
Coleta de óleo: A preservação da natureza depende de nós.
Estamos vivendo em uma época que não dá mais para esperar ou resolver depois,

o meio ambiente pede por ajuda e por isso cada vez mais vemos a necessidade de
trabalhar nas escolas sobre educação ambiental. Todos podemos viver em harmonia sem
explorar a natureza.

Sendo assim, o objetivo da educação ambiental é desenvolver nas pessoas a
consciência dos problemas ambientais e estimulá-las a tentar buscar soluções para estes
problemas. Não é um processo fácil e nem rápido, já que nem todas as pessoas têm
consciência de que elas mesmas podem estar prejudicando o ambiente.

Através da mídia podemos perceber que diariamente milhões de litros de óleo de
cozinha são despejados no solo e nos rios através dos esgotos domésticos. A cada litro
de óleo depositado no meio ambiente, 1 milhão de litros de água são contaminados.
Preocupados com o destino correto desses óleos: resíduos de nossa alimentação,
criamos este projeto na escola, para trabalhar e empreender na reciclagem desse resíduo
com seu reaproveitamento e transformação em materiais de limpeza, higiene e
combustível. Despertando no aluno conhecimentos, valores, habilidades, atitudes e
competências voltadas para a conservação do meio ambiente.

Se espera com esse projeto que a comunidade se sensibilize sobre os males que
este resíduo causa ao meio ambiente também orientar sobre a importância do descarte
correto do óleo saturado e suas possibilidades com ideias empreendedoras. Incentivar a
coleta e o uso da gordura e óleo saturado através da fabricação de sabão caseiro e
diminuir a contaminação dos mananciais hídricos na nossa comunidade através do
descarte correto de óleos e gorduras.

O Projeto surgiu na sala de aula quando os alunos do 9º ano escolheram realizar a
ação concreta do ano, com a finalidade de coletar óleo saturado. O destino deste óleo,
que foi arrecadado, em litros de pet, vai para uma empresa do município para produção
de ração animal.

A turma do 9º ano teve a ideia de também reaproveitar o óleo saturado para
confeccionar sabão, onde o mesmo poderia ser utilizado no ambiente escolar e estaria
ajudando a reduzir os impactos do óleo de cozinha em nosso meio ambiente. O trabalho
foi realizado de forma coletiva envolvendo alunos, professores e a comunidade local.

O projeto foi desenvolvido durante as aulas ministrada pela professora da turma,
que dividiu o projeto em duas etapas, sendo a primeira de caráter teórico e a segunda a
realização da prática.

Na primeira etapa, os estudantes receberam informações a respeito da importância
da educação ambiental, os prejuízos que o descarte incorreto de óleos provoca ao meio
ambiente, definição e importância da reciclagem e noções de segurança no momento de
confeccionar o sabão.

Na segunda etapa realizou-se a confecção do sabão ecológico com duas
receitasdiferentes.

REVISÃO TEÓRICA: O óleo de cozinha é um líquido usado principalmente para
fritar alimentos em uma grande quantidade. Infelizmente, em muitos casos, esse óleo de
cozinha usado em residências, bares e restaurantes acabam sendo jogados no ralo da pia
ou mesmo nos vasos sanitários. Outras pessoas já preferem colocá-lo em algum
recipiente vedado e descartá-lo com o lixo orgânico comum.

Entretanto, todos esses métodos de descarte do óleo de cozinha usado são meios
de contaminação do meio ambiente, podendo poluir as águas, o solo e até mesmo a



atmosfera.Esses descartes incorretos causam vários prejuízos econômicos e ambientais.
Ao ser despejado na pia ou no vaso sanitário, o óleo usado passa pelos canos da rede de
esgoto e fica retido em forma de gordura. Isso é ruim porque atrai pragas que podem
causar várias doenças, tais como leptospirose, febre tifóide, cólera, hepatites,
esquistossomose, amebíase e giardíase. Essas doenças podem ser transmitidas para
humanos e animais.

