
 

1. Introdução  

 

Um dos grandes problemas da atualidade é a degradação ambiental resultante do 

descarte incorreto de resíduos pelas empresas. O Resíduo de Óleo de Friturura - ROF é uma 

das problemáticas para o meio ambiente, isso porque a falta de informação do seu descarte 

correto ou o mau uso desse, podem gerar impactos no solo como a impermeabilização não 

deixando a água infiltrar ou impactando a vegetação ali presente. Na água polui, deixando-a 

imprópria para o uso e prejudicando os seres vivos que nela habitam, ou simplesmente o 

entupimento das redes de esgotos gerando grandes custos. 

Para tanto é necessário a gestão deste residuo, afim de, possibilitar o reaproveitamento 

na cadeia produtiva. O mesmo pode ser feito com o auxilio do processo de logistica reversa. 

Neste contexto a logística reversa passou ser utilizada para diminuir os impactos 

causados pelo descarte indevido. A logística reversa é a área da logística que administra o 

fluxo inicial do descarte (coleta) e todas as etapas de recuperação, até o a inserção de um novo 

produto (CAMPOS, 2007). 

 Segundo Moura (2006), a logística reversa faz o ciclo inverso na cadeia, retornado do 

consumidor o material não mais utilizável, começando um novo fluxo para os produtos 

recuperados. Todo este processo deve ser muito bem coordenado por todos os atores 

envolvidos na cadeia da logística reversa, principalmente pelos receptadores de resíduos 

(FLYANSVAER; GADDE e HAUGLAND, 2008).  

Na região de Bauru, interior de São Paulo existe três potenciais usina de Biodiesel: 

Frigol em (Lençóis Paulista); Grupo Bertin (Lins) e Fertibom (Catanduva). Estas empresas 

promovem a recuperação deste resíduo, a partir deste processo, retorna ao mercado de 

combustível para ser consumido na geração de energia.  

A ONG Ecóleo (2013) estima que 3,8 bilhões de litros de óleo comestíveis sejam 

produzidos no Brasil anualmente, mas que apenas 75 milhões de litros sejam transformados 

em subprodutos. 

O uso da logística reversa para o ROF possibilita a produção do biodiesel, um 

combustível biodegradável que polui menos que os derivados do petróleo e com potencial de 

crescimento econômico elevado. Neste ínterim, levanta-se os seguintes questionamentos: a 

gestão da coleta, descarte e direcionamento do ROF assegura redução do impacto ambiental, 

bem como o direcionamento do mesmo para produção de biodiesel? A partir daí, este 

trabalhar busca elucidar entendimento no aprimoramento do processo de logística reversa para 



 

viabilidade do retorno do ROF em seu reaproveitamento ambientalmente correto, numa 

ênfase para a produção de biodisel.  

 

1.1 Logística Reversa de Pós Consumo  

 

Segundo Leite (2009), a logística reversa de pós-consumo é entendida como o tempo 

decorrido desde a sua produção original até o momento em que o primeiro possuidor descarta 

o mesmo, ou seja, a vida útil do produto chegou ao seu final. Dessa forma no término da sua 

vida útil, os bens transformam-se em produtos de pós-consumo, e, podem ser enviados a 

destinos finais tradicionais, como a incineração ou os aterros sanitários, considerados meios 

seguros de estocagem e eliminação, ou retornar ao ciclo produtivo por meio de canais de 

desmanche, reciclagem ou reuso em uma extensão de sua vida útil.  

