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ABSTRACT 

The demand increasing for vegetable oils has been observed according to the prospect oil food group 

increasing and the possibility of commercial feasibility of new products, besides the growing interest in 

biofuels produced from vegetable oils. The production of vegetable oils results in generation of waste and 

byproducts, especially the pie from the oil extraction step. The reverse logistics emerged as a promising 

alternative to mitigate potential impacts from the reinsertion of waste and byproducts in the production cycle, 

adding value to them and providing environmental benefits, economic and social. This study aimed to propose 

reverse logistics systems for pie, based on management analysis of this coproduct, by collecting data in the 

literature and visits to plants located in Northeastern Brazil, between the years 2011 and 2012. This 

researche analyzed the processes and alternatives for waste management and co-products, focusing on 

technical, environmental, social and economic aspects. Finally, models were proposed innovative reverse 

logistics systems, in accordance with the National Policy on Solid Waste.  
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GESTÃO DE RESÍDUOS E COPRODUTOS NA CADEIA DE PRODUÇÃO DE 
ÓLEOS VEGETAIS – A LOGÍSTICA REVERSA COMO ALTERNATIVA PARA A 

TORTA RESIDUAL 

 

 
Resumo 
A ampliação da demanda por óleos vegetais tem sido verificada em função da perspectiva do aumento de óleo 
para alimentação e a possibilidade de viabilização comercial de novos produtos, além do crescente interesse 
pelos biocombustíveis produzidos a partir de óleos vegetais. A produção de óleos vegetais resulta na geração 
de coprodutos e resíduos, destacando-se a torta proveniente da etapa de extração de óleo. A logística reversa 
surge como uma alternativa promissora para a mitigação de potenciais impactos a partir da reinserção de 
resíduos e coprodutos no ciclo produtivo, agregando valor aos mesmos e propiciando benefícios ambientais, 
sociais e econômicos. A presente pesquisa teve como objetivo propor sistemas de logística reversa para a 
torta, com base na análise da gestão deste coproduto, por meio da coleta de dados na literatura e visitas 
técnicas a usinas situadas no Nordeste brasileiro, entre os anos de 2011 e 2012. No desenvolvimento da 
pesquisa foram analisados os processos produtivos e as alternativas para a gestão dos resíduos e coprodutos, 
com foco em aspectos técnicos, ambientais, sociais e econômicos. Ao final, foram propostos modelos de 
sistemas de logística reversa, em conformidade com a Politica Nacional de Resíduos Sólidos. 
 
Palavras chave: Cadeia produtiva, Coprodutos, Logística reversa, Óleos vegetais, Resíduos   
 

 
Introdução 

 
Há uma crescente pressão da sociedade, mídia e governos sobre o setor industrial para adotar procedimentos 
que minimizem a geração de resíduos industriais seja reutilizando ou reciclando, resultando em benefícios 
ambientais e energéticos com melhoria da sustentabilidade (SANTOS et al., 2010).  
 
A ampliação da demanda por óleos vegetais tem sido verificada em função da perspectiva do aumento de óleo 
para alimentação e a possibilidade de viabilização comercial de novos produtos, além do crescente interesse 
pelos biocombustíveis produzidos a partir de óleos vegetais. Nesta cadeia produtiva, a utilização adequada de 
coprodutos é um fator crítico para a competitividade do empreendimento (SILVA JÚNIOR et al., 2009b). 
 
A torta é o principal resíduo sólido oriundo do processamento das oleaginosas. Um grande desafio desse 
cenário é promover agregação de valor a esse resíduo, transformando-o em um coproduto e tornando a 
indústria de extração de óleo vegetal mais competitiva. Pesquisas para aproveitamento dos diversos tipos de 
torta indicam as seguintes aplicações: alimentação animal; adubo orgânico, produção de biogás e compósitos. 
 
A logística reversa (LR) surgiu para equacionar a multiplicidade de aspectos logísticos do retorno ao ciclo 
produtivo de diferentes tipos de bens e materiais constituintes dos mesmos, bem como dos resíduos 
industriais, através de reutilização controlada do bem e de seus componentes ou da reciclagem dos materiais 
constituintes, dando origem a matérias-primas secundárias que serão novamente introduzidas no processo 
produtivo. Deste modo, o mundo empresarial começou a abordar o tema LR como uma forma de amenizar os 
impactos causados ao ambiente promovendo o reuso e redução do uso de matérias-primas (MARTINS, 2005). 
 
Nesse contexto, a presente pesquisa teve como objetivo estudar a cadeia de produção de óleo vegetal, 
direcionando para a gestão da torta gerada.  A análise do processo produtivo e da gestão dos resíduos e 
coprodutos permitiu identificar alternativas de reinserção da torta, na produção de óleos ou em outro processo, 
por meio da logística reversa, envolvendo aspectos sociais, econômicos e ambientais possibilitando a 
construção de uma proposta de sistema logística reversa para a cadeia produtiva de óleos vegetais. 
 
