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Resumo 

Mudanças de ações que, muitas vezes, são simples e pessoais, podem trazer novas 

perspectivas. Uma delas é o descarte adequado ou reciclagem do óleo de cozinha depois de 

utilizado. Este trabalho tem como objetivo analisar se moradores do bairro de Messejana, da 

cidade de Fortaleza, do Ceará possuem conhecimentos sobre os danos causados pelo descarte 

incorreto do óleo de cozinha. Foi aplicado um questionário para 45 moradores com perguntas 

objetivas a respeito da temática. Os resultados permitiram fazer uma série de constatações 

sobre como os entrevistados se comportavam com a prática do descarte de óleo de cozinha 

depois de utilizado. Faz-se necessário mais implementações na nossa sociedade da ferramenta 

de Educação Ambiental, meio importante para a atual geração e para as vindouras. 

 

Palavras-chave: educação ambiental; políticas públicas; sustentabilidade; óleo de cozinha; 

poluição.  

 

Abstract 

Changes in actions that are often simple and personal can bring new perspectives. One of 

these is proper disposal or recycling of cooking oil after use. This work aims to analyze if 

residents of the Messejana neighborhood of the city of Fortaleza, Ceará have knowledge 

about the damages caused by the incorrect disposal of cooking oil. A questionnaire was 

applied to 45 residents with objective questions about the subject. The results allowed to 

make a series of observations about how the interviewees behaved with the practice of 

discarding cooking oil after use. We need more implementations in our society of the tool of 

Environmental Education, an important means for the current generation and for the coming 

ones. 
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INTRODUÇÃO 

Os problemas ambientais vêm tomando grandes proporções nas últimas décadas a nível 

mundial. Os problemas socioeconômicos e políticos possuem grande participação no aumento 

da geração de resíduos, na precária destinação e gerenciamento de resíduos, no esgotamento 

dos recursos naturais, ocupação irregular do solo em diversas localidades, na desregulação 

climática, poluição em diversos aspectos, problemas no saneamento básico, entre outros 

(CRISOSTOMO, 2011). Particularmente, o Brasil é um país que vem sofrendo 

consideravelmente com os impactos ambientais que são gerados, além de problemas 

socioeconômicos e políticos, pela falta de educação ambiental.  

Uma ação que está diretamente ligada no que tange as definições de educação ambiental 

é a reciclagem ou manejo correto do óleo de cozinha depois de utilizado. No Brasil estima-se 

que a população produz cerca de 44 milhões de toneladas de lixo, sendo que 60% dos resíduos 

urbanos coletados não recebem a destinação correta (BALTASSO et. al, 2010). Pesquisas 

apontam que os brasileiros consomem aproximadamente três bilhões de litros de óleo de 

cozinha por ano (COSTA et. al, 2009). Após sua utilização o óleo vegetal torna-se impróprio 

para ser utilizado em outras atividades de preparo de alimentos, desse modo ele acaba tendo 

como única destinação o descarte, dessa forma surge um problema ambiental (COSTA et. al, 

2011). Depois de serem utilizados, total ou parte desses óleos são jogados nas redes de 

drenagens pluviais, redes de esgotos, tendo como meio as pias, o despejo como lixo para 

coleta da prefeitura e lançado no quintal da residência, o que acarreta em graves problemas 

ambientais. Ao atingir o solo, o óleo tem a capacidade de impermeabilização, o que pode 

dificultar no escoamento da água da chuva, somando a poluição no lençol freático 

(BALDASSO et. al, 2010). Para cada litro de óleo despejado diretamente no esgoto, seja pela 

pia ou por outra forma, pode poluir até um milhão de litros de água, além de causar problemas 

nos encanamentos e dificultar o tratamento do esgoto (HABERMANN, 2015). (BALDIN, 

2009) afirma que por ser menos denso que a água, o óleo de cozinha forma uma película 

sobre a mesma, o que provoca a retenção de sólidos, entupimentos e problemas de drenagem 

quando colocados nas redes coletoras de esgoto, que pode aumentar em até 45% o valor do 

tratamento dos resíduos. Nos arroios e rios, a película formada pelo óleo de cozinha dificulta a 

troca de gases entre a água e a atmosfera, causando a morte de peixes e outros seres vivos que 
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necessitam de oxigênio (BALDIN, 2009). Somado a todas essas problemáticas, ainda pode 

ser acrescentado que o óleo em processo de decomposição emite gás metano. 

Muitas vezes por falta de esclarecimentos e uma educação ambiental, falta 

conhecimento às pessoas sobre como o óleo ainda é de grande serventia, mesmo após 

utilizado, por exemplo, na fabricação de sabão (BORTOLUZZI, 2011). Reutilizar o óleo 

vegetal é uma atitude simples, porém, para a preservação do meio ambiente é uma grande 

alternativa de preservação. O óleo pode ser reutilizado de várias formas além da fabricação de 

sabão, pode ser utilizado na fabricação de tintas, óleos para engrenagens, biodiesel, por 

exemplo (COSTA et. al, 2015).   

