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RESUMO 

 

O objetivo geral desta monografia foi caracterizar a destinação e o aproveitamento de 

subprodutos não comestíveis do abate de bovinos e de carcaças de bovinos mortos nas 

propriedades rurais do município de Camargo – RS, como matéria-prima em potencial para a 

produção de biodiesel. Buscou-se nesta pesquisa analisar a matriz energética e a cadeia produtiva 

do biodiesel, através da matéria-prima sebo bovino, que é a segunda matéria-prima mais utilizada 

na produção brasileira de biodiesel. Verificou-se que a articulação estratégica da cadeia produtiva 

do biodiesel favorece o desenvolvimento regional e a inclusão social de pequenos e médios 

agricultores rurais quando os mesmos aderem a este novo sistema de desenvolvimento agrícola e 

econômico. Os resultados obtidos demonstram que o sistema de recolhimento de animais mortos 

nas propriedades rurais de Camargo para utilização na fabricação de biocombustíveis, já está 

sendo aplicado e estudado também em diversas regiões do país. A regulamentação da destinação 

adequada de carcaças de animais mortos em propriedades rurais pode significar uma alternativa 

promissora e um novo salto para a indústria de reciclagem animal brasileira, pois os resíduos 

gerados podem servir como matérias-primas para a produção de vários subprodutos não 

comestíveis de origem animal tais como farinhas e gorduras, como já o vem acontecendo no 

município de Camargo – RS. Por se tratar de um sistema novo, verificou-se que está gerando 

resultados positivos, principalmente por questões ambientais, de sustentabilidade, de geração de 

renda e de responsabilidade social para agricultores familiares, para diferentes indústrias que 

beneficiam subprodutos não comestíveis de origem animal e para usinas produtoras de biodiesel. 

 

 

Palavras-chave: Agropecuária. Meio Ambiente. Produção de Biodiesel. Sebo bovino. 

Sustentabilidade. 

 



ABSTRACT 

 

 

The general objective of this monograph was to characterize the destination and use of non-edible 

by-products of the slaughter of cattle and carcasses of dead cattle on the rural properties of the 

municipality of Camargo, RS, as potential raw material for the production of biodiesel. In this 

research, we analyzed the energy matrix and the biodiesel production chain, through the raw 

material bovine tallow, which is the second most used raw material in Brazilian biodiesel 

production. It was verified that the strategic articulation of the biodiesel production chain favors 

the regional development and the social inclusion of small and medium rural farmers when they 

adhere to this new system of agricultural and economic development. The results obtained 

demonstrate that the system for collecting dead animals on rural properties of Camargo for use in 

the manufacture of biofuels is already being applied and studied in several regions of the country. 

The regulation of the proper disposal of dead animal carcasses on rural properties can mean a 

promising alternative and a new leap for the Brazilian animal recycling industry, since the waste 

generated can serve as raw materials for the production of several inedible by-products of origin 

such as flours and fats, as has already been happening in the municipality of Camargo - RS. 

Because it is a new system, it has been found to generate positive results, mainly due to 

environmental issues, of sustainability, income generation and social responsibility for family 

farmers, for different industries that benefit from non-edible by-products of animal origin and for 

plants producing biodiesel. 

 

 

Keywords: Farming. Environment. Biodiesel production. Bovine fat. Sustainability. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho de conclusão de curso trata da destinação e o aproveitamento de 

subprodutos não comestíveis do abate de bovinos e de carcaças de bovinos mortos nas 

propriedades rurais do município de Camargo – RS como matéria-prima em potencial para a 

produção de biodiesel.  

O município de Camargo, situado no planalto médio gaúcho conta com uma população de 

2.733 habitantes, em que desses 1.497 habitantes vivem no meio rural (IBGE, 2010). Ainda 

segundo os dados do Instituto Brasileiro de Estatística e Geografia (IBGE, 2006), havia 478 

estabelecimentos agropecuários com área média de 9,79 hectares, ou seja, composto por 

pequenas propriedades rurais com produções baseadas na agricultura familiar.  

A maior parte dos estabelecimentos agropecuários do Rio Grande do Sul enquadra-se nos 

critérios definidores da agricultura familiar sendo que o IBGE identificou mais de 378.000 

unidades familiares em 2006, distribuídas em cerca de 6 milhões de hectares. O Rio Grande do 

Sul é detentor do sexto maior rebanho de bovinos do território nacional (FEE, 2015). 

A agricultura está presente em praticamente todas as regiões do território gaúcho, porém é 

possível identificar algumas concentrações regionais, onde, dos 20,3 milhões de hectares de área 

ocupados pelos 440 mil estabelecimentos agropecuários do Rio Grande do Sul, aproximadamente 

46% são constituídos de pastagens (FEE, 2015). As pastagens naturais, concentradas no Bioma 

Pampa, ocupam aproximadamente 8,3 milhões de hectares (89,4% do total) e representam o 

principal ativo a partir do qual a bovinocultura de corte gaúcha se desenvolveu (FEE, 2015).  

A criação pecuária tem figurado no debate sobre o uso de energias renováveis, uma vez 

que os resíduos provenientes do seu abate podem ser utilizados para a produção de 

biocombustível.  

Assim, a introdução de biodiesel na matriz energética nacional, que é considerado um 

combustível menos poluente, mesmo que as fontes renováveis de energia não sejam isentas da 

possibilidade de impactos ambientais. Diante deste contexto, a agricultura familiar possui 

significativa importância, uma vez que pode ser aliado na produção de biodiesel por meio do 

fornecimento de rejeitos de bovinos mortos, na medida em que ocorre o abate ou a morte desses 

animais nas propriedades rurais. Assim, além de contribuir com a produção de biodiesel a partir 

de rejeitos de bovinos, contribuindo para a destinação adequada desses resíduos como meio de 

conservação ambiental. 
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Desse modo, a pergunta orientadora deste estudo consiste em compreender como ocorre a 

destinação e o aproveitamento de descartes do abate e de bovinos mortos no município de 

Camargo – RS, bem como essa cadeia é avaliada pelos atores envolvidos? 

Para responder a essa pergunta, estabeleceu-se como objetivo geral, caracterizar a 

destinação e o aproveitamento de rejeitos de bovinos abatidos ou de bovinos mortos nas 

propriedades rurais do Município de Camargo – RS, a fim de compreender as potencialidades 

para a produção de biodiesel. Derivando em objetivos específicos visa-se: 

 Descrever o processamento dos subprodutos não comestíveis de bovinos (sebo) 

para tornar-se matéria-prima para a produção de biodiesel e as adequações 

necessárias para cumprir com a legislação ambiental; 

 Mapear a cadeia produtiva do biodiesel e os diferentes atores envolvidos nas 

distintas etapas; 

 Analisar o funcionamento e condução necessária para o processamento de 

biodiesel a base de subprodutos não comestíveis de bovino. 

A presente monografia foi motivada pelo interesse em compreender uma alternativa de 

desenvolvimento rural sustentável ligada a questões como conservação ambiental e a utilização 

de subprodutos para a fabricação de uma fonte de energia renovável. Esse segundo aspecto é o 

principal elemento que justifica a pesquisa, a razão pela qual deriva o problema com a destinação 

correta dos descartes de carcaças de bovinos mortos, em que, diante do cenário atual, há poucas 

alternativas para uma destinação correta, sem que esta possa vir a agredir ao meio ambiente, e 

assim, reutilizar este produto, para que ele possa gerar renda e empregos para o país. 

Esta monografia está organizada em cinco grandes partes, incluindo essa introdução. O 

segundo capítulo dá conta de apresentar conceitos, definições e avanços sobre o debate da 

produção de biodiesel a base de subprodutos não comestíveis de bovinos, bem como o conceito 

de biodiesel e o seu surgimento. Também abrange sobre a pecuária bovina brasileira, bem como, 

as legislações ambientais para este setor. A importância da agricultura familiar para a produção 

de biodiesel e as principais matérias-primas para está produção. Ainda será abordado sobre a 

cadeia produtiva do biodiesel e sua matriz energética, bem como as vantagens que o biodiesel 

apresenta. 

Já no terceiro capítulo são apresentados os procedimentos metodológicos utilizados para a 

realização da pesquisa, bem como as ferramentas de coleta e análise dos resultados e discussões. 
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O quarto capítulo contém informações da análise dos resultados obtidos ao longo desta pesquisa, 

abordando sobre a relação agricultor e empresa de recolhimento de animais mortos nas 

propriedades rurais, bem como o manejo e o transporte dos subprodutos não comestíveis de 

bovino realizados por esta. Também se aborda o processamento em Indústria Processadora de 

Resíduos de Animais Mortos e em Usina de Biodiesel. Por fim, no quinto capítulo são tecidas as 

considerações finais dos resultados obtidos nesse estudo.  
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2 CONCEITOS E PRÍNCIPIOS PARA A PRODUÇÃO DE BIODIESEL  A BASE DE 

SUBPRODUTOS NÃO COMESTÍVEIS DE BOVINOS  

 

Neste capítulo serão apresentados conceitos e definições importantes para o entendimento 

da cadeia produtiva de biocombustíveis, bem como, as inovações e as mudanças que o setor de 

biodiesel apresenta. Onde objetiva-se sistematizar as ideias desenvolvidas ao longo da pesquisa. 

É abordada também a importância da agricultura para a produção de biodiesel, e a relação da 

pecuária brasileira com esta produção. E por fim, também serão apresentados os avanços na 

legislação ambiental que envolve e regulamenta o manejo com resíduos de bovinos mortos.  

 

2.1 PECUÁRIA BOVINA E LEGISLAÇÃO PARA REJEITOS BOVINOS 

 

Para iniciar a discussão sobre agricultura, pecuária e produção de biodiesel a partir de 

subprodutos não comestíveis de bovinos é preciso entender o conceito de rejeitos bovinos, onde 

estes recebem diferentes denominações para caracterizar os animais mortos que são tratados 

como: descartes; carcaças; esqueletos e até mesmo cadáveres, mas não existe uma definição 

única ou legal sobre esta terminologia e considerou-se mais adequada tratar- se por rejeitos. A 

terminologia sebo também será utilizada neste trabalho entendendo-se que “sebo” refere-se à 

gordura crua que se obtém dos animais de alimentação herbívora e este produto é geralmente 

classificado como “sebo e/ou gordura” por se apresentar no estado sólido em temperatura 

ambiente (CUNHA, 2008). 

A sustentabilidade ambiental é um elemento relativamente novo no sistema produtivo da 

pecuária de corte mundial e, consequentemente, da pecuária brasileira. Ainda que não esteja 

estagnada a geração de conhecimento em outras áreas mais diretamente relacionadas aos sistemas 

produtivos, estas já estão em desenvolvimento há muito tempo, tendo já uma base cientificamente 

consolidada de tecnologias e práticas que, mesmo quando não adotadas integralmente, estão à 

disposição dos produtores rurais e outros elos da cadeia produtiva (EMBRAPA, 2016).  

