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JUSTIFICATIVA

 

A disposição inadequada dos óleos e gorduras residuais provocam grande impacto negativo
no ambiente, devido à sua difícil decomposição e grande poder de contaminação, pois não se dissolvem e
nem se misturam à água, formando uma camada densa que impede as trocas gasosas, se tornando um
problema para rios, lagos e aqüíferos. O óleo que é mais leve do que a água, fica na superfície, criando
uma barreira que dificulta a entrada de luz e a oxigenação, comprometendo assim a base da cadeia
alimentar aquática. O descarte destas gorduras no esgoto também pode gerar graves problemas de higiene
na rede de esgoto, causando seu entupimento, que força a infiltração no solo, contaminando o lençol
freático, ou atingindo a superfície. Para retirar o óleo e desentupir os canos são empregados produtos
químicos altamente tóxicos, o que acaba criando uma cadeia perniciosa.

 
A coleta e reciclagem dos OGRs é, portanto, um importante sinal de evolução no cuidado

com o meio ambiente e com as redes de esgotamento sanitário, além de gerar trabalho e renda aos
catadores de materiais recicláveis e fortalecer a cadeia produtiva da reciclagem, através da reinserção de
um material tão rico e versátil quanto o óleo vegetal.

 
De um modo geral, o aproveitamento integrado de resíduos gerados na indústria alimentícia

pode evitar o encaminhamento destes a aterros sanitários, permitindo o estabelecimento de novas
alternativas empresariais e minimizando o impacto ambiental do acúmulo destes resíduos. Dentre os
materiais que representam riscos de poluição ambiental e, por isso, merecem atenção especial, figuram os
óleos vegetais usados em processos de fritura.

 
Considerando estes aspectos, a SEAS e o INEA entendem ser de absoluta importância o

desenvolvimento de ações finalísticas voltadas para a efetiva reintegração dos óleos comestíveis pós-
consumo na cadeia da reciclagem e, portanto, a elaboração deste Acordo de Cooperação Técnica em tela
trará benefícios significativos no que tange à coleta e reciclagem de óleo vegetal, bem como a geração de
trabalho e renda para os catadores.

 
A Rede FEBRACOM, fundada no ano de 2002, representa mais de 58  cooperativas e

associações de catadores de materiais recicláveis, beneficiando mais de 1000 famílias, e  foi constituída
para fortalecer o movimento cooperativista e autogestionário por entender que este sistema possui
potencial de inclusão social, sendo fator indutor de diminuição da pobreza, e a sua constituição permite
observar avanços nos índices de desenvolvimento dos cooperados e suas famílias que participam das ações
implementadas pela Rede FEBRACOM-RJ.

 
Atualmente, a Rede FEBRACOM -RJ é responsável pelas principais atividades de catação e

coleta seletiva que ocorrem no Rio de Janeiro em parceria com o governo do estado, a prefeitura e
empresas públicas e privadas. Graças à atuação da rede, os catadores têm a oportunidade de se inserir no
mercado formal. Por meio da organização coletiva, formam uma rede solidária em resposta ao modelo
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excludente da economia, criando alternativas de trabalho, renda e cidadania e ampliando, assim, seus
direitos e a consciência sobre seu papel social.

 
A FEBRACOM, possui experiência comprovada de gestão de projetos na área como os da

Ecobarreiras, PROVE – Reciclagem do Óleo de Gorduras Residuais, Coleta Seletiva dos Jogos Olímpicos,
em parceria com o INEA e diversas empresas privadas como AMBEV, Coca Cola, entre outras.  

 
A Rede detém hoje tecnologia de rastreabilidade de resíduos que permite atender as normas

da Política Nacional e Estadual de Resíduos Sólidos.
 
Pelo exposto, entendemos que o Acordo de Cooperação em tela trata de uma ação

fundamental junto à cadeia da reciclagem do óleo vegetal comestível pós-consumo e, ainda, que a
FEBRACOM reúne condições e expertise para se colocar como ente neste processo.

Jaqueline Alvarenga
Superintendente de Gestão de Resíduos Sólidos
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Deise de Oliveira Delfino
Superintendente de Convênios e Contratos.
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