Segundo Leite (2009), os bens produzidos podem ser divididos em três categorias: os 

bens descartáveis, os bens semiduráveis e os bens duráveis classificados de acordo com a sua 

vida útil. Essas definições são de suma importância para facilitar o entendimento das 

atividades pertencentes aos canais de distribuição reversos. 

a) Bens descartáveis: são bens que duram em média somente algumas semanas, 

dificilmente chegando a seis meses. São exemplos de bens descartáveis os produtos de 

embalagens, brinquedos, materiais para escritório, suprimentos para computadores, artigos 

cirúrgicos, pilhas de equipamentos eletrônicos, fraldas, jornais, revistas, óleos de fritura, etc. 

b) Bens Duráveis: são os bens que duram alguns anos ou até algumas décadas. São 

exemplos de bens duráveis os automóveis, eletrodomésticos, eletro-eletrônicos, as máquinas e 

os equipamentos industriais, edifícios, aviões, navios, etc. 

c) Bens semiduráveis: são os bens que duram a média de alguns meses, dificilmente 

chegando até dois anos, raramente superior a esse período. Exemplos: baterias de veículos, 

óleos lubrificantes, baterias de celulares, computadores e seus periféricos, revistas 

especializadas, etc. 

Conhecendo-se o tempo de vida útil dos materiais, podemos traçar melhor as estratégias 

de logística reversa dos materiais em geral. 

Segundo Guarnieri (2005), a logística reversa de pós-consumo, tem por finalidade a 

destinação correta para os produtos no fim de sua vida útil, tendo em vista o prolongamento 

do seu uso por pessoas que enxergam o emprego deste produto por mais um período de 

tempo. 



 

Podemos considerar o descarte seguro de um produto, quando o meio ambiente e nem a 

sociedade foram afetados. Já o descarte inseguro, pode-se entender quando não escolhemos o 

lugar correto e nem a sua quantidade (LEITE, 2009). 

Portanto, através dos diferentes modelos de sistemas operacionais em cada categoria de 

fluxos reversos, a logística reversa objetiva o retorno dos bens ou de seus materiais 

constituíntes ao ciclo produtivo ou de negócios. Adquire valor econômico, ecológico, legal e 

de localização ao planejar os fluxos reversos desde a coleta dos bens de pós-consumo ou de 

pós-venda por meio dos processamentos logísticos, separação e seleção até a reintegrá-lo ao 

ciclo (LEITE, 2009); (CASTRO, 2010). 

 

1.2 Óleo Residual de Fritura (ROF)  

  

A fritura por imersão é um processo que utiliza óleos ou gorduras vegetais como meio 

de transferência de calor, cuja importância é indiscutível para a produção de alimentos em 

lanchonetes e restaurantes comerciais ou industriais a nível mundial. 

Segundo a Anvisa (2004), é uma operação rápida que agrega aroma e sabor aos 

alimentos. Nesse processo, o alimento em contato com o óleo fica a oxidação devido a 

presença de ar, e se usado esse óleo por um longo período haverá transformações em sua 

composição química alterando a sua cor e sabor oferecendo alguns riscos a saúde do 

consumidor. 

Existem alguns indícios que nos ajudam a conhecer a hora de substituír-mos este óleo, 

evitando a inviabilidade econômica ou a perda da qualidade do alimento produzido, como a 

alteração de cor, formação de fumaça e de espuma, além da alteração de aroma e sabor, sendo 

melhor descartar a sobra de um óleo já utilizado, pois ao completá-lo a degradação do novo 

óleo adicionado será muito mais rápida (ANVISA, 2004). 

O ROF é o óleo vegetal ou animal depois de usado, apresenta como principais 

mudanças físicas o aumento da viscosidade, escurecimento, diminuição do ponto de fumaça, 

já em suas mudanças químicas ocorre a hidrólise para formar ácidos graxos livres, 

monoacilglicerol e diacilglicerol, podendo ou não oxidar formando peróxidos, 

hidroperóxidos, dienos conjulgados, epóxidos, hidróxidos e cetonas, como também pode 

decompor ou não pequenos fragmentos ou permanecer na molécula do triacilglicerol 

(SANIBAL, 2013). 

