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RESUMO
A  industrialização  do  alimento  envolve  uma  cadeia  de  consumo  excessivo  de  matéria  prima  e  recursos  naturais
promovendo alta produção de resíduos. Isso sinaliza para um grande impacto ambiental, ou seja, processos produtivos
não  sustentáveis.  Através  do  pressuposto,  o  objetivo  deste  projeto  foi  identificar  e  quantificar  o  óleo  gerado  em
restaurantes universitáriosvisando propor uma destinação ambientalmente sustentável baseado no sistema de produção
circular. Tratou-se de um estudo de campo descritivo, quali-quantivo da gestão de resíduos de óleos gerados em quatro
restaurantes  universitários  de  instituições  de  ensino  na  cidade  de  Maringá-PR.  Os  resíduos  foram  coletados  e
quantificados  em  uma  semana.  Em  seguida  os  dados  foram  tabulados  e  analisados.  Por  fim,  foram  propostas
alternativas de destinação e/ou tratamento dos resíduos de óleos gerados baseando-se em um sistema de produção
sustentável. Os resultados obtidos são positivos, pois as instituições já se preocupam com a destinação do óleo, porém
existem outras alternativas viáveis para reutilização, diminuindo assim os impactos ambientais gerados pelo setor.

PALAVRAS-CHAVE: Gerenciamento ambiental; Descarte de óleo; Refeições coletivas.

1 INTRODUÇÃO

O  mundo  contemporâneo  no  meio  urbano  têm  sofrido  mudanças  perceptíveis  no
comportamento  alimentar,  principalmente  no  local  onde  se  faz  as  refeições.  Observa-se  que  a
maioria  das  pessoas  têm realizado  sua  alimentação  diária  fora  do  lar,  este  comportamento  se
caracteriza  pela  escassez  de  tempo  para  o  preparo.  Por  consequência  disso,  os  restaurantes
comerciais  têm  se  destacado  no  cenário  urbano  e  sendo  considerados  grandes  geradores  de
resíduos sólidos (GARCIA, 2003; SANTOS et al., 2006).

Reflexos  dessa  alimentação  fora  do  lar  podem  ser  percebidos  dentro  de  instituições  de
ensino,  que  colocam Unidades  de Alimentação e  Nutrição (UAN) em Universidades como uma
solução  de  praticidade  para  seus  alunos  e  funcionários.  Fausto  et  al.  2001,  ressaltam  que  a
existência de restaurante nas Instituições de Ensino pode diminuir o impacto que a mudança do
domicílio familiar acarreta, proporcionando alimentação balanceada, com ingredientes de qualidade,
contribuindo para a promoção da saúde do indivíduo. 

Estas UAN possuem resíduos orgânicos semelhantes aos domiciliares, mas em quantidades
extremamente superiores (PERUCHIN et al.,  2013).  A geração excessiva destes resíduos e sua
disposição final são as maiores preocupações da sociedade moderna. Isto porque estes resíduos
afetam direta ou indiretamente no aquecimento global e nas mudanças climáticas, ficando evidente
que o gerenciamento adequado pode reduzir significativamente os impactos ao ambiente e à saúde
(JACOBI; BESEN, 2011).

A  poluição  por  óleos  representa  um  percentual  elevado  nos  problemas  gerados  por
contaminantes orgânicos. Ao falar da poluição por resíduos de óleos, Rosa (2002) afirma que ao
serem descartados no meio ambiente, geralmente nos rios, estes produzem um filme insolúvel na
superfície aquática, causando graves problemas para a aeração da água, e principalmente para a
fauna e a flora local. Além disso, quando o depósito ocorre em excesso, aumentam as chances de
incêndio nos arredores.
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De acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a geração desses resíduos sólidos
na  produção  e  consumo  de  refeições,  deve  contemplar  os  seguintes  aspectos:  “não  geração,
redução,  reutilização,  reciclagem [...],  bem como disposição final  ambientalmente  adequada dos
rejeitos  [...]”  (BRASIL,  2010).  Assim,  dentro  desse  contexto,  é  necessário  que  as  unidades
produtoras de refeições se ajustem, adotando práticas relacionadas ao desenvolvimento sustentável,
que promovam a proteção dos recursos naturais e matéria prima, diminuindo os danos ao ambiente
(COSTELLO et al., 2009; GARCIA, 2003; FRIEL et al., 2009).

Seguindo a premissa de produção sustentável, aparece o conceito de economia circular que
nada  mais  é  do  que  um modelo  circular  de  produção  no  qual  os  materiais  retornam ao  ciclo
produtivo ao invés de serem descartados como lixo. A economia circular é um sistema industrial que
é  restaurador  ou  regenerativo  por  intenção  e  design  (RIBEIRO;  KRUGLIANSKAS,  2014).  Este
modelo busca a sustentabilidade em seus três pilares: ambiental - evitando a geração dos resíduos
e elevando ao máximo o reaproveitamento destes como recursos secundários para outra cadeia de
produção;  social  buscando  a  justiça  social  e  qualidade  de  vida  da  comunidade  da  região;  e
econômica buscando a eficiência econômica do processo.

À luz do exposto, é perceptível  e indispensável  que as unidades produtoras de refeições
adotem práticas que preservem os recursos naturais e diminuam os danos ao ambiente modificando
seus processos produtivos para uma produção mais sustentável ambientalmente. (BARTHICHOTO
et al., 2013).

O  objetivo  deste  trabalho  foi  identificar  e  quantificar  o  óleo  gerado  em  restaurantes
universitários,  propondo  uma  destinação  ambientalmente  sustentável  baseado  no  sistema  de
produção circular.

