
Jogue Limpo incentiva prefeitura de Praia Grande 

A prefeitura de Praia Grande, por meio da Secretaria de Meio Ambiente (Sema) 

do Estado de São Paulo, vai intensificar a fiscalização sobre a destinação de 

embalagens de óleo automotivo no Município. Atualmente, a Administração 

Municipal arrecada e encaminha à reciclagem cerca de 12.700 embalagens de óleo 

lubrificante mensalmente, e a meta é pelo menos dobrar esse número. 

"Vamos notificar postos de gasolina, concessionárias e distribuidores a cooperar, 

separando essas embalagens e entregando à coleta, que é feita mensalmente, ponto a 

ponto", explica o secretário Eduardo Xavier. "Atualmente, dos 35 comércios que 

produzem esse tipo de lixo em Praia Grande, 16 realizam a separação e entrega à equipe 

de coleta. Queremos chegar à totalidade de pontos", destaca. 

Realizada através do programa Jogue Limpo, uma parceria com o Governo do Estado, a 

coleta deste tipo de embalagem livra o meio ambiente de um material extremamente 

poluente: basta uma gota de óleo para contaminar 100 mil litros de água. Por isso, as 

embalagens de óleo lubrificante são classificadas como resíduos perigosos (classe I), 

exigindo atenção e cuidado no descarte. 

Todas as embalagens coletadas são levadas para as Centrais de Recebimento, onde o 

material é prensado, armazenado e, posteriormente, remetido a uma recicladora, onde o 

material é triturado. Após ser submetido a um processo de descontaminação do óleo 

lubrificante residual, passa por extrusão para ser transformado em matéria-prima de 

novas embalagens e outros produtos plásticos, retornando à cadeia de produção. Deste 

modo, cria-se um ciclo virtuoso, que evita o desperdício de um material plástico 

derivado do petróleo, e que se fosse jogado na natureza teria um período de degradação 

na faixa de 400 anos. 

O secretário de Meio Ambiente lembra, ainda, que a parceria com o programa Jogue 

Limpo vem de encontro às diretrizes da recém-sancionada Política Nacional de 

Resíduos Sólidos,-Lei 12.305 / 2010, e regulamentada pelo Decreto 7404 de 

23/12/2010. "Salientamos que a responsabilidade legal sobre os resíduos gerados no 

processo industrial é compartilhada por toda uma cadeia de agentes que tem 

participação fundamental para o êxito do sistema de logística reversa. Produtores, 

usuários e comerciantes desses produtos devem estar comprometidos com a destinação 

deste material, estando sujeitos às penas cabíveis em caso de descumprimento". 
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