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Água e óleo 
não se misturam!

As sobras do óleo de cozinha servem como
matéria-prima na fabricação de diversos 
produtos: sabão, biodiesel, tintas, entre 

outros.

Reciclar o seu óleo é uma atitude de 
cidadania e de respeito ao Meio Ambiente. 
Seja um parceiro do Programa Olho Vivo, 

deposite seu óleo usado em um dos  
pontos de coleta de sua Cidade.

Você sabia?

www.brkambiental.com.br
/brk.ambiental
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Água e óleo 
não se misturam! Após o uso,

espere o óleo esfriar.

Armazene o óleo em
garrafas plásticas (ou PET),

de preferência transparentes.

Use um funil para despejar
o óleo na garrafa
(não é necessário peneirar!).

Aprenda a confeccionar um
funil caseiro para despejar o óleo
de cozinha usado na garrafa PET!

ESSE "CONE" SERÁ

A BOCA DO SEU FUNIL.

Por último, encaixe a boca do cone
na outra extremidade do rolinho.

 

Não deixe que o rolinho suba para dentro do cone.
Se isso acontecer, empurre a sobra para baixo, para

que o excesso desça para dentro da garrafa PET.

Como armazenar óleo em casa

Lembre-se: Só serão coletados  o óleo e gordura
uti lizados na cozinha. Os óleos de veículos

e equipamentos não serão coletados.      

Feche bem a tampa para evitar
vazamentos. Guarde a garrafa
com óleo em lugar protegido e

arejado, longe do sol e do calor.
Assim que a garrafa estiver cheia,

leve-a a um Ecoponto de Coleta.

SUPER D
ICA!

Recorte a ponta de uma garrafa PET,
deixando-a com formato de cone.  

Com o que sobrou da garrafa,
recorte uma tira plástica de

pelo menos 6cm x 15cm. 

Faça um rolinho com a tira
de 6 x 15 cm e encaixe na 
boca da garrafa PET.
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Atenção! É importante que a ponta
do rolinho �que bem rente à boca

do cone, pelo lado de dentro.

      O
 ROLINHO 

DEVE FICAR

COM 6CM 

DE ALTURA. 

Nem todo mundo sabe, mas o óleo comestível (aquele 
que usamos para preparar alimentos), quando descartado 
de forma incorreta, pode causar problemas para toda 
população e também para o Meio Ambiente. Confira abaixo 
o que pode acontecer se você descartar o seu óleo de 

forma incorreta:

Pias, ralos e vaso sanitário: pode ocorrer o entupimento 
das tubulações das residências, causando o retorno do 

esgoto.

Rios e lagos: o óleo cria uma fina camada na superfície 
dos rios e lagos, prejudicando a oxigenação da água e 

colocando em risco a vida aquática.

Solo: impermeabiliza a terra contribuindo com as 
enchentes.

Para não prejudicarmos o meio ambiente e toda sociedade, 
o ideal é aderir à uma alternativa mais sustentável de 

descarte: a reciclagem.

 Foi pensando nisso que a BRK Ambiental desenvolveu, 
Programa Olho Vivo, promovendo a coleta de óleo de 
cozinha usado, e mobilizando a rede de ensino local e 
toda a população a dar a destinação correta para este 

bem de consumo.
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