A adoção de tecnologias na pecuária brasileira proporcionou a modernização do setor com 

incremento da produção e da produtividade, em bases sustentáveis. A produção anual de leite 

duplicou nos últimos 20 anos e o aumento não ocorreu só com a expansão do rebanho, mas 
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também com o aumento da produtividade das vacas, a partir da incorporação de tecnologias 

(EMBRAPA, 2017).  

A agropecuária respondia por mais da metade da economia de 1.135 municípios, do total 

de 5.570 municípios brasileiros (20,4%) em 2014, neste mesmo ano 210 municípios no Rio 

Grande do Sul e 144 municípios no Paraná, o que indica a importância dessa atividade econômica 

no território nacional. No mesmo ano, 652 municípios (11,7%) respondiam por metade do valor 

adicionado (VA) da agropecuária no país (IBGE, 2017).   

A cadeia da carne bovina possui posição de destaque no contexto do agronegócio 

brasileiro, ocupando vasta área do território nacional e respondendo pela geração de emprego e 

renda de milhões de brasileiros. O rebanho brasileiro é o segundo maior rebanho do mundo, com 

cerca de 208 milhões de cabeças, respondendo por 18% do efetivo mundial, atrás apenas da 

Índia. Além disso, o Brasil é o segundo maior produtor mundial de carne bovina, responsável por 

16,3% de tudo que é produzido e o primeiro do ranking das exportações (EMBRAPA, 2016).  

O primeiro desafio para a sustentabilidade ambiental da cadeia produtiva da pecuária de 

corte brasileira é o cumprimento integral da legislação ambiental vigente no Brasil e isso é 

obrigação de todos os integrantes da cadeia produtiva, em especial dos produtores, pela dimensão 

da área utilizada para produção e, portanto, a dispersão de seus impactos de graus variáveis pelo 

território (EMBRAPA, 2016). A abrangência, conveniência, rigidez, aplicação e controle de 

normas ambientais não serão parte da discussão aqui apresentada. 

O Brasil tem uma legislação ambiental ampla e rigorosa, com inúmeras restrições a ações 

desenvolvidas no campo. Os infratores ficam sujeitos a multas, à perda de benefícios fiscais ou de 

direito a financiamentos públicos e, até mesmo, à prisão, conforme a Lei nº 9.605, de 12 fevereiro 

de 1998, chamada “Lei de Crimes Ambientais” (BRASIL, 1998).  

A Política Nacional do Meio Ambiente - Lei N 6.938, de 17 de janeiro de 1981 (BRASIL, 

1981), a mais importante lei ambiental e uma das mais antigas neste setor, que vigora a partir da 

década de 1980 até os dias de hoje, e define que o poluidor é obrigado a indenizar danos 

ambientais que causar, independentemente de culpa. A maioria dos impactos sobre o meio 

ambiente provém de dejetos sem tratamento, com grande comprometimento da qualidade 

principalmente das águas e dos solos. A partir disso, a Organização Mundial de Saúde Animal – 
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OIE, antiga Organização Internacional das Epizootias
1
, recomenda a adoção de métodos de 

descarte de animais mortos, em seu Código Terrestre de Saúde Animal (2013), que considera a 

reciclagem como a melhor escolha e a opção mais conveniente para a destinação de animais 

mortos. Os fatores considerados são no descarte de animais mortos são: aspectos associados ao 

estabelecimento de criação e seus funcionários; riscos ligados à biosseguridade da granja, 

biossegurança dos trabalhadores incluindo desconforto, manipulação de carcaças e 

movimentação de carcaças no interior da granja.  

A OIE, (2013) recomenda sobre a necessidade dos países criarem legislação para 

normatizar procedimentos ligados à mortalidade usual e também a elaboração de manual de 

procedimentos para bem orientar os criadores quando à estrutura e infraestrutura incluindo 

equipamentos e instalações destinados à disposição de cadáveres. Recomenda também que a 

escolha de um método de descarte deve atender as peculiaridades da criação, capacidade 

operacional, área geográfica e apoio dos órgãos oficiais pertinentes. Relaciona e descreve o 

fundamento de cada método e aponta a reciclagem como o mais indicado. 

A mortalidade de animais é usual em rebanhos e pode ser importante fonte de proteína, 

gordura e cinzas (minerais) para a reciclagem (processo de transformação de um material/resíduo 

em outro aproveitável) solucionando um importante problema ambiental porque os resíduos 

favorecem crescimento bacteriano; a incineração poluiria o ar; o enterramento poderia levar a 

transmissões de doenças e a reciclagem ainda “sanitiza” os resíduos, pois a alta temperatura do 

processamento é suficiente para destruir quase todos os agentes potenciais. “Para que este 

aproveitamento seja adequado as carcaças de animais mortos devem ser recolhidas e transferidas 

em segurança ou à temperatura ambiente, refrigerada ou congelada por serem perecíveis e poder 

conter alta carga bacteriana” OIE (2013).  

Já para as indústrias que atuam no setor de recolhimento, processamento e fabricação de 

biodiesel, a legislação que orienta essas ações é o Decreto nº 9.013, de 29 de março de 2017, que 

regulamenta a Lei nº 1.283, de 18 de dezembro de 1950, e a Lei nº 7.889, de 23 de novembro de 

                                                 
1
 A Organização Mundial de Saúde Animal – OIE, antiga Organização Internacional das Epizootias, A Organização 

Mundial da Saúde Animal (OIE). A necessidade de combater doenças animais em todo o mundo foi a razão pela 

qual o Escritório Internacional de Epizootias foi estabelecido graças ao acordo internacional assinado em 25 de 

janeiro de 1924. Em maio de 2003, o Escritório tornou-se Organização Mundial Saúde Animal, mas mantém o 

sigilo histórico OIE. A OIE é a organização intergovernamental responsável pela melhoria da saúde animal no 

mundo. A Organização Mundial do Comércio (OMC) reconheceu os padrões estabelecidos pela OIE, que em 2017 

tinha 181 países membros como padrões de referência mundiais. A OIE mantém relações permanentes com outras 

71 organizações internacionais e regionais e tem escritórios regionais e sub-regionais em todos os continentes. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%209.013-2017?OpenDocument
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1989, que dispõem sobre a inspeção industrial e sanitária de produtos de origem animal, 

incluindo os subprodutos não comestíveis originários do processamento de produtos de origem 

animal (BRASIL, 2017). Em nossa sociedade, as leis e normas têm importância fundamental, 

pois garantem os direitos e deveres de todos. Se não houver conscientização e bom senso das 

pessoas em cumprir seus papéis, de nada adiantam as leis.  

 

2.2 CONCEITOS E SURGIMENTO DO BIODIESEL  

 

Os biocombustíveis são combustíveis produzidos a partir da biomassa (matéria orgânica), 

isto é, de fontes renováveis – produtos vegetais ou compostos de origem animal –, em que as 

fontes mais conhecidas no mundo são cana-de-açúcar, milho, soja, semente de girassol, madeira e 

celulose. A partir destas fontes é possível produzir biocombustíveis, como álcool, etanol e 

biodiesel. Os biocombustíveis são biodegradáveis, por isso provocam menor impacto à natureza 

(BIODIESELBR, 2009). 

A Lei Nº 11.097, de 13 de janeiro de 2005 que dispõe sobre a introdução do biodiesel na 

matriz energética brasileira (BRASIL, 2005) também define legalmente no seu Art. 6º o que é 

biocombustível e biodiesel:  

 

XXIV - Biocombustível: combustível derivado de biomassa renovável para uso em 

motores a combustão interna ou, conforme regulamento, para outro tipo de geração de 

energia, que possa substituir parcial ou totalmente combustíveis de origem fóssil; 

XXV - Biodiesel: biocombustível derivado de biomassa renovável para uso em motores 

a combustão interna com ignição por compressão ou, conforme regulamento, para 

geração de outro tipo de energia, que possa substituir parcial ou totalmente combustíveis 

de origem fóssil. (Art. 6°, Lei Nº 11.097 de 2005). 

 

O biodiesel é produzido a partir de fontes renováveis, vegetais e, algumas vezes, animais. 

Quando produzido a partir de óleos vegetais, o biodiesel é considerado um produto de origem 

fundamentalmente verde. Já o diesel, uma parafina de longa cadeia de carbono, é um derivado do 

petróleo, uma fonte não renovável (ARCHER; PEDROSA, 2007).  

A história do biodiesel começa junto com a história do século XX. Embora os 

combustíveis de origem orgânica só tenham surgido como uma ideia viável bem mais tarde, 

principalmente após a explosão do preço do petróleo, na década de 1970, no início do 

funcionamento dos motores diesel já há relatos de uso de óleo vegetal para movê-los. E com 
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sucesso. O próprio Rudolf Diesel, inventor dos motores que levam seu nome, atestou o sucesso 

do uso de óleo de amendoim como combustível. 

 

O caso ocorreu na Exposição Mundial de Paris, em 1900. “A companhia francesa Otto 

demonstrou o funcionamento de um pequeno motor diesel com óleo de amendoim. Essa 

experiência foi tão bem sucedida que apenas alguns dos presentes perceberam as 

circunstâncias em que a experiência havia sido conduzida. O motor, que havia sido 

construído para consumir petróleo, operou com óleos vegetais sem qualquer 

modificação”, registra o histórico do combustível realizado pelos autores do Manual de 

Biodiesel. Na verdade, o motor não apenas funcionou com o óleo orgânico como pôde-

se perceber que o desempenho da máquina, em comparação com o uso do combustível 

fóssil, foi exatamente o mesmo (KARLSSON et al., 2014). 

 

Mais tarde, Rudolf Diesel afirmou que seus motores também funcionaram bem, 

experimentalmente, com outros óleos orgânicos, como o óleo de mamona e gorduras animais. O 

inventor se empolgou com a descoberta e previu que, embora nos anos seguintes isso 

provavelmente não significasse uma substituição do petróleo, no futuro os óleos orgânicos 

poderiam ser muito importantes (KARLSSON et al., 2014). 

É nesse contexto que o Brasil passou a investir em combustíveis orgânicos sendo que o 

primeiro grande produto dessa busca foi o etanol, tema do Programa Nacional do Álcool e o 

segundo, o biodiesel. 

 

2.3 AGRICULTURA E SUA IMPORTÂNCIA PARA A PRODUÇÃO DE BIODIESEL 

 

Agricultura familiar vem sendo uma importante aliada para o mercado de produção de 

biodiesel, visto que boa parte deste combustível renovável é originado de matérias-primas 

produzidas por agricultores familiares. Os agricultores aliados à produção de biodiesel contam 

com benefícios como: o surgimento de um novo mercado, a possibilidade de geração de 

empregos e renda e o estabelecimento de melhores preços, além de melhorias na organização e 

produção dos agricultores.  

