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O óleo é um produto muito usado para preparar diversas refeições saborosas, porém muitas pessoas 

desconhecem a importância do descarte correto do óleo de cozinha após a elaboração destas 

refeições. É claro que a maioria da população tem o hábito de reutilizar o óleo por muitas vezes, mas vai 

chegar uma hora que esse produto terá que ser jogado fora e se não for descartado corretamente pode 

causar danos para o imóvel e também para o meio ambiente. Grande parte dos moradores município 

desconhecem quais são as formas corretas de descarte do óleo de cozinha usada e acreditam que apenas 

é possível reutiliza-lo na produção de sabão caseiro. 

Diante disso, o projeto Óleo que Ampara Vidas é um chamamento realizado pela instituição LARMENA – 

Lar do Menor Amparado à sociedade do município de Conselheiro Lafaiete, principalmente os jovens, 

adolescentes, empresários e donas de casa para a promoção da educação ambiental e da cidadania, 

determinante para a consolidação de práticas sustentáveis e da formação de cidadãos participativos nas 

ações sociais existentes na cidade. 

 A ideia surgiu dos eventos da instituição para angariamento de fundos no qual é gerado certo volume de 

óleo de cozinha usado. A problematização em torno do descarte deste foi pensada pelos membros do 

Larmena junto com a empresa Lafaietense Recomix, que já trabalha com a reciclagem de óleo e com a 

conscientização do descarte deste resíduo, por meio do Programa Óleo do Bem. Posteriormente, os 

representantes do Larmena se reuniram com 5 diretores de escolas públicas do município de Conselheiro 

Lafaiete para construção, formatação e implantação da ideia.  

No primeiro momento, o projeto visa levar a educação ambiental para as salas de aula promovendo, através 

da participação dos estudantes e da conscientização das famílias, o conhecimento sobre o correto descarte 

do óleo de fritura. As escolas são fundamentais nesse projeto. Isso porque elas recebem periodicamente a 

equipe do projeto, que realiza palestras e atividades culturais, abordando com uma linguagem atual do tema 

da reciclagem de forma crítico-reflexivo. Por meio de palestras e atividade teatral os estudantes serão 

envolvidos e incentivados a serem multiplicadores e com a coleta do óleo, a preservar o meio ambiente e 

ajudar no trabalho social do LARMENA.  As escolas participantes serão postos de Coleta de Óleo de cozinha 

usado tanto para os estudantes quanto para a comunidade em que está inserida. Dessa forma, os alunos, 

professores e a comunidade podem descartar o seu óleo em garrafas PETs no Ecoponto instalado na escola. 

Cada turma escolar será desafiada a recolher o maior volume de óleo e trocá-los por prêmios em uma 

gincana super interessante!  

As premiações, além de envolver os estudantes, fortalece parcerias locais uma vez que todos os parceiros 

e apoiadores ganham seja pela ação social empresarial, seja com a visitação e consumo dos alunos aos 

seus estabelecimentos comerciais. Já são parceiros do projeto: Recomix, Subway, Cine Ritz, Projeto 
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Pedrinho do Clube Dom Pedro II que disponibilizam a visitação e consumo das equipes de estudantes 

vencedoras da gincana em seus estabelecimentos.  

Busca ainda promover o relacionamento com empresas do ramo de alimentação, geradoras do resíduo – 

óleo de fritura é também outra estratégia do projeto. Existem pequenos negócios como bares, lanchonetes 

e buffets que não sabem como destinar o óleo de fritura usado. O projeto poderá ser um apoio para a coleta 

do resíduo e um instrumento que fortalecerá o conceito de responsabilidade ambiental e social para 

empresas do ramo de alimentação. Pelo projeto é possível promover uma ferramenta de marketing para 

estas empresas, por meio do uso do selo social a ser disponibilizado permitindo sua diferenciação no 

mercado, destaque no meio empresarial, na sociedade e entre seus consumidores. 

O projeto busca também desenvolver a responsabilidade social, divulgando a todo momento o trabalho da 

instituição Larmena. Por meio de palestras, principalmente nas escolas, informamos sobre assuntos como 

serviço de acolhimento institucional, fortalecimento de vínculos familiares, prevenção às drogas, cidadania 

entre outros. 

