
ÓLEO DE COZINHA USADO

O QUE PODE CAUSAR À SAÚDE 
E AO AMBIENTE?

PARA ONDE LEVAR?

O QUE É?

e escorpiões. 

É o óleo descartado após uso na preparação

Quando jogado no ralo da pia, pode causar 
entupimentos e, se lançado em corpos de d´água, 
impedem o processo natural da vida aquá�ca 
(morte de peixes); quando jogado no solo, causa 
a  contaminação.  Deposi tado em locais 
inadequados atrai  animais peçonhentos 
causadores de doenças, como baratas, ratos 

  

Pode ser entregue junto com os materiais da 
coleta  se le�va,  desde que seguidas  as 
orientações de acondicionamento, conforme 
passo a passo abaixo: 

PROGRAMA ‘‘CATACACARECO’’
E

COLETA DE ÓLEO DE FRITURA

de refeições, especialmente frituras.

1 
Após o uso, 

espere o óleo 
esfriar

2 
Com o auxílio de um
funil, coloque o óleo
em uma garrafa PET

Separe a garrafa
e encaminhe para

coleta sele�va, junto 
com os recicláveis
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TODO RESÍDUO TEM 
DESTINO CERTO!

REALIZAÇÃO:

PARA SABER MAIS:

Não jogue esse impresso em vias públicas.
Compar�lhe essas informações e quando esse material
não for mais ú�l, encaminhe-o para a coleta sele�va.

Acesse o site apontando a câmera
do celular para o código abaixo:



O QUE O DESCARTE INADEQUADO 
PODE CAUSAR À SAÚDE?

Descartados de forma irregular servem de 

abrigo para animais peçonhentos causadores de

doenças, como ratos e escorpiões, assim como 

podem  ser  pontos de procriação do

mosquito Aedes,  transmissor da dengue, zika, 

chikungunya e febre amarela. 

Os eletrônicos são encaminhados à Central de 

Resíduos da SEDEMA; os passíveis de reciclagem

são des�nados à Coopera�va Reciclador 

Solidário e os demais são encaminhados para a 

Central de Tratamento de Resíduos.

DESTINO FINALPROGRAMA CATA CACARECO

O QUE É ?

Nome dado ao programa de coleta de bens 

inservíveis gerados nas residências e que 

queremos  dispensar, tais como: fogão, geladeira,

guarda-roupa, colchão, entre outros. 

COMO SOLICITAR ?

CATA CACARECO

Estes resíduos são coletados diretamente em sua 

residência, é só seguir os passos abaixo:

1º - Verifique se este material não pode ser 

u�lizado por outra pessoa. Sendo possível, faça a 

doação;

2º - No caso de não poder ser doado, ligue no 156 

e solicite o serviço do Programa Cata Cacareco;

3º - Anote o número de sua solicitação e aguarde 

a re�rada dos resíduos na sua residência. Para 

isso é necessário que alguém esteja em casa para 

atendê-los.

ATENÇÃO: a equipe do Cata Cacareco não pode

entrar na sua residência. Deixe os resíduos na

garagem e/ou local de fácil acesso, pois não 

podem ser deixados na calçada.

SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS

DICAS

• Procure consumir produtos fabricados 
com materiais mais resistentes e 
duráveis;

• Reaproveite materiais com ideias 
cria�vas e transforme-os em novos 
utensílios.

VOCÊ SABIA QUE GAVETAS
PODEM SER REAPROVEITADAS
COMO JARDINEIRAS?

• Antes de descartar algum produto/
material, verifique se você pode doar
ou vender para algum an�quário, brechó
ou museu.
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