medição de tempo em dias, 

meses e anos; considerando os trabalhos em 22 dias úteis, a cada 30 dias, e considerando 12 

meses no ano. Trazendo o valor referencial do diesel sendo R$ 2,68 (média dos postos de 

combustíveis). O custo de produção do biodiesel é de R$ 0,70 por litro, e o confronto desses 

valores representa a economia feita pela empresa, segundo seu referencial de investimento. A 

capacidade de produção em relação à demanda é ponto importante na viabilidade do projeto. 

O impacto ambiental causado pelo descarte do óleo vegetal na natureza, leva em conta 

que cada litro desse óleo polui cerca de 20.000 litros de água. O cálculo de produção das 

transesterificadoras, em unidade internacional de volume por litro, conforme a equação 

abaixo. 
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L = UK(gal)
0,21997

       Equação 1 

onde: 

UK é a unidade galão britânico; 

0,21997 é o fator em litros.  

Obs.: 01 (um) galão (britânico) equivale a 4,55 litros. 

 

A energia elétrica gasta no processo de reciclagem é um fator a ser contabilizado para 

a viabilidade do projeto, este tem como parâmetro gasto de 12 kw/h (kilowatts / hora), ou seja, 

a cada hora de produção de biodiesel a energia custa R$ 11,86. A velocidade de produção do 

biodiesel é de 30 litros por minuto, levando em consideração que neste tempo já foram 

adicionados os catalisadores (que necessitam de repouso de 24 horas para as reações químicas 

dos ésteres). 

 

2.4. Cálculo para definição de quantidade de parcerias necessárias para coleta do 

resíduo oleífero 

Na análise da capacidade de geração de resíduo de óleo, dos colaboradores, levou-se 

em consideração o volume médio de produção desse rejeito nos estabelecimentos: 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑏𝑏𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑏𝑏𝑅𝑅𝑏𝑏 =  Ó𝑏𝑏𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑟𝑟𝑅𝑅𝑟𝑟𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅  𝑥𝑥  0,9  Equação 2 

Onde: 

0,9 é o coeficiente de ajuste para o rendimento. 

 

Por levar em consideração que cada litro de óleo adicionado dos catalisadores 

(metanol e soda cáustica), obtém-se um rendimento de 90% do valor inicial. Para se calcular a 

quantidade de parcerias mínimas necessárias ao processo, utiliza-se um coeficiente simples de 

correção para o rendimento utilizado. Este calculo é realizado para equilibrar a quantidade de 

óleo aproveitado pela empresa (rendimento por litro em 90%) vezes a capacidade de oferta de 

cada empresa: 

𝑁𝑁ú𝑅𝑅𝑅𝑅𝑟𝑟𝑅𝑅 𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑟𝑟𝑃𝑃𝑅𝑅𝑟𝑟𝑅𝑅𝑃𝑃𝑏𝑏 =  𝑝𝑝𝑟𝑟𝑅𝑅𝑅𝑅𝑝𝑝çã𝑅𝑅 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑏𝑏𝑃𝑃𝑏𝑏 𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑟𝑟𝑅𝑅𝑟𝑟𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅  𝑥𝑥  1,11 Equação 3 

Onde: 

A produção mensal de rejeito é contabilizado em L pelo estabelecimento, como, por exemplo, 

restaurantes. 

1,11 é o coeficiente de correção  
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2.5. Aplicação de questionários 

O método utilizado foi baseado na aplicabilidade de questionário qualitativo-

exploratório (Anexo 2) para viabilizar o estudo de caso, além da pesquisa bibliográfica e 

documental que deram o suporte para confecção dos resultados. Os questionários da pesquisa 

qualitativa-exploratória, estudo de caso, englobam primeiramente na parte I a pesquisa geral 

sobre estrutura e condições de trabalho; problemas comuns da parte de logística reversa, entre 

outros, com visitas e aplicação direta de questionário nas entrevistas, isto é; com participação 

dos entrevistados, além da análise de campo anotadas e fotografias da pesquisadora in loco; e 

na parte  II, aprofundou-se na resolução do problema mais relevante relacionado à logística 

reversa, existentes nessa área, com solução viável ambiental e economicamente sustentável, 

que foi a reciclagem de óleo de cozinha no pós-venda e no pós-consumo, como viabilidade 

técnica,  de custos e  vantagens financeiras e ambientais.  

Na aplicação dos questionários: As entrevistas na fase I (perguntas de exploração) 

foram fundamentadas primeiramente no entendimento do modus operandi do processo de 

Logística Reversa existente na empresa, seus problemas (pontos fracos do sistema, aspectos 

produtivos que causem mais prejuízos, e que fossem potencialmente danosos às operações da 

empresa, como também ao meio ambiente). Já na fase II, é apresentado o resultado das 

opiniões dos empregados, de forma específica quanto à destinação para reciclagem dos 

produtos segregados.   

Para a implantação do processo de reciclagem na Distribuidora de Alimentos para 

analisar-se a viabilidade da produção do biodiesel, em condições operacionais atuais, a 

investigação realiza na empresa foi diretamente nas operações típicas de operador logístico, 

como: carregamento, descarregamento, armazenagem e controle de estoques. 

A forma da apresentação dos dados foi feita por tabelas e figuras de representação, 

mostrando a viabilidade do projeto. Essa pesquisa auxilia na compreensão de empresas que 

lidam com o produto: óleo de cozinha. É preciso alertar para os perigos do descarte incorreto, 

e sobre a possibilidade de tornar as empresas do ramo de logística e alimentícia, em 

autossustentáveis ao reciclarem seus ‘dejetos’ antes altamente poluentes, para a modalidade 

biodegradáveis, apresentando os pontos positivos do processo, tanto ambientalmente, quanto 

sócio economicamente. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1. Logística reversa na empresa 

Através das respostas obtidas pelos questionários elaborados, pode-se estabelecer um 

perfil dos 70 empregados e dos 03 supervisores responsáveis pela área logística na 

distribuidora de alimentos, quanto ao conhecimento sobre a reciclagem, além de serem 

coletados dados quantitativos com relação ao consumo, foram coletados dados da reutilização 

do óleo de cozinha.  

