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 INTRODUÇÃO       RESULTADOS E DISCUSSÃO 

OBJETIVOS  

REFERÊNCIAS 

 Com este trabalho buscamos descobrir 

maneiras corretas de retirar o óleo de 

cozinha da água pois o óleo é  prejudicial 

para as pessoas e para os ecossistemas 

marinhos. Caso o óleo for descartado no 

mar, é como se formasse um tipo de 

“blindagem” que dificulta trocas gasosas da 

atmosfera com a água, e também 

acarretando um desequilíbrio ecológico. 
 

   Os objetivos de nossa pesquisa são: 

desenvolver novas maneiras para separar 

óleo da água, conscientizar as pessoas de 

que elas devem dar o destino certo ao óleo 

de cozinha usado , melhorar a vida dos 

animais e ecossistemas marinhos. 

  

     

  

      

A imagem a seguir mostra os impactos do 

óleo na água. De acordo com nossa 

observação quando o óleo é jogado na agua 

ele cria uma camada grossa e dificulta o 

contato do sol com a agua.  Além de bloquear 

a luz do sol o óleo causa varias doenças nas 

pessoas e também polui o meio ambiente. 

Conforme pesquisamos, em 2021 houve um 

aumento em 20% o número de doenças 

causadas pelo óleo comparado a 2020.   

Portanto, é importante estudar esses impactos 

e buscar alertar a nossa sociedade sobre 

esses importantes impactos negativos na 

nossa saúde e no meio ambiente (Moraes et 

al., 2021).  

 
 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboramos um desenho do projeto de um 

robô que coleta água com o óleo para ser 

levado para uma rede de tratamento, para o 

óleo ser separado da água para ser 

reutilizado 

 

CONCLUSÃO 

A B 

 Nossa equipe concluiu que um dos maiores problemas 

atualmente é a falta de cuidados para dar o destino certo 

ao óleo usado. E também que o óleo é um dos maiores 

inimigos da água pois ele afeta em diversas formas a vida 

marinha.  
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