Segundo a Ecoleo (2013), baseado no dados da Oil World, a produção no  Brasil produz 

é mais ou menos 9 bilhões de litros de óleos vegetais por ano, sendo que apenas 1/3 vai para 



 

óleos comestíveis. O consumo por pessoa fica em torno de 20 litros/ano, resultando em uma 

produção de aproximadamente 3 bilhões de litros de óleos por ano no país, porém menos de 

1% do total produzido é coletado. 

O óleo é o maior poluidor de águas doces e salgadas das regiões mais adensadas do 

Brasil, mais de 200 milhões de litros de óleos usados por mês vão para os rios, lagos e mares 

comprometendo o meio ambiente. Embora o óleo represente uma porcentagem pequena do 

lixo gerado no país, o seu impacto ambiental é muito grande, representando o equivalente da 

carga poluidora de 40.000 habitantes por tonelada de óleo despejado em corpos d'água. Sendo 

que apenas um litro de óleo é capaz de esgotar o oxigênio de até 20 mil litros de água, 

formando, em poucos dias, uma fina camada sobre uma superfície de 100 m2, o que bloqueia 

a passagem de ar e luz, impedindo a respiração e a fotossíntese (ECOLEO, 2013). 

O ROF após seu descarte pode ser utilizado como matéria prima na produção sabão, 

padronização para a composição de tintas, combustível para caldeiras na geração de energia, 

massa para vidraceiros, produção de farinha básica para a ração animal e produção de 

biodíesel obtendo-se a glicerina como subproduto. 

 

1.3  Produção do Biodiesel a partir do Resíduo do Óleo de Fritura  

 

Nos últimos anos reciclar ou reutilizar tem sido a melhor maneira de diminuir os 

impactos ambientais, a reciclagem tem trazido grandes vantagem para as empresas quer seja 

razão econômica ou ambientais. 

Grande parte do óleo vegetal consumido no Brasil, deriva-se das empresas de 

alimentos, com o consumo excessivo de óleo vegetal tem-se obtido muito resíduo. Alguns 

anos atrás começou a reciclagem do ROF, com o intuito de amenizar os impactos ambientais 

na fauna e flora. O Brasil é rico em plantas oleaginosas como o girassol, algodão,soja, 

mamona, coco, dendê, canola, amendoim, gerando diversos tipos de óleos que depois de 

usados se tornam rejeitos que podem se transformar em muitos subprodutos. 

Conforme Knothe (2006), o óleo vegetal e as gorduras animais tem como principais 

componentes químicos os ésteres de ácidos graxos com glicerol. Por ter características muito 

parecidas com o diesel o biodiesel pode ser misturado ou usado integralmente em motores a 

diesel. Isso desde que os óleos vegetais e gorduras animais passem por um processo químico 

de transesterificação ou dependendo da origem e qualidade desse material o processo precisa 

ser mudado. A transesterificação pode ser de natureza ácida, básica ou enzimática. 



 

Conforme Pires (2010), a ONG Ecóleo estima que mais ou menos 3 bilhões de litros de 

óleo comestíveis sejam produzidos no Brasil anualmente, mas que apenas 75 milhões de litros 

sejam transformados em subprodutos. 

Na região de Bauru, interior de São Paulo existem duas empresas produtoras de 

Biodiesel: JBS (Lins) e Fertibom (Catanduva). Estas empresas promovem a recuperação deste 

resíduo, a partir do processo de transesterificação e insere no mercado de combustível para ser 

consumido na geração de energia.  

Com a Reciclagem do ROF teremos muitas vantagens, como a diminuição do impactos 

ambientais na fauna e flora, aumento nos lucros e menos gastos na recuperação de áreas 

ambienetais degradadas 

 

1.3.1 Principais Aspectos Econômicos e Ambientais do Biodiesel  

 

Conforme dados da Associação Brasileira da Indústria dos Óleos Vegetais – Abiove 

(2013), a quantidade de biodiesel produzido no Brasil em julho de 2013 foi de 257,2 milhões 

de litros, sendo um record em relação as produções dos meses anteriores. Tendo como fonte 

de matéria-prima 75% o óleo de soja, 19% o sebo bovino, 4% das demais matérias-primas, 

com destaque para o óleo de fritura usado que já representa 1,2% de toda produção nacional e 

2% o óleo de algodão. O biodiesel é menos poluentes, proveniente de fontes renováveis e 

reduz a dependência do petróleo. 

