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Resumo 
 

O Projeto Óleo Verde da Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ) tem a finalidade de 

proporcionar locais para coleta do óleo de cozinha usado para destinação ambientalmente correta. A 
coleta é realizada através de PEV´s - pontos de entrega voluntária - implantados pelo Núcleo de Meio 

Ambiente (Nuamb), localizados nos Campus Dom Bosco (CDB), Campus Santo Antônio (CSA) e 

Campus Tancredo de Almeida Neves (CTAN), da UFSJ, no município de São João del-Rei, Minas 

Gerais. Os resíduos de óleo de cozinha descartados incorretamente podem provocar danos ao meio 
ambiente. Conforme informado pelo Programa de Reciclagem de Óleo da Sabesp, 1(um) litro de óleo 

pode contaminar até 25 mil litros de água, interferindo na quantidade de oxigênio e entrada de luz, 

podendo causar mortandade de espécies aquáticas. Outrossim, a poluição dos solos é outro dano 
ambiental provocado pelo descarte incorreto de resíduos de óleo. Em contato com o solo, o óleo pode 

atingir o lençol freático e formar uma camada impermeável na sua superfície, diminuindo a 

permeabilidade e capacidade de infiltração. Dentre as alternativas ecologicamente correta que reduz os 
riscos de poluição ao meio ambiente estão a reciclagem do óleo para a produção de biodiesel e produção 

de sabões. Godoy et al. (2011) ressalta que a reciclagem do óleo de cozinha é um dos meios de 

preservação do meio ambiente, contribuindo ainda para conscientização ambiental. Segundo a 

Associação Brasileira para Sensibilização, Coleta e Reciclagem de Resíduos de Óleo comestível – 
Ecóleo, estima-se que a menos de 1% do total produzido de óleos vegetais usados no Brasil seja 

reciclado. Convém evidenciar, que a normatização de um sistema de logística reversa integrado a 

Política Nacional de Resíduos Sólidos, certamente aumentaria a quantidade de óleo reciclado, conforme 
previsto no Projeto de Lei do Senado (PLS 75/2017).  O volume de óleo coletado nos PEV´s é destinado 

periodicamente para a Associação de Catadores de Materiais Recicláveis de São João del-Rei – Ascas, 

que viabiliza sua reciclagem.  Com efeito, o Projeto Óleo Verde em parceria com a Ascas propicia a 

comunidade interna e externa à Universidade, a destinação correta dos resíduos de óleo vegetal, 
contribuindo ainda para os indicadores de sustentabilidade ambiental da UFSJ. 
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