Foi observado e questionado quanto ao processo da logística reversa, existente na 

distribuidora em discussão, inclusive sendo executado e coordenado pelo gestor e 

funcionários do setor operacional. Em contra tempo, o que mais chamou atenção foi quando 

um caminhão carrega as mercadorias e as levam para os proprietários, estes remetem de volta 

com as devoluções daquilo que não desejam, seja por problemas de avarias nas embalagens 

secundárias ou terciárias, produtos estes próximos ao vencimento ou com problemas nas notas 

fiscais, porém a empresa por não fazer o processo de descarte ou reaproveitamento correto 

guardam as mercadorias em local impróprio ao ideal (junto à prateleiras dos produtos 

estocados sem defeitos), para receberem uma das seguintes destinações: 

• Ser segregado para vender em mercado secundário; 

• Ser segregado para o descarte apropriado (ou não). 

Com questionamentos aos empregados, o tratamento dado pela Logística reversa, com 

relação a esses produtos devolvidos, é que existe uma área específica para armazenagem dos 

resíduos sólidos; são três as modalidades básicas dos produtos segregados: os avariados, os 

vencidos e os passíveis de troca dos fornecedores, a pedido direto dos clientes. O armazém 

geral possui capacidade de acondicionar todas as mercadorias que transitam e ficam estocadas 

nele, com endereços correspondentes. Vale mencionar neste contexto que, os itens mais 

trocados ou descartados são os que possuem mais atividades-fim (embalagens, mercadorias 

vencidas, danificadas) ou materiais acessórios (pneus, baterias, pallets, óleos). 

Filho (2007) explicou que vários fatores podem causar danos físicos às mercadorias, e 

as empresas e seus operadores vêm procurando reduzir essas perdas por avarias. A maioria 

das avarias ocorre por falta de treinamento ao pessoal qualificado para as funções, 

desarrumação dos produtos nas carrocerias dos caminhões, fragilidade das embalagens dos 

produtos, má conservação das linhas rodoviárias.  
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Para o autor Filho (2007), a empresa segrega os produtos que necessitam de 

destinação, alocando-as por gêneros: alimentícios, rações para animais, produtos de limpeza e 

higiene; cada um desses produtos (em lotes ou não) se vencidos, vão aos lixões, e quando 

apenas apresentam danos superficiais, podem ser vendidos por valor bem abaixo do mercado. 

Então, como entende-se que a logística reversa de pós-venda tem a função de resolver a 

destinação (própria ou terceirizada) de fluxo físico dos bens considerados de pós-venda, com 

ou sem uso, que retornam às cadeias de distribuição diretas, mas que necessitam de valor 

agregado para suprir a queda do valor comercialmente afetado durante o pós-venda (LEITE, 

2009).  

Neste âmbito, entende-se que parte dos bens de pós-consumo deverá ser reintegrado 

ao ciclo produtivo através de canais reversos de reciclagem. Só que nesse processo, ocorre 

uma revalorização de seus materiais constituintes, e essa reintegração ao ciclo produtivo pode 

ocorrer de duas maneiras: na fabricação de um produto similar ou um produto distinto ao que 

lhe deu origem (IZIDORO, 2015).  

Dessa forma ficou bem entendido e com precisão, que há motivos de perdas no Setor 

de Logística Reversa, assim trabalham com uma margem de perdas em torno de 2% do total 

dos produtos que passam pelas suas operações, sendo parte por motivos externos (já chegam 

no galpão danificados ou vencidos), e parte dos danos ocorre dentro do galpão da própria 

distribuidora. As datas (prazos de validade) e o estado físico das mercadorias são 

acompanhados semanalmente. O propósito da análise é auxiliar para o melhoramento do 

sistema de movimentação de mercadorias, evitando os danos a elas, para que a implantação da 

reciclagem não incentive a precariedade das operações, independente dos motivos que levam 

aos desperdícios e perdas; as parcerias com estabelecimentos de pós consumo de óleo é a 

meta maior para futuros exercícios financeiros. 

Baseando-se nas respostas dos empregados da Distribuidora de Alimentos, lotados no 

setor de logística reversa, conclui-se que a movimentação e armazenagem de cargas de 

alimentos possui uma capacidade estimada mensal de cerca de 100 toneladas por dia de 

inúmeros produtos, ou seja, representa um estoque total de clientes aproximado de 1000 

toneladas. Receita aproximada de 100 milhões, em reais (R$), em movimentação anual. Desse 

total, 2% representa desperdício, ou seja, para cada tonelada de carga movimentada, 20 kg é 

perda por motivos alheios à vontade dos clientes ou do operador logístico.  

De acordo com o estudo, o autor Gapski (2003 apud VIEIRA et al. 2008) comentou 

que a melhoria nos níveis de processos logísticos é ainda um dos maiores desafios gerenciais, 
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e a gestão da armazenagem é um desafio diário a ser superado, e as metas de redução de 

custos e o alcance da eficiência de gestão de armazenagem, transporte e distribuição é o que 

se busca em toda empresa de serviços preponderantemente logísticos (atividade principal) ou 

naquelas em que a logística é mais uma atividade interna acessória. 

Enquanto, para Barros (2005) o manuseio das mercadorias é rotineiro e necessita ser 

repetido inúmeras vezes. A taxa de perdas de mercadorias ocorre em grandes escalas, desde 

que proporcionalmente se movimente grandes volumes delas. Isso significa que as atividades 

que exigem esforço humano, cuidado ou prudência, são passíveis de erros (esforços 

ergonômicos, insatisfações com políticas internas, más condições de trabalho ou se falta de 

manutenção de máquinas e equipamento, além das instalações deficitárias).  