De acordo com a ANP (2013), o Brasil tem hoje capacidade de produção superior a 7 

bilhões de litros de biodiesel por ano. 

O Brasil tem condições reais para estar entre os maiores produtores de biodiesel do 

mundo, pois possui solo e clima propícios para o desenvolvimento das culturas oleaginosas. O 

biodiesel produzido no Brasil supre o comercio interno, o que possibilita um potencial de 

exportação (PNPUB, 2013). 

 Comercialmente o biodiesel é utilizado nos Estados Unidos e em países da União 

Europeia. Na Europa mais da metade desse combustível é consumido pela Alemanha e conta 

com vários postos de vendas do biodiesel puro (B100), e com plena garantia dos fabricantes 

de veículos. Porém o continente tem restrições a respeito do cultivo de oleaginosas e a 

capacidade industrial, o que proporciona a oportunidade para o Brasil exportar o combustível 

produzido (PNPUB, 2013). 

Segundo a UOL economia (2013), o preço médio do biodiesel nos seis leilões 

realizados este ano pela ANP ficou em R$ 2,08 por litro, queda de 12,7% em relação ao preço 



 

nominal médio de 2012, o valor é também o menor desde a implantação da mistura 

compulsória no Brasil, em 2008. 

 

2. Metodologia  

 

Adotou-se pesquisa a partir da metodologia survey (estatística) na cidade de Lençóis 

Paulista, localizada no centro do estado de São Paulo com mais de 61 mil habitantes, sendo 

considerada um modelo de desenvolvimento, com índices de crescimento humano e 

econômico acima das médias paulista e brasileira. 

Conforme Ramos (2011), o método survey possibilita quantificar a amostragem através 

de questionários, descrevendo a realidade de pesquisa de forma satisfatória sem perder sua 

relevância em relação as respostas. 

Com questionário semiestruturado, o mesmo foi aplicado face a face com os 

responsáveis pelas residências do município, possibilitando quantificar o volume gerado do 

ROF e levantar as ações acerca do comportamento dos geradores nas residências conforme 

descrito no gráficos de 1 a 12. 

A delimitação da amostra se deu por bairros de classe alta, média e baixa, na qual dará-

se o nome de bairros A, B e C. A caracterização dos bairros foi baseado na arquitetura das 

residências, estilos dos carros e característica do entrevistado (como se veste, fala e grau de 

conhecimento). Definiu-se uma amostragem de 25 residências de cada bairro, com o objetivo 

de identificar se o morador (a) conhecia algum programa, ponto de coleta e quais as ações 

realizadas com o ROF.  

 

2.1 Análise e Discussão 

 

É possivel perceber na figura 1, que a classe social pode possibilita parametirizar a 

quantidade de pessoas por residência. 

 

Figura  1 - Quantidade integrantes na residência por bairro pesquisado 



 

 

Na figura 1 a quantidade predominante de pessoas por residência no bairro classe A é 

de 0-3, no bairro classe B o nº é igualitário de 0-3 e de 3-6 e no bairro classe C a maior 

margem é de 3-6. Sendo possível perceber um maior consumo de óleo de para fritura na 

classe C comparando com as outras classe como observada pela figura 2. 

