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Ajude a Capitã Recicla
a fazer a reciclagem na ordem certa. 

Coloque os quadrinhos  
na sequência correta.

GABARITO: 1 3
4 2

Descarte dos resíduos 
em uma lixeira

Resíduo chegando  
na cooperativa

Resíduo reciclado 

Separação e venda  
na cooperativa



Eu nunca mais 
joguei lixo na rua 
depois do que a 

Capitã nos ensinou.

Eu também,  
nem parece que  
a vimos ontem.

E se chamarmos 
a Capitã Recicla 

para nos ensinar?

Estou com 
saudades dela.

Sabe o que eu estou 
pensando? Para onde 
isso vai depois daqui? Boa!

Alô? Capitã?  
Precisamos da sua ajuda!



Estou fazendo a 
ronda, parece tudo 
bem por aqui. Opa, 
uma ligação dos 
meus amiguinhos.

Já sei aonde vou levar vocês. 
Anel do conhecimento, ativar!

Estamos com 
dúvida sobre o 

que é feito depois 
que jogamos a 
garrafa no lixo.

Oi amiguinhos, foi aqui 
que me chamaram?

SIM, CAPITÃ!

Entendi, já estou a 
caminho com o anel  
do conhecimento!



Nessa esteira, os cooperados separam os resíduos para vender para as empresas que vão reciclar.

Sim amiguinho.  
Mas infelizmente como 
não foi realizada a 
limpeza adequada do 
material, não será 

reciclado.

Capitã, olha!  
Aquilo é reciclável?

Depois do 
descarte, 

um 

dos destin
os dos re

síduos 

pode ser 
esse aqui,

 uma 

cooperativ
a de cata

dores 

de materiais re
cicláveis.



Ainda fico com dúvida.

Ah, então precisamos 
lavar todos os 

resíduos?

Não amiguinha,  
só aqueles que  

estão muito sujos.  
Em outros casos, 

passar um guardanapo  
ou enxaguar  

já é o suficiente. 

Então, vou explicar: 
Vocês devem colocar 

para reciclar 
materiais como 

plástico, papelão, 
vidro, metal, papel  

e embalagens  
longa-vida.

Não!

Aliás, vocês sabem quais 
são os materiais recicláveis?



Após a separação acontecer 
ali nas esteiras, os materiais 
vêm para cá e são vendidos 
às empresas recicladoras.

dessa forma, os resíduos que geramos em casa têm uma destinação correta e ainda ajudam famílias.

Por exemplo, uma garrafa 
PET pode se tornar várias 

coisas, como a minha 
roupa e essa bolsa.

Que legal!



Sim! Todo dinheiro da venda dos 
resíduos vai servir para ajudar as 

pessoas que trabalham aqui.

Depois de vendidos, os materiais 
são levados para as empresas 
recicladoras, que vão produzir  

várias coisas legais.

Isso mesmo!Então, além de ajudar o 
meio ambiente, ainda vamos 
ajudar outros amiguinhos?

Ajudam famílias?  
Como assim?



E têm várias outras 
coisas que vocês  
nem imaginam 

que são feitas de 
material reciclado!

Exato.

tchau!

Que legal!

Adoramos. É sempre bom 
aprender coisas novas! 

Obrigado, Capitã!

Gostaram da aventura, 
amiguinhos?

Como a bolsa  
e sua roupa!



Nossa, hoje o anel do 
conhecimento ensinou várias 
coisas aos meus amiguinhos.

Fazendo isso, o óleo e a 
garrafa PET serão reciclados!

Nos vemos em nossa  
próxima aventura!

Mostramos uma 
cooperativa e como 
fazer o descarte 

correto pode ajudar 
outras pessoas e 
o meio ambiente.  
Conto com vocês 
para compartilhar 
E ensinar mais 
amiguinhos.

Não esqueçam que 
o óleo de cozinha é 
reciclável! Ele deve 

ser armazenado 
em uma garrafa 

PET e levado a um 
ponto de entrega 
voluntária próximo 

à sua casa.



Passatempo 
Pinte a Capitã Recicla e o lugar certo  

de colocar os resíduos recicláveis



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

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

Eu tenho alguns SUPERPODERES... 

Minha capa e minha 
roupa SÃO feitAs A PARTIR 
DE garrafas PET. EU SOU 
ECOLOGICAMENTE CORRETA 

DOS PÉS À 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! 

ANEL DO
CONHECIMENTO: 

Com ele, eu espalho 
a luz da educação 

ambiental!