A movimentação de cargas elaborada na empresa estudada é conduzida por 

funcionários que trabalham em três turnos e que se revezam. Porém, existem horários 

(principalmente os noturnos) e locais (como corredores, mais afastados da presença de 

fiscalização) onde ocorrem as maiores perdas identificadas de mercadorias estocadas.  

No questionamento foi lançado a pergunta, quanto ao fator mais importante para o 

desenvolvimento da Logística Reversa integral na Empresa, sendo oferecidas nas respostas a 

possibilidade de escolher quatro tipos variáveis como:  

a) Economicidade – baixo custo de implantação; 

b) Rentabilidade – melhor retorno desse investimento; 

c) Políticas de subsídios do governo – isenções fiscais e vantagens creditícias; 

d) Meio-ambiente – sustentabilidade da empresa e marketing ambiental (imagem 

perante os clientes/consumidores); 

Captou-se, então, que a questão da preocupação com o meio-ambiente foi a mais 

valorizada, seguida de rentabilidade, economicidade e políticas de subsídios do governo (esta 

última desconhecida pelos funcionários).  

Hermanns (2005) apresenta a visão de marketing ambiental unido à preocupação com 

a legislação ambiental, o conceito de desenvolvimento sustentável passou a ser assimilado 

pelas lideranças empresariais na forma de Sistema de Gestão Ambiental, incorporando um 

novo modo de produzir sem comprometer o meio ambiente. Movidas pela demanda de seus 

consumidores e exigência do Governo, que estabeleceu uma legislação ambiental cada vez 

mais rígida e determinada, muitas empresas tiveram que adequar seus processos industriais, 

para desenvolver e implantar sistemas de gestão de seus processos e/ou produtos, de maneira 

que os atendessem.  
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Neste sistema, empresários começaram a verificar que uma postura ambientalmente 

correta na gestão dos processos refletia-se diretamente na produtividade, qualidade e, 

consequentemente, em melhores resultados econômico-financeiros. Entre outras questões 

elaboradas e com relação ao assunto em pauta, tivemos como respostas relevantes, quanto à 

estimativa de valores de um setor específico de Logística Reversa (infraestrutura) para ser 

implantada na empresa. Neles, os valores projetados correspondem a produzir 30.000 reais de 

diesel ao mês, conseguindo 32 estabelecimentos comerciais de rede de parceria criada, que 

produzissem óleo de pós-consumo, para alimentar uma estrutura interna de 56.000 reais de 

investimentos. Os resultados do pós-venda e do pós-consumo vão para a reciclagem da 

produção do biodiesel; essa mini-indústria que agrega valor ao óleo de rejeito pode ser 

valorizada mais pelos benefícios que trazem à empresa, que pelos investimentos alocados para 

esse novo setor. 

Dib (2010) afirma que, num futuro próximo existe a possibilidade de haver mudanças 

significativas na maneira de consumo do biodiesel no Brasil. Para ele, a expectativa é que o 

país seja um dos maiores produtores e consumidores de biocombustíveis do mundo, alegando 

que existe internamente a capacidade comprovada de fabricação e utilização do etanol e o 

grande e crescente aumento do número de unidades de produção de biodiesel, além do grande 

incentivo governamental existente. Ressalte-se, ainda, que o elevado preço dos óleos vegetais 

(muitas vezes consideradas especiarias) torna o biodiesel não-competitivo economicamente, 

comparado ao diesel mineral, sendo o investimento do governo necessário para o êxito do 

biodiesel no Brasil.  

Outra situação, considerada como uma das principais dificuldades foram detectadas 

em todos os componentes para a implantação integral da logística reversa, isto é; necessidade 

de sensibilização ambiental dos acionistas (o que pode ser suprida com a demonstração de 

vantagens financeiras para a empresa). A viabilidade do projeto depende da demonstração dos 

benefícios como o projeto apresenta, como a parte de dar uma destinação sustentável aos 

resíduos, e também apresentar reduções nos gastos com o diesel dos transportes. Cavalazzi e 

Valente (2010) afirmam que a logística reversa serve como a agregação de valores que 

ocorrem através da reciclagem e que podem ser provenientes de motivos diversos desde de 

produto devolvido por razões comerciais, erro no processamento dos pedidos, garantia 

fornecida pelo fabricante, defeitos ou falhas de funcionamento, avarias no transporte, 

vencimento de validade, avarias causadas por manuseio, por caso fortuito ou ainda, força 

maior. 



 
 

30 
 

Já na parte de recursos tecnológicos, no sistema da logística reversa, para atender o 

crescente acréscimo de resíduos sólidos, o ideal mesmo seria a implantação de um 

gerenciador de armazenagem (ex. Planilha Excel), ou seja, de controle de entradas e saídas, 

com reconhecimento automatizado dos vencimentos dos estoques, dos volumes exatos de 

ingressos e de egressos de mercadorias. Também a criação de um fluxo constante de 

receptores ou clientes para destinação dos produtos avariados, vendendo no mercado 

secundário; e nessa busca, a saída para destinação dos óleos vegetais originário das operações 

de transporte e armazenagem com problemas, e os de pós-consumo, ou seja, de fornecedores 

como hotéis, restaurantes e domicílios particulares. 

Os resíduos sólidos que foram devolvidos pelas empresas parceiras têm uma área 

específica, são analisados separadamente, dependendo do estado do produto (danificados, 

trocas com fornecedores, avarias, vencidos). Somente o óleo lubrificante tem destinação de 

descarte correto. As demais ficam armazenados ou segregados dentro do depósito, que serve 

para acúmulo e posterior descarte. 

