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COLETA DE ÓLEO SATURADO: 

POR UM AMBIENTE SAUDÁVEL! 
 



 A coleta de óleo saturado ou gordura animal 

(banha) usada, iniciou em maio de 2009, data em 

que a Escola aderiu ao programa de reciclagem de 

óleos saturados, desenvolvido pelo projeto Verde é 

Vida, da Associação dos Fumicultores do Brasil 

(AFUBRA); 



O objetivo é alertar e sensibilizar as pessoas sobre os 

prejuízos que o óleo causa à natureza quando 

descartado incorretamente, oferecendo então, 

uma opção de destino correto deste 

      rejeito, o que 

       evitará a 

         disposição 

       do óleo em 

             locais 

              inadequados, 

               com risco de 

          causar 

       danos 

           indesejáveis ao

          meio ambiente.  



A divulgação do programa ocorre por meio de cartazes, 

panfletos, palestras e, principalmente,  pelos próprios 

alunos com repasse de informações aos pais e 

comunidade em geral. Hoje, a Escola já é referência na 

coleta de óleo em Sinimbu. 

 



Colabore, pois 

esta consciência 

você também 

deve ter! A ação 

é sua... O efeito 

é nosso! 

Você Sabia? 

Cada litro de óleo 

despejado no esgoto tem 

capacidade para poluir 

cerca de um milhão de 

litros de água! (SABESP, 

2008). E mais, o óleo de 

cozinha despejado no ralo 

de pias atrai baratas e 

danifica as redes de 

esgoto. 

Sem tempo para levar até a Escola? 

Nós buscamos para você... 
 

Avise: (51) 3708-1290 ou 

E-mail: escolagloriasinimbu@gmail.com 
 

 

 
                                                                            



 O trabalho se desenvolve da seguinte forma: a escola 

coleta o óleo no centro do município, que abrange 

restaurantes, padarias, residências... e ainda recebe o 

material de alunos e pessoas que o trazem até o 

educandário.   

 O professor, juntamente com 

alunos voluntários, fazem a 

  filtragem, isto é, 

    separam o 

      óleo dos 

     resíduos. 

       Após, o 

armazenamento 

do óleo coado se faz 

em garrafas pet. 



Já o recolhimento 

do óleo filtrado 

é realizado pela 

mentora do 

projeto; as 

garrafas pet 

usadas são 

destinadas à 

usina de 

reciclagem de 

Santa Cruz do 

Sul. Os resíduos 

também são 

recolhidos e dado o destino adequado. 

 Na Usina de Bioenergia, localizada no parque da 

Expoagro, o óleo é transformado em biodiesel. E este, usado 

como combustível em caminhões, tratores e motores 

estacionários da empresa AFUBRA. 



Neste projeto todos somos ganhadores: 

um lugar mais saudável para viver; 

e a Escola recebe um bônus (valor) que poderá ser trocado 

em mercadorias na loja AFUBRA. 



AQUISIÇÕES COM O BÔNUS 

 Bebedouro; 

 Aparelhos de som; 

 Fogão industrial para cozinha;  

 Utensílios para cozinha; 

 Ventilador. 



OS NÚMEROS... 

 Dentre os Estados do Sul, o Rio Grande do Sul foi 

aquele que mais coletou óleo saturado; 

 Entre 86 municípios, Sinimbu se destacou; 

 Das 448 escolas, a EMEF Nossa Senhora da Glória 

obteve a maior arrecadação de óleo saturado no ano de 

2013! 
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NÚMEROS DO PROGRAMA 

Exercício 

Números 

Municípios Escolas 
Professores/
Servidores 

Alunos 
Óleo 

Coletado 

2009 35 67 1.300 20.000 14.249,0 

2010 47 294 5.794 76.937 47.426,5 

2011 69 401 14.343 121.015 59.305,0 

2012 80 426 15.607 127.766 87.122,5 

 
 

Total 

 
 

86 

 
 

448 

 
 

10.346 

 
 

133.882 

93.000 
 

301.103,0 

 

 

2013 86 448 10.346 133.882 93.000,0 



DEPOIMENTO DO DONO DO 

BAR E RESTAURANTE 

RACHOR - SINIMBU 





DEPOIMENTO DE PAULO 

RABUSKE, MORADOR DO 

CENTRO DE SINIMBU 





A sustentação do projeto não se deve ao 

aumento do consumo de óleo ou gordura 

animal (banha), mas do engajamento da 

comunidade e das parcerias com bares e 

restaurantes, demonstrando que a 

instituição estimula estas práticas, 

deixando de contaminar o meio ambiente. 

Afinal, quando o homem age em favor da 

natureza, ela reage em favor da vida. 



FAÇA A 

SUA 

PARTE 

VOCÊ 

TAMBÉM! 