 
 
 



Metodologia 
 
O presente estudo adota metodologia composta pela revisão bibliográfica sobre o tema e pesquisa de campo 
para coleta de dados, com aplicação de entrevista semiestruturada, seguida de análise, propostas e conclusões.  
Propõe-se, a partir dos dados secundários obtidos no levantamento bibliográfico, a análise tanto de aspectos 
técnicos, quanto de cunho social, ambiental e econômico a respeito da cadeia produtiva, bem como da prática 
da gestão de coprodutos e resíduos da produção de óleos vegetais. Foram analisados com maior profundidade 
trabalhos relativos ao Brasil e, mais especificamente, ao Nordeste brasileiro. 
 
Como agentes pesquisados, na etapa de pesquisa de campo para a coleta de dados primários, realizada entre 
os anos de 2011 e 2012, foram estudadas empresas de beneficiamento de oleaginosas localizadas no Nordeste 
brasileiro com o propósito de identificação e análise de aspectos que possibilitassem contribuir para a 
eficiência da cadeia reversa de óleos vegetais da região.  Foram estudadas duas (02) usinas de beneficiamento 
de oleaginosas que produzem óleo vegetal para a indústria de alimentação e de produção de biodiesel, 
conforme mostrado na Tabela 1. As empresas mostraram interesse e apoiaram a pesquisa disponibilizando sua 
infraestrutura e técnicos para as visitas técnicas. 
 

Tabela 1 – Usinas estudadas 
EMPRESA LOCALIZAÇÃO 

OLVEQ Quixadá-CE 

BIOÓLEO Feira de Santana-BA 

 
 
Resultados e Discussão 
 
Aspectos gerais das usinas visitadas 
 
a) Usina de extração de óleo – OLVEQ 
  
A Indústria e Comércio de Óleos Vegetais Ltda. – OLVEQ localizada no sertão central do Estado do Ceará é 
uma empresa privada que gera 100 empregos diretos, para beneficiar grãos de mamona adquiridos de 
agricultores familiares do Estado do Ceará, principal fornecedor, e dos Estados do Rio Grande do Norte, 
Paraíba, Pernambuco e Piauí.  
 
O processo produtivo abrange a extração e tratamento do óleo. A empresa beneficia mamona e fornece óleo e 
torta de mamona. O óleo de mamona é enviado para a indústria química para produção de lubrificante, que 
atualmente tem maior valor agregado. 
 
b) Usina de extração de óleo – BIOÓLEO 

A empresa possui 50% de capital público (PETROBRAS) e 50% de capital privado gerando 150 empregos 
diretos. Nesta usina, além da extração mecânica de óleo, ocorre a extração química por solvente aumentando 
assim a eficácia e eficiência do processo. As matérias-primas utilizadas para extração de óleo, girassol, 
algodão e mamona são armazenadas em um galpão, antes de serem enviadas para a etapa de beneficiamento. 
 
Análise comparativa da gestão de resíduos e coprodutos das usinas estudadas 
 
a) Usina de extração de óleo - OLVEQ 
 
Na etapa de Beneficiamento da mamona são gerados como resíduos, o pó e a casca de mamona. Para 
melhorar a eficiência do processo, a mamona com casca, retida na peneira retorna para o descascador.  A 
extração do óleo é realizada por processo físico, prensagem dos grãos com obtenção de torta e de óleo bruto.  
A torta é encaminhada para redução da granulometria por moinho de martelos e ensacamento para uso como 
adubo. Verifica-se assim que a transformação da torta de mamona em adubo é um processo simplificado e de 
baixo custo.  



 
Durante o pré-tratamento do óleo, ocorre o refino, com a realização dos processos de degomagem, 
neutralização e branqueamento (clarificação).  
 
A Tabela 2 apresenta informações relativas à geração e gestão dos resíduos do processo. Destaca-se o 
aproveitamento do pó, da casca e da torta de mamona, como adubo, o reuso do carvão por ferreiros da região 
e o reuso da água de resfriamento e de desacidificação no processo. Verifica-se a necessidade de melhorar o 
tratamento da água residuária. Os resíduos são dispostos a céu aberto. 
 
Os sacos de plásticos (60kg) são reutilizados para acondicionamento de resíduos. Os demais recicláveis e 
sacos rasgados são encaminhados para o aterro controlado, mas deveriam ser enviados para a reciclagem. 
Vale ressaltar que o aterro controlado não é uma forma adequada de destinação de resíduos, devendo a usina 
buscar uma alternativa ambientalmente correta para os resíduos. 
 