A agricultura familiar tem dinâmica e características distintas em comparação à 

agricultura não familiar. Nela, a gestão da propriedade é compartilhada pela família e a atividade 

produtiva agropecuária é a principal fonte geradora de renda (BRASIL, 2016). Além disso, o 

agricultor familiar tem uma relação particular com a terra, seu local de trabalho e moradia. A 

diversidade produtiva também é uma característica marcante desse setor.  
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Os agricultores são os principais fornecedores da matéria-prima estudada (subprodutos 

não comestíveis de bovino), pois são estes que movimentam os abatedouros e frigoríficos, 

vendendo os animais de seus rebanhos e contribuindo assim para a fabricação de biodiesel a 

partir desta fonte. O agricultor faz parte de um setor responsável pela produção de grãos, 

mediante o cultivo de plantas e também a criação de animais. 

 

Cerca de 30% do combustível renovável do país é originado de matéria-prima produzida 

por agricultores familiares. Apenas em 2015 foram adquiridos por usinas fabricantes do 

biocombustível aproximadamente R$ 4 bilhões, o equivalente a 3,9 milhões de toneladas 

de matéria-prima, de cerca de 75 mil famílias. Mais de 100 cooperativas de agricultores 

familiares já estão habilitadas a comercializar no âmbito do Programa Nacional de 

Produção e Uso do Biodiesel (PNPB). (BRASIL, 2016).  

 

O Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel (PNPB) é um programa do 

governo federal que possibilitou a inserção do biodiesel na matriz energética do país. Tem como 

objetivo viabilizar a produção de biodiesel de forma sustentável, garantindo o suprimento do 

produto com preços competitivos e a partir de diferentes fontes de matérias primas. Uma das 

diretrizes do programa é a geração de emprego e renda de forma a promover a inclusão social e o 

desenvolvimento regional do país. Envolve vários ministérios e a Secretaria Especial, responsável 

pelas regras do Selo Combustível Social, instrumento que permite a inclusão social e produtiva 

dos agricultores familiares no Programa (BRASIL, 2016).  

Segundo fontes do extinto Ministério do Desenvolvimento Agrário (BRASIL, 2017), uma 

das ações da Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário (SEAD) 

voltada para o fomento do desenvolvimento sustentável foi estimular que, cada vez mais, 

agricultores do país ligados ao biodiesel sejam beneficiados pelo Selo Combustível Social (SCS), 

projeto vinculado ao Programa Nacional de Produção e Uso de Biodiesel (PNPB). Essa política 

garante a comercialização de parte da produção dos agricultores e o direito à assistência técnica 

especializada, além de agregar valor ao produto e gerar mais dignidade no campo, com a 

melhoria da qualidade de vida. 

 

2.4 MATÉRIAS-PRIMAS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A PRODUÇÃO DE 

BIODIESEL 
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Para a produção de biodiesel, uma série de diferentes produtos agropecuários pode 

compor a base de seu processamento, como pode-se verificar no Gráfico 1, que ilustra o perfil 

nacional de matérias-primas, utilizadas para a produção de biodiesel entre os meses de janeiro a 

setembro de 2017 segundo a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis 

(ANP, 2017). Verifica-se que o óleo de soja e a gordura bovina foram às matérias-primas mais 

utilizada para a produção do biodiesel, seguidas por outros materiais graxos, ou seja, materiais 

que podem ser utilizados para a produção de biodiesel, mas que ainda não foram identificados 

como parte da cadeia produtiva do biodiesel no RS.  

 
Gráfico 1 – Perfil Nacional de matérias-primas consumidas para biodiesel no Brasil em 2017 

 
Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), 2017. 

 

Entre algumas das matérias-primas de origem animal estão a gordura bovina (sebo) o óleo 

de aves (frango), a gordura suína, o óleo de vísceras (peixes) e de origem vegetal óleo residual 

reciclado (óleo de fritura), são as principais fontes utilizadas para a produção de biodiesel no 

Brasil, bem como, no município de Camargo – RS.  

Como visto acima, o biodiesel pode ser produzido a partir de várias matérias-primas 

diferentes sendo possível obter o biodiesel partindo de óleos vegetais, de gorduras animais ou de 

produtos residuais, como o óleo de fritura já usado. Em diversos países, existe uma dependência 

maior de uma ou duas culturas em virtude da viabilidade que elas possuem levando-se em conta o 

fornecimento contínuo e de grande escala. Os países da Europa contam como principal matéria-
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prima para o biodiesel o óleo de Colza (canola). Os Estados Unidos, por exemplo, um dos 

maiores produtores de biodiesel, se apoia principalmente na soja, como sua principal matéria-

prima (BIODIESELBR, 2017).  

Já o Brasil encontra-se em uma posição privilegiada, embora utilize a soja de forma 

predominante, segundo informações do levantamento do Ministério da Agricultura é possível 

contar no país com uma centena de culturas que podem fornecer matéria-prima para este 

combustível verde. Dessas, pelo menos dez apresentam um bom potencial para cultivo e 

exploração comercial do óleo com fins energéticos. 

 

Hoje, a maior parte do biodiesel produzido no Brasil é de origem vegetal, com notável 

predominância da soja. O segundo lugar entre as matérias-primas de biodiesel no Brasil 

fica com o sebo bovino. A gordura do boi chegou a responder por 25% da produção 

nacional em março de 2008, de acordo com o Ministério de Minas e Energia, e em geral 

tem se mantido em torno dos 10%. (BIODIESELBR, 2017).  

 

Segundo Cunha (2008), as gorduras animais também podem ser utilizadas para a 

produção de biodiesel e as propriedades apresentadas pelo combustível provenientes dessas 

gorduras são semelhantes ao do diesel. Para a produção de biodiesel, o óleo vegetal também é 

uma matéria-prima para a sua fabricação, mas a gordura animal difere-se dos óleos de soja e de 

colza (canola), em relação com as suas propriedades químicas.  

Já para Moraes (2008), as gorduras animais (bovinos, suínos e aves) e apresentam uma 

fonte de biomassa que já está sendo bastante utilizada como matéria-prima para a produção de 

biodiesel. Está graxa de origem animal apresenta maiores percentuais de oxigênio comparados ao 

diesel mineral e, este fator proporciona uma combustão eficiente.  

O sebo bovino é considerado um insumo residual de abatedouros, frigoríficos e curtumes. 

Embora o sebo bovino não seja considerado como fonte renovável de energia, comparando com 

as oleaginosas, e sim um resíduo industrial, o mesmo, desperta grande interesse dos produtores de 

biodiesel sendo que as razões apontadas para o maior interesse no sebo é a produtividade em óleo 

(100%), o abastecimento sem concorrência, o baixo custo de produção, e o mais importante, 

agregação de valor a um subproduto que sem um tratamento adequado poderia gerar grande 

poluição ambiental (KRAUSE, 2008). 

Segundo Krause, (2008) entre as gorduras animais, destaca-se também, os óleos de 

peixes, a gordura suína, entre outros, como exemplos de gordura animal com potencial para 
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produção de biodiesel. Os óleos e gorduras residuais, resultantes do um processamento 

doméstico, comercial e/ou industrial também podem ser utilizados como matéria-prima para a 

produção de biodiesel, além disso, óleos de frituras recuperados também representam um grande 

potencial de oferta para este setor.  
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3 METODOLOGIA 

 

Nesta seção é apresentada a metodologia adotada para a realização deste trabalho, bem 

como, a apresentação dos atores sociais envolvidos nesta pesquisa. Neste trabalho optou-se pela 

utilização de uma pesquisa de cunho qualitativo, levando em conta que os objetivos propostos 

não necessitam ser medidos, mas sim compreendidos. Tratando-se de uma metodologia 

descritiva, em que, segundo Vieira et al. apud Churchill (2002), a pesquisa desse caráter objetiva, 

deve conhecer e interpretar a realidade sem nela interferir para modificá-la. O estudo abrangeu os 

municípios de Camargo e Vila Maria, ambos, localizados no Rio Grande do Sul, conforme a 

(Figura 1). 

 

Figura 1 – Localização dos municípios de Camargo e Vila Maria, no Rio Grande do Sul 

 

Fonte: Elaborado pela autora com base em IBGE. 

 

A escolha do município de Camargo é justificada por um conjunto de fatores e entre eles 

está a presença de uma usina de produção de biodiesel, na qual a autora desta monografia 

trabalha no setor administrativo, além disso, houve adesão e envolvimento dos agricultores do 

município com a ideia de destinar os rejeitos de animais mortos para utilizá-los como matéria-
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prima para a produção de biodiesel. Já o município de Vila Maria foi escolhido pelo fato de no 

local, encontrar-se uma Indústria Processadora de Resíduos de animais mortos, responsável por 

recolher os rejeitos do município de Camargo e processá-los no município de Vila Maria que 

após serem processados nesta Indústria subprodutos não comestíveis de bovinos retornam para o 

município de Camargo-RS para tornarem-se matéria-prima para a produção de biodiesel na usina.  

Os principais instrumentos de pesquisa foram, a pesquisa bibliográfica e a entrevista 

semiestruturada. A pesquisa bibliográfica, utilizada como meio de envolver e coletar informações 

convergentes ao tema estudado, assim, esta será utilizada com base às informações de livros, 

teses, publicações via impressa ou digital. A entrevista semiestruturada é aquela em que 

combinam perguntas abertas e fechadas, em que o informante tem a possibilidade de discutir 

sobre o tema proposto (BONI; QUARESMA, 2005). 

Um roteiro de entrevista foi elaborado para os seguintes atores sociais do município de 

Camargo, quais sejam: agricultores familiares (APÊNDICE A), responsável da empresa de 

recolhimento de animais mortos nas propriedades rurais (APÊNDICE B), responsável pela 

Secretaria de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente (APÊNDICE C), responsável da indústria 

processadora de animais mortos (APÊNDICE D), responsável da usina de biodiesel (APÊNDICE 

E). Foram entrevistados quatro agricultores familiares, escolhidos aleatoriamente por trabalharem 

com atividades de bovinocultura de leite e bovinocultura de corte. Todos os agricultores 

escolhidos são moradores de localidades do interior do município de Camargo-RS e um dos 

fatores que levou destes foi o aceite dos mesmos e a disponibilidade de tempo dos agricultores 

para participarem das entrevistas. Cada um dos agricultores entrevistados nesta pesquisa é 

nomeado ao longo do texto como Agricultor, atribuindo como diferenciação as letras A, B, C e 

D. 

A realização desta pesquisa ocorreu de setembro a outubro do ano de 2017. Todas as 

entrevistas foram gravadas e posteriormente transcritas. Também foram realizados registros 

fotográficos durante as saídas de campo. 

