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DIÁRIO OFICIAL
O Programa de Reaproveitamento de Óleos Vegetais do Estado do Rio de Janeiro (Prove) foi criado
em 2008, pela Secretaria de Estado do Ambiente (SEA/RJ), com o objetivo de evitar o despejo de
óleo de cozinha usado em corpos hídricos, ao estimular sua coleta e a reutilização na produção de
sabão e de fontes alternativas de energia, como o biodiesel.
Atualmente, a maior parte do óleo vegetal é despejada em ralos, comprometendo as tubulações dos
edifícios e das redes de tratamento de esgoto. Nas regiões onde não há rede coletora, o óleo vai
diretamente para os rios e lagoas, aumentando significativamente a poluição e a degradação
ambiental. Essa prática acarreta prejuízos à população, às concessionárias de saneamento e aos
governos.
Além do aspecto ambiental, o Prove incentiva a criação de cooperativas de coleta seletiva de
resíduos sólidos e líquidos (no caso, o óleo de cozinha) e a geração de trabalho e renda para os
catadores organizados.
Em 2010, o Prove ultrapassou as fronteiras da Região Metropolitana, chegando à Região Central e à
do Sul Fluminense. Em 2011, o Prove atingiu todas as regiões hidrográficas do Rio de Janeiro,
alcançando a maioria dos municípios do estado.
O Prove tem dialogado também com a iniciativa privada, estabelecendo parcerias focadas na coleta
de óleo de cozinha usado, a exemplo da Ampla. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
também participa do programa.
Desenvolvido em parceria com o Instituto Estadual do Ambiente (Inea), em 2011 a coordenação do
Prove contabilizou 5,5 milhões de litros de óleo recolhidos por suas 45 cooperativas filiadas em vários
municípios do Estado do Rio de Janeiro (400/500 mil litros/mês).
Até o 1º trimestre de 2013, o Rio de Janeiro ganhará a primeira usina de combustível ecologicamente
correta, produzido a partir da reutilização do óleo de cozinha coletado através do Prove, que vai
funcionar numa cooperativa em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos. O produto será usado para
abastecer máquinas estacionárias e barcos pesqueiros.

Prove
Para mais detalhes e para solicitar a retirada do óleo do seu estabelecimento ou
condomínio, fale com:
Tel. (21) 2334-5902 ou (21) 2223-2664    
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