Este trabalho se propõe a analisar se moradores do bairro de Messejana, localizado na 

cidade de Fortaleza, no estado do Ceará, possuem conhecimento sobre os danos trazidos pelo 

manejo incorreto do óleo de cozinha depois de utilizado. A realização de um questionário foi 

feita com esses moradores, a fim de esclarecer sobre pontos importantes ligados a temática. 

No final de cada entrevista será entregue um panfleto educativo que esclarecerá sobre a 

importância do manejo correto do óleo de cozinha depois que ele é utilizado, os problemas 

ambientais que são ocasionados devido a essa prática, onde pode ser feito a entrega desse 

óleo, entre outros esclarecimentos e dúvidas dos moradores, com o objetivo de mudar ou 

aprimorar os conhecimentos dessa parcela da população de um bairro grande, sobre a ação do 

manejo correto do óleo de cozinha.  

 

OBJETIVOS 

Este trabalho tem como objetivo analisar se moradores do bairro de Messejana, da 

cidade de Fortaleza, do Ceará possuem conhecimentos sobre os  danos causados pelo descarte 

incorreto do óleo de cozinha. Além disso, se propõe a apresentar informações e soluções para 

os moradores descartarem corretamente o óleo de cozinha depois de utilizado. 

 

METODOLOGIA 

Inicialmente, foi realizada uma busca por informações em pesquisas bibliográficas 

sobre a temática abordada.  Para se obter um levantamento de informações, foi empregado um 

questionário selecionando 45 moradores de diferentes residências do bairro de Messejana, da 

cidade de Fortaleza, no estado do Ceará. Os dias das aplicações do questionário ficaram entre 

o dia 01/03/2019 até o dia 25/03/2019, com o morador escolhendo o melhor dia e horário para 
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a sua entrevista. O questionário era composto por 8 perguntas objetivas.1) você sabe da 

importância do meio ambiente para a sociedade? 2) você utiliza o óleo de cozinha com 

frequência no preparo de refeições? 3) qual a quantidade em litros de óleo que você utiliza em 

um mês? 4) como é descartado o óleo de cozinha em sua residência? 5) você conhece alguma 

maneira de reciclar o óleo de cozinha? 6) se sim, de qual modo? 7) você sabe que causa danos 

ao meio ambiente se descartar incorretamente o óleo de cozinha? 8) você sabe quais impactos 

ambientais são gerados a partir do descarte incorreto do óleo de cozinha?  

Com o consentimento do entrevistado, as perguntas foram feitas visando obter respostas 

sobre o conhecimento dos moradores a respeito da importância do meio ambiente para suas 

vidas, se havia conhecimento sobre problemas ambientais e se sabiam sobre as problemáticas 

desencadeadas especificamente sobre o despejo incorreto do óleo de cozinha depois de ser 

utilizado.  

Logo após a aplicação do questionário, foi apresentadas informações a respeito dos 

prejuízos que são desencadeados pelo despejo incorreto do óleo de cozinha, também foi 

citado onde o morador poderia fazer o descarte e como ele poderia ser armazenado. Ao final 

da apresentação das informações, foi entregue uma cartilha ao entrevistado que continha os 

mesmos informes, porém de forma impressa.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O questionário foi aplicado a 45 moradores de diferentes residências do bairro de 

Messejana, da cidade de Fortaleza, no estado do Ceará. O questionário era composto por 8 

questões objetivas. Na primeira pergunta, foi questionado ao morador se ele sabia da 

importância do meio ambiente para a sociedade. Em quase que em sua totalidade, 98% dos 

entrevistados, responderam que sim. Dos 45 entrevistados, apenas 1 morador não sabia da 

importância do meio ambiente para a sociedade.  
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Figura 01 – Você sabe da importância do meio ambiente para a sociedade? 

Na segunda pergunta do questionário, o morador entrevistado respondeu à pergunta se 

ele utilizava o óleo de cozinha com frequência no preparo de refeições. Pouco mais da 

maioria dos moradores respondeu que sim. No total, 56% dos entrevistados utilizavam o óleo 

de cozinha com frequência no preparo das suas refeições.   

 

Figura 02 – Você utiliza o óleo de cozinha com frequência no preparo de refeições? 

Na pergunta seguinte, o morador respondeu sobre a quantidade de óleo em litros que era 

utilizado no período de um mês. Mais da metade dos entrevistados, 53%, utilizavam 

quantidades consideráveis de óleo em um período de um mês.  

 

Figura 03 - Qual a quantidade em litros de óleo que você utiliza em um mês? 

Sim Não

Sim Não

Menos de 1L Entre 1L e 2L Entre 2L e 3L Entre 3L e 4L
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Na quarta pergunta, foi questionado ao entrevistado sobre como era descartado o óleo 

de cozinha em sua residência. Apenas 16% dos entrevistados davam destinação correta ao 

óleo de cozinha depois de utilizado. Apesar de que quase 100% dos entrevistados afirmarem 

que sabiam da importância do meio ambiente para a sociedade, 84% descartavam 

incorretamente o óleo, ocasionando uma série de problemas ambientais.  

