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É NO SEPARAR QUE ESTÁ O FUTURO!...

PORQUÊ SEPARAR TAMBÉM OS ÓLEOS?

Esta é a ideia chave que norteia todo o trabalho que tem vindo a ser 
desenvolvido, em matéria de valorização e tratamento de resíduos.

O lixo é um assunto da maior seriedade, uma questão que se coloca ao 
presente e que desafia a sustentabilidade do futuro. 

Quando separamos o lixo que produzimos, contribuímos para que aos 
diferentes tipos de resíduos, possam ser dados diferentes tratamentos, e 
sempre que possível, novas utilizações. 

Com este objectivo, a Câmara Municipal dá continuidade à estratégia de 
promoção da qualidade ambiental no município, disponibilizando na via 
pública, um novo tipo de equipamento de recolha selectiva de resíduos: 
o OLEÃO, que vem juntar-se ao papelão, ao embalão, ao vidrão, ao pilhão 
e ao rolhão, para o(a) ajudar a dar o destino certo aos seus resíduos!

Os óleos usados têm impactos ambientais graves se forem lançados 
directamente na natureza ou na rede de esgotos. 

Por isso, devem ser separados e encaminhados para unidades de 
valorização, que os podem transformar em bens úteis e ecológicos.

Quando descarregados directamente nos cursos de água, os óleos usados 
vão degradar a qualidade dos rios e riachos, poluem o ambiente, causam 
maus odores e geram todo um conjunto de efeitos negativos sobre a 
flora e a fauna circundantes. 

Quando são lançados na rede de saneamento, através, por exemplo, da 
pia da sua cozinha, os óleos contribuem para entupir e obstruir as 
canalizações, conduzindo a problemas de saúde e de segurança.  

E quando finalmente, os óleos chegam à Estação de Tratamento de Águas 
Residuais (ETAR), continuam a causar impactos ambientais: fazem 
aumentar os consumos energéticos e contribuem para uma maior 
necessidade de manutenção, gerando maiores custos para o tratamento 
dos efluentes, o que leva a que todos paguemos cada vez mais pelo 
tratamento dos nossos resíduos!

POSSO COLOCAR TODOS OS TIPOS DE ÓLEO? E O AZEITE?

COMO DEVO DEPOSITAR O ÓLEO?

O QUE ACONTECE AO ÓLEO DEPOIS DE DEPOSITADO NO 
OLEÃO?

TENHO UM RESTAURANTE. O QUE DEVO FAZER AOS ÓLEOS 
USADOS?

Pode colocar todos os tipos de óleos alimentares usados ou de cozinha 
(óleo de girassol, de soja e muitos outros) incluindo o azeite.

Deposite os óleos sempre devidamente acondicionados, em garrafas de 
plástico (de qualquer tipo e tamanho), bem fechadas, para evitar o seu 
derrame.

Depois de recolhido, o óleo é enviado para empresas que se encontram 
licenciadas para o efeito, sendo posteriormente utilizado para 
reciclagem, nomeadamente para fabrico de sabão natural ou biodiesel 
(biocombustível), uma energia alternativa e muito ecológica, que permite 
grandes reduções ao nível das emissões de gases poluentes para a 
atmosfera.

Se é um profissional de restauração, cabe-lhe um importante papel nesta 
questão, pois gera grandes quantidades de resíduos e pode, por isso, 
contribuir de forma decisiva para o seu tratamento e valorização.

Contacte os Serviços de Ambiente da Câmara Municipal, caso pretenda 
que os óleos alimentares usados sejam recolhidos directamente no seu 
estabelecimento por uma empresa devidamente licenciada. Este serviço 
é totalmente gratuito e são fornecidos recipientes para o seu 
armazenamento.

E O ÓLEO QUEIMADO DO AUTOMÓVEL? O QUE DEVO 
FAZER?

Os óleos usados nos automóveis são óleos 
minerais e devem também ser separados e 
devidamente encaminhados para valorização.

Armazene os seus óleos usados e entregue-os 
no Parque de Serviços de Ambiente (localizado 
em Fonte de Touro), gratuitamente, de 
segunda a sexta-feira, entre as 07h e as 12h e 
entre as 13h e as 15h.

OLEÃO

O LUGAR CERTO PARA OS ÓLEOS ALIMENTARES USADOS

Separação Pontos de 
Recolha

Pré-Tratamentp, 
Armazenamento 

e Produção

Biodiesel Viatura movida 
a biodiesel

ONDE POSSO ENCONTRAR UM OLEÃO?

Colocados na 1.ª fase:

A colocar na 2.ª fase

> Avenida da Liberdade, 

> Rua João de Deus 
   (junto ao Polideportivo Municipal),

> Rotunda da Circular Norte 
   (junto à Escola Secundária)

> Rua Capitão Caiado

> Rua Dr. Virgílio Coelho

> Rua Padre Sena Neto

8 Oleões que vêm alargar esta rede, de modo a servir toda a área 
do município:

> Rua Serpa Pinto (vila)

> Sítio da Barrabés/Cerro da Mesquita

> Sítio das Mealhas

> Corotelo (junto ao jardim-de-infância)

> São Romão (em frente ao café Correia)

> Fonte da Mesquita

> Poço das Castanhas

> Tesoureiro

Juntos fazemos 
a diferença!
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Pense em Si! 
Respeite o Ambiente!

Pense em Si! 
Respeite o Ambiente!

OLEÃO
O LUGAR CERTO PARA OS ÓLEOS 
ALIMENTARES USADOS

Depois de fritar, 
o seu óleo pode ainda ajudar 
a alimentar o futuro…

Município

S.Brásde

Alportel

Município

S.Brás de

Alportel
DESAFIOS de FUTURO

MAIS INFORMAÇÕES:
Contacte os Serviços de Ambiente 
da Câmara Municipal de São Brás de Alportel
Tel. 289 840 028  / Fax. 289 842 455
E-mail: ambiente@cm-sbras.pt 
Url: http:\\www.cm-sbras.pt

Os óleos alimentares usados, que produz na sua 
cozinha, são resíduos prejudiciais ao ambiente, 
se forem lançados directamente na natureza ou 
na rede de esgotos.

Por isso, não esqueça:

 os despeje no lavatório da 
cozinha ou no contentor do lixo!

Guarde-os numa garrafa de plástico e 
deposite-os no OLEÃO!

NÃO
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SABIA QUE… ?

1 só litro de óleo contamina 1 Milhão de litros de água, o que 
equivale ao consumo de uma pessoa no período de 14 anos!

1.000 litros de óleos alimentares usados permitem produzir até 980 
litros de biodiesel!

Segundo estudos realizados, a utilização do biodiesel reduz até 80% 
os índices de emissão de CO  (dióxido de carbono) para a atmosfera, 2

relativamente ao uso dos combustíveis derivados do petróleo!

Por cada Kg de biodiesel utilizado, a atmosfera é poupada em 2,4kg 
de CO  (dióxido de carbono), o que contribui para diminuir o efeito 2

de estufa, que está a ameaçar o planeta.

Junte o óleo alimentar 
usado em sua casa e 
leve-o até ao óleão 

mais próximo!!
Junto podemos fazer 

a diferença!!!