 

 

    Figura 2 – Quantidade de litros de óleo de fritura consumido no mês 
 

Durante a realização da pesquisa observou-se, conforme ilustra a figura 2, que o 

consumo de até 5 litros de óleo de fritura por mês é maior em todas as classes, já de 5 a 10  

litros de óleo por mês o maior consumo concentra-se na classe C e 10 a 20 litros de óleo por 

mês não houve nenhuma quantificação nas classes A e B, porém, na classe C pode-se 

observar algumas residências que consomem mais de 10 litros de óleo por mês, fato que se da 

pela grande quantidade de frituras realizadas para a alimentação e também pela quantidade de 

moradores na residência conforme decrito na figura 1. 

O figura 3 permite conhecer com maior clareza o consumo em percentual do óleo de 

fritura complementando a figura 2. 

 

 

Figura 3 – Quantidade em percentual de litros de óleo de fritura consumido no mês 
 

Das 75 residência na qual foram levantados os dados 77% consomem 0-5 litros de óleo 

por mês, 20% possuem um consumo de 5-10 litros de óleo e somente 3% consomem de 10-20 



 

litros de óleo por mês. Do total de óleos consumidos, o consumo de óleo vegetal é maior que 

o consumo do óleo animal (banha) conforme a figura 4. 

 

 

Figura  4 – Tipo de  de óleo consumido por bairro pesquisado 
 

Obeserva-se que na figura 4 no bairro de classe A, 24 pessoas fazem uso do óleo 

vegetal e 1 pessoa não faz o uso do óleo vegetal  porque não cozinha em casa, sendo um total 

de 25 pessoas, que também  não usam o óleo animal. No Bairro B 25 pessoas usam o óleo 

vegetal e não usam o óleo animal. Já no bairro C as 25 pessoas usam o óleo vegetal para 

cozinhar e 1 pessoa utiliza o óleo animal para complementar o óleo vegetal por causa do alto 

consumo.  

Conforme o consumo descrito acima depois de usado o óleo vegetal ou o óleo animal, 

torna-se inútil para fritura ou para a preparação de alimentos, transformando-se em ROF. A 

figura  5 demontra a forma de armazenameto do óleo depois de usado. 

 

 

Gráfico 5 – Forma de armazenamento do óleo de fritura depois de usado 

 

A figura 5 constata que  91% dos entrevistados armazenam o ROF em garrafas pets, 5% 

em galões de 5 litros, 1% em balde com tampa e 1% não armazena. O armazenamento do 

ROF em garrafas pets facilita a troca nos postos de coleta. 

Na figura 6, possibilita visualizar a forma do descate do ROF pelos consumidores. 

 



 

 
Figura 6 – Formas de descarte do óleo de fritura depois de usado 

 

Verifica-se na figura 6, que 49% das pessoas fazem sabão com o ROF, 18% realizam 

doações para fazer sabão, 10% entregam para coleta da prefeitura que passam nos bairros, 8% 

entrega no eco ponto que pode ser na escola, na igreja ou no supermercado conforme a 

resposta dos entrevistados, 7 % trocam no mercado por óleo novo, 3% descarta no ralo ou 

coloca no lixo. 

A figura 7 apresentam conhecimento dos entrevistados em relação aos eco pontos e aos 

dias que a prefeitura passa nos bairros coletando os óleos usados. 

 

 

Figura 7 -  Conhecimento dos eco pontos e dos dias de coleta do óleo de fritura usado nos bairros. 
 

Em relação aos eco pontos a figura 7 comprova que 47%  das pessoas entrevistadas não 

conhecem esses pontos de coleta, porém mais da metade 53% conhecem algum lugar para 

descartar o ROF. Referente aos dias de coleta nos bairros apenas 29% das pessoas tem 

conhecimento do dia que a coleta passa no seu bairro, sendo que um total 71% das pessoas 

não sabem qual o dia de coleta no seu bairro, mesmo que o programa da prefeitura esteja 

sendo divulgado desde 2005.   

A figura 8 ilustra o conhecimentos sobre o danos causados ao meio ambiente, o 

conhecimento sobre a logítica reversa e a PNRS ( Política Nacional de Resíduos Sólidos). 