 

Figura 04 - Como é descartado o óleo de cozinha em sua residência? 

Na quinta pergunta, o entrevistado respondeu se conhecia alguma forma de reciclar o 

óleo de cozinha. Aos que responderam que sim, foi feito a sexta pergunta sobre qual era o 

método utilizado. Após a construção das respostas, pode-se afirmar que 84% dos 

entrevistados desconheciam sobre as formas de se reciclar o óleo de cozinha depois de 

utilizado. E dentre os que confirmaram que sabiam de formas de reciclagem, o sabão foi a 

forma mais conhecida pelos entrevistados, ao todo foram 86% que sabiam da fabricação do 

sabão a partir da utilização do óleo.  

 

Figura 05 – Você conhece alguma maneira de reciclar o óleo de cozinha? 

 

Pia Quintal Lixo Coletado Armazenado para Reciclagem Outros

Sim Não
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Figura 06 – Se sim, qual modo? 

A penúltima pergunta era para saber se o entrevistado sabia que se caso ele despejasse 

incorretamente o óleo de cozinha, essa sua ação iria trazer problemas ambientais. O resultado 

foi de que 93% dos entrevistados sabiam que o despejo incorreto do óleo de cozinha, 

ocasionaria em problemas ao meio ambiente. 

 

Figura 07 - Você sabe que causa danos ao meio ambiente se descartar incorretamente o óleo de cozinha? 

Na última pergunta do questionário, o entrevistado respondeu se ele sabia quais 

impactos ambientais são gerados a partir do despejo incorreto do óleo de cozinha. Apesar de 

93% dos entrevistados saberem que ocorrem danos ao meio ambiente devido o descarte 

incorreto do óleo de cozinha, mais de 80% não tinha conhecimento sobre quais são os 

impactos ambientais. 

 

Sabão Biodiesel

Sim Não
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Figura 08 - Você sabe quais impactos ambientais são gerados a partir do descarte incorreto do óleo de 

cozinha? 

Diante dos resultados apresentados do questionário aplicado, pode-se fazer algumas 

constatações. Os moradores quase que em sua totalidade sabem da importância do meio 

ambiente para o bem-estar da sociedade, porém 84% praticam uma atividade nociva no 

âmbito ambiental, que é o despejo incorreto do óleo de cozinha depois de utilizado. Pode ser 

constatado também que a informação de que o descarte incorreto do óleo causa agressão ao 

meio ambiente é comum a praticamente todos os entrevistados, porém poucos faziam o 

despejo de forma correta. 

Problemas como a falta de conhecimento sobre o armazenamento do óleo, a falta de 

instrução necessária sobre diferentes formas de despejo correto do óleo e o desconhecimento 

sobre formas de doação e coleta do produto, são algumas das principais dificuldades para se 

ter a destinação correta do óleo de cozinha executada.  

Apesar de ter avançado de patamar nas últimas décadas, a falta de conhecimento no que 

diz respeito às questões ambientais ainda é grande no nosso meio social. Sendo assim, faz-se 

necessário mais implementações na nossa sociedade da fundamenta da Educação Ambiental. 

Um meio importante para a valorização, conhecimento, e novas habilidades para a atual 

geração e para as vindouras, visando a conservação e preservação do meio ambiente e sua 

sustentabilidade.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Graves problemas ambientais vêm tomando grandes proporções e que trazem 

perspectivas negativas às próximas gerações. Uma forma de atenuar essas graves 

problemáticas, é por intermédio da Educação Ambiental, uma ferramenta que auxilia na 

construção de uma sociedade visando seu desenvolvimento sustentável, com foco no uso 

racional dos recursos naturais.  

Sim Não
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Por vezes, esses transtornos nos recursos naturais são ocasionados por ações humanas. 

Uma simples ação de despejar incorretamente o óleo de cozinha depois de utilizado em pias, 

no quintal de casa ou colocar no lixo, podem aparentemente serem inofensivas, mas acarretam 

em graves problemáticas ao meio ambiente e ao ser humano. 

Para termos mudanças diante do que estamos enfrentando ao longo desses últimos anos, 

faz-se necessário uma maior implementação de políticas públicas, maior abrangência em 

instituições socioeducativas em relação a ferramenta da Educação Ambiental atuando em 

conjunto com a sociedade, maior conscientização social e mudanças rápidas de atitudes.    

Dessa forma, cada indivíduo é um ser único e com responsabilidades sociais. Ações 

negativas simples feitas individualmente podem prejudicar boa parte da sociedade, assim 

como ações positivas com soluções simples podem agregar como um todo em nosso meio. O 

sucesso vindouro dependerá de toda a sociedade se estiver envolvida e disposta a melhorar 

sua qualidade de vida, a do seu próximo e pensando nas próximas gerações.  
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