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Objetivos

- Conscientização ambiental;

- Palestras e campanhas de coleta de óleo;

- Oficinas de produção de sabão ecológico. 



� Óleos e gorduras são substâncias hidrofóbicas;
� Origem animal ou vegetal;
� Suas características estão relacionadas ao tipo de ácido 
graxo.

Óleos Gorduras

Triglicerídeos Quanto maior o número de insaturações, 
menor será o ponto de fusão



Óleo de 
cozinha 
usado

Descarte incorreto

� Polui água (CONAMA – Resolução nº. 430, DE 13 DE MAIO DE 2011);

�Dificulta os processos de tratamento de água e esgoto;
� Prejudica a vida aquática;
� Polui o solo;
�Entupimento das tubulações; 
�Agrava o efeito estufa.

� Biodiesel; 
� Resina para tintas;
� Desmoldante; 
� Ração para animais;
� Detergente; 
� Sabão;
� Glicerina.

Reutilização



Sustentabilidade
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Processo seletivo

Levantamento 

bibliográfico

• Possibilitando um 

diálogo sobre a 

realidade do 

cotidiano.

Aquisição de 

materiais

• EPI’s, 

• Recipientes

• ReagentesAgendamento de 

visitas nas escolas



Ecopontos

� 03 Pontos de coleta na 
Instituição;

� Óleo armazenado em 
garrafas PET.
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1 Estimam que seja utilizado em média 2 litros de óleo por 
mês 
2 Utilizam óleo de soja3 Armazenam em garrafas PET e dispõe em lixo comum4 Descartam em tubulações5 Doam para alguma Instituição6  Ter conhecimento dos impactos ambientais causados pelo 
descarte incorreto

7 saber que o descarte incorreto encarece o tratamento de 
água8  Cientes que o resíduo entope tubulações 9 Desconhecer qualquer tipo de reutilização desse resíduo

Questionários



Fabricação do sabão



Oficinas



Eventos



Operação Rondon Paraná 2018

� Oficinas para mulheres;
� Faixa etária de 30 a 60 anos;
� Objetivo: Possibilidade de 
renda e aquisição de 
independência financeira.



Óleo e sabões
� 1500 litros de óleo de cozinha 
residual recolhidos;
� 3000 mil unidades de sabão 
produzidos;

�Objetivos para 1/2019:
� Sabão de coco ;
�Detergente;
� Sabão líquido;
�Pasta para dar brilho em 
utensílios de alumínio.
� Produtos biodegradáveis!!!



Reduza

Reuse

Recicle

RecupereRecuse

Repense

Respeite
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