 



 

 

             Figura 8 – Conhecimento dos danos causados ao meio ambiente e conhecimento da logística reversa e da 
PNRS. 
 

É ilustrado  pela figura 8, que 70% das pessoas entrevistadas tem conhecimento dos 

danos causados ao meio ambiente e os exemplos mais citados foram a poluição das águas e o 

entopimento dos encanamentos. Já 79 % não conhecem a o que é logística reversa e 76% não 

conhecem a PNRS. 

Os desafios apontados pelos entrevistados para o descarte do ROF são apresentados na 

figura 9. 

 

Figura 9 – Desafios apontados para o retorno do ROF. 
 

Conforme expresso no gráfico acima 38% dos entrevistados consideram não haver 

nenhum desafio para o retorno do ROF, 25% responderam que o desafio é a falta de 

conscientização da população para o descarte correto, 17% responderam que a falta de 

informação de como fazer o descarte correto e onde descartar corretamente é um desafio para 

o retorno, já 5% citaram que o armamazenamento e o transporte do ROF é ponto crítico para 

o retorno e os demais com 3% cada citaram que os desafios são a falta de divulgação da 

prefeitura referente aos dias de coleta, a forma de armazenamento no locais que coletam o 

ROF, a sujeira do óleo, o descarte no local correto e a realização da coleta. 

 



 

3. Conclusões  

 

O objetivo geral desse trabalho foi identificar os desafios e oportunidades na gestão da 

logística reversa do resíduo do óleo de fritura para produzir biodiesel. Nesse sentido, foi 

realizada uma revisão bibliográfica das áreas de logística e logística reversa, gestão ambiental, 

óleo vegetal, óleo de fritura e biodiesel visando dar suporte a pesquisa de campo realizada nas 

residências.  

Com base na revisão literária foi possível identificar a importância da logística reversa 

para o retorno do ROF e através da pesquisa de campos foi possível destacar que a logística 

reversa ocorre de forma desintegrada no processo de descarte do ROF e que os impactos 

ambientais também são constantes quando não há uma preocupação ambiental.  

A grande parte dos entrevistados não identificaram nenhum desafio para o retorno ou 

para reuso do óleo de fritura, sendo que também a grande maioria destina o ROF para a 

produção de sabão caseiro. 

Na pesquisa de campos realizada, a média de óleo consumido nas residência foi de 0-5 

litros de óleo tendo algumas variações para um consumo maior, conforme dados da Prefeitura 

de Lençóis Paulista a cidade possui 18.232 casas residenciais, totalizando mais ou menos 

91.160 litros de ROF por mês. Para cada litro de ROF é possível produzir cerca de 850 ml de 

biodiesel, a partir de 91.160 litros de ROF coletados é possível produzir cerca de 77.486 litros 

de Biodiesel, que vendido ao preço médio de mercado R$ 2,08 possibilitando uma receita de 

R$ 161.170,00 por mês. 

Conclui-se, que existe a viabilidade deste resíduo para a produção de biodiesel, porém 

desafios que prejudicam a coleta, como por exemplo,  a produção de sabão caseiro que se 

tornou um hábito para o descarte correto, não chegando o ROF até os pontos de coleta e 

também alguns descartes incorretos como demonstrado na pesquisa de campo. Além deste 

fator, a intensificação na concietização da importância da logística reversa neste processo, 

junto aos geradores, os impactos ambentais gerados pelo ROF. Deve-se intensificar a 

divulgação dos ECO pontos, formas de uso dos mesmo.  

Como pesquisas futuras ressalta a importancia de investigar, a paritr da  produção de 

biodiesel,  qual a destinação para a glicerina gerada no processo? Também realizar 

levantamentos, aumentando a amostragem de estudo tanto local e regional. 

4. Referências Bibliográficas  
  
A FORÇA DO BIODIESEL. Revista Sustentável, disponível em 
<http://www.tnsustentavel.com.br/biodiesel>. Acesso em: 11 Nov. 2013. 