Os agricultores A, B e C aderiram ao sistema de recolhimento de bovinos mortos de suas 

propriedades rurais, assim contribuindo para a preservação do meio ambiente e a produção de 

biodiesel no município. Já o agricultor D, não aderiu ao sistema de recolhimento de bovinos 

mortos e continua descartando estes rejeitos em sua propriedade rural, onde ao longo da pesquisa 

este relata sobre suas práticas de destinação dos animais.  
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Após as entrevistas com os agricultores, foram realizadas entrevistas na empresa 

recolhedora de animais mortos, indústria de processamento de resíduos de animais mortos e na 

usina de biodiesel.  

Os sujeitos participantes das entrevistas referentes ao processo de recolhimento, 

processamento e fabricação do biodiesel, estes foram selecionados a partir do grau de atuação 

com a produção de biodiesel, sendo eles: Responsável pela Secretaria de Agricultura e 

Abastecimento da Prefeitura Municipal de Camargo/RS; extensionista rural da Empresa de 

Assistência Técnica e Extensão Rural (EMATER); responsável pela empresa que trabalha com 

recolhimento de animais mortos; responsável pela produção da Indústria Processadora de 

Resíduos de animais mortos e também o responsável pela Usina de Biocombustíveis localizada 

no município de Camargo/RS. Ao longo da pesquisa, esses atores envolvidos no estudo são 

denominados com o nome de sua instituição ou empresa, ou seja, foram entrevistados gerentes 

das empresas citadas acima, onde estes, não permitiram o aparecimento de seus nomes nesta 

pesquisa. 

Para a análise dos resultados, fez-se o uso da análise de conteúdo das informações obtidas 

por meio de entrevistas, as quais permitem ao entrevistado expressar sua visão quanto às questões 

relacionadas ao destino dos resíduos de animais mortos para a produção de biodiesel, bem como 

aspectos relativos à conservação do meio ambiente, qualidade de vida e a saúde.  Além desses 

instrumentos, também foi utilizado, os registros fotográficos, como meio para ilustrar e discutir a 

estruturação da cadeia de biodiesel a base de resíduos de bovinos mortos.  

Os aspectos éticos foram respeitados quanto ao acesso e análise de dados, onde não houve 

discriminação na seleção dos indivíduos nem a exposição a riscos desnecessários para essas 

pessoas. Sendo todo o conteúdo expresso nesta pesquisa, é de uso totalmente didático e também 

exclusivamente apresentado para a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), onde 

está assegura-se a preservação dos dados, a confidencialidade das informações.  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

Nesta seção serão apresentados os resultados obtidos ao longo do estudo, bem como, as 

informações recolhidas sobre o assunto abordado.  

 

4.1 RELAÇÃO AGRICULTOR E EMPRESA DE RECOLHIMENTO 

 

A associação entre a ocupação do território nacional e a criação de bovinos remonta a 

origem do País, pois a bovinocultura está inserida num contexto histórico, geográfico, 

econômico, natural e cultural que determinara o uso e a propriedade da terra (MIELITZ NETO, 

1994). 

As entrevistas realizadas com os quatro agricultores familiares do município de Camargo 

que trabalham nas atividades relacionadas à pecuária de corte ou leiteira, relatam sobre o dia a dia 

da atividade e a necessidade da conscientização ambiental. Segundo estes agricultores, as causas 

e as consequências do risco da ocorrência de mortes de animais são distintos e relatam que já 

ocorreram situações em que vários animais virem a morrer na mesma ocasião, seja por questões 

climáticas, ambientais, doenças ou ataque de aranhas ou cobras.  

As questões climáticas e ambientais citadas pelos agricultores são em decorrência do 

inverno, com frio prolongado, geadas, ou, verão de calor excessivo, queimadas, ou seja, o 

extremo das duas estações do ano. O registro de raios também é outro fator destacado na morte 

dos animais segundo os entrevistados, conforme descrito pelo Agricultor A: 

 

“Faz alguns meses que aconteceu uma forte chuva. Foi três dias de bastante água nos 

rios, uma verdadeira enchente. Os animais não sabiam mais aonde procurar abrigo, 

andavam de um lado para o outro, o coberto dos galpões já não servia mais, a água 

acabou acumulando por aqui também. Esso aqui era um lamasal só, por isso os animais 

foram se abrigar na mata. Raios caíram e queimaram a copa do pinheiro aqui ao lado, 

como chovia muito não pudemos ir recolher os animais naquele dia, e só no outro dia 

que pudemos perceber que a maioria deles tinha vindo a morrer, no total foram 

contabilizados mais de quinze cabeças de bovinos de corte”.  

 

Em decorrência desses acontecimentos, os agricultores começaram a adotar novos hábitos 

e costumes referentes ao descarte dos animais mortos uma vez que passaram a conversar sobre o 

tema em reuniões de moradores nas comunidades rurais no município, debatendo possíveis 

medidas que poderiam ser implementadas para eliminar riscos desnecessários na pecuária. Diante 
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dessa demanda, um médico veterinário do município abriu uma empresa de recolhimento de 

animais mortos, o que incentivou os agricultores do município a descartarem as carcaças dos 

animais que viessem a morrer na propriedade para esse canal, conforme relato do Agricultor B. 

 

“Antes de existir essa empresa de recolhimento de animais, nós descartávamos as 

carcaças na mata, beiradas de córregos, aterros, deixávamos os animais expostos ao calor 

do sol, o que predominava mau cheiro, atraía moscas, o que incomodava bastante os 

vizinhos. Tinha gente que dizia que ia nos denunciar por crime ambiental, mas eu como 

produtor e agricultor não via alternativa, porque de toda maneira deixando exposto ou 

enterrando isso iria de qualquer forma contaminar as águas dos riachos, mas hoje com 

essa empresa que recolhe os animais sem custo para o agricultor é muito bom e a gente 

pode colaborar com o meio ambiente”.  

 

Os agricultores relatam que eles têm dificuldades em chegar a consensos perante as ações 

e definições para minimizar os riscos com perda de animais, visto que os aspectos climáticos são 

em sua maioria imprevisíveis. Mesmo assim, algumas das medidas adotadas foram à construção 

de galpões mais amplos e cobertos, que servem de abrigos para os animais. A utilização de pára-

raios é adotada, porém, possui alto custo para implementação na propriedade, esse método fica 

restrito para poucos agricultores, sendo que, a maioria ainda conta com a sorte.  

Nas entrevistas com os agricultores, três deles (A, B e C) se mostraram interessados sobre 

a importância do descarte adequado de bovinos e entendem que o recolhimento é uma boa 

alternativa. Apenas o agricultor D não se mostrou interessado em aderir ao descarte para a 

empresa de recolhimento, uma vez que achou trabalhoso e acredita que não há implicações sobre 

o meio ambiente ao descartar os animais sobre as matas, lençóis freáticos, entre outros lugares da 

propriedade.   

Para os agricultores A, B e C, que já estão realizando o descarte para a empresa, relatam 

que conflitos sociais entre vizinhos foram um dos principais fatores de influencia na tomada de 

decisão para realizar o descarte, visto que o mau cheiro provocado pela decomposição dos restos 

animais gerava desconforto. No relato do Agricultor C:  

 

Quando descartávamos as carcaças na mata, o mau cheiro causado pela decomposição 

do animal e também causando a atração dos predadores os vizinhos reclamavam, alguns 

diziam, “eu vou te denunciar para a fiscalização ambiental”. Então era sempre uma 

“novela” e agora que utilizamos dos serviços da empresa recolhedora, tudo mudou e 

estamos bem com os vizinhos.  
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As carcaças dos animais mortos demandavam dos agricultores muitos esforços para 

eliminá-los, pois, sempre há tarefas e afazeres na propriedade rural. Segundo os agricultores A, B 

e C, a coleta dos animais e a retirada destes da propriedade rural vem sendo uma alternativa 

viável para eles, que ao mesmo tempo, vem sendo lentamente adotada, mas que já está auxiliando 

tanto no dia a dia da propriedade, com a diminuição do tempo e da mão-de-obra necessária para 

realizar esta atividade, quanto para a conservação do meio ambiente.  

Ao perguntar para os agricultores quais foram as suas principais dificuldades, estes 

responderam praticamente com a mesma resposta:  

 

A primeira dificuldade foi à aceitação deste novo sistema, mas depois que pensamos 

melhor, a ideia foi aderida com sucesso, pois, um dos fatores que levaram a essa decisão 

foi o preconceito da população perante pelas carcaças desprenderem mau cheiro e 

atraírem moscas. Também as carcaças dos animais mortos antes eram eliminadas em 

fossas, queimadas ou enterradas, exigindo de nós um trabalho pesado, quando não eram 

simplesmente abandonadas em valas ou mato adentro. (Agricultor A). 

 

Após os animais morrerem nas propriedades rurais, os agricultores A, B e C avisam para a 

empresa de recolhimento e fracionamento de animais mortos, para que esta recolha os animais e 

os retirem da propriedade para que estes não agridam ao meio ambiente. A partir dos relatos 

verificou-se que a comunicação para a empresa vir até a propriedade fazer o recolhimento 

acontece há mais ou menos um ano e meio.  

 

Pelo o que eu sei a empresa de fracionamento e recolhimento de animais, tem mais de 

três anos de atuação no município, mas no começo nos não fazíamos a entrega, o animal 

vinha morrer por doença ou questões climáticas e nós aqui da família não nos 

preocupávamos com isso, até porque como temos em média vinte e cinco bovinos em 

lactação, mais lavouras de soja, e pastagens para cuidar, muitas vezes não sobrava tempo 

para mexer com animal morto, assim empurrávamos na mata e ali este permanecia até a 

sua total decomposição (Agricultor B). 

 

Os agricultores ficaram sabendo desta empresa por meio de divulgações da mesma em 

meios de comunicações locais, como emissoras de rádios e jornais. Outro motivo que levaram os 

agricultores a conhecerem esta empresa de recolhimento e fracionamento de animais, é pelo fato 

de que o município é pequeno, e conserva costumes tradicionais de se conhecer todos os 

moradores e empresários locais.  

O agricultor B ainda relatou sobre sua decisão de iniciar o descarte dos rejeitos de bovinos 

mortos:  
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Temos consciência que se trata de um período curto em que começamos a efetuar este 

controle na propriedade, de um ano e meio para cá, começamos a comunicar a empresa e 

ela vem e coleta o animal da propriedade, a partir desse momento em que começamos a 

fazer está entrega do animal morto, algumas coisas mudaram em minha propriedade, 

como: garantia da qualidade do solo, sabemos que este não será mais agredido com a 

exposição do animal morto e contaminação do lençol freático, não tem aquele mal cheiro 

de carniça, tem poucas moscas e insetos, e mantemos com certeza toda a natureza livre 

daquela contaminação (Agricultor B). 

 

Ainda na entrevista com os agricultores A e C, estes também contém relatos parecidos 

com o agricultor B, pois todos eles trabalham nas atividades de bovinos de leite e plantações de 

cereais, como soja, milho e trigo, bem como pastagens de inverno, e também trabalham nas 

atividades de suínos ou aves.  

