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Muitas pessoas não fazem por mal.

Elas são vítimas do desconhecimento... ...e precisam de ajuda para salvar 
o meio ambiente!



Olá, amiguinhos! Eu 
sou a Capitã Recicla 
e fui criada pela 

ASSOCIAÇÃO 
BRASILEIRA DAS 
INDÚSTRIAS DE

ÓLEOS VEGETAIS...

...para AJUDAR AS PESSOAS A DESCARTAREM 
O ÓLEO DE COZINHA DA MANEIRA CERTA.

TODOS NÓS FAZEMOS PARTE DA NATUREZA, 
que trabalha em CICLOS nos quais tudo 

tem um COMEÇO, MEIO E FIM.



Só que nunca sabemos
exatamente quando chega o fim 

porque muitas coisas são 
RENOVÁVEIS, ou seja, elas passam 

por uma TRANSFORMAÇÃO e 
ganham um NOVO COMEÇO.

ISSO TAMBÉM ACONTECE COM OS ÓLEOS DE COZINHA, POR EXEMPLO, 
O ÓLEO DE SOJA, E VOCÊ TAMBÉM FAZ PARTE DESSE CICLO!

O COMEÇO: PLANTIO E COLHEITA

Tudo começa no plantio da soja, 
com todo respeito...

... ao meio ambiente ...



...e aos 
trabalhadores.

Depois de 4 meses, 
a colheita da soja 

é feita por 
máquinas de alta 

tecnologia.

CURIOSIDADE! Em 2018, o Brasil produziu mais de 120 milhões de 
toneladas de soja: SOMOS O SEGUNDO MAIOR PRODUTOR DO MUNDO.

O MEIO: TRANSPORTE, 
ARMAZENAMENTO E PRODUÇÃO

Depois da colheita, 
o transporte dos 
grãos é feito por 

caminhões...

... até as fábricas ...



...e depois de um
processo de produção... 

...onde ficam guardados dentro de tanques gigantes... 

Nós vamos virar
óleo de cozinha!!!

EBAAA!!! 



...viram o óleo de cozinha que é vendido 
nos supermercados e outros pontos.

O FIM ERRADO

Dona maria. Essa não é a 
forma adequada de descarte 

de óleo de cozinha.

NÃÃÃÃÃÃOOOOO,



Água e óleo são duas substâncias que não se misturam, 
por isso não podemos descartá-los no mesmo local. É a mesma

coisa quando separamos lixo orgânico do lixo seco: cada um tem 
um destino diferente quando é descartado por nós. 

Além de não se misturarem, 
quando descartamos de maneira 
inadequada o óleo de cozinha, 
estamos jogando fora um bem 
precioso que pode ser utilizado 
de várias formas,pela sociedade!

O FIM CERTO É UM 
NOVO COMEÇO

O DESCARTE ADEQUADO É BEM FÁCIL!
Depois das frituras... 



...deve-se deixar o óleo quente esfriando
por meia hora numa panela.

...um funil para despejar dentro de 
uma garrafa PET.

É necessário limpar bem a panela 
com um guardanapo... 

Para filtrar as impurezas é necessário 
usar uma peneira e...



...e jogá-lo no lixo.

 ...em parceria com as
empresas produtoras de óleo, 

distribuídos em supermercados, 
escolas e outros pontos de 

fácil acesso.

No Estado de São Paulo, já 
são cerca de 1.500 pontos de 
entrega do Programa Óleo 

Sustentável...

O óleo coletado vai para
as INDÚSTRIAS DE RECICLAGEM,
passa por algumas etapas e 

DEPOIS DE BEM LIMPO...



...o BIODIESEl, O COMBUSTÍVEL RENOVÁVEL 
QUE NÃO CONTAMINA O MEIO AMBIENTE!

...vira sabão biodegradável, 
tintas, vernizes e...

1 LITRO DE ÓLEO = 1 LITRO DE BIODIESEL

O BIODIESEL ESTÁ PRESENTE NAS BOMBAS DE COMBUSTÍVEL DE TODOS OS POSTOS, MISTURADO COM O DIESEL COMUM.



A MISSÃO DA CAPITÃ RECICLA NÃO TERMINA AQUI. 
AINDA EXISTE MUITO ÓLEO DE COZINHA PARA RECICLAR!

PRONTO PARA FAZER A SUA PARTE?
PARTICIPE COM SUA FAMÍLIA DO 
PROGRAMA ÓLEO SUSTENTÁVEL.

Juntos com a ABIOVE e o Óleo Sustentável, 
vamos contribuir com a reciclagem do óleo de cozinha usado. 

Acesse o site e confira o ponto de entrega mais próximo da sua casa:
www.oleosustentavel.org.br

Eu tenho alguns SUPERPODERES... 

ANEL DO
CONHECIMENTO: 

Com ele, eu espalho 
a luz da educação 

ambiental!

Minha capa e a minha 
roupa usaram tecidos 

feitos com garrafas PET. 
EU SOU ECOLOGICAMENTE 

CORRETA DOS PÉS A CABEÇA!

CINTO DE UTILIDADES: 
essas são as 

ferramentas que 
uso para combater o 
descarte errado do 
óleo de cozinha!

RAIO RECICLADOR: 
Com ele, eu capturo 
e transformo tudo

o que pode ser
reciclado! 