 

 
BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA. Informe Técnico nº 11, de 5 de outubro 
de 2004, disponível em <http://www.anvisa.gov.br/alimentos/informes/11_051004.htm >. Acesso em: 09 
Nov. 2013. 
 
CASTRO, M.D.G.; CASTRO, R. Gerenciamento do óleo lubrificante usado para a logística reversa: 
uma análise nos postos de combustíveis na cidade de Pederneiras. In. ENCONTRO NACIONAL DE 
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, 30., 2010. São Carlos. Anais... São Carlos. 2010. p 2. 
 
FERTIBOM. Unidade industrial, disponível em 
<http://www.fertibom.com.br/fertibom/pt/biodiesel/visualizar/codbiodiesel/3/unidade-industrial.html>. 
Acesso em: 09 Nov. 2013. 
 
ECOLEO. Reciclagem de Óleo., disponível em <http://www.ecoleo.org.br/reciclagem.html>. Acesso em: 
24 Nov. 2013. 
 
FLYGANSVAER, B.; GADDE, L. E.; HAUGLAND, S. Coordinated action in reverse distribution 
systems. International Journal of Physical Distribution and Logistics Management. Vol. 38, No. 1, pp. 
5-20, 2008. 
 
FRANCO, R. Quantidade de casas residências em Lençóis Paulista [mensagem pessoal]. Mensagem 
recebida por <ludimilassouza@hotmail.com> em 12 Nov. 2013. 
 
GANHOS DE DIVISAS E POTENCIAL DE EXPORTAÇÃO. Biodiesel - Programa Nacional de 
Produção e Uso de Biodiesel, disponível em 
<http://www.mme.gov.br/programas/biodiesel/menu/programa/ganhos_de_divisas.html>. Acesso em: 10 
Nov. 2013. 
 
GUARNIERI, P. Logística reversa : em busca do equilíbrio econômico e ambiental. 1 ed. Recife: 
Editora Clube de Autores, 2001. 307 p. 
 
JBS. Biodiesel, disponível em <http://www.jbs.com.br/NegocioBiodiesel.aspxl>. Acesso em: 09 Nov. 
2013. 
 
KNOTHE, G. Livro manual de biodiesel. Tradução Luiz Pereira Ramos. 1. ed. São Paulo: Blucher, 2006. 
352 p.  
 
LEITE, P. R. Logística reversa: meio ambiente e competitividade. 2. ed. São Paulo: Pearson Prentice 
Hall, 2009. 240 p. 
 
MOURA, B. Logística conceitos e tendências. 1. ed. Lisboa: Centro Atlântico,2006. 351 p.  
 
PIRES, C. Reciclagem de óleo comestível cresce no Brasil. Porto Alegre, 2010. Disponível em 
<http://infosurhoy.com/cocoon/saii/xhtml/pt/features/saii/features/economy/2010/09/02/feature-02>. 
Acesso em: 08 jun.2013. 
 
PREÇO DO BIODIESEL É O MENOR DESDE O INÍCIO DA MISTURA OBRIGATÓRIA. Uol 
economia, disponível em <http://economia.uol.com.br/noticias/valor-online/2013/11/04/preco-do-
biodiesel-e-o-menor-desde-o-inicio-da-mistura-obrigatoria.htm#comentarios>. Acesso em: 12 Nov. 2013. 
 
RAMOS, P. C. Pesquisa em Educação: O Método Survey. Londrina. 2011. Trabalho de Conclusão de 
Curso em Pedagogia pela Universidade Estadual de Londrina. 
 
SANIBAL, E. A. A.; FILHO, J. M. Alterações físicas, químicas e nutricionais de óleos submetidos ao 
processo de fritura, disponível em <http://hygeia.fsp.usp.br/~eatorres/gradu/frituras.pdf>. Acesso em: 24 
Nov. 2013. 