Tabela 2 - Coprodutos e Resíduos gerados na Usina de extração de óleo OLVEQ - Quixadá – CE (2011) 
 

COPRODUTO/ 
RESÍDUO 

QUANTIDADE  DISPOSIÇÃO TRATAMENTO DESTINAÇÃO DESTINO 

Casca de 
Mamona 

3.790t 
Ensacada e 
armazenada 

- 
Acrescentada à 
torta 

Própria 
Usina Teste-

compostagem  

Torta de Mamona 3.711 t Processo 
Físico: Redução de 
granulometria - 
moinho de martelos 

Venda - Adubo RN, BA, PE 

Pó de mamona 202t  Acrescentado à torta - 
Acrescentado à 
torta 

Própria 
Usina 

Carvão 12t A céu aberto - Reuso - Ferreiros  Quixadá-CE 

Cinza 
 

A céu aberto - Aterro controlado Quixadá-CE 

Argila 24t A céu aberto - Aterro controlado Quixadá-CE 

Lonas dos Filtros 
Prensa 

Não mensurada A céu aberto - 
Lavados e reuso 
(limpeza) - Aterro 
controlado 

Quixadá-CE 

Água de 
resfriamento 

Não mensurada - - Reuso no processo 
Própria 
Usina 

Água de 
desacidificação 

Não mensurada - - 
Descarte na cinza 
da caldeira 

Própria 
Usina 

Água residuária Não mensurada Caixa de decantação 
ETE - Processo 
físico: Decantação 

Sistema de esgoto 
urbano 

Quixadá-CE 

Borra de 
tratamento de 
óleo 

Não mensurada 
 

- 
  

Recicláveis Não mensurada A céu aberto - 
Reuso-Aterro 
controlado 

Quixadá-CE 
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b) Usina de extração de óleo – BIOÓLEO 

A tabela 3 mostra informações relacionadas aos resíduos e coprodutos gerados. Vale ressaltar a venda de recicláveis 
para intermediários e diretamente para empresas recicladoras. Quanto aos resíduos industriais contaminados e não 
recicláveis são destinados a aterro industrial ou incineração. 
  
Tabela 3 - Coprodutos e Resíduos gerados na Usina de extração de óleo BIOÓLEO–Feira de Santana–BA 

 
COPRODUTO/ 

RESÍDUO 

QUANTIDADE 

(2011) 

DISPOSIÇÃO TRATAMENTO DESTINAÇÃO DESTINO 

Torta de 
Girassol 

NI Processo Extração por solvente - 
Redução da 
granulometria Moinho  

Venda - Farelo - 
Ração animal 

NI 

Torta de 
mamona 

NI Processo Extração por solvente - 
Redução da 
granulometria Moinho  

Venda - Farelo - 
Adubo 

NI 

Torta de 
Algodão 

NI Processo Extração por solvente Venda - Torta - 
Ração 

NI 

Torta de 
Algodão 

NI Processo Extração por solvente - 
Redução da 
granulometria Moinho  

Venda - Farelo - 
Ração 

NI 

Impurezas 
orgânicas nos 
grãos 

NI Acrescentadas 
ao farelo 

- Farelo Própria Usina 

Impurezas 
minerais nos 
grãos 

NI Abrigo de 
resíduos 

- Aterro 
sanitário 

Feira de 
Santana-BA 

Lonas dos 
Filtros Prensa 

NI Abrigo de 
resíduos 

- Aterro industrial Camaçari-BA 

Borra de 
neutralização 
do óleo 

NI Tanques com 
aquecimento 

- Venda – Fábricas 
de sabão 

 

Água de 
lavagem do 
óleo 

NI Valas - Reuso no 
processo 

Própria Usina 

Água residuária NI Caixas 
coletoras 

ETE–Separação Água 
e Óleo - Tratamento 
primário 

Reuso – 
Lançamento em  
Rio 

Feira de 
Santana-BA 

Lodo da ETE NI - Leito de secagem   

Resíduos ind. 
contaminados e 
não recicláveis 

NI Abrigo de 
resíduos 

- 
 

Aterro industrial 
Incineração 

Camaçari-BA 
Feira de 
Santana-BA 

Recicláveis NI Abrigo de 
resíduos 

- Venda - 
Reciclagem 

Feira de 
Santana-BA 
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Como é prática comum a torta de mamona gerada nesta usina é transformada em farelo e também é destinada para a 
adubação. Enquanto as tortas de algodão e de girassol são transformadas em ração, como torta ou farelo. As 
impurezas orgânicas dos grãos processados são aproveitadas, sendo acrescentadas ao farelo.  
 
