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CIÊNCIAS – AULA 14 

 
Unidade Temática: Matéria e energia. 

Objetos do Conhecimento: Consumo consciente; reciclagem. 

 

Óleo de cozinha usado e impactos no meio ambiente 
 

O óleo de cozinha é um líquido usado principalmente para fritar alimentos em grande 

quantidade. Infelizmente, em muitos casos, esse óleo de cozinha usado em residências, bares e 

restaurantes acaba sendo jogado no ralo da pia ou mesmo nos vasos sanitários. Outras pessoas já 

preferem colocá-lo em algum recipiente vedado e descartá-lo com o lixo orgânico comum. 

Entretanto, todos esses métodos de descarte do óleo de cozinha usado são meios de 

contaminação do meio ambiente, podendo poluir as águas, o solo e até mesmo a atmosfera.  

Ao ser despejado na pia ou no vaso sanitário, o óleo usado passa pelos canos da rede de 

esgoto e fica retido em forma de gordura. Isso é ruim porque atrai pragas que podem causar várias 

doenças que podem ser transmitidas para humanos e animais. 

Além disso, esse óleo incrustado nos encanamentos dificulta a passagem das águas pluviais 

e causa o extravasamento de água na rede de esgoto e o seu entupimento, levando ao mau 

funcionamento das estações de tratamento. Por essa razão, faz-se necessário o uso de produtos 

químicos poluentes para desentupir essas instalações, o que leva a mais poluição e a mais gastos 

econômicos. 

Visto que o óleo é menos denso que a água, ele fica na superfície dos rios e lagos, impedindo 

a entrada de luz e oxigênio. Isso causa a morte de várias espécies aquáticas. 

Para se ter uma ideia, um litro de óleo de cozinha usado pode poluir cerca de um milhão de 

litros de água, o que é, aproximadamente, consumido por uma pessoa em 14 anos! 

O óleo de cozinha usado chega também aos solos, tanto por meio das margens dos 

mananciais quanto por meio do óleo descartado no lixo comum que acaba parando nos lixões. O 

óleo contamina o solo e acaba sendo absorvido pelas plantas, prejudicando-as. É também por meio 

da infiltração no solo que esse óleo de cozinha polui os lençóis freáticos. Outro problema resultante 

do descarte irregular é que esse óleo usado torna o solo impermeável e, quando ocorrem as chuvas, 

isso contribui para o surgimento de enchentes. 

Fonte: https://brasilescola.uol.com.br/quimica/oleo-cozinha-usado-meio-ambiente.htm | Acesso em 09/03/2021 
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Compreendendo os significados 

 

● Reter: deter o curso de algo; prender; 

 

● Pluvial: relativo à chuva; 

 

● Denso: provido de muita massa e peso; 

 

● Manancial: nascente de água; fonte; 

 

● Lençol freático: lençol de água subterrâneo, em nível pouco profundo; lençol de água; 

 

● Impermeável: que não é permeável; que não se deixa atravessar por um fluido. 
Fonte: michaelis.uol.com.br 

 

Se possível, acesse o link do vídeo: 

 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=PBdTrot6lEw 

 

 

Agora, é com você! 

 

1- Cite uma das consequências do descarte incorreto do óleo de cozinha usado para o meio 

ambiente: 

  

  

  

  

https://www.youtube.com/watch?v=PBdTrot6lEw


 
 
 

 
Copyright 2021 – Planneta Educação – Todos os direitos reservados 

 

2- Complete o trecho do texto utilizando as palavras do quadro abaixo: 

 

 

chuvas – impermeável – enchentes 

 

 

Outro problema resultante do descarte irregular é que esse óleo usado torna o solo 

____________________ e, quando ocorrem as ____________________, contribui para o 

surgimento de ______________________. 

 

 

3- Pesquise qual é a melhor forma de descarte do óleo de cozinha usado e registre: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