Com relação a estrutura física da distribuidora em questão, estima-se de 8 mil metros 

quadrados de armazém, escritório, oficina, estacionamento de visitantes e área de carga e 

descarga das mercadorias. A estimativa de utilização da área necessária à implantação da 

logística reversa é de 150 m², ficando numa área segregada junto à oficina dos caminhões. 

A empresa possui despesas variáveis médias mensais em torno de 30.000 reais, 

somente com os caminhões que são utilizados nas entregas e recebimentos de mercadorias. 

Vale ressaltar que o óleo de motor (lubrificante) utilizado nas operações, quando renovado, 

será enviado à reciclagem. São ao todo, 25 caminhões na matriz, 04 Empilhadeiras, 01 

transpaleteira e 31 prateleiras.  

Lembrando que o interesse na reciclagem do óleo de cozinha do pós-venda e do pós-

consumo, vem como uma análise prévia desse projeto interno, com o objetivo de viabilizar a 

implantação da reciclagem, e essa ideia da logística pós-venda dos óleos de cozinha 

danificados, levou a empresa a incluir nesse projeto, o óleo de cozinha do pós-uso, ou seja, 

colocar postos de coleta desse tipo de óleo usado, em lugares fixos, e preparar um marketing 

de custo baixo e eficiente; também buscar fornecedores de óleos, como restaurantes, que 

despejam em média 100 litros de óleo usado, por mês, no meio ambiente. O interesse pela 

reciclagem é uma das metas para a difusão deste trabalho acadêmico, pelas contribuições 

sociais e ambientais, agregando mais força na operação logística e aos trabalhadores, 

difundindo tecnologias e procurando despertar aos empresários para novos meios de 
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economizar custos e, ao mesmo tempo, gerar marketing ambiental.  Os óleos segregados por 

danos estruturais ou com data de validade vencida não possuem destinação específica  

Com essa rede de parceiros torna-se bastante interessante para efetivação desse 

projeto, visto que, existe uma área física dentro do estabelecimento capaz de abrigar a 

reciclagem interna de biodiesel, já a parte externa, ao lado, encontra-se uma oficina própria de 

manutenção dos caminhões. Os caminhões são abastecidos com diesel e a empresa tem uma 

despesa alta mensal, contanto tem-se, então, dois pontos positivos para o projeto: a 

reutilização do óleo de cozinha como biodiesel, baixando os custos médio com diesel do frete, 

que gira em torno de 30.000,00 reais; e o volume de óleo usado que será reciclado. Para o 

projeto em estudo seria o ideal na geração de biodiesel, pois há uma necessidade mensal de 

geração desse combustível. Como observado, aproximadamente 815 litros de diesel/mensais 

produzidos, em média 30 litros de óleo vão para o descarte/mercado secundário (vendido a 

baixo custo).  

A ideia inicial foi reciclar óleo de cozinha do pós-venda, mas o do pós-consumo foi 

agregado para viabilizar o processo economicamente; este último obtido através dos clientes 

parceiros. A empresa segundo o responsável pelo setor de logística, está disposta a investir 

neste setor de reciclagem, se comprovada a redução de custos com combustíveis utilizados 

mensalmente pela frota da empresa através do processo de transesterificação. Será importante 

para essa questão um payback de no máximo 6 meses, e o investimento avaliado sairá por no 

máximo R$ 55 mil. Área própria em anexo à oficina, lado externo do depósito.  

3.2. Análise da transesterificação 

Para levantamento da capacidade produtiva e viabilidade de transesterificação, foram 

pesquisadas máquinas de três continentes, junto a seus custos; as máquinas são elétricas, com 

capacidades de produção de diesel – através da reciclagem de óleo de cozinha do pós-uso ou 

do pós-consumo (ou seja, não importa a qualidade ou nível de pureza do óleo), – em litros por 

minuto, com preços que variam de R$ 18.900,00 a 21.700,00, sendo que as máquinas 

estrangeiras devem ser acrescidas de impostos aduaneiros, que elevam o valor em torno de 

44,34% dos valores de cotação de mercado. É uma aquisição que traz vantagens de curto e 

longo prazo, pois representam investimentos importantes em vários aspectos já mencionados 

para a empresa.  

Foi escolhido, como parâmetro de cálculos, o produto transesterificador 01 que 

somado aos impostos aduaneiros, e atualizado à taxa de câmbio do dia pesquisado, apresenta 

um valor total de R$ 27.279,46 (da máquina 01 escolhidas). 
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3.2.1. Viabilidade e agregação de valor–estimativa de produtividade 

Apresenta-se o demonstrativo da produção de biodiesel, através do uso de óleo de 

cozinha do pós-uso de restaurantes parceiros, e do pós-consumo; os dados que foram 

coletados demonstram as vantagens do uso dessa tecnologia altamente propícia à preservação 

ambiental, e que dá sustentabilidade, de acordo com as ramificações de parcerias na busca 

pelo aperfeiçoamento da utilização dos recursos altamente recicláveis: são levantadas as 

estimativas de produção em três intervalos de medição de tempo: dia, mês e ano; 

considerando os trabalhos em 22 dias úteis, a cada 30 dias, e considerando 12 meses no ano, e 

quanto ao valor referencial do diesel sendo R$ 2,68 na média dos postos de combustíveis; as 

perspectivas elencadas são a necessidade média de produção, a capacidade de produção das 

transesterificadoras, o tempo de produção necessário e os jus-in-time das operações da 

empresa e da produção de biodiesel. 

3.2.2. Análise do custo variável de produção da reciclagem 

A representação da análise do custo variável representa o valor médio do que se gasta 

com diesel, em relação às operações. As variáveis são os valores atuais do diesel no mercado 

nacional e o valor da produção do biodiesel. Considerando que o diesel atual custa R$ 2,68 e 

o custo de produção do biodiesel é de R$ 0,70, a demonstração mostra a economia financeira 

sobre o que se gasta com o diesel fóssil e o diesel renovável e menos poluente (Tabela 1). 

