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Q1: Título do projeto ambiental participante: Projeto Reciclar é Educar do Programa Reóleo da 
ACIF

Q2: Categoria de inscrição:

(sem rótulo)

Selecione: Educação Ambiental

Q3: Sobre a organização participante:
Razão social: Associação Comercial e Industrial de

Florianópolis
Nome fantasia: ACIF
Setor de atuação: Associação de Classe
Data de fundação:(dd/mm/aaaa) 13/05/1915
Número de colaboradores: 71

Q4: Informações de contato:
Endereço: Rua Emílio Blum
Bairro: Centro
Cidade: Florianópolis
Estado: Santa Catarina
CEP: 88020010
Telefone com DDD: 4899116852

Q5: Informações do responsável pelo preenchimento do questionário:
Nome completo: Taís Chesini
Cargo: Analista do Programa Reóleo
E-mail: reoleo@acif.org.br
Telefone com DDD: 4899116852

COMPLETACOMPLETA
Coletor:Coletor: Web Link 1  Web Link 1 (Link da Web)(Link da Web)
Iniciado:Iniciado:  terça-feira, 21 de outubro de 2014 09:11:12terça-feira, 21 de outubro de 2014 09:11:12
Última modificação:Última modificação:  terça-feira, 21 de outubro de 2014 11:03:33terça-feira, 21 de outubro de 2014 11:03:33
Tempo gasto:Tempo gasto:  01:52:2101:52:21
Endereço IP:Endereço IP:  187.65.223.11187.65.223.11

PÁGINA 1: Informações cadastrais:

#40
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Q6: Informações do responsável pelo projeto:
Nome completo: Luiz Antônio Falcão de Moura
Cargo: Diretor
E-mail: dir.reoleo@acif.org.br
Telefone com DDD: 4899116852

Q7: AUTORIZO a divulgação de informações
cadastrais no Guia de Sustentabilidade 2015 e no
site do Prêmio Expressão de Ecologia?

Sim

Q8: Data de início do projeto:(ex.: 01/02/2012) 20/05/2011

Q9: O projeto está em andamento? Sim

Q10: Data do término do projeto:(se aplicável, ex.:
01/02/2012)

Questionado ignorou esta
pergunta

Q11: Número de pesssoas que participaram do projeto:(favor digitar somente o valor numérico, ex.:
"10.868")
Voluntárias 1
Remuneradas 3

Q12: Quantas pessoas, animais e/ou espécies já foram beneficiados pelo projeto?(favor digitar
somente o valor numérico, ex.: "5.850")
Pessoas 18.000

Q13: Parceiros que apoiaram financeiramente o projeto:

Financeiramente não tivemos apoio dos parceiros. A criadora e mantenedora do Programa Reóleo, bem como 
de seu projeto de Educação Ambiental chamado "Reciclar é Educar" é a ACIF.

Q14: O projeto é decorrente de exigências de órgãos regulamentadores?

Não.

PÁGINA 2: Informações sobre o projeto ambiental participante*:
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Q15: Descreva o problema ambiental identificado no projeto:(máx. 3.000 caracteres)

O óleo de cozinha jogado indevidamente no ralo da pia, no bacio do banheiro, ou em qualquer outro local, 
causa entupimentos dos canos e agride o meio ambiente através de um processo gradual de destruição.
Entre os principais efeitos danosos do óleo vegetal ao meio ambiente está a formação de uma película 
superficial dificultando a troca gasosa entre o ar e a água, o que provoca a morte de plantas e animais 
aquáticos, além da impermeabilização das raízes das plantas impedindo a absorção de nutrientes por elas.
Um litro de óleo de cozinha jogado no mar ou nos rios pode poluir cerca um milhão de litros de água potável. 
Especialmente na Lagoa da Conceição, quando a quantidade de óleo é elevada, provoca um aumento 
considerável na quantidade de nutrientes (fósforo e nitrogênio), o que favorece o aparecimento de algas e 
consequentemente o processo de eutrofização. Este aumento da biomassa (nutrientes) pode levar a uma 
diminuição do oxigênio dissolvido, provocando a morte e consequente decomposição de muitos organismos, 
diminuindo a qualidade da água e eventualmente a alteração profunda do ecossistema.
O Ácido graxo saturado, mais conhecido como óleos comestíveis, de procedência vegetal e animal, em 
contato com a natureza pode levar muitos anos para ser reabsorvido, prejudicando o lençol freático, 
inviabilizando a água potável de toda a região e contribuindo para a formação de focos pútridos de matéria 
em decomposição.