Já para o agricultor D, relatou que não o faz o descarte dos animais mortos, por dois 

motivos: o primeiro explicou que não tem tempo, pois relatou que passa o dia todo em função das 

atividades da propriedade e segundo porque o mesmo não se mostrou interessado em efetuar o 

descarte, pois para ele não há a necessidade de fazer este processo. Os motivos para está decisão 

do agricultor D são desconhecidos, sendo que este não quis prestar mais detalhes sobre está 

informação, assim sendo respeitada a decisão dele.  

Os agricultores que não efetuam os procedimentos corretos de descarte no município, 

como é o caso do agricultor D. Realizam métodos incorretos de destinação, como: exposição do 

animal ao solo no meio da mata auxiliar da propriedade rural, ou algumas vezes o animal exposto 

ao calor do sol. O enterramento também é um método incorreto utilizado pelo o agricultor D, 

onde após o efetuamento de um buraco na terra, é destinado o animal dentro e coberto novamente 

com terra.  

Esses procedimentos incorretos de destinação provocam na propriedade rural do 

agricultor D, um maior número de moscas, insetos e a predominância de mau cheiro, assim, 

decorrendo de um número maior desses fatores de que nas outras propriedades visitadas dos 

agricultores A, B e C, esses motivos do aumento do número de fatores inadequados se justificam 

por estarem atraídos pela incorreta destinação do animal morto.  

Para os agricultores do município que realizam a correta destinação, sendo o recolhimento 

dos animais mortos, não há nenhum custo sobre os procedimentos para esse descarte dos animais, 

pois, a empresa que realiza os recolhimentos e fracionamentos nas áreas rurais, presta este 

serviço sem cobrar nenhum valor dos agricultores, visto que possui um convênio com a Prefeitura 

Municipal de Camargo, a qual efetua um pagamento de um salário x para a empresa recolhedora 
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realizar o recolhimento dos animais mortos das propriedades do município. Com o valor 

repassado pelo poder público municipal através da prefeitura a empresa de recolhimento de 

animais mortos consegue pagar todos os seus custos de transportes dos animais, bem como o 

deslocamento até as propriedades rurais e após até a indústria de processamento de resíduos de 

animais mortos. E também consegue efetuar o pagamento de outras despesas da empresa.  

Esta empresa de recolhimento de animais recolhe animais mortos como bovinos e suínos. 

Não são recolhidos animais mortos por doenças infectocontagiosas, pois estes animais 

contaminados não podem ser aproveitados para a reciclagem na forma de sebo bovino, pois 

animais atingidos por doenças devem ser destinados a outro procedimento. No município de 

Camargo não há nenhuma empresa que presta serviços para destinação de animais mortos por 

doenças infectocontagiosas sendo que os agricultores são levados a destinar este tipo de animais 

para aterros, enterrá-los ou até mesmo destiná-los na mata.  

O poder público municipal, incentiva os agricultores a realizarem suas produções, bem 

como, realizarem os descartes dos animais mortos, esses incentivos provem de convênios com 

órgãos e entidades municipais e privados para execução da política agrícola municipal.  

A prefeitura municipal de Camargo, ainda coordena a promoção de medidas visando à 

defesa sanitária vegetal e animal, projetos de permanência do agricultor ao campo e a educação 

sanitária destes, visando o melhoramento da qualidade de vida de quem reside e trabalha no 

campo. E ainda, o poder público municipal procura responder pelas atividades de classificação e 

fiscalização de produtos agropecuários, zelando pelo cumprimento da legislação, respondendo 

pela defesa sanitária vegetal e animal, normatizando as atividades inerentes ao desenvolvimento 

rural no Município. 

A prefeitura municipal oferece também aos agricultores da região a chance de descartar 

seus animais, sem deixá-los expostos ao solo, contaminando o meio ambiente. E para a empresa 

recolhedora de animais mortos, o poder público municipal promove iniciativas de renda e 

empregos para o proprietário da empresa e seus funcionários.  

Com essa mesma visão de promoção de incentivos, da-se as relações entre o poder 

público municipal com empresa recolhedora de animais mortos e usina de biodiesel do 

município. 
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Já com a indústria processadora de resíduos de animais mortos, o poder público municipal 

de Vila Maria, realiza um convenio com a indústria processadora, assim, promovendo iniciativas 

onde estas beneficiam aos agricultores daquele município e também a indústria processadora.  

O município de Vila Maria - RS, não possui nenhuma empresa licenciada a atividade de 

recolhimento de animais mortos, assim, quando morrem os animais das propriedades daquele 

município, os agricultores avisam a empresa recolhedora de animais mortos de Camargo –RS. 

Assim, após algum agricultor realizar este pedido, é feito uma prestação de serviço para a 

Prefeitura de Vila Maria, e ambas as partes realizam um convênio de prestação de serviço por um 

dia ( o dia em que foi feito o recolhimento dos animais).  

 

4.2 MANEJO E TRANSPORTE DE REJEITOS DE ANIMAIS COMO MATÉRIA-PRIMA 

PARA PRODUÇÃO DE BIODIESEL 

 

Após os rejeitos de animais mortos serem recolhidos das propriedades rurais, a empresa 

que presta serviço de recolhimento e fracionamento
2
 de animais mortos, faz a separação das 

partes dos animais, sendo esta a primeira etapa de tratamento. Essa separação é um processo de 

retirada das partes dos animais, onde inicia com a retirada do couro do animal, após passa por um 

processo de abertura do animal, retirando as partes como: os órgãos e vísceras (pulmão, 

intestinos, rim, coração, fígado, etc.). Após é feito um desmembramento do animal, isto ocorre 

para que na indústria de processamento desses resíduos, eles possam separar a carne dos ossos, 

assim fazer a farinha de carne e osso que é considerada um subproduto não comestível além do 

sebo bovino.  

Esta empresa possui uma sede no interior do município de Camargo, em que conta com 

uma estrutura ampla para efetuar suas atividades. Posteriormente há todas as etapas do processo 

de fracionamento, onde os resíduos são encaminhados para a indústria de processamento de 

rejeitos de animais mortos, onde é feito o processamento de resíduos sólido para líquido e a 

degomagem
3
 do sebo bovino para torna-se matéria-prima para a fabricação de biodiesel.  

                                                 
2
 Separação de uma mistura de substâncias nos seus componentes através de determinado processo (exemplo: a 

destilação de um sólido para líquido). Fonte: Informações adquiridas na Empresa de Recolhimento e 

Fracionamento de animais mortos de Camargo-RS.  
3
 A degomagem nada mais é que um processo que consiste na remoção de substâncias bioquímicas constituídas por 

uma mistura de ésteres, ácidos graxos, ácido fosfórico, através de sua hidratação, fazendo com que aumente sua 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Bioqu%C3%ADmica
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%89ster
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_graxo
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_fosf%C3%B3rico
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Figura 2 – Sede da empresa recolhedora de animais mortos no município de Camargo-RS 

 
Fonte: Registro realizado pela autora durante a pesquisa de campo. 

 

Segundo o responsável pela Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente de Camargo-RS, 

os agricultores não descartam corretamente os bovinos mortos por falta de hábito, costume, 

sistema tradicional de descarte, falta de entendimento ou até mesmo por falta de conscientização 

sobre o assunto. Na avaliação do poder público, produtores rurais não procuram pela empresa 

recolhedora, porque acham ser mais prático seguir o sistema antigo de manejo, onde descartam os 

animais mortos nas matas.  

Contudo, a regulamentação da destinação das carcaças de bovinos mortos nas 

propriedades rurais, pode gerar alternativas viáveis e sustentáveis para o produtor rural e para as 

indústrias de reciclagem, bem como para as fábricas de produção de biodiesel. Assim o sebo 

bovino originário deste descarte, é considerado uma alternativa muito promissora de produção e 

que está despertando o interesse da cadeia de biodiesel. 

 

4.3 INDÚSTRIA PROCESSADORA DE RESÍDUOS DE ANIMAIS MORTOS  

 

De acordo com Krause (2008), as graxarias são unidades de processamento normalmente 

anexas aos abatedouros frigoríficos, mas também podem ser autônomas, utilizando subprodutos 

ou resíduos das operações de abate e de limpeza das carcaças e das vísceras, sangue, partes dos 

animais não comestíveis e aquelas condenadas pela inspeção sanitária.  

                                                                                                                                                              
densidade e, consequentemente, para que ocorra à separação por precipitação da mistura, conforme informações 

obtidas junto a Usina de Biodiesel.  
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Além da indústria processadora de resíduos de animais mortos, vulgarmente conhecida 

como “graxeira”, recebe os resíduos da empresa recolhedora de Camargo-RS, e também recebe 

sebo bovino de um abatedouro frigorífico de outro estado brasileiro que é pertencente ao mesmo 

grupo de unidades da “graxeira” de Vila Maria-RS. Outros rejeitos a serem processados na 

indústria provém abatedouros e frigoríficos da região que precisam destinar os subprodutos não 

comestíveis resultantes do abate dos animais em indústria processadora (graxeira) que presta 

serviço a essa empresas.  

Conforme relata o responsável da indústria, 

 

Nós somos um grupo grande, contamos com várias empresas, entre elas, frigoríficos, 

curtume, graxeiras, usinas de biocombustíveis, espalhados por todo o Brasil, por isso 

priorizamos as empresas do grupo, também compramos matéria-prima de fora, mas só 

quando precisamos de estoque. Acontece muitas vezes de empresas estarem com cargas 

de acidez muito elevadas de sebo bovino, o que muitas empresas e usinas não aceitam no 

controle de qualidade, então estas empresas nos procuram com suas cargas, fizemos o 

processo de degomagem e lavagem, onde também são retiradas as impurezas por meio 

das centrifugas neutralizadoras e entregamos o produto final para sua carga novamente, 

assim cobrando um preço acessível sobre o processo realizado, uma verdadeira prestação 

de serviços. (Gerente de produção da Indústria Processadora de Resíduos de Animais 

Mortos). 

 

A etapa inicial do processamento de sebo bovino consiste da chegada desta matéria-prima 

por meio de transporte rodoviário, dentro de caminhão tanque, até a descarga do mesmo em um 

tanque pulmão da indústria, no setor de refinaria de gorduras. Este tanque pulmão é um tanque 

com isolamento térmico para manter a temperatura adequada de conservação do sebo (onde o 

mesmo encontra-se em estado líquido), este tanque é o principal da refinaria, onde através dele 

que se inicia o processo de refinaria do sebo, por onde o sebo perpassa por tubulações, conforme 

ilustrado na Figura 3 
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Figura 3 – Tubulação inicial por onde passa o sebo refinado 

 
Fonte: Registros adquiridos pela autora durante pesquisa de campo (2017). 

