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Reciclagem de Óleos Alimenta-

res Usados: 

 

O óleo alimentar que não serve 

para si pode ainda ajudar muita 

gente. Por isso é importante que 

pense bem antes de o deitar na 

rede de esgotos porque é  um 

dos maiores erros que pode co-

meter. 

 

Porquê? 

 

Porque, quando deitados nas re-

des de drenagem de águas resi-

duais, os óleos poluem e obs-

truem os filtros existentes nas 

Simples gestos fazem a di-

ferença, deite os óleos usa-

dos nos leões existentes na 



 

 

 

Conselhos Úteis... 

 

 

A maioria dos entupimentos regis-

tados nas redes de esgotos podem 

ser evitados se respeitados os se-

guintes pontos: 

 

 Não deitar papel higiénico, toa-

lhitas, compressas, fraldas e 

preservativos para a sanita; 

 

 Não deitar materiais plásticos 

para sanita, nomeadamente, co-

tonetes; 

 

 Não deitar restos de comida pa-

ra a rede de esgotos, mesmo que 

triturados; 

Tenha cuidado no que deita para 

a rede de esgotos para não ori-

ginar entupimentos. 

Não deite papel higiénico para a rede de 

esgotos: 

 

O papel higiénico, como todo o papel, é fa-

bricado a partir da madeira, pelo que quan-

do deitado para a rede de esgotos conver-

tesse em matéria orgânica, o que vai au-

 

Evite o uso de produtos de limpeza 

agressivos... 

 

Os produtos de limpeza agressivos devem 

ser evitados, dado que: 

 

 Aceleram a deterioração das tubagens; 

 

 Prejudicam o processo de tratamento 

das águas residuais; 

 

 Colocam em perigo a saúde e integrida-

de físicas das que operam nas infraes-

 

Não deite medicamentos para a 

rede de esgotos. 

 

Os medicamentos são constituídos 

por inúmeros compostos, sendo que 

alguns destes, quando em contacto 

com água, podem ter consequências 

prejudiciais para o meio ambiente e 