Q16: Qual a solução encontrada?(máx. 3.000 caracteres)

A Associação Comercial e Industrial de Florianópolis – ACIF por meio da Câmara da Mulher Empresária no 
ano de 1998 elaborou um projeto visando atender os bares e restaurantes da Lagoa da Conceição que não 
tinham onde despejar seu óleo de cozinha após as frituras. Nasceu então o Programa Reóleo. Inicialmente o 
projeto foi parceiro de algumas empresas de coleta da região e atendia somente os estabelecimentos que 
estavam aos redores da Lagoa da Conceição. O projeto foi crescendo, ampliando o número de cadastramento 
e consequentemente o volume de coletas. Este processo de crescimento necessitou firmar parceria com a 
empresa parceira Ambiental Santos, que realiza todo o processo de coleta e transformação do óleo de 
cozinha usado em matéria prima para outros diversos produtos.
Sob a ótica da problemática do descarte inadequado do óleo de cozinha usado o Programa Reóleo identificou 
também a necessidade de disseminar informações relevantes a respeito do seu propósito e em 2002 criou o 
Projeto de Educação Ambiental, que consiste em realizar palestras de Educação Ambiental na rede de 
escolas públicas e particulares da Grande Florianópolis. Em 2011 o projeto de Educação Ambiental, ganhou 
um novo formato e nasceu o Projeto Reciclar é Educar, ampliando ainda mais as suas ações que 
conscientizam crianças e adolescentes em favor do meio ambiente e evitando o descarte indevido do óleo de 
cozinha usado.
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Q17: Descreva detalhadamente o que constitui(u) o projeto e de que forma é(foi) desenvolvido: (máx.
5.000 caracteres)

A proposta educacional do Programa Reóleo é a conscientização de crianças e adolescentes de 6 a 15 anos, 
da rede de escolas públicas e particulares da Grande Florianópolis, através de apresentações em formato de 
palestras educativas ambientais a respeito dos malefícios que o óleo de cozinha jogado na natureza pode 
trazer.
Durante a palestra a criança aprende sobre a importância da reciclagem em geral, mas com o foco maior na 
reciclagem do óleo de cozinha e quais malefícios este resíduo provoca ao meio ambiente, bem como 
questões sobre a importância da separação dos resíduos. Toda a apresentação é feita de forma lúdica, ou 
seja, com a participação ativa e efetiva dos alunos, com duração máxima de duas horas.
O projeto é uma consequência natural de um planejamento bem estruturado e de uma concepção 
operacional.
Compreende os seguintes passos:
• Pré-Agendamento das escolas;
• Estabelecer uma proposta pedagógica onde se constrói com os estudantes experiências relevantes de 
aprendizagem. A contextualização atua sobre a identidade em que o aluno vive a diversidade e a sua própria 
autonomia;
• Construir conhecimento por meio de metodologias que possam desenvolver relações críticas, sabendo ler e 
interpretar o que se vê e expressar por meio de muita criatividade estimulada por atividades lúdicas, mímicas, 
experiências práticas, produção ao vivo de um tele-jornal e canções de fácil assimilação e com mensagens 
criadas especificamente para o programa;
• A proposta é da apresentação de uma educação ambiental através de uma Palestra Criativa, onde as 
crianças se tornam Guardiões do Reóleo, sendo multiplicadores dos conceitos aprendidos e com o objetivo de 
disseminá-los pela escola e comunidade;
• Neste Projeto as escolas se tornam Pontos de Entrega Voluntária - PEV, ou seja, tornam-se pontos de 
coleta de óleo de cozinha usado e os alunos poderão colocar em prática as aulas de educação ambiental e 
atuarem como efetivos agentes difusores do Programa;
• Todas as escolas que participarem receberão um certificado do Programa Reóleo falando sobre sua 
participação realizando palestras em prol da consciência ambiental.

Q18: Quais os resultados alcançados com o projeto? (máx. 4.000 caracteres)

Principais conquistas:
- Em 2012 o Programa Reóleo recebeu o Troféu APAE de Responsabilidade Social; 
-No a no de 2012 conquistou o recorde pelo Guinness Book junto à comunidade coletando 18.670 litros de 
óleo num mês, superando a meta de 10 mil litros. Florianópolis destacou-se como a cidade que mais recolhe 
óleo de cozinha usado no mundo. O recorde está no Guinness Book 2014. O resultado baseou-se somente no 
óleo coletado de PEVs, quando normalmente a coleta mensal fica em média 3.000 litros.
- Em julho de 2013 recebeu uma homenagem na Câmara Municipal pelos 15 anos do Programa Reóleo e 
Moção de Aplausos.
- Em janeiro de 2014, atingiu o recorde de mais de 51 mil litros de óleo coletados em um mês, superando a 
marca de 2 milhões e 500 mil litros de óleo de cozinha usado.
- Em agosto de 2014 o Reóleo foi destaque em um artigo apresentado na Conferência Internacional sobre 
Meio Ambiente em Bali na Indonésia.