Esse óleo incrustado nos encanamentos dificulta a passagem das águas pluviais e
causa o extravasamento de água na rede de esgoto e o seu entupimento, levando ao mau
funcionamento das estações de tratamento. Por essa razão, faz-se necessário o uso de
produtos químicos poluentes para desentupir essas instalações, o que leva à mais
poluição e a mais gastos econômicos. Esse esgoto contaminado com o descarte do óleo
de cozinha usado chega às Estações de Tratamento de Esgoto (ETEs), que irão separá-lo
da água e tratá-lo para que a água possa ser novamente despejada nos mananciais,
como rios e lagos.

No entanto, esse tratamento realizado nas ETEs não é feito com o esgoto total,
mas apenas com cerca de 68%, o que significa que o óleo acaba chegando nos rios e
lagos. Além disso, o custo desse tratamento é alto. Visto que o óleo é menos denso que a
água, ele fica na superfície dos rios e lagos, impedindo a entrada de luz e oxigênio. Isso
causa a morte de várias espécies aquáticas, como o fitoplâncton (algas microscópicas
que vivem em rios e mares e que produzem oxigênio) quedepende da luz para
desenvolver-se e sobreviver. Isso pode trazer consequências sérias, pois o fitoplâncton
está na base da cadeia alimentar dos ecossistemas aquáticos, servindo de alimento para
organismos maiores que também poderão morrer.

Além disso, acredita-se que eles produzem cerca de 98% do oxigênio da
atmosfera terrestre. Cada litro de óleo despejado no esgoto tem capacidade para poluir
cerca de um milhão de litros de água. Essa quantidade corresponde ao consumo de uma
pessoa durante 14 anos. O óleo de cozinha usado chega também aos solos, tanto por
meio das margens dos mananciais quanto por meio do óleo descartado no lixo comum
que acaba parando nos lixões.

O óleo contamina o solo e acaba sendo absorvido pelas plantas, prejudicando-as,
além de afetar o metabolismo das bactérias e outros micro-organismos que fazem a
deterioração de compostos orgânicos que se tornam nutrientes para o solo. É também por
meio da infiltração no solo que esse óleo de cozinha polui os lençóis freáticos. Outro
problema resultante é que esse óleo usado torna o solo impermeável e, quando ocorrem
as chuvas, contribui para o surgimento de enchentes.

Além do solo e da água, até mesmo a atmosfera acaba sendo poluída, porque
adecomposição do óleo produz o gás metano (CH4), que é um gás do efeito estufa, ou
seja, écapaz de reter o calor do sol na troposfera, o que aumenta o problema do
aquecimento global.

Como descartar corretamente: Os alunos da turma 9º ano A da escola Poncho
Verde, durante três anos consecutivos, estão realizando a coleta de óleo na comunidade.
Dessa forma, já conseguimos garantir que de 890 Litros de óleo tivessem um destino
correto, além de angariar aproximadamente R $780,00. Os recursos da venda serão
destinados para o setor do refeitório da escola, para compra de utensílios de cozinha.

Para a população que tem a preocupação com o meio ambiente, e quer fazer o
seu descarte corretamente, poderá a nível de município, fazer o seu recolhimento
doméstico e entregá-lo no Colégio Poncho Verde, onde terá o seu destino adequado. O
reaproveitamento pode ocorrer através da fabricação de sabão ou da produção de
biodiesel.

Através deste trabalho de pesquisa pode-se concluir que quando existe o
comprometimento e a participação de todos, podemos colocar em prática qualquer tipo de



projeto, principalmente quando o maior objetivo é a preocupação com o meio ambiente.
As atividades que envolvem a questão ambiental são de grande importância para o
desenvolvimento do aluno principalmente quando se pensa em empreendedorismo na
escola.

Espera-se que essa iniciativa pedagógica tenha despertado, não só nos alunos,
mas em toda a comunidade escolar, a consciência da preservação da natureza e a
disseminação dos conhecimentos adquiridos, contribuindo através do reaproveitamento
desse resíduo, não só para o meio ambiente, mas para qualidade da água e de vida.

Assim, pode-se produzir em suas próprias casas o sabão ecológico, reduzindo os
custos na compra deste material, além de gerar alternativa de emprego e renda familiar.