 
Tabela 1. Custo variável de produção diesel – comparação das modalidades petrolífera e vegetal. 

CAPACIDADE DE PRODUÇÃO DIA MÊS ANO 

Necessidade Média Geração 509,10 L 11.200 L 134.400 L 

1 - Valor (R$) gasto nos intervalos 
(Diesel petrolífero) a 2,68 reais / litro 1.364,40 30.016,00 360.192.00 

2 - Valor (R$) gasto nos intervalos 
(Diesel vegetal) expectativa a 0,7 
reais / litro. 

356 ,37 7.840,00 94.080,00 

3 - Economia de produção (1 - 2) 1.008,03 22.176,00 266.112,00 

Fonte: A autora, 2018. 

Com essa exposição, percebe-se que há uma economia de 283% como mostrado 

anteriormente, ou seja, o biodiesel reciclado é uma solução comprovadamente viável, que 

reduz em quase três vezes os gastos com combustível. Convém ressaltar que, para atualização 

de valores da moeda nacional, o diesel fóssil tem o valor de mercado equivalente a 3,68 em 

dezembro de 2018, ou seja, 1 real a mais em relação ao valor dos cálculos aplicados. Isso 
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justifica a adoção de uma política interna de investimentos em biodiesel na operadora em 

estudo.  

A autossuficiência de combustível renovável é um investimento com retorno acessível, 

em relação aos benefícios empresariais e ambientais (Figura 1). Os valores desembolsáveis 

justificam a reciclagem.  

Figura 1 - Diferença de custos entre o diesel petrolífero e o diesel vegetal. 

 
Fonte: A autora, 2018. 

 

3.2.3. Análise de gastos com energia elétrica no processo de reciclagem 

O custo variável, além do diesel, apresenta também o valor das despesas com a energia 

elétrica (Tabela 2), usando como parâmetro o valor de 12 kw/h (kilowatts/hora), ou seja, a 

cada hora de produção de biodiesel custa R$ 11,86, tem-se então que as despesas com 

transesterificação, pelas indicações do fabricante, ficam assim dispostos na sequência diária, 

mensal e anual. 

Tabela 2 - Gastos com energia elétrica com produção de biodiesel da transesterificadora por dia, mês e ano. 
CAPACIDADE PRODUÇÃO (30 

L / min.) DIA MÊS ANO 

Tempo para produção necessário 17 min. 373 min ou 6,22 h 
totais 

12.006,4 min ou 
200 h totais 

Gasto eletricidade (12 kw/h) R$ 3,36 R$ 74,64 R$ 2.400,00 

Fonte: A autora, 2018. 

Os gastos com energia são bem reduzidos, considerando a necessidade de produção de 

509,1 litros mensais, sendo o custo do valente a R$ 0,80, e a capacidade da transesterificadora 

da reciclagem é de produzir 30 litros por minuto (resguardados os períodos de descanso da 
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mistura), realizando assim as operações mensais, com a máquina operando, em 6,22 horas 

mensais, equivalentes a R$ 74,64, constando como informação adicional ao projeto. 

3.2.4. Análise da capacidade média de geração de biodiesel dos parceiros e da empresa 

A capacidade de produção de biodiesel mostra o potencial da sustentabilidade 

operacional (Tabela 3). 

Tabela 3 - Capacidade de produção, necessidade média de geração e consumo médio do diesel na empresa. 

JUST-IN-TIME DIA MÊS ANO 

JUST-IN-TIME DOS FORNECEDORES /  
(MEDIA/UNIDADE) 

Óleo que pode ser reciclado do pós-
consumo 3,33 L 100 L 1200 L 

Corretor de rendimento. (óleo usado 
rende 90%) 3,6963 L 111 L 1332 L 

JUST-IN-TIME OPERAÇÃO DA EMPRESA 

Óleo que pode ser reciclado do pós-
venda 1,36 L 30 L 360 L 

Fonte: A autora, 2018. 

A captação de óleo dos pós-venda que se faz necessário é de 1,36 litros, equivalente 

em média a 30 litros em 01 mês ou 360 litros em 01 ano. Esse volume é abaixo dos 11.200 

litros mensais necessários para a cobertura da produção pela empresa, ficando essa tarefa a ser 

suprida pelos fornecedores-parceiros. Da reciclagem, perde-se 10% do óleo, durante o 

processo das lavagens e aquisição de metanol e soda cáustica, gerando a glicerina; com isso, é 

preciso multiplicar o volume existente por 0,90 (fator de ajuste), apurando, dessa forma, o 

rendimento do biodiesel a ser produzido.  

Resume-se então com os seguintes resultados: 

• Capacidade de produção: tomando como referência a quantidade de litros destinados 

à reciclagem por mês, tanto dos restaurantes parceiros, quanto do próprio operador logístico, 

necessita-se de um total de média de 11.200 Litros de óleo para a reciclagem mensalmente. 

Busca-se então, de R$ 30.016,00 de desembolso com diesel de suas máquinas, caminhões e 

empilhadeiras, o que corresponde a 509,10 litros diários (R$ 1.364,40) e 134.400 litros anuais 

(R$ 360.192,00). 

• Gastos com energia elétrica para o transesterificador: Os gastos com a energia 

elétrica para produção são baixos, equivale a um ar condicionado trabalhando oito horas por 

dia, isto é, todos os dias da semana; a capacidade produtiva é de 30 litros por minuto, e o 
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consumo é de 12 kw/h, necessitando de poucos minutos ou horas por dia para a transformação 

do óleo vegetal em biodiesel. 