 

Após o processo inicial do sebo bovino, este passa por diversas tubulações, onde também 

são acrescentados outros ingredientes como soda e água, que são utilizados para “quebrar” a 

acidez do produto no processo de degomagem, e a água também é um elemento fundamental para 

o processo de lavagem do sebo bovino, assim, eliminando todas as impurezas do sebo. Na Figura 

4 pode-se observar as centrifugas de degomagem e lavagem. 

 

Figura 4 – Centrifugas de degomagem e lavagem 

  
Fonte: Registros adquiridos pela autora durante pesquisa de campo 

(2017).  

 

O sebo bovino vindo de outro estado brasileiro chega à graxeira com uma acidez em torno 

de 10% na refinaria. Quando iniciado o processo de degomagem e lavagem do produto, que são 
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feitos através de um processo químico, são coletadas amostras, para conferir a qualidade do 

produto. Ao realizar estas coletas de amostra do produto final e analisadas por um operador do 

setor de produção da indústria, os resultados das amostras já devem indicar que a acidez do 

produto encontra-se entre 3 a 4%, sendo assim, considerado com qualidade para a fabricação do 

biodiesel. Na Figura 5 pode-se verificar pelo visor do equipamento que o processo de 

refinamento do sebo bovino já foi finalizado, e o sebo bovino, já passou do seu estado bruto, 

pastoso, para líquido.  

 

Figura 5 – Visor da centrifuga por onde passa o sebo bovino refinado 

 
Fonte: Registros feitos pela autora durante pesquisa de campo (2017).  

 

Antes de finalizar o processo de refinamento do sebo bovino, este ainda passa por 

tubulações, onde por meio de sistemas á vácuo o sebo passa pelo tanque de secagem onde é 

retirada a umidade. Segundo informações do responsável pelo setor de refinaria da indústria, é 

necessário efetuar a secagem do produto, pois em várias etapas de processamento do sebo bovino 

é adicionada água e esta deve ser retirada para não comprometer a qualidade do produto final, 

assim, sendo retirada toda a umidade que consta no sebo bovino. O tanque de secagem está 

ilustrado na Figura 6: 
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Figura 6 – Tanque de secagem (finalização do processo de refinaria do sebo) 

 
Fonte: Registros feitos pela autora durante pesquisa de campo (2017). 

 

Após passar pelo tanque de secagem, o sebo bovino refinado está pronto para ser utilizado 

como matéria-prima para produção de biodiesel, pois, além de estar com acidez adequada entre 3 

a 4%, este também está livre de impurezas e umidade. 

Além do sebo bovino a indústria processadora ainda produz farinha de sangue, de carne e 

de ossos, utilizando como matéria-prima os rejeitos animais provindos do município de Camargo-

RS.  

Esta farinha de carne e osso, conhecida com a sigla FCO (Farinha de Carne e Osso), 

segundo o gerente de produção da Indústria de Processamento, está farinha é um subproduto do 

sebo bovino, pois se origina do mesmo animal, e esta é considerada uma fonte natural de 

minerais, como cálcio e fósforo, os quais são usados como ingrediente nas indústrias de rações. A 

FCO fabricada na Indústria Processadora serve de alimentos para as aves, suínos, peixes entre 

outras espécies e é comercializada empresas da região ou também para empresas estrangeiras. 

 

4.4 USINA PRODUTORA DE BIODIESEL 

 

Nesta subseção é apresentada a usina de biodiesel de Camargo-RS, e também é 

apresentada a cadeia do biodiesel, onde é abordado a analise da cadeia produtiva que envolve o 

biodiesel.  
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A disponibilidade territorial e condições climáticas favoráveis propiciam o cultivo das 

matérias-primas necessárias à produção dos biocombustíveis, o que tem incentivado 

investimentos em políticas públicas no âmbito social para o aproveitamento das potencialidades 

regionais, com geração de renda e empregos e um desenvolvimento sustentável. Os dois 

principais biocombustíveis líquidos usados no Brasil são o etanol e o biodiesel (ANP, 2017).  

O biodiesel é um combustível para ser utilizado nos carros ou caminhões com motores a 

diesel, feito a partir das plantas (óleos vegetais) ou de animais (gordura animal). O biodiesel só 

pode ser usado em motores a diesel, portanto este combustível é um substituto do diesel 

(BIODIESELBR, 2017). 

Segundo Barros e Jardine (2017) o biodiesel como todo óleo de origem vegetal ou animal, 

é composto por triglicerídeos (uma molécula de glicerol ligada a três de ácido graxo) e ácidos 

graxos livres (AGL). No processo de transesterificação
4
, para obtenção de biodiesel, os 

triglicerídeos presentes no óleo são transformados em moléculas menores de ésteres de ácido 

graxo (biodiesel) a partir de um agente transesterificante (álcool primário) e um catalisador (base 

ou ácido). Neste processo de transesterificação, obtém-se um subproduto nobre e de alto valor 

agregado: a glicerina ou glicerol. Purificada, alcança valor de mercado superior ao biodiesel em 

vista de aplicações nos setores farmacêutico e químico. Para sua utilização, o biodiesel deve ser 

de alta pureza, não contendo traços de glicerina, água, catalisador residual ou álcool excedente, 

devendo passar pelas etapas de purificação necessárias. Esses processos descritos acima sobre a 

transesterificação são efetuados na Usina de Biodiesel de Camargo-RS cuja vista pode ser 

visualizada na Figura 7.  

 

                                                 
4
 A produção de biodiesel por meio da transesterificação envolve as etapas de preparação da matéria prima, reação, 

separação de fases, recuperação e desidratação do álcool, e purificação dos ésteres e da glicerina um o triglicerídeo 

que reage com um álcool simples (metanol ou etanol), formando ésteres (metílico ou etílico), que constituem o 

biodiesel, e glicerol (ENCARNAÇÃO, 2008).  
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Figura 7 – Vista da Usina de Biocombustíveis de Camargo-RS 

 
Fonte: <http://www.panoramio.com/photo/131857914>.  

 

A Usina de Biodiesel de Camargo-RS é uma unidade do mesmo grupo da graxeira que 

recebe o sebo bovino diretamente da mesma, chegando à usina como matéria-prima essencial 

para a produção de biodiesel. A partir dali o sebo bovino é processado juntamente com o óleo de 

soja, na fase reacional de neutralização da matéria-prima.  

Segundo o gerente da Usina, o sebo bovino é uma matéria-prima muito importante para a 

produção do biodiesel, pois, segundo ele, o mesmo é uma alternativa viável para produção de 

biodiesel, pois, provém de uma cadeia muito bem organizada, onde, não há problemas com 

desabastecimento.  

 

A ideia de retirar o sebo bovino das propriedades rurais e trazer para as graxeiras é muito 

importante e beneficente, oferece benefícios ao meio ambiente quanto para a produção 

de biodiesel, pois esta alternativa agregou ainda mais valor para o combustível social e 

ambiental que é o biodiesel. O produtor se beneficia com a retirada do animal morto de 

sua propriedade rural, e também se beneficia com a volta desse combustível para a sua 

maquina agrícola, trator ou colheitadeira. Um combustível menos poluente que incentiva 

a agricultura familiar, fechando assim um ciclo, onde todos dependem de todos. (Gerente 

da usina). 

 

Ainda segundo o gerente, a Usina prioriza a compra de gorduras de pequenos frigoríficos 

e graxarias, pois, comprando dessas empresas está apoiando a agricultura familiar e incentivando 

os agricultores e produtores rurais a permanecer em suas atividades no campo. A afirmação do 

gerente está pautada na concepção de que agricultores e produtores rurais que entregam seus 
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animais para abate em pequenos frigorífico, visto que há uma crescente concorrência nesse 

mercado, e a pequena produção encontra desvantagens competitivas.  

Uma das normas e regulamentos da usina de biodiesel está na compra do sebo bovino de 

qualidade, com padrão compreendendo: acidez com até 5%; sabões em até 300ppm e umidade e 

impureza em até 1%. O qual o produto deve passar por processos de degomagem e lavagem antes 

de chegar à usina.  

A Figura 8 ilustra a centrifuga de degomagem e lavagem da usina de biodiesel. Esta é 

uma centrifuga que pode ser utilizada para duas funções, onde com apenas uma troca de válvulas, 

pode se utilizada a centrifuga para degomagem do produto que ali está perpassando por ela, ou 

pode ser utilizada também para lavagem de matérias primas (óleos e gorduras animais) 

processadas na usina para a fabricação do biodiesel, pois, com a ligação da centrifuga a várias 

tubulações, a regulagem da centrifuga permite que esta realize as duas funções.  

 

Figura 8 – Centrifuga de degomagem e lavagem do processo de neutralização do sebo bovino 

 
Fonte: Arquivo da Usina de Biodiesel de Camargo – RS.  

 

Após todo o processo na usina de neutralização da matéria-prima, este passa pela fase 

final, chamada de transesterificação, em que o processo de retificação, decantação, lavagem e 

secagem do biodiesel, através de procedimentos efetuados por evaporadores de umidade, até 

realmente estar pronto para carregamento. Após estar pronto para carregamento o biodiesel é 

armazenado em tanques de estocagem para serem carregados em caminhões tanque na plataforma 

de carregamento da usina, como ilustra a Figura 9. 
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Figura 9 – Plataforma de Carregamento de biodiesel 

 
Fonte: Arquivo da Usina de Biodiesel de Camargo – RS.  

 

Após o biodiesel ser carregado, este então é vendido para as empresas distribuidoras, onde 

essas distribuidoras fazem a mistura de 8% de biodiesel acrescentado ao óleo diesel, e fazem 

também a distribuição para os postos de combustíveis. Além da glicerina extraída como 

subproduto do biodiesel, outros produtos como: ácidos graxos e borra (utilizada para fazer 

sabão), também são extraídos como subproduto ao longo dos processos de neutralização e 

transesterificação do biodiesel, que também são carregados na usina e comercializados para 

empresas brasileiras ou para a exportação.  

 

4.5 O BIODIESEL E A MATRIZ ENERGÉTICA BRASILEIRA 

 

O potencial do Brasil na questão da geração e do aproveitamento de fontes energéticas 

diferentes do petróleo são conhecidas há muito tempo, mas, somente na década de 1970, essas 

fontes começaram a ser valorizadas no país, devido à crise mundial do petróleo. 

(BIODIESELBR, 2009). Até então este era o combustível mais usado em todo mundo, conforme 

relatado: 

 

[...] A crise do petróleo Surgiu em 1973, quando as nações que participavam da 

Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) formaram o mais forte cartel 

já visto na história, elevando os preços do petróleo bruto nos mercados internacionais. 

Esta crise trouxe sérios problemas de adaptação para os países importadores. As 
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consequências foram imediatas na economia desses países em longo prazo. 

(KARLSSON et al., 2014). 

