
 

O óleo alimentar após ser utilizado não é 

lixo, mas sim um resíduo que pode ser 

reutilizado em diversas áreas… 

Como... 

Produção de Sabão 

O sabão é um produto utilizado sobretudo 

para a higiene pessoal e para lavar 

determinados objectos. Este é geralmente o 

resultado da reacção química entre uma 

base (geralmente hidróxido de sódio) e 

ácidos gordos. Esta reacção é denominada 

saponificação. Os ácidos gordos estão 

presentes em diversos compostos entre 

eles os óleos alimentares usados. 

Produção de Biodiesel 

O Biodiesel é um combustível líquido que 

se obtém a partir de matérias-primas 

renováveis, tais como óleos ou gorduras 

vegetais e/ou óleos alimentares usados. 

Este biocombustível apresenta 

inúmeras vantagens quer a nível 

ambiental quer a nível de utilização 

automóvel. Destaca-se a diminuição 

de dióxido e monóxido de carbono 

durante o processo de combustão e a 

melhor lubrificação do motor. 
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Sabia que… 

-1 litro de óleo doméstico deitado  no ralo da banca da cozinha  
chega a contaminar de uma só vez um milhão de litros de  água, 
o suficiente para a sobrevivência  de uma pessoa, desde o 
banho, comida e consumo, até aos 40 anos. 

- O óleo doméstico não deve ser deitado também nas sanitas, 
pois pode causar refluxo das águas, entupimento  e rompimento 
das redes de esgotos. 

-Além de provocar entupimentos, obstruções e cheiros 
desagradáveis quando rejeitados nos esgotos, provocam 
problemas graves no funcionamento das ETAR’s, constituem um 
problema grave para o ambiente, poluindo as águas dos rios e 
provocando igualmente impactos negativos ao nível da fauna e 
flora envolventes. 

-Uma família de quatro pessoas consome em média 1 litro de 
óleo por semana. 

- 1 litro de óleo tratado custa 0,57 €, enquanto o gasóleo já 
chegou aos 1,24 €. 

- O bio combustível permite poupar 2,4 Kg de dióxido de 
carbono por cada quilo de bio combustível utilizado. 

- A frota de algumas câmaras municipais, assim como empresas 
de recolha de lixo já utilizam este bio combustível. 

- Os transportes urbanos de Braga (TUB) já utilizam a título 
experimental o biodiesel. 
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Grande vantagem… 

 
1000 litros de óleos alimentares usados permitem produzir entre 920 a 

980 litros de biodiesel , combustível que apresenta índices de emissão 

de dióxido de carbono que podem ser 80% mais baixo do que os que são 

emitidos ao utilizar gasóleo. 

 

Recolha de óleos alimentares usados 

 
Existe na Escola B 2,3 Prof. Amaro 

Arantes, um  Oleão  onde pode depositar os 

seus óleos usados. Coloque-os em garrafas 

de plástico fechdas e entregue-as na 

entrada da escola, ao funcionário de 

serviço. 

 

Quando cheio, o óleo é transportado por um 

recolhedor, que procederá ao seu tratamento adequado, e depois o 

encaminhará a uma empresa que o utilizará na  produção de sabão e 

biodiesel. 

 

Evite que se despeje óleo nos esgotos, pois polui os cursos de água e os 

sistemas de saneamento. 

Convidamos toda a comunidade escolar a colaborar neste projecto.  

Contamos com a sua participação!  
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Coloque o óleo no “OLEÃO” 
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