• Just-in-time dos fornecedores: Para a produção individual dos fornecedores de 

óleo usado (restaurantes), cada um possui a capacidade natural operacional de produzir 

rejeitos que somam 100 Litros por mês, 3,33 litros por dia ou 1.200 Litros anuais; sabendo 

que haverá perda de 10% do óleo produzido, haverá a necessidade de captação maior do 

apresentado; então aplica-se o índice proporcional a 1,11 sobre o valor do litro de óleo obtido, 

equivalente a elevar os 90% produzidos para 100% de óleo reciclado (pois parte se transforma 

em glicerina e água). 

• Just-in-time operações da empresa: as operações que geram descartem também 

irão para a reciclagem, mas com uma proporção bem menor, mas não menos relevante; são 30 

litros por mês, 1,36 Litros por dia e 360 litros por ano. 

A empresa produz internamente no pós-venda em um ano, equivalente a 3,6 vezes a 

capacidade mensal de um fornecedor, e 30% anual. Contanto, em um ano, cada restaurante 

tem capacidade de abastecer o processo em média com 1.200 litros; dessa forma seriam 

necessários 29,26 x 1,11 = 33 restaurantes para atingir a meta de 509 litros por dia, ou seja, 

autonomia na despesa com diesel.  

Com a explanação da tabela anterior, sobre o ganho ambiental é que cada litro de óleo 

vegetal usado e descartado na natureza, polui 20 mil vezes, então 360.552 litros de óleo que 

passam a ser reciclados, deixariam de poluir mais de 7,2 bilhões de litros de água dos canais, 

rios, açudes, poços lagos e mares. O próximo passo (Tabela 4) é converter galões britânicos 

em litros, a medida usada para o cálculo do custo do litro do biodiesel pelas máquinas 

específicas transesterificadoras; o cálculo é: L = UK gal / 0, 21997. Sendo o custo 0,70 

centavos por galão; partindo do pressuposto que a empresa gasta em média R$ 30.000 por 

mês em diesel de origem petrolífera. 

3.2.5. Análise da não-agressão ambiental através da reciclagem 

A demonstração do quanto se deixa de poluir, também é interessante para justificar a 

apresentação do ganho pelo lado ambiental. ElSolh (2011) explicou o óleo vegetal quando 

descartado incorretamente em pias de cozinha, causa bloqueios de canos de esgoto quando o 

óleo se solidifica. Além disso, existem propriedades de óleo de fritura usado degradado depois 

que entra no sistema de esgoto são condutivos à corrosão do metal e elementos concretos.  
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Mediante esse fato, também afeta as instalações em estações de tratamento de águas 

residuais. Assim, aumenta o custo do tratamento de efluentes ou polui as vias navegáveis. 

Segundo a Sabesp (2013), geralmente, o esgoto não tratado contém muitos transmissores de 

doenças, micro-organismos, resíduos tóxicos e nutrientes que provocam o crescimento de 

outros tipos de bactérias, vírus e fungos. Quando o óleo de cozinha usado é jogado na rede de 

esgoto, contamina a água de tal forma que, se não for bem tratada, provoca riscos à saúde da 

população e causa poluição ambiental.  A representação da compensação ecológica, ou seja, o 

que se poupou de recursos naturais, beneficiando toda a sociedade, fica evidenciada (Tabela 

4) que apresenta a quantidade de resíduo de óleo vegetal que deixa de poluir áreas de solos e 

toda vida aquática, gerando economia de custos na tarefa de purificação dos ésteres pesados 

que atualmente poluem diariamente o meio-ambiente. 

 

Tabela 4 – Demonstração de não-agressão ambiental, diariamente, mensalmente e anualmente pelo processo de 
reciclagem. 

ECONOMIA AMBIENTAL DIA MÊS ANO 

Quantidade despejada na natureza 
pelos restaurantes parceiros 509,10 L / dia 11.200 L / mês 134.400 L / ano 

Potencial poluidor em litros de água 12,73 milhões 280 milhões 3,36 bilhões 

Empresa em questão 1,36 L 30 L 360 L 

Potencial poluidor em litros 34 mil 750 mil 9 milhões 

Fonte: A autora, 2018. 

Com base nas informações levantadas, chegou à conclusão que, por dia, a empresa e 

seus parceiros deixariam de poluir com 509,1 litros de óleo, 12,73 milhões de litros de água; 

por mês, 280 milhões em um ano, 3,36 bilhões de litros de água; isso mostra à sociedade o 

potencial que as parcerias juntas, aliadas à tecnologia de processos, podem revolucionar as 

atividades empresariais, dando qualidade de vida e obedecendo à legislação ambiental. 

3.2.6. Rede de parcerias para coleta de óleo de reuso 

Para que o óleo vegetal retorne à cadeia produtiva, através da reciclagem, como 

solução neste caso, vimos a possibilidade da criação de uma rede mínima de 33 empresas 

parceiras, pois assim, haverá uma sustentabilidade crescente em suas operações.  

A seguir as questões que se apresentaram foram as relacionadas ao modus operandi da 

rede de colaboração. 
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Para a realização das parcerias, o canal reverso necessita de: 

Pelo menos 33 parceiros fornecedores (valor estimado para dar autonomia às 

operações internas da distribuidora); 

O produto será o óleo vegetal oriundo do pós-consumo, utilizado nas cozinhas 

comerciais e industriais, que são descartados na maioria das vezes, sem os devidos cuidados, 

conforme a orientação da legislação ambiental; 

O fornecimento representa a armazenagem e coleta do óleo usado, com tanques de 100 

litros para cada estabelecimento para que quinzenalmente, os coletores da distribuidora 

recebam o material para seguir ao processo de reciclagem. 

As empresas parceiras estão localizadas nas cidades de Recife, Olinda e Jaboatão dos 

Guararapes, podendo expandir para o cabo de Santo Agostinho (ao Sul) e Paulista (ao Norte).  