As principais atividades do Programa Reóleo são o controle de logística da coleta de óleo realizada pela 
empresa parceria Ambiental Santos, captação e cadastramento de novos estabelecimentos participantes, 
organização e realização de palestras de educação ambiental em instituições, escolas, entre outros.
Até setembro de 2014 já foram sensibilizadas 18 mil crianças em 190 palestras. Somam 70 escolas públicas e 
particulares da Grande Florianópolis e a participação em diversos eventos, feiras e exposições.
Até o momento já cadastramos no Programa 1.200 estabelecimentos,que participam das coletas, entre eles 
200 PEVs - Pontos de Entrega Voluntários.
Desde julho de 1998, o Programa Reóleo já coletou 2 milhões e 783 mil litros de óleo de cozinha usado.
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Q19: Quantifique em números os resultados obtidos com o projeto:(Essa questão exige ao menos
um resultado quantificado. Exemplo: 150 árvores foram plantadas; 10 kg de material reciclado; 25
crianças atendidas pelo programa ambiental; 150 animais beneficiados)
Resultado 1 Coletados 2 milhões e 783 mil litros de óleo

de cozinha usado
Resultado 2 Considerando que 1 litro de óleo contamina

1 milhão de litros de água, a coleta de óleo
já evitou a emissão de 31.7 toneladas de
CO2 no meio ambiente

Resultado 3 Preservamos 50 campos de futebol com
densidade da floresta amazônica,

Resultado 4 Cadastramos 1.200 estabelecimentos no
Programa Reóleo

Resultado 5 Sensibilizamos 18 mil crianças
Resultado 6 Realizamos 190 palestras
Resultado 7 Atendemos 70 Escolas públicas e

particulares

Q20: AUTORIZO a disponibilização de download
gratuito do arquivo digital do projeto inscrito
através do site do Prêmio Expressão de Ecologia?

Sim

PÁGINA 3: Apresentação da organização participante:
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Q21: Faça um breve histórico da organização participante e suas principais práticas de gestão
ambiental adotadas:(máx. 4.000 caracteres)

Em 21 de abril de 1915, reuniu-se na sede do Clube Doze de Agosto, uma comissão composta pelos 
comerciantes André Wendhausen, Francisco Pereira Oliveira Filho, Emílio Blum, Paschoal Simone e Lauro 
Linhares, este último representando a empresa Carl Hoepecke S.A, para organizar a criação da Associação 
Comercial e Industrial de Florianópolis - ACIF. Após estudos preliminares, a referida comissão convocou os 
comerciantes locais para a assembleia de fundação. A assembleia aconteceu dia 13 de maio de 1915 no 
Clube Doze de Agosto, reuniu comerciantes e amigos interessados e teve como objetivo eleger a diretoria 
provisória. A primeira diretoria provisória ficou constituída pelo Cel. Emílio Blum como Presidente; Francisco 
Pereira Oliveira Filho como Vice-Presidente; Lauro Linhares como 1° Secretário e Antônio Linhares como 1° 
Tesoureiro. Na mesma ocasião, foram indicados para organizar os Estatutos Sociais os comerciantes 
Oswaldo Haberbck e Paschoal Simone. No dia 14 de junho de 1915, em assembleia ordinária, a Entidade 
aprovou por unanimidade, os Estatutos. Em 20 de junho do mesmo ano foi empossada a primeira diretoria 
definitiva da entidade composta pelos seguintes comerciantes: Cel. Emílio Blum, como Presidente; Francisco 
Pereira Oliveira Filho como Vice-Presidente; Lauro Linhares como 1° Secretário e Paschoal Simone como 1° 
Tesoureiro. Esta diretoria executiva terminou seu mandato no dia 13 de maio de 1917 quando nova eleição foi 
realizada. Ainda hoje, a eleição da diretoria é realizada a cada dois anos, com direito a uma única reeleição 
para o período seguinte. Dia 13 de maio de 2015 será um marco inédito de extrema importância para a nossa 
associação, tendo em vista que a ACIF completará 100 anos, presente em momentos cruciais para o setor 
produtivo, orientando, defendendo e congregando seus mais de 3.000 (três mil) associados. A entidade atua 
também em outras frentes importante não apenas para empreendedores, mas para todo município. A 
entidade tem assento em 25 conselhos, comissões e câmaras, entre eles, os conselhos municipais de 
saneamento, defesa do meio ambiente, de contribuintes, de turismo e de zoneamento costeiro. Tamanha 
representatividade foi conquistada ao longo de décadas de trabalho.
A ACIF tem como missão “Representar e integrar a classe empresarial da Grande Florianópolis por meio do 
associativismo na busca de soluções de alto valor agregado visando apoiar o desenvolvimento sustentável da 
cidade”.
  A Visão é “Ser um modelo de entidade Empresarial voluntária, associativista e profissionalizada, 
contribuindo efetivamente para o desenvolvimento da cidade. Ser reconhecida como  entidade de referência 
em todo Brasil”.
   Valorizar o associativismo, incentivar a integração entre o associado e entidade, buscar excelência no 
desenvolvimento de suas atribuições, responsabilidade socioambiental, são os valores seguidos pela 
instituição.
  A ACIF é filiada à Federação das Associações Comerciais e Industriais de Santa Catarina - FACISC, que 
por sua vez é associada à Confederação das Associações Comerciais do Brasil - CACB, que congrega 1600 
Associações Comerciais e Industriais em todo o país.

