
JUNHO 2021  - ÓLEOS ALIMENTARES USADOS (OAU’s) 

“Os Óleos Alimentares Usados (OAU’s) são um resíduo com alguma importância ao 
nível dos hábitos domésticos das famílias, resultando da fritura dos alimentos. 

Devido à sua complexidade e elevado potencial de contaminação dos recursos 
hídricos, é fundamental a separação e o encaminhamento deste resíduo.” 

QUERCUS – Associação Nacional de Conservação da Natureza 

O que é considerado um OAU?  

Nesta categoria englobamos os óleos das 
frituras, os azeites e os óleos das conservas. 

E após utilização? O que NÃO devemos 
fazer?  

Temos muitas vezes a tentação de os despejar 
no esgoto, podendo com tal atuação danificar 
as infraestruturas de saneamento, já que as 
gorduras se acumulam nos filtros das ETAR’s, 
obstruindo-os. Não é preciso muito para 
compreender os resultados negativos de tal 
ação. Outra das iniciativas “práticas” é a de 
despejar nos veios de água, ou em terrenos que 
se encaminham para as ribeiras. Mais uma 
decisão errada, pois um litro de óleo, aí 
depositado, é suficiente para poluir cerca de 
um milhão de litros de água.  

Até há pouco tempo, na Vila da Marmeleira, 
não existia uma solução ambiental razoável. As 
pessoas com alguma preocupação nesta área, 
só tinham como solução: armazenar em 
garrafas o óleo usado, e colocá-lo no contentor 
do lixo comum (recomendação oficial). O 
destino deste óleo usado seria, provavelmente, 
o depósito num aterro. Nesta situação, o 
resultado é o de aumento da produção de 
gases com efeito de estufa, por motivo de 
biodegradação na ausência de oxigénio. Para 
termos uma noção concreta, por cada tonelada 
de OAU’s depositada em aterros, emitem-se 
catorze toneladas de gases! 

Caros Amigos e Amigas da Vila da 
Marmeleira, para aqueles que não tinham 
ainda conhecimento, o nosso Associado Nuno 
Lopes recolhe este tipo de desperdícios 
(podem sempre contactá-lo), aqui fica mais 
uma solução prática: Se não lhe entregarem a 
ele, o Grupo de Amigos da Vila da Marmeleira 
tem um OLEÃO onde recolhe todos os OAU’s!  

Desde que nos sejam entregues, os óleos 
usados serão encaminhados para a devida 
reciclagem pelo Nuno. 



E quando falamos da possível reciclagem, para 
que esta seja uma mensagem ainda mais 
apelativa para os utilizadores, lembramos que 
esses óleos podem ser convertidos em tintas, 
sabões e biodiesel. 

Quanto ao biodiesel, a ser utilizado por 
exemplo na indústria, damos a conhecer que o 
seu consumo tem menos 80% de emissão de 
dióxido de carbono que o gasóleo. 
Combustível reutilizado e menos poluente! 

 

Querem melhor justificação para nos ajudar na 
reciclagem? 

Sejam participantes ambientais ativos, na 
defesa do mundo que iremos deixar aos nossos 
filhos e netos. Lembrem-se, qualquer 
caminhada começa por um pequeno primeiro 
passo! 

Coloquem em garrafas e garrafões de plástico 
os vossos Óleos Alimentares Usados e 
contactem, já hoje, o GAVM para os entregar. 

O planeta agradece! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estaremos sempre disponíveis para a receção, na 
Sede, dos artigos anteriormente mencionados. 

Basta, para tal, que nos mencionem dia e hora 
para a dita entrega, e aí estaremos para vos 
receber. 

Poderão entrar em contacto connosco por telefone/SMS (939306773 / 
966164521) ou por E-Mail (geral@gavm.pt). 

Participem nesta iniciativa do Grupo dos Amigos da Vila da Marmeleira e 
divulguem-na junto dos vossos familiares e amigos. 

Dentro da nossa esfera de influência, no nosso dia-a-dia, façamos um pequeno 
esforço para melhorar o Mundo em que vivemos. 

O vosso/nosso empenho conta! 
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