 

 

O setor energético teve que buscar e ampliar suas fontes de alternativas energéticas, além 

de desenvolver tecnologias e adaptar seus padrões de consumo para a nova realidade imposta 

pela crise. Segundo os autores Karlsson et al. (2014), a geração de uma energia que pudesse dar 

suporte à matriz energética, caso houvesse novos aumentos no preço do petróleo. 

Os primeiros estudos para a criação de uma política para o biodiesel no Brasil iniciaram 

em 2003, com a criação da Comissão Executiva Interministerial do Biodiesel (CEIB) e do Grupo 

Gestor (GG) pelo governo federal. Em dezembro de 2004, o governo federal lançou o Programa 

Nacional de Produção e Uso do Biodiesel (PNPB), com o objetivo inicial de introduzir o 

biodiesel na matriz energética brasileira. Com enfoque na inclusão social e no desenvolvimento 

regional, o principal resultado dessa primeira fase foi à definição de um arcabouço legal e 

regulatório (ANP, 2017).  

Em 2004 teve início em caráter experimental, a mistura de biodiesel ao diesel fóssil, e, 

entre 2005 e 2007, no teor de 2%, a comercialização passou a ser voluntária. A obrigatoriedade 

veio no artigo 2º da Lei n° 11.097/2005, que introduziu o biodiesel na matriz energética 

brasileira. Em janeiro de 2008, entrou em vigor a mistura legalmente obrigatória de 2% (B2), em 

todo o território nacional. Com o amadurecimento do mercado brasileiro, esse percentual foi 

sucessivamente ampliado pelo Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) até o atual 

percentual de 7,0%, (ANP, 2017), conforme pode ser observado no Gráfico 2 a produção de 

biodiesel do ano de 2005 até o ano de 2015, a porcentagem de biodiesel acrescentada ao diesel 

era de 7%, o que equivale 7 litros para cada 100 litros de diesel.  
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Gráfico 2 – Produção de Biodiesel no Brasil no ano de 2017  

 
Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP, 2017).  

 

A adoção do Biodiesel7, ou B7, como mais conhecido popularmente, levou o setor a um 

crescimento considerável na sua produção de biodiesel entre os anos de 2014 a 2015, onde, 

aumentou quase 1 bilhão de litros entre os anos.  Com a adoção do B10 até o ano de 2019, a 

produção de biodiesel passará de 4.000 bilhões de litros para 7 bilhões de litros. O que significa 

um crescimento com boas perspectivas para a produção de biodiesel no Brasil.  

A ANP (2017), por meio da Lei nº 13.263/2016 alterada pela Lei nº 13.033/2014, 

determinou um cronograma de aumento do teor de biodiesel a partir de 2017, para: até março de 

2017 - 8%; até março de 2018 - 9%, e; até março de 2019 - 10%. Um dos critérios pelos quais a 

produção de biodiesel foi estimulada, no Brasil, induz a fatores econômicos, visto que sua adição 

ao diesel contribui para redução da importação de petróleo e o elevado potencial brasileiro de 

produção possibilita sua exportação. A produção de biodiesel e sua inserção na matriz energética 

brasileira estão dispostas na Lei n° 11.097, de 13 de Janeiro de 2005, segundo Ministério do 

Desenvolvimento Agrário (BRASIL, 2013) e Ministério de Minas e Energia (BRASIL 2013), 

sendo importante economicamente para a diminuição da importação de petróleo. Tal fato pode 

ser corroborado a partir da obrigatoriedade de adição da porcentagem de 5% de biodiesel ao 

diesel. 

 
[...] O Brasil também tem potencial para tornar-se um dos maiores produtores de 

biodiesel do mundo por dispor de solo e clima apropriados ao cultivo de vários tipos de 

oleaginosas. Esse potencial poderá assegurar o suprimento da demanda interna como 
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também a exportação para outros mercados consumidores, segundo Portela (2008). No 

entanto, é importante frisar que, em conjunto, devem ser realizados estudos e 

desenvolvimentos tecnológicos referentes aos processos industriais, pois se fazem 

oportunamente necessários para viabilizar a produção de biodiesel com novas matérias 

primas. (BRONDANI et al., 2012).  

 

A produção de biodiesel em larga escala já é uma alternativa renovável consolidada na 

matriz energética brasileira. A soja (fonte de triglicerídeo), o metanol (álcool reagente) e o 

metilato de sódio (catalisador) são as principais matérias-primas usadas no processo de 

transesterificação
5
, em especial no Rio Grande do Sul (RS), segundo Brondani et al. (2012). 

Ainda que menos poluente, as fontes renováveis de energia não são isentas da possibilidade de 

impactos ambientais.  

A produção de biodiesel que é apresentada como uma “fonte limpa” de energia pode 

apresentar impactos ambientais relacionados ao seu processo agrário, sua produção industrial e 

seu uso em motores. Avaliando a questão da eficiência energética da produção de biodiesel no 

RS, encontrou-se renovabilidade no biodiesel e também eficiência energética na sua produção. 

(BRONDANI et al., 2012). 

 

4.6 CADEIA DO BIODIESEL E AS INDÚSTRIAS ENVOLVIDAS 

 

As indústrias que atuam nesse segmento são indústrias consolidadas há anos no mercado, 

e contam com o ambiente organizacional presente no elo dos subprodutos do sistema 

agroindustrial da carne bovina, por onde passa a ser composto por empresas que atuam nos 

segmentos citados, acompanhados das recicladoras de resíduos de origem animal ou as graxarias 

que produzem ou processam farinhas e gorduras de origem animal a partir da coleta seletiva e 

reciclagem dos resíduos dos frigoríficos, supermercados e casas de carne (CETESB, 2006). 

 

As empresas atuantes nesse sistema estão imersas num ambiente institucional que 

envolve aspectos sanitários diretamente relacionados às questões sociais e ambientais. 

Dessa forma, estão sujeitas à fiscalização do SIF do Ministério da Agricultura, Pecuária 

e Abastecimento (MAPA), cujos parâmetros ficam estabelecidos na Instrução Normativa 

n. 34, de 200815, que trata do Regulamento Técnico da Inspeção Higiênico-sanitária e 

Tecnológica do Processamento de Resíduos de Animais e o Modelo de Documento de 

                                                 
5
 A reação de transesterificação é o método mais utilizado para conversão da mistura entre as matérias primas, para a 

transformação em biodiesel pronto, segundo informações adquiridas pelo gestor da usina de Biodiesel de Camargo 

–RS.  
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Transporte de Resíduos de Animais16, e nas ações presentes na Política Nacional de 

Resíduos Sólidos (PNRS). (CETESB, 2006). 

 

Todos os procedimentos realizados pelas indústrias envolvidas são acompanhados, desde 

técnicas de limpeza e higienização por meio de produtos químicos, até a comercialização do 

produto final, conforme estabelece as legislações vigentes (CETESB, 2006). 

Para explicar melhor como funciona o processo de obtenção de biodiesel a partir de 

subprodutos não comestíveis do abate ou de animais mortos recolhidos das propriedades rurais de 

Camargo que foram objeto deste estudo, elaborou-se um fluxograma da cadeia produtiva do 

biodiesel (Figura 10) desde o recolhimento dos animais mortos nas propriedades rurais, passando 

pela Indústria Processadora de Animais Mortos, Usina de Biodiesel em Camargo/RS, após o 

biodiesel ser transportado para as distribuidoras de combustíveis, essas fazem as distribuições 

para os postos de combustíveis, assim, o biodiesel produzido a partir da matéria prima sebo 

bovino, que acrescentado ao diesel, retorna para as propriedades rurais do município de 

Camargo-RS, onde é abastecido em maquinas agrícolas dos agricultores rurais.  
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Figura 10 – Fluxograma da Cadeia Produtiva do Biodiesel de Camargo -RS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados obtidos ao longo da pesquisa.   
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Os benefícios potenciais da implementação do biodiesel, aliados à sinalização do governo 

federal em incluir o biodiesel na matriz energética nacional e à ampliação de uma rede de agentes 

interessados na comercialização do produto, têm gerado uma serie de discussões em torno das 

perspectivas de viabilização do biodiesel no país (CANÉPA, 2004).  

A produção brasileira de biodiesel tem no PNPB a execução das regras e procedimentos 

que compõem o ambiente institucional desse segmento. O programa, de cunho interministerial e 

organizado em equipes de trabalho, tem como objetivo principal implantar a produção e o uso de 

biodiesel no Brasil de forma sustentável, promovendo a inclusão social, garantindo preços 

competitivos, qualidade, suprimento e produção a partir de diferentes fontes oleaginosas em 

regiões diversas (MARTINS et al., 2011).  

A introdução dessas regras e normas para a padronização de produto de qualidade poderia 

aperfeiçoar a coordenação da cadeia produtiva e o preparo do mercado na comercialização do 

sebo bovino e com isso regularizar e expandir a oferta de biodiesel, assim, a introdução de 

referências ao produto fabricado e selos explicativos, como ilustrado na Figura 11.  

 

Figura 11 – Etiquetas e selos do sebo bovino 

 

Fonte: Registros feitos pela autora durante pesquisa de campo (2017). 

 

 

O gerente da usina de biodiesel relatou ainda que uma das vantagens de se produzir 

biodiesel a partir de gordura animal é de que, esta é aproximadamente 15 % mais barata que o 

óleo de soja, e relatou que “O biodiesel é considerado ambientalmente correto por contribuir para 
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a redução de poluentes na atmosfera, é um combustível considerado renovável e o mais 

importante que não contem enxofre”. 

O gerente da usina de biodiesel ainda explicou que para investir em biocombustível é 

preciso conhecer o mercado e a abrangência do setor, “principalmente conhecer e entender como 

funciona a agricultura local, pois precisamos de matérias-primas como soja e gordura animal”. 

Segundo Krause (2008), nos últimos anos a procura por combustíveis renováveis tem 

aumentado muito, seja pelo crescente preço do petróleo ou pela preocupação com o meio 

ambiente, devido às mudanças climáticas induzidas normalmente pelo uso de combustíveis 

fósseis, tornando as fontes de energia alternativas, extremamente importantes.   

Assim, o biodiesel assume um papel de destaque, principalmente no Brasil, apresentando 

vantagens econômicas, sociais e ambientais. O Brasil apresenta também, um grande potencial 

para uma nova alternativa energética no caso da substituição do diesel por biocombustivel, 

produzido a partir de óleos vegetais e gorduras animais. (KRAUSE, 2008). 

Atualmente existem 51 plantas produtoras de biodiesel autorizadas pela ANP para 

operação no País, correspondendo a uma capacidade total autorizada de 22.066,81 m3/dia. Há 

ainda duas novas plantas de biodiesel autorizadas para construção e duas plantas de biodiesel 

autorizadas para aumento da capacidade de produção. Com a finalização das obras e posterior 

autorização para operação, a capacidade total de produção de biodiesel autorizada poderá ser 

aumentada em 2.225 m
3
/dia, o que representa um acréscimo de 10,08% na capacidade atual. 