 

Figura 2 - Fluxo de processos das parcerias para ponto de coleta de óleo. 

 
Fonte: A autora, 2018. 

 

A partir disso, verifica-se que a coleta do óleo situa-se em três pontos: na fase pós-

venda, apresenta-se em dois pontos: durante a inspeção de qualidade enquanto estiver no 

armazém do operador logístico e quando estiver nas dependências de seus proprietários, mas 

por motivos como danos ou vencimento da validade naquele local, estes representam os 

pontos de coleta 1 e 2 (Figura 2). Na fase de pós-uso, os colaboradores armazenam o óleo 

usado em tonéis fornecidos pela distribuidora, o que representa mais de 99,73% do diesel a 

ser produzido nesse local. Segundo dados da SABESP (2018), para cada litro de óleo vegetal 

usado e descartado na natureza, polui-se cerca de 20 mil litros de água, então 360.552 litros de 
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óleo deixariam de poluir mais de 7,2 bilhões de litros de água na natureza, uma grande 

redução na degradação da fauna e flora. 
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4. CONCLUSÕES 

Entende-se, com o desenvolvimento do trabalho, que existe viabilidade para o 

investimento em estrutura e recursos humanos na reciclagem de biodiesel, de acordo com o 

demonstrativo de sua produção, o óleo de cozinha do pós-uso e pós-consumo, altamente 

poluente, é, na verdade, uma reserva potencialmente lucrativa, os dados processados revelam 

a possibilidade de sustentabilidade das operações, com autonomia de produção de 

combustível na modalidade estudada. O descarte incorreto do óleo vegetal danificado é 

altamente prejudicial ao meio ambiente. 

Sabe-se que as necessidades do abastecimento de diesel nos veículos anualmente da 

empresa são de 134.400 litros, aproximadamente; a economia gerada por cada litro de 

biodiesel produzido é de 283% em relação ao valor de mercado do diesel do petróleo. O custo 

anual e médio das operações de movimentação de cargas internas e externas da empresa, 

giram em torno de R$ 360.192,00; em contrapartida, o custo com o biodiesel passaria a ser em 

torno de R$ 94.080,00, totalizando uma economia significativa de R$ 266.112,00 anualmente.  

Um dos questionamentos mais comuns seria a fonte de energia para a geração de 

energia desse micro usina; portanto, a empresa teria uma despesa mensal de 200 horas anuais 

para satisfazer a demanda do biodiesel para as atividades, totalizando um gasto médio com 

energia em torno de R$ 2.400,00 por ano. 

Como o volume de litros descartados pelas operações normais (por danos nas 

embalagens e validades vencidas) dos óleos vegetais são insuficientes para a produção do 

biodiesel, faz-se necessárias parcerias com empresas que utilizam em volumes consideráveis 

do produto, e sentem a necessidade de descartar corretamente o mesmo. Por isso, chegou-se a 

um volume anual de 360 litros descartados (representando 2% das operações da empresa no 

pós-venda, o que representa a média de mercado para os operadores logísticos). 

Por ano, cada restaurante-parceiro teria capacidade de abastecer com o óleo de pós-uso 

em média com 1200 litros, sendo necessário cerca de 33 restaurantes para atingir a meta de 

autossuficiência em biocombustível reciclado.  

Portanto, a reciclagem, como instrumento de sustentabilidade e preservação ambiental, 

é um dos recursos mais recomendados e viáveis parra o crescimento de instituições, e da 

sociedade como um todo. Espera-se que este trabalho tenha dado sua parcela de contribuição 

a empresa e à sociedade como um todo, para promoção da conscientização ecológica e 
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empresarial, e que ajude na produção de outros projetos importantes no desenvolvimento da 

logística reversa e do trato responsável com os recursos naturais. 
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ANEXOS 

 
Anexo 1. Pesquisa de mercado da ‘mini-usina’ de transesterificação de óleo usado. 

Opções Marca Volume Modelo Peso 
Máquina 1 Ziguan 30L/min DTS1 800 kg 
Máquina 2 Ziguan 55L/min DTS2 800 kg 
Máquina 3 Biodiesel Kingdo Sem informação B100/Grau não informado 
Máquina 4 Sem informação Sem informação Nacional não informado 
Máquina 5 Não definida 20 l / Lote Biobot BB20 não informado 

Opções Uso Dimensões 
Valor 

(Dolar/Euro/Rea
l) 

Valor (reais) 

Máquina 1 Óleo de cozinha 
usado 238*150*210 cm U$ 5000,00 R$ 18.900,00 

Máquina 2 Óleo de cozinha 
usado 238*150*210 cm U$ 3000,00 R$ 11.340,00 

Máquina 3 Óleo de cozinha 
usado Não informado U$ 5000,00 R$ 18.900,00 

Máquina 4 Óleo de cozinha 
usado 180*120*120 cm R$ 18.900,00 R$ 18.900,00 

Máquina 5 Óleo de cozinha 
usado Não informado € 5.000,00 R$ 21.700,00 

Opções Origem Certificado Frete 

Máquina 1 Chongqing, China Iso9001 e 
patentes Fob 

Máquina 2 Chongqing, China Iso9001 e 
patentes Fob 

Máquina 3 Henan, China 
(Mainland) 

Iso9001 e 
patentes Fob 

Máquina 4 General Salgado, 
S. Paulo Sem informação Fob 

Máquina 5 Não Informado Sem informação Não informado 
Fonte: Máquina 1: https://portuguese.alibaba.com/product-detail/used-cooking-and-frying-oil-recycling-
machine-biodiesel-oil-pre-filtration-system-
845771282.html?spm=a2700.8699010.normalList.1.68fc7894DMy1uq&s=p 
Máquina 2: https://portuguese.alibaba.com/product-detail/used-cooking-and-frying-oil-recycling-machine-
biodiesel-oil-pre-filtration-system-845771282.html?spm=a2700.8699010.normalList.1.68fc7894DMy1uq&s=p 
Máquina 3: https://portuguese.alibaba.com/product-detail/b100-grade-biodiesel-production-machine-biodiesel-
making-plant-60073091466.html 
Máquina 4: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-711214855-mini-usina-biodiesel-filtragem-reciclagem-
oleo-vegetal-_JM 
Máquina 5: https://www.labrujulaverde.com/2013/02/biobot-una-maquina-para-transformar-el-aceite-de-cocina-
usado-en-biodiesel 
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Anexo 2. Questionário modelo da pesquisa qualitativa-descritiva do projeto reciclagem de biodiesel aplicado aos 
funcionários da empresa. 
 