Implantado em Outubro de 2018 em 4 escolas municipais e 1 escola estadual de Conselheiro Lafaiete o 

projeto já atingiu diretamente, em seis meses, 1.500 alunos, entre ensino fundamental 1 e 2 e Ensino Médio 

participam do projeto. Pretendemos implantar o projeto nas demais escolas de Conselheiro Lafaite, do 

fundamental ao médio, público e particular. A cada semestre 10 novas escolas receberão o projeto. 

Após a coleta do óleo nas escolas e em pontos estratégicos, o óleo é destinado a empresa Recomix, 

empresa Lafaietense, especializada e certificada na coleta e reciclagem de óleo vegetal e gordura animal, 

atuante na Zona da Mata desde de 2014, para a produção de biodiesel e ração animal, além de outros 

produtos.  A renda gerada pela venda do óleo é destinada a manutenção dos trabalhos do LARMENA. 

Para abranger toda a cidade, a instituição recolherá, inicialmente, o óleo na residência de todos os doadores 

que já contribuem financeira e mensalmente com o LARMENA. Por meio de canais de comunicação - 

telefone fixo e whatsapp – os doadores entram em contato com o LARMENA e um dos 3 mensageiros busca 

o óleo no domicílio do doador.  

O grande diferencial deste projeto é a capacidade de envolver diferentes atores sociais nas ações propostas 

para participação de dois assuntos de interesse público – educação ambiental, pela reciclagem do óleo, e 

cidadania, pelo apoio à instituição LARMENA. 

É importante esclarecer que o projeto Óleo que Ampara Vidas é um dos projetos que participam do Programa 

Óleo do Bem, da empresa Recomix, parceira do LARMENA. 

Portanto, o projeto Óleo que Ampara Vidas visa, por meio da educação ambiental e de cidadania, promover 

a economia circular ao LARMENA que é uma organização não governamental, sem fins lucrativos, que tem 

como finalidade dar assistência à criança, ao adolescente e suas famílias por meio de projetos e programas. 

Há 52 anos o Larmena desenvolve o serviço de acolhimento institucional de meninos, de 7 a 18 anos, 

encaminhados pelo Conselho Tutelar, Ministério Público e judiciário, por se encontrarem em situação de 
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risco ou abandono. O acolhimento é provisório e a capacidade máxima de 15 acolhidos simultaneamente. 

A instituição é atuante nos conselhos municipais de Conselheiro Lafaiete bem como em ações em parceria 

com o ministério público e judiciário. Capta recursos por meio de doações voluntárias de pessoas físicas e 

jurídicas, editais de projetos e eventos. O LARMENA é o planejador e executor do projeto Óleo que Ampara 

Vidas e já conta com a parceria das empresas: Recomix (pelo programa empresarial “Óleo do Bem”), 

Subway, Projeto Pedrinho do Clube Dom Pedro II, Projeto Germinar do empresa Gerdau. Escolas 

participantes: Escola Municipal Nilce Moreira, Escola Municipal Meridional, Escola Municipal Júlia Miranda, 

Escola Municipal Marechal Deodoro da Fonseca, Escola Estadual Monsenhor Antônio José Ferreira 

 

Promover economia circular, que proporcione ganhos econômicos que auxiliarão no desenvolvimento do 

serviço socioassistencial do LARMENA, por meio da promoção da cidadania e da educação ambiental nas 

escolas, comércios e na sociedade como todo quanto a reciclagem do óleo vegetal usado. 

 

 

1. Conscientizar os estudantes bem como de seus familiares e toda comunidade em relação aos 

benefícios do correto descarte do óleo de fritura. 

2. Incentivar o empresariado local, voltado para o ramo de alimentação, ao descarte correto do óleo 

bem como para o desenvolvimento de marketing social para a sua empresa. 

3.  Articular e fortalecer o trabalho desenvolvido pelo LARMENA levando informação, aos jovens e 

adultos, de temas como adoção e convivência familiar e comunitária. 

4. Gerar renda para a instituição LARMENA, com a venda do óleo recolhido, visando a manutenção do 

serviço social de acolhimento de crianças e adolescentes desenvolvido pela entidade. 

 

O projeto Óleo que Ampara Vidas usará como metodologia a realização de palestras, reuniões e rodas de 

conversa, lançamento de gincana e aplicação de questionários. Para cada público, uma abordagem 

diferencial será desenvolvida: 

 

- NAS ESCOLAS: As escolas são fundamentais em nosso projeto. Isso porque elas recebem 

periodicamente a equipe do projeto Óleo que Ampara Vidas, que realiza palestras e atividades 

culturais, abordando com uma linguagem atual o tema da reciclagem do óleo. 