(ANP, 2017).  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Objetivou-se com este trabalho de conclusão de curso conhecer como é realizada a 

destinação e aproveitamento de subprodutos não comestíveis do abate de bovinos e de carcaças 

de bovinos mortos nas propriedades rurais do município de Camargo – RS como matéria-prima 

em potencial para a produção de biodiesel. 

Observou-se nesta pesquisa que o descarte e aproveitamento de subprodutos não 

comestíveis de bovinos, são uma novidade entre os agricultores familiares e que trata-se de uma 

atividade que engloba os produtores rurais, empresa de recolhimento de animais mortos, indústria 

de processamento de resíduos de animais mortos e as usinas de fabricação de biodiesel.   

Identificou-se nesta pesquisa que este novo sistema de recolhimento de animais mortos 

para a fabricação de biodiesel já está sendo aplicado e estudado em diversas regiões do país e que 

estudos sobre a viabilidade da utilização de sebo bovino para a produção de biodiesel já estão 

sendo elaborados sendo que a análise da matéria-prima é extremamente importante para a 

qualidade final do biodiesel. 

Por se tratar de um sistema novo, já esta gerando resultados positivos, principalmente para 

questões ligadas a sustentabilidade, bem como, a responsabilidade social, perante aos agricultores 

rurais, indústrias que trabalham no segmento de frigoríficos, graxarias e usinas de biodiesel.  

Assim, a regulamentação da destinação adequada de carcaças de animais mortos em 

propriedades rurais, pode significar uma alternativa promissora e um novo salto para a indústria 

de reciclagem animal brasileira, pois os resíduos gerados podem servir como matérias-primas 

para a produção de vários subprodutos não comestíveis de origem animal como, farinhas e 

gorduras como já o vêm acontecendo no município de Camargo – RS.  

A discussão atual sobre energia renovável tem gerado iniciativas de pesquisa e 

desenvolvimento de processo e de produtos em diferentes segmentos que fazem parte da cadeia 

produtiva do biodiesel.  

Diante do cenário de inovações e novas mudanças, as energias renováveis ganham cada 

vez mais espaço, em especial, as atreladas ao segmento agrícola e de transportes. Por isto a 

produção de biocombustíveis também é conhecida como um setor de produção de novidades, 

onde novas práticas e alternativas estão sendo adotadas por agricultores e empresários para 

fortalecer a agricultura familiar e questões ligadas aos aspectos ambientais. Segundo Carvalho et 
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al. (2011), a produção de novidades é reconhecida como um processo contínuo de solução de 

produção e de praticar agricultura. Considera também as novidades como sendo “sementes da 

transição” para um novo paradigma do desenvolvimento rural.  

Pode-se notar também que com articulação estratégica da cadeia produtiva do biodiesel, 

esta favorece o desenvolvimento regional e a inclusão social de pequenos e médios produtores 

rurais neste novo sistema de desenvolvimento agrícola, econômico e sustentável, pois os 

produtores rurais precisam conciliar a sua produtividade à preservação ambiental como está 

ocorrendo no município de Camargo.  
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APÊNDICE A – ROTEIRO DE ENTREVISTA PARA AGRICULTORES 

Destinação e Aproveitamento de Subprodutos Não Comestíveis de Bovinos para Produção de 

Biodiesel no Município de Camargo – RS 

 
 

Nome do Entrevistado: 

Idade:                                                         Escolaridade: 

Propriedade Rural ou Estabelecimento Comercial: 

Localização: 

 

1) Há quanto tempo trabalha no ramo e quais os motivos que levaram a iniciar esta 

atividade? 

2)  Quais as atividades são desenvolvidas por sua propriedade e quantas pessoas trabalham 

na atividade? 

3) Qual a sua opinião sobre a destinação de rejeitos de animais mortos? 

4)  Há mão de obra contratada, somente familiar ou há somente épocas de contratação 

externas? Quantas pessoas trabalham nas atividades? 

5)  Como você caracteriza a atividade agrícola e pecuária hoje? 

6)  Como ocorre o processo de descarte ou destinação de animais mortos de sua 

propriedade? 

7)  Como ocorre o processo de descarte ou destinação de animais mortos no seu ponto de 

vista ou em sua realidade local? 

8)  Em seu ponto de vista quais são os efeitos positivos e os negativos deste processo de 

destinação e aproveitamento do sebo bovino? 

9) Quem faz os transportes dos animais mortos e como este ocorre? 

10) Você sabia que há um processo de refinaria do sebo para tornar-se matéria-prima para a 

produção de biodiesel? 

11) O que você acha dessa iniciativa do sebo bovino torna-se fonte de matéria-prima para a 

produção de biodiesel? 



56 

APÊNDICE B – ROTEIRO DE ENTREVISTA PARA EMPRESA DE RECOLHIMENTO 

DE ANIMAIS MORTOS DO MUNICÍPIO DE CAMARGO - RS 

 

Destinação e Aproveitamento de Subprodutos Não Comestíveis de Bovinos para Produção de 

Biodiesel no Município de Camargo – RS 

 
 

Nome do Entrevistado: 

Idade:                                                         Escolaridade: 

Propriedade Rural ou Estabelecimento Comercial: 

Localização: 

 

1) Após chegar o animal morto em sua empresa como é feito o processo de aproveitamento 

como matéria-prima do produto? 

2) Como ocorre o processo de transformação do sebo para este estar pronto para a utilização? 

3) Quantas pessoas trabalham com você na atividade? 

4) Porque você aderiu essa atividade? 

5) Quais são os processos efetuados por você na Empresa de Recolhimento de Animais Mortos? 

6) Como ocorre o transporte do sebo para a Indústria de Processamento de Resíduos de Animais 

mortos? 

7) Qual a participação do poder público Municipal nesta atividade? 

8) Qual a sua opinião sobre a destinação de rejeitos de animais mortos? 

9) O que você acha dessa iniciativa do sebo bovino torna-se fonte de matéria-prima para a 

produção de biodiesel? 
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APÊNDICE C – ROTEIRO DE ENTREVISTA PARA O RESPONSÁVEL PELA 

SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO 

DE CAMARGO -RS 

 

Destinação e Aproveitamento de Subprodutos Não Comestíveis de Bovinos para Produção de 

Biodiesel no Município de Camargo – RS 

 
 

Nome do Entrevistado: 

Idade:                                                         Escolaridade: 

Propriedade Rural ou Estabelecimento Comercial: 

Localização: 

 

1) O que a agricultura e a pecuária representam para o município hoje? 

2) Qual a sua opinião sobre a destinação de rejeitos de animais mortos? 

3) Qual a contribuição do poder público municipal para o recolhimento dos animais mortos no 

município? 

4) O que você acha dessa iniciativa do sebo bovino torna-se fonte de matéria-prima para a 

produção de biodiesel? 
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APÊNDICE D – ROTEIRO DE ENTREVISTA PARA INDÚSTRIA PROCESSADORA 

DE RESIDUOS DE ANIMAIS MORTOS DO MUNCIPIO DE VILA MARIA - RS 

 

Destinação e Aproveitamento de Subprodutos Não Comestíveis de Bovinos para Produção de 

Biodiesel no Município de Camargo – RS 

 
 

Nome do Entrevistado: 

Idade:                                                         Escolaridade: 

Propriedade Rural ou Estabelecimento Comercial: 

Localização: 

 

1) Como ocorre o transporte dos rejeitos de animais mortos da Empresa de Recolhimento de 

Camargo até chegar a Indústria Processadora? 

2) Como é feito o contato com a Empresa de Recolhimento de Animais para adquirir os rejeitos? 

3) Quais são os procedimentos efetuados pela Indústria? 

4) Quantas pessoas trabalham nos procedimentos efetuados com o sebo? 

5) Quais são os subprodutos extraídos dos rejeitos de animais mortos? 

6) A matéria-prima (sebo) é totalmente regional ou são adquiridas de outros lugares também? 

7) Após os procedimentos efetuados pela Indústria para onde vai o sebo? 

8) Como é feito o transporte do sebo para a Usina de Biodiesel? 

9) Por que os sistemas de recolhimento de animais constituem-se a aspectos positivos sobre 

questões de meio ambiente e também são uma boa oportunidade aos pequenos agricultores e 

suas propriedades para se desenvolverem, como você observa isso?  

10) No processamento do sebo bovino e na produção de biodiesel, estes recebem algum tipo de 

fiscalização ambiental em torno da atividade? E qual órgão promove essa fiscalização? 

11) Qual a sua opinião sobre a destinação de rejeitos de animais mortos? 

12) O que você acha dessa iniciativa do sebo bovino torna-se fonte de matéria-prima para a 

produção de biodiesel?  
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APÊNDICE E – ROTEIRO DE ENTREVISTA PARA USINA DE BIODIESEL DE 

CAMARGO - RS 

 

Destinação e Aproveitamento de Subprodutos Não Comestíveis de Bovinos para Produção de 

Biodiesel no Município de Camargo – RS 

 
 

Nome do Entrevistado: 

Idade:                                                         Escolaridade: 

Propriedade Rural ou Estabelecimento Comercial: 

Localização: 

 

1) Se tratando em usina de biodiesel como ocorre o processo seletivo do sebo para a 

compra? 

2) Como ocorre o processo de agregação do sebo como matéria-prima para a produção de 

biodiesel? 

3) Para aonde vai o biodiesel final produzido em Camargo/RS? 

4) Há alguma dificuldade enfrentada no setor? 

5) Em sua visão, qual a diferença entre o sebo bovino, a graxa suína e o óleo de frango?  

6) Há vantagens na utilização do sebo bovino? Por quê? 

7) Atualmente, o desenvolvimento agrícola e sustentável está passando por uma series de 

mudanças, sejam elas positivas e negativas. Como você observa está mudança? 

8) Por que os sistemas de recolhimento de animais constituem-se a aspectos positivos sobre 

questões de meio ambiente e também são uma boa oportunidade aos pequenos 

agricultores e suas propriedades para se desenvolverem, como você observa isso?  

9) No processamento do sebo bovino e na produção de biodiesel, estes recebem algum tipo 

de fiscalização ambiental em torno da atividade? E qual órgão promove essa fiscalização? 

10) Qual é a sua visão em torno da produção de energia renovável para um futuro melhor? 

11) Como a produção de biocombustíveis através do sebo bovino tem se destacado no 

mercado consumidor? 

12) Quais os planos para o futuro diante deste cenário da reutilização do sebo bovino como 

energia renovável? 
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13) Qual é a sua visão diante do desenvolvimento rural Brasileiro e o que você destacaria de 

importante neste processo? 

14) Qual a sua opinião sobre a destinação de rejeitos de animais mortos? 

15) O que você acha dessa iniciativa do sebo bovino torna-se fonte de matéria-prima para a 

produção de biodiesel? 

 