As tortas geradas no processo físico (esmagamento dos grãos) para extração do óleo apresentam ainda um teor de 
óleo que é extraído por solvente. Em seguida a torta é enviada para um moinho para redução da granulometria para 
venda como adubo ou ração. A extração por solvente é necessária para utilização da torta como ração animal, pois de 
acordo com a literatura técnica, as tortas que apresentam um teor elevado de óleo têm limitada porcentagem de 
inclusão nas dietas dos animais (HONORATO et al., 2009).  
 
O óleo bruto é encaminhado para degomagem, neutralização e branqueamento. Neste processo destacam-se como 
resíduos/coprodutos a borra de neutralização, comercializada para fábricas de sabão, as lonas dos filtros prensa, 
enviadas para aterro industrial e a torta de terra diatomácea, que segue para extração por solvente. 
 
Para a disposição dos resíduos existe um abrigo com baias para os diversos tipos de materiais recicláveis e perigosos. 
 

Sistemas de logística reversa para a cadeia produtiva de óleos vegetais 

 
Dentre os coprodutos e resíduos gerados na cadeia de produção de óleos vegetais foram selecionadas as tortas 
resultantes do beneficiamento de grãos para elaboração das propostas de sistemas de logística reversa, considerando 
a expressiva quantidade gerada, a busca por novas alternativas para aproveitamento deste material e o significativo 
potencial de reinserção em uma cadeia produtiva. 
 
Na elaboração das propostas de LR foi considerado o potencial tecnológico e a viabilidade econômica das 
alternativas mais recomendadas na literatura técnica, de forma a atender ao mercado existente no entorno das 
indústrias ou com possibilidade de desenvolvimento favorecendo o estabelecimento de um possível arranjo produtivo 
local (APL). Dentro do contexto econômico, ambiental e social, essa nova ferramenta vem contribuir de forma 
significativa para o reaproveitamento de resíduos, amenizando os prejuízos causados ao meio ambiente por 
complexos processos produtivos. A seguir são apresentadas e discutidas as destinações da torta nas usinas visitadas e 
analisadas estas destinações mostrando as possíveis reinserções por meio da LR. 
 
A torta de mamona, devido à presença de substância tóxicas é transformada em adubo. Enquanto as tortas de algodão 
e girassol são vendidas como ração apresentando assim maior valor agregado. Entretanto estudos em parceria entre 
universidades e indústrias estão sendo desenvolvidos para viabilizar a detoxicação da torta de mamona. A destinação 
como adubo apresenta como características o baixo custo e a possibilidade de aproveitamento por produtores de 
oleaginosas instalados nas proximidades da usina propiciando um ciclo fechado de LR, com redução de custos de 
transporte e consequentemente menor impacto ambiental (Fluxograma 1). 
 

Fluxograma 1 – Destinação da torta de mamona – Produção de adubo 
 
 
 
 

LR 
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A obtenção de ração a partir das tortas propicia um ciclo fechado de SLR com a utilização da ração por 
agropecuaristas fornecedores de oleaginosas ou um ciclo aberto de SLR com a distribuição de ração para pecuaristas, 
ambos situados na região no entorno da indústria atendendo as reduções de custo de transporte e impactos ambientais 
nesta operação (Fluxograma 2). 
 

Fluxograma 2 – Destinação das tortas – Produção de ração 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
A seguir é apresentada e comentada proposta de sistema de logística reversa (SLR) considerando a reinserção da 
torta em canais reversos aberto e fechado. O Fluxograma 3 mostra esta proposta de SLR com sugestões de 
aproveitamento do biogás e do adubo gerados no processo. O biogás pode ser utilizado como fonte de energia no 
início da cadeia, na produção agrícola, no beneficiamento da oleaginosa ou em outra cadeia produtiva. Seguindo este 
mesmo raciocínio, o adubo também pode ser aproveitado na própria cadeia de produção de óleo vegetal. 
 

Fluxograma 3 – Destinação da torta – Produção de biogás 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LR 
LR 

LR LR 
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Conclusões  
 
A análise da possível configuração da cadeia de produção de óleos vegetais permitiu elaborar um registro das  
práticas e operações realizadas nas usinas, o que possibilitou elaborar propostas de sistemas de logística reversa para 
a cadeia de óleos vegetais que poderão ser utilizadas como referência para outras cadeias produtivas. 
 
A metodologia adotada de levantamento de alternativas de destinação de coprodutos e resíduos, apresentadas na 
literatura técnica e verificadas nas indústrias estudadas, aliada às discussões com pesquisadores do tema e técnicos 
das empresas com análise de aspectos técnicos, econômicos, ambientais e sociais foi fundamental para propor os 
sistemas de logística reversa. Esta metodologia mostrou-se adequada para a definição de sistemas de logística reversa 
para outros segmentos industriais. 
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