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1. O Programa “De Olho no Óleo”



OBJETIVO

O programa De Olho no Óleo tem o

objetivo de conscientizar a todos sobre

a correta coleta do óleo de cozinha

usado, educando os moradores sobre

os danos que esse produto causa

quando é despejado incorretamente

na rede de esgoto/drenagem.



Você sabe quais são os danos que o óleo causa ao meio ambiente???

PASSIVOS AMBIENTAIS



DANOS AMBIENTAIS

Danos causados pelo descarte incorreto do óleo no meio ambiente:

 Poluição da águas, solo e atmosfera;

 Danos à rede de drenagem/esgoto;

 Decomposição do óleo produz o gás metano (CH4), que é um gás do efeito estufa;

 Mortandade de peixes.



DESCARTE CORRETO

1 - Ao terminar suas frituras, deixe o óleo esfriar;

2 - Quando estiver frio, coloque o óleo em uma garrafa PET,
usando um funil, caso necessário;

3 - Feche bem e guarde em um lugar seguro, evitando odores e
insetos. Toda vez que fizer frituras, encha a garrafa até completar;

4 - Quanto a garrafa estiver cheia, leve-a a um de nossos
ecopontos e deposite no local indicado.

Quando jogado no ralo da pia, o óleo de cozinha
pode contaminar as águas, o solo e entupir a rede de
esgoto. Confira como evitar esses transtornos e
reciclar da maneira correta:



Junte-se a nós!

Transformando o óleo de cozinha usado em:

 Sabão biodegradável;

 Biodiesel;

 Bioóleo Industrial e Comercial;

 Ração Animal;

PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA

E aí, quem anima?



A Gincana :

A turma que recolher a maior quantidade de óleo de cozinha usado até
22/10 ganhará uma visita-passeio ao museu do amanhã!

E aí, quem anima?

GINCANA DE OLHO NO ÓLEO 



PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA

E-mail: thais.gimenes@prolagos.com.br / social.prl@Prolagos.com.br
Telefone: 22 99833-6305
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