O projeto será implantado, a cada 6 meses em 10 escolas, públicas e/ou particulares, visando 

oportunizar a todas as escolas a participação dos alunos sem criar concorrência entre elas. A 

estratégia é incentivar que os alunos recolham o maior volume de óleo possível. As escolas 
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participantes serão postos de Coleta de Óleo de Cozinha. Alunos, professores e a comunidade 

podem descartar o seu óleo armazenado em garrafas PETs no Ecoponto instalado na escola. 

Desta forma, cada turma escolar, escolhida para participar, será desafiada a recolher o maior volume de 

óleo e trocá-los por prêmios em uma gincana super interessante! Funciona assim:   

A cada 8 litros de óleo coletados, a turma receberá 1 ponto a mais no seu placar. Conforme vai juntando 

os pontos, a turma participante efetua a troca pelos prêmios catalogados. 

80 pontos ou 640 litros – Passeio ao Projeto Germinar da empresa Gerdau, em Ouro Branco 

80 pontos ou 640 litros = Passeio ao Projeto Esportivo e recreativo “Pedrinho” do Clube Dom Pedro II 

100 pontos ou 800 litros = Lanche completo na Subway para toda a turma (sala com até 30 alunos) 

100 pontos ou 800 litros = 1 Sessão de cinema de toda a turma (sala com até 30 alunos) 

 

- NO COMÉRCIO: O comerciante em geral, principalmente os pequenos comerciantes e empreendedores 

é o público alvo para esta categoria. Pequenas lanchonetes, buffets e os restaurantes serão incentivados a 

receber um coletor personalizado para recolher seu próprio resíduo, e se de interesse, também de seus 

clientes. Emitiremos um selo de participação do projeto que fortalecerá sua marca como empresa 

sustentável. 

O recolhimento do óleo será realizado, conforme agendamento, pela empresa Recomix. 

 

- COM A COMUNIDADE E OS DOADORES DO LARMENA: Os doadores serão informados, por meio de 

ligações telefônicas, panfletos e mídias digitais sobre o recolhimento do óleo de cozinha. Os doadores 

deverão armazenar o óleo a ser reciclado em garrafas pets e estas serão recolhidas pelos mensageiros do 

LARMENA, no dia exato da doação financeira mensal. Inicialmente, não haverá recolhimento fora da data 

agendada da doação financeira, pois não haverá mensageiros exclusivos para o recolhimento do óleo. O 

óleo recolhido será depositado também em um ecoponto disponível no LARMENA. 

Toda a coleta do óleo vegetal usado é feita pela RECOMIX, empresa de 

Conselheiro Lafaiete que possui a Autorização Ambiental de Funcionamento 

bem como Certificação do órgão ambiental estadual de que todo o processo é 

realizado em conformidade com a legislação ambiental e com a garantia de 

que o óleo que você entrega será reciclado e estará realmente deixando de 

poluir a nossa natureza. 
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- Distribuição dos “panfletos” educativos, em cada Unidade Escolar , em datas a 

serem definidas junto aos Diretores das Escolas  

- Colocação de faixa indicativa na escola participante do projeto “Óleo que Ampara 

Vidas”. 

- Instalação de 01 (um) recipiente de coleta (ECOPONTO) identificados por 

adesivos;  

- Realização de palestra sobre o LARMENA. 

- Realização de palestra com o tema “O Óleo Vegetal, contaminação ambiental e 

reciclagem” 

- Apresentação da peça teatral “Óleo que eu aprendi”, do programa empresarial da recomix: Óleo do Bem  

- Início da Gincana 

- Término do primeiro ciclo de implantação do projeto nas 

5 primeiras escolas participantes.  

OBS: Um vez implantado o projeto as escolas continuarão 

com a ação de recolhimento do óleo. E anualmente 

receberão a visita da equipe do projeto. 

 

 

 

Escolas participantes do 1º Semestre de 2019. 

1. E.M. Prof. Júlia Miranda 

2. E.M. Marechal Deodoro da Fonseca (REMONTA) 

3. E.M. Meridional 

4. E.M. Prof. Nilce Moreira 

5. E.E. Monsenhor José Ferreira 