ASSOCIAÇÃO INSTITUTO DE TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO - ITEP 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM TECNOLOGIA AMBIENTAL 

MESTRADO PROFISSIONAL EM TECNOLOGIA AMBIENTAL 

 

TÍTULO: Análise da Logística Reversa aplicada: estudo de caso - Empresa Marfim 

Distribuidora de Alimentos Ltda. 

Pré-projeto de Pesquisa de Mestrado apresentado ao Programa de Pós-graduação em 

Tecnologia Ambiental, Mestrado Profissional em Tecnologia Ambiental, da Associação Instituto de 

Tecnologia de Pernambuco, como um dos requisitos para obtenção da nota da disciplina de 

metodologia cientifica, sob orientação da Prof. Dra. Daniele de Castro. 

Área de Concentração: Degradação Ambiental 

Linha de Pesquisa: Degradação Ambiental 01 

Para realizar entrevistas com executivos/funcionários da empresa em análise: 

Nome: _______________________ e-mail: ____________________________ 

Cargo exercido na empresa: _________________________________________ 

Obs.: A finalidade deste questionário é garantir a plena liberdade aos entrevistáveis para 

aceitação ou não o preenchimento deste documento. Os pontos de vista e confidencialidade das 

respostas e nomes serão respeitados. 

Parte I – Perguntas gerais: o sistema organizacional da empresa: 

1. Existe logística reversa na empresa? 

2. Qual a descrição da Logística reversa atual na empresa? 

3. Quais os produtos ou itens mais trocados ou descartados? São da atividade-fim 

(embalagens, mercadorias vencidas, danificadas) ou são materiais acessórios (pneus, baterias, pallets, 

óleos)? 
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4. Sobre a movimentação e armazenagem de cargas de alimentos, qual a capacidade estimada 

mensal de estoques em R$? 

5. Para o desenvolvimento da Logística Reversa integral na Empresa, qual seria o fator mais 

importante a essa implantação? 

a) Economicidade – baixo custo de implantação; 

b) Rentabilidade – melhor retorno desse investimento; 

c) Políticas de subsídios do governo – isenções fiscais e vantagens creditícias; 

d) Meio-ambiente – sustentabilidade da empresa e marketing ambiental (imagem perante os 

clientes/consumidores); 

6. Os itens anteriores, qual seria a ordem mais atrativa: 

( ) Economicidade; 

( ) Rentabilidade; 

( ) Subsídios do governo; 

( ) Marketing ambiental; 

7. Qual estimativa valores de um setor específico de Logística Reversa (infraestrutura) para ser 

implantada na empresa? 

8. Quais são as principais dificuldades foram detectadas em todos os componentes para a 

implantação integral da LR? 

9. Quais são os recursos tecnológicos que V.S. ª acredita que deve contar o sistema LR para 

atender o crescente acréscimo de resíduos sólidos? 

10. Existe atualmente áreas específicas para armazenagem de resíduos sólidos? Como são 

tratados? 

11. Os armazéns atuais suportam a atual demanda dos produtos armazenados? 

12. Em números, para uma maior eficiência na implantação de um setor de Logística Reversa 

integral, quais seriam as valorações necessárias para o processo de autossuficiência? 
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13. Quantidade de funcionários específicos: 

14. Área de armazenagem e escritório, e valor correspondente à aquisição:15. Estrutura física 

(caminhões, materiais de escritório, equipamentos): 

15. Qual estimativa de payback dos investimentos da implantação integral do LR? 

16. Qual estimativa média de retorno de cada kg de resíduo sólido em valor agregado para a 

empresa (em R$)?18. Qual o desenho da relação entre a Marfim Ltda e seus clientes e fornecedores? 

Parte 2 – Projeto Biodiesel: 

1. O óleo de cozinha danificado, em caixas, representa parte dos produtos que retornam das 

operações; existe interesse em reciclagem, com uma análise prévia da viabilidade? Qual o percentual 

de retorno desse produto? 

.2. Existe área física dentro do estabelecimento capaz de abrigar uma micro fábrica de 

biodiesel? 

3. Qual o gasto mensal com diesel dos caminhões na empresa? 

4. Qual o projeto ideal para a geração de biodiesel? Qual necessidade mensal de geração desse 

combustível? 

5. O projeto de Biodiesel será utilizado no pós-venda e no pós-consumo exige uma estrutura 

complementar às atividades atuais; qual área seria destinada a esse local, e quanto em dinheiro a 

empresa está disposta a pagar por esse setor de reciclagem? 

6. Ambientalmente, qual a atual destinação do óleo de cozinha danificado na empresa (ou seja, 

no pós-venda)? 

7. A agregação de valor do combustível biodiesel foi superior a 50%, isso é atraente para a 

empresa? Qual a valoração da agregação ambiental, na sua opinião? 

8. Quais os possíveis fornecedores de óleo de cozinha do pós-consumo que vocês 

concentrariam esforços para obter o produto a ser reciclado? 

9. Qual ou quais (os) interesse(s) em reciclar o óleo de cozinha do pós-venda e do pós-

consumo? 
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