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RESUMO 

Pretende-se neste artigo abordar aspectos sobre a sustentabilidade, focando no 

óleo de cozinha usado para cozer alimentos. Esta iniciativa vem sendo 

desenvolvida, com o objetivo de minimizar o impacto gerado no meio ambiente 

proveniente do óleo, sendo assim projetando um sistema o qual terá um fator 

resultante que irá inibir o mesmo em contato com os esgotos e lençóis freáticos. 

A metodologia a ser utilizada terá como base é a física e a química básica, 

levando em conta que o uso da água cinza, contribui para minimizar os elevados 

consumo de água potável em limpeza de áreas livres e lavagem de automóveis, 

o resultado esperado será satisfatório para o meio ambiente e 

consequentemente para os seres humanos, fazendo o uso de um sistema 

simples e financeiramente acessível para uma rede de condomínios e empresas. 

Tratando-se de um tema o qual temos vários fatores que impedem uma eficiência 

e eficácia no resultado final, o projeto teve que ser elaborado de forma 

minuciosa, com foco sustentável, para que esse estudo seja satisfatório. 

 

INTRODUÇÃO 

No mundo atual, a sustentabilidade se tornou um tema de extrema importância 

para os seres humanos, pois em uma sociedade consumista a qual estamos 

expostos, é o grande fator para a degradação avassaladora do planeta. 

Podemos assim definir, que a sustentabilidade, é saber suprir as necessidades 

presentes sem interferir nas gerações futuras. 

 

OBJETIVO 

Descarte do óleo de maneira consciente, separando a agua do óleo, e posterior 

reutilização da mesma como agua cinza e impossibilitar a degradação do meio 

ambiente, proveniente do óleo de cozinha 

 

METODOLOGIA 

Aplicar materiais que auxiliam no descarte correto e armazenamento do óleo, no 

bloqueio da passagem do óleo quando o mesmo entrar em contato com a água 

e na reutilização da água cinza. Utilização de peneiras para a entrada do sifão o 

qual vai direto para uma cisterna de armazenamento de óleo, placas peltier para 



a solidificação do óleo, placas fotovoltaicas para a geração de energia e uma 

cisterna para o armazenamento e tratamento da reutilização da agua cinza. 

 

DESENVOLVIMENTO 

Focando em descarte de matérias inorgânicos, um dos grandes riscos que temos 

no meio ambiente, é o óleo de cozinha, o despejo indevido do óleo na rede de 

esgoto ou nos lixões, contaminam água e solo. Em uma pesquisa realizada pelo 

Jornal Hoje, diz que o consumo de óleo no país é de quinze litros por brasileiro, 

no ano. A reciclagem do óleo de cozinha previne a poluição de até 25 mil litros 

de água, uma pequena quantidade com apenas 50mg de óleo, provocam a 

poluição de mais de 25 mil litros de água. 

O óleo é um componente o qual dificilmente se decompõe, é grande risco para 

o solo e indescritivelmente para os lençóis freáticos. 

Com a visão de reduzir o impacto negativo do óleo ao meio ambiente, unindo o 

conhecimento com a tecnologia mais adequada para o estudo, surgiu a 

concepção de projetar placas introduzidas na saída do sifão da pia, para impedir 

que o óleo entre em contato com a rede de esgoto.  

A ideia inicial, focando a princípio em grandes estruturas como condomínios e 

empresas, é implementar uma estrutura para o descarte de óleo (como uma 

cisterna central para a coleta direta do órgão responsável de acordo com cada 

município). 

Após o descarte consciente, ainda a vestígios de uma pequena quantidade de 

óleo nos recipientes utilizados para descarte, esta “pequena” quantia será 

descartada na lavagem, ou seja, na pia.  

A segunda ideia é impedir que estes resíduos entrem em contato com o esgoto 

e posterior venha agredir o meio ambiente. 

Pensando em várias possibilidades de impedir que o óleo se alastre para as 

redes de esgoto, visualizando de uma maneira sustentável, seria projetar uma 

placa com “pastilhas peltier”, para que quando o óleo entre em contato com esta 

placa, o mesmo se solidifique, assim formando placas as quais possamos retirar 

manualmente. Esta forma de amenizar o contato do óleo, com a agua e solo, é 

uma aplicação por resfriamento, fazendo o uso deste sistema por resfriamento, 

é reduzido o risco de contribuir para a produção do gás metano, o qual é o grande 



vilão do efeito estuda, utilizando também energias sustentáveis, com placas 

fotovoltaicas. 

Após a implementação do projeto, pode-se avaliar a possibilidade de se reutilizar 

a água da cozinha, como água cinza. 

O ponto inicial do experimento, é o conhecimento das densidades, sendo elas 

da agua (1g/cm³) óleo (0,891g/cm³), após esta coleta é fato de que a densidade 

da água é maior do que a do óleo, sendo assim a agua desce e o óleo fica por 

cima, comprovando o argumento com o cálculo D=M/V. Com o cálculo de 

densidade é possível realizar o cálculo do coeficiente de dilatação. 

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

Tem se possivelmente como resultado deste projeto evitar a contaminação do 

solo e lençóis freáticos ocorrido pelo descarte incorreto do óleo para cozer 

alimentos, possibilitando de modo geral maior qualidade de vida e reuso do 

material que possibilita essa ação.  
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