
Boas práticas de gestão

Óleos
Alimentares
Usados
Sensibilização e informação



O QUE SÃO ÓLEOS 
ALIMENTARES USADOS ?

São óleos resultantes 
de confeção de alimentos, 

que depois de usados, 
deixam de servir 

tornando-se um resíduo.



Sector Horeca 
– 
inclui a restauração, 
hotelaria, cafetaria 
e catering, cantinas 
e refeitórios.

OS OAU PODEM 
TER TRÊS ORIGENS

Doméstica 
-
quando produzidos 
nas habitações

Industriais 
– 
quando produzidos no 
sector industrial de 
confeção de alimentos.
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É FUNDAMENTAL 
A SEPARAÇÃO 
E O DEVIDO 

ENCAMINHAMENTO 

DOS OAU, 
DADO O SEU 

ELEVADO POTENCIAL DE 
POLUIÇÃO

‘’

‘’



Um só litro de óleo é o suficiente para contaminar 1 
milhão de litros de água, o que equivale 

aproximadamente ao consumo de água feita por 
uma pessoa durante 14 anos ?

Os óleos lançados na rede de saneamento, causam 
entupimentos e obstrução nas canalizações 

danificando e potenciando até o aparecimento de 
pragas ?

Uma vez na rede de esgotos os OAU podem 
danificar os sistemas de tratamento das águas 

residuais (ETAR) já que as gorduras em ambientes 
frios solidificam causando entupimentos e 

prejudicando o processo de tratamento

SABIA QUE ?
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O QUE FAZER 
ENTÃO ?

ADOTE BOAS 
PRATICAS DE GESTÃO

VALORIZE OS ÓLEOS 
ALIMENTARES USADOS

COLABORE 
NA RECOLHA



Gerir os resíduos dos OAU de forma a evitar 
contaminações cruzadas

Dotar as instalações com recipientes adequados à 
deposição dos óleos alimentares usados

Armazenar e transportar os resíduos dos OAU em 
condições ambientalmente adequadas de modo a 

evitar a dispersão ou derrame

Sensibilizar os colaboradores e consumidores para 
uma correta gestão dos resíduos

Assegurar o encaminhamento correto dos OAU

BOAS PRATICAS 
DE GESTÃO
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Utilizar de forma eficiente a energia e os recursos 
naturais

Evitar a poluição do solo e água

Evitar a poluição visual e libertação de maus 
cheiros

Assegurar o cumprimento �de requisitos legais

BENEFÍCIOS
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RECOLHA 
E DEPOSIÇÃO

O óleo usado e frio deve 
ser colocado num 
recipiente de plástico

Este recipiente deve ser 
bem fechado

Coloque o recipiente no 
OLEÃO

Misturar os OAU com outro 
tipo de óleo ou resíduos

Verter o óleo da garrafa 
para o OLEÃO

Usar recipientes de vidro

NUNCA 
DEVE

COMO USAR
UM OLEÃO
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Depois de recolhidos por um operador licenciado os 
OAU são encaminhados para unidades de 
tratamento e valorização e servem para:
 

 Produção de BIODIESEL
 

 Produção de SABÃO
 

 Produção de VELAS
 

 Produção de DETERGENTES e GRAXAS

Os OAU ao serem incorporados como uma matéria 
prima complementar, reduzem a utilização de 
matérias-primas virgens, logo:

 Mais poupança de recursos

 Mais poupança de energia

 Menos poluição

SABIA QUE ?