Principais práticas de gestão ambiental adotadas:
--> 1998 - Criação e desenvolvimento do Programa Reóleo - Programa ACIF de reciclagem de óleo de 
cozinha.
--> 2011 - Implantação do Programa Reciclatec - Coleta e descarte correto do lixo eletrônico
--> 2012 - Programa Pense Verde: parceria com empresas para melhorar políticas ambientais, estimulando a 
conscientização sobre o assunto e promovendo o avanço de boas práticas dentro das empresas.
--> 2013 - Criação do Comitê ACIFEconsciente - Através de um projeto que implantou o Sistema de Gestão 
de Resíduos da Associação, adequou-se a infraestrutura da ACIF e foi iniciada a mensuração de todos os 
resíduos gerados pela associação. O resultado mensurado de Janeiro até Junho/2014 identificou que a 
Associação, com a implantação do projeto, reciclou 74% dos seus resíduos. As mensurações e o controle de 
resíduos continuam e o projeto acompanha comunicação específica, bem como ações de sensibilização e 
capacitação dos colaboradores. Os principais materiais utilizados também são mensurados (folha A4, folha de 
rascunho e envelopes) incentivando a reutilização e redução ao máximo da utilização desses materiais.
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Q22: Quais foram os principais beneficiários das
ações ambientais de sua organização?

Comunidades vizinhas, Comunidades distantes,

Organizações governamentais,

Organizações não governamentais,

Organizações comunitárias,

Entidades educacionais

Q23: Sua organização divulgou, seja em meio
impresso ou internet, suas ações ambientais em
relatórios ou balanços?

Divulgou em 2011, Divulgou em 2012,

Divulgou em 2013

Q24: Em relação à questão anterior, no caso de a divulgação ter sido feita via internet, favor colar
o(s) link(s) de acesso:
Link 1: http://acif.org.br/institucional/transparencia

Q25: Possui profissional(is) encarregado(s) de
segurança, saúde e meio ambiente?

Sim

Q26: Possui procedimentos para redução,
reutilização e reciclagem de materiais?

Sim

Q27: Possui um plano de redução das emissões de
carbono?

Sim

Q28: Por quais normas a organização é certificada? Nenhuma certificação

Q29: Faturamento (R$) anual em 2013:(favor digitar
somente o valor numérico, ex.: "25.868,52")

Questionado ignorou esta
pergunta

Q30: Investimento (R$) em ações ambientais em
2013:(favor digitar somente o valor numérico, ex.:
"25.868,52")

Questionado ignorou esta
pergunta

Q31: Investimento (R$) total com o projeto inscrito
no 22º Prêmio Expressão de Ecologia:(favor digitar
somente o valor numérico, ex.: "25.868,52")

Questionado ignorou esta
pergunta

Q32: Investimento (R$) com projetos culturais
aprovados pela Lei Rouanet de Incentivo à Cultura
em 2013:(favor digitar somente o valor numérico,
ex.: "25.868,52")

Questionado ignorou esta
pergunta

PÁGINA 4: Perspectiva financeira:
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