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EIXO TEMÁTICO: VALORAÇÃO E ECONOMIA AMBIENTAL
RESUMO - Esse trabalho trata-se do estudo sobre a COOPERGORE, cooperativa situada
em Poços de Caldas, que promove a reciclagem de óleo de cozinha e inserção de mulheres no
mercado de trabalho. Através da revisão bibliográfica este artigo teve como objetivo averiguar
se esta cooperativa promove um trabalho sustentável e geração de renda. Observou-se que a
cooperativa faz a reciclagem do óleo e encaminha à empresas que darão um novo destino a
esses resíduos gerando diversos empregos e renda a mulheres em situação de risco.
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INTRODUÇÃO
Ao longo da história a humanidade utilizou o meio ambiente para satisfazer suas
necessidades, em um tempo considerável, manteve-se este uso equilibrado, mas com o tempo
a exploração indiscriminada destes recursos, aumentou-se a geração de lixo em todo o planeta
(WILDNER; HILLIG, 2012).
A complexidade da contaminação das águas pelo despejo incorreto do óleo de cozinha
afeta ecossistemas, mananciais e a própria vida humana, pois uma quantidade, por menor que
seja de óleo despejado quando alcança o lençol freático contamina uma quantidade grande de
litros de água. (LOPES, 2009, p. 1036).
Assim, todo óleo/gordura vegetal residual deveria ser recolhido e dado destinação
correta, para não afetar negativamente o ambiente, sendo proibidos quaisquer descartes em
solos, águas subterrâneas, no mar e em sistemas de esgoto e evacuação de águas residuais.
Para evitar que o óleo vá para as águas, pode se reutilizá-la servindo como matériaprima na fabricação de diversos produtos, tais como biodiesel, tintas, óleos para engrenagens,
sabão, detergentes, entre outros (PITTA JUNIOR et al., 2009).
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Entende-se que a coleta seletiva é de grande importância, pois a realização de um
serviço especializado em coletar óleo residual de fritura, irá contribuir para a retirada do óleo
usado do meio ambiente, partindo de uma conscientização da população que facilitará o
processo de reciclagem.
A COOPERGORE, realiza em Poços de Caldas e municípios vizinhos, um importante
trabalho de coletar óleo e gordura saturada. O objetivo da cooperativa é a inserção de
mulheres de baixa renda no mercado de trabalho e a preservação do meio ambiente pela
reciclagem do óleo de cozinha.
METODOLOGIA
Este trabalho procurou através de uma revisão sistemática integrativa entender o
trabalho da COOPERGORE na cidade de Poços de Caldas. Pesquisou-se diversos autores,
entre eles LAGARDE (1996); PITTA JUNIOR (2009); LOPES (2009) para entender o papel
sustentável que a COOPERGORE desenvolve para a preservação do meio ambiente e a
inserção de mulheres de baixa renda no mercado de trabalho.
DISCUSSÃO E RESULTADOS
A COOPERGORE, efetua em Poços de Caldas e municípios vizinhos, um importante
trabalho de coletar óleo e gordura saturada. O objetivo da cooperativa é a inserção de
mulheres de baixa renda no mercado de trabalho e a preservação do meio ambiente pela
reciclagem do óleo de cozinha usado que, normalmente é descartado incorretamente por falta
de informação e conscientização da população e assim contaminando as águas. No início
eram coletados, de porta em porta, de 300 a 1000 litros de óleo por mês, atualmente dois
carros coletam 14.000 litros de óleo e gorduras residuais por mês e pretende-se alcançar a
meta de 20.000 litros até dezembro de 2017. São diversas mulheres que trabalham para a
realização da coleta e a renda mensal de cada cooperada de aproximadamente um salário
mínimo.
A COOPERGORE, regulamentada no município de Poços de Caldas, segundo as
cooperadas, não recebe qualquer benefício da Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Econômico e trata-se de um empreendimento autônomo.
Entende-se que a COOPERGORE cumpre seu papel sustentável, quando verificamos
que o óleo de fritura usado é filtrado por ela e vendido para empresas darem destino à fábrica
de cosméticos e biocombustíveis, entre outros e o dinheiro arrecadado é revertido em salário
para essas mulheres cooperadas da COOPERGORE.
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