 
2 MATERIAIS E MÉTODOS

O estudo foi realizado em quatro restaurantes universitários localizados dentro de instituições
de ensino superior na cidade de Maringá, onde foram quantificados os resíduos de óleos gerados no
sistema de produção das diferentes tipologias: cafeteria, refeições a la carte, e refeições Buffet.

A pesquisa tem caraterísticas quali-quantiva, com pesquisa de campo da gestão de resíduos
de óleos gerados nos estabelecimentos em estudo. A investigação foi realizada em quatro etapas:

Na primeira etapa, os pesquisadores realizaram levantamento bibliográfico e desenvolveram
uma revisão de literatura acerca do assunto.

Na  segunda  etapa  foram realizadas  visitas  aos  estabelecimentos,  para  apresentação  do
projeto aos chefes de cozinha, nutricionistas e gestores do restaurante.

Na  terceira  fase,  os  pesquisadores  seguindo  o  agendamento  prévio  com  a  gestão  dos
restaurantes, realizaram a coleta para quantificação de óleo gerado durante uma semana em cada
local. A coleta foi feita durante o período de funcionamento dos mesmos.

Na quarta etapa foram propostas alternativas de destinação e/ou tratamento dos resíduos de
óleos gerados na produção dos restaurantes baseando-se em um sistema de produção circular.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Tabela 1: Quantidade de óleo coletado em uma semana, destinação do resíduo e capacidade de atendimento
dos restaurantes universitários estudados
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LOCAL U X Y Z
QUANTIDADE 24 litros 180 litros 15 litros 37 litros
DESTINAÇÃO Empresa

especializada
Empresa

especializada
Empresa

especializada
Empresa

especializada

Nº REFEIÇÕES 300 dia 2000 dia 100 dia 200 dia
Fonte: Dados da pesquisa

O restaurante  escola  da  Universidade  U  atende  em média  300  pessoas  durante  todo  o
período de atendimento diante as três tipologias de serviço oferecidas: cafeteria, a la carte e Buffet.
Os resultados obtidos durante a coleta foram de 24 litros de óleo em uma semana. Este local destina
seu  óleo  para  uma empresa  especializada  que  paga  pelo  produto  e  retira  semanalmente,  não
especificando sua utilização final. 

O estabelecimento X que opera apenas no período do almoço com a tipologia de serviço
Buffet dentre os horários das 11 e 14 horas servem cerca de 2000 pessoas. Neste estabelecimento
foram coletados 180 litros de óleo utilizados semanalmente. Neste local existe uma empresa que
recolhe o óleo duas vezes na semana.

Y é um restaurante universitário que atende duas tipologias: cafeteria e a la carte. Seu fluxo
diário  de  clientes  é  de  100 pessoas  por  dia.  O gasto  semanal  de  óleo  é  de 15  litros  e  como
destinação é vendido para uma refinaria que busca o material duas vezes por mês.

O restaurante Z atende cerca de 200 pessoas por dia, entre alunos e funcionários. O serviço
oferecido é de cafeteria e a la carte. A quantidade de óleo utilizada por semana da coleta é de 37
litros e como destinação este óleo é vendido e coletado pela empresa semanalmente.

Observa-se  que as  quatro  universidades utilizadas  na  pesquisa  vendem o  óleo  utilizado.
Porém este  óleo  também teria  outras  destinações  viáveis  e  vantajosas,  fazendo  com que este
resíduo  retornasse  ao  ciclo.  Assim  como  aponta  Sinfrônio  2015,  o  óleo  de  cozinha  é  um dos
resíduos que podem ser reaproveitados no processo produtivo, diminuindo os impactos ambientais,
econômicos  e  sociais.  Produtos  como  biodiesel,  sabão,  tintas,  solventes,  rações  para  animais
podem ser feitos a partir da destinação sustentável deste óleo usado. 

Com  a  crescente  conscientização  acerca  da  necessidade  de  preservação  do  planeta  e
sabendo-se  que  no  Brasil  o  descarte  do  óleo  de  cozinha  na  maioria  das  vezes  é  realizado
incorretamente, surge a opção para reutilização deste resíduo como produção de biocombustível.
Sua utilização neste caso é vantajosa, pois observa-se redução na fumaça na maioria dos testes
(COSTA  NETO  et  al.,  2000;  BEJAN;  SILVA,  2010).  O  ponto  chave  está  no  processo  de
sensibilização  de  comerciantes  e  da  população  em  geral  da  importância  de  dar  uma  correta
destinação ao óleo de cozinha utilizado, assim como no uso de instrumentos econômicos capazes
de alterar comportamento de agentes (SINFRÔNIO, 2015).

Martins  et  al.  (2010)  aponta  a  fabricação  de  sabão  como  uma  das  melhores  formas  de
destinação para o óleo de cozinha usado. Isto porque podem ser formadas cooperativas para a
produção, gerando renda para determinada população. Finalmente, os benefícios desta reutilização
não são apenas ambientais, mas também econômicos e sociais, o que caracteriza os pilares da
sustentabilidade.

Ao estudar um restaurante institucional com capacidade para servir 1875 refeições por dia,
Lopes e Fonseca (2013) obtiveram uma média de 30 kg de óleo utilizado em um mês. Avaliando o
local como consciente, pois no cardápio oferecido evitam-se as frituras. Este óleo é armazenado no
restaurante até que haja a quantidade suficiente para a empresa de coleta retirar, sendo que isto é
feito em caráter de doação, não há pagamento. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Os restaurantes universitários já estão destinando o óleo utilizado de maneira que não polua o
meio ambiente. Em todos, o destino do óleo é o mesmo, é destinado para empresas especializadas. 
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