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RESUMO 
 
Este trabalho é consequência de um Projeto de Pesquisa Científico de Educação 
Ambiental implantado desde o segundo semestre do ano de 2015 na Escola 
Municipal da rede pública do Bairro Santa Clara IV da cidade de Toledo-Pr. O seu 
objetivo é apresentar um estudo do projeto sobre a coleta de óleo vegetal usado de 
cozinha para transformação em biocombustível, no qual a escola é o ponto de coleta 
sendo a entrega feita pela comunidade escolar e a destinação correta deste produto 
realizada pela empresa do ramo de turismo da cidade do Marechal Candido Rondon 
que compra os resíduos de óleo vegetal de cozinha usado e transforma em 
biocombustível para abastecer a própria frota de veículos. Desta forma, para a 
implantação do projeto, os procedimentos foram os seguintes: autorização da 
direção da escola e o levantamento dos requisitos necessário junto à empresa para 
a realização do projeto; realização de campanhas de conscientização na escola, que 
envolve cartazes e bilhetes informativos para cada educando. Sendo assim, houve o 
retorno de forma positiva e cooperativa dos pais e alunos da comunidade escolar, 
para uma prática pedagógica ambiental consciente no descarte adequado do 
resíduo sem agredir o Meio Ambiente e com Sustentabilidade. 
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INTRODUÇÃO 
 

Para Cuba (2010), diante dos problemas ambientais do mundo, é muito 

importante que as novas gerações possam ter, em seus currículos escolares, noção 

da dimensão ambiental, de modo que a escola é um lugar ideal para que esse 

processo aconteça. Por que é na escola que é disseminado o conhecimento para os 

educandos que envolve seus familiares, proporcionando uma interação na 

comunidade escolar para formar cidadãos conscientes e atuantes.  

O foco do trabalho é a conscientização do descarte correto do óleo vegetal 

de cozinha usado, que hoje, muitas vezes, tem destino incerto e incorreto na maioria 
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das residências e empresas. Como tentativa de minimizar este problema no Meio 

Ambiente, surgem várias iniciativas do reaproveitamento do produto, gerando 

principalmente, biocombustível e matéria-prima para fabricação de ração animal, 

sabão, óleos lubrificantes automotores, insumo para cosméticos, combustível para 

caldeiras, fabricação de massa de vidro, aditivo no preparo de pré-moldados de 

concreto, solvente de tintas entre outros. 

Na região Oeste do Paraná, na cidade de Marechal Candido Rondon, uma 

empresa do ramo de turismo é responsável pela coleta do óleo usado de cozinha 

transformando em Biocombustível para sua frota de ônibus. A empresa compra o 

produto entregue pelos moradores na escola e a renda é revertida para obras na 

comunidade escolar. 

Portanto, o presente trabalho tem por objetivo desenvolver uma prática 

educativa pedagógica conscientizando e estimulando a participação da comunidade 

escolar em um projeto de Educação Ambiental que visa contribuir para o Meio 

Ambiente e sustentabilidade na instituição de ensino. 

 

1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA METODOLÓGICA 

1.1 A Educação Ambiental nas Escolas 

Para Chalita (2002) apud Cuba (2010) a educação constitui-se na mais 

poderosa de todas as ferramentas de intervenção no mundo para a construção de 

novos conceitos e consequente mudanças de hábitos. 

Segundo Blikstein (2007, p. 157) a educação “pode envolver atividades fora 

dos muros da escola, como exemplo: coleta de dados, observações e entrevistas. 

Os alunos não precisam ficar presos na sala de aula ou nos livros didáticos”. Pois a 

disciplina de Educação Ambiental é um ótimo assunto para experimentar novas 

aproximações de ensino e aprendizagem, sendo um tema que motiva os educandos 

na percepção do dia a dia, nos meios de comunicação e na vida deles, onde 

verdadeiramente eles podem realizar mudanças na realidade da sua comunidade e 

se sentindo integrante de um meio transformador. 

De acordo com Lima (2004) apud Silva, Souza e Junior (2012), as escolas 

são espaços privilegiados para estabelecer conexões entre a teoria e a prática, com 



 

 
 

 
 

possibilidades de estimular os educandos a desenvolverem postura cidadã, 

conscientes das suas ações e agentes do Meio Ambiente. Assim sendo, educação 

formal continua sendo um espaço importante para o desenvolvimento de valores e 

atitudes comprometidas com a sustentabilidade ecológica e social. 

 

1.2 Metodologia: 

 

Diante do projeto os procedimentos adotados foram os seguintes: 

a) Implantação do Programa de Coleta de Óleo usado de cozinha: primeiramente 

verificado a possibilidade de autorização da direção da escola e, por seguinte, 

realizando o levantamento junto à empresa para saber os requisitos necessários 

para implantação do projeto na escola e para a efetivação do mesmo. Sendo assim, 

a empresa disponibilizou uma bombona de 50 litros para o depósito do óleo e a 

escola ficou identificada como ponto de recepção do óleo usado de cozinha para 

que a empresa gestora faça sua coleta e destinação correta. 

b) Participação da comunidade escolar: foi realizadas campanhas de 

conscientização voltadas para a comunidade escolar do bairro santa clara IV, 

envolvendo os alunos, pais, Associação de Pais e Mestres (APM) e diferentes tipos 

de público-alvo, tais como: donas de casa e comerciantes do bairro. Campanhas que 

envolveram cartazes na escola e bilhetes informativos para cada educando da turma 

da escola juntamente com a explanação do educador. 

 

2 RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

Os resultados obtidos foram positivos e cooperativos, pois contou com 

efetiva participação dos pais e alunos (conforme mostra na figura 1 abaixo) da 

comunidade escolar, sendo uma prática pedagógica ambiental consciente no 

descarte adequado do resíduo, sem agredir o Meio Ambiente e com 

Sustentabilidade, tornando-se exemplo para outras comunidades escolares do 

município de Toledo-Pr. 

 



 

 
 

 
 

 

Figura 1: recipiente identificado e a coleta do óleo usado de cozinha 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com este projeto, Implantação de um Programa de Coleta e Destinação 

Adequada para Resíduos de Óleo vegetal de cozinha, usado em escola, concluímos 

que os resultados foram satisfatórios desde o início da realização do mesmo, pois 

houve interesse e participação da comunidade escolar, prova dessa realidade, é que 

o projeto ainda está em andamento na escola. 
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