
PROJETO RECOIL
Campanha de recolha de Óleo Alimentar Usado

1 litro de Óleo Alimentar Usado = 0,8 litros de Biodiesel

Projecto RecOil
O projecto RecOil é uma iniciativa apoiada pela Comissão Europeia através do programa 

Intelligent Energy for Europe que visa o aumento da produção sustentável de biodiesel e a sua
inclusão no mercado local, pelo incremento do processo de recolha e reconversão de óleos

alimentares usados gerados a nível doméstico. Mais informações sobre o projecto poderão ser
obtidas em www.recoilproject.eu

Deposite o seu óleo alimentar usado num oleão perto de si.
Não desperdice este recurso! 

Conheça o oleão mais perto de sua casa em:
www.cm-moita.pt



como reciclar :

DECIDE

recicla

sim

?

Promove um desenvolvimento rural mais sustentável 

O biodiesel produzido através da valorização de OAU,
evita os impactos da produção de biocombustíveis nas
culturas agrícolas alimentares, reduz a deposição de
OAU em aterros sanitários, proporciona a criação de
postos de trabalho, e aumenta a diversificação 
energética.

Lubrifica melhor os motores em relação ao diesel,
prolongando assim o seu tempo de vida

É altamente biodegradável e apresenta um grau
reduzido de toxicidade

É uma fonte de energia limpa e renovável

Reduz as emissões de CO2 em 90% quando 
comparado com o diesel tradicional ou a gasolina

Reciclar o óleo alimentar usado (OUA),
depositando-o nos óleões dos sistemas de
recolha municipais é um gesto simples, cómodo
e higiénico, com o qual os cidadãos ajudam a 
preservar o meio ambiente, reduzindo os custos 
nos tratamentos das águas. O óleo alimentar 
recolhido, pode também ser usado para produzir 
biodiesel para abastecimento de veículos.

Os óleos alimentares usados são um
resíduo com inúmeros problemas
ambientais: É um resíduo altamente tóxico
para os cursos de água, rios, lagos 
oceanos e outros ecossistemas.

É também um problema económico: o 
óleo dificulta o tratamento de águas 
residuais e aumenta os custos de 
manutenção dos sistemas de esgotos. 
Estima-se que cada litro de óleo aumente 
o custo do tratamento de águas residuais 
em 2,5€.

O despejo do óleo alimentar nas 
canalizações domésticas é uma prática 
pouco amiga do ambiente, pois este 
entope os canos, causa odores e aumenta
o risco de infestação de ratos e insectos.

O Biodiesel é um combustível renovável feito apartir de óleos vegetais e gorduras animais. As suas
propriedades são similares às do gasóleo, mas com algumas vantagens:

Por fim, o biodiesel
será distribuído e
vendido como
combustível 
rodoviário

Uma vez chegado
à central de 
valorização, o OAU 
é transformado em
biodiesel

O OAU será recolhido
periodicamente e 
reencaminhado para 
valorização 

Se detectar algum 
problema (derrames, 
recipientes sujos ou 
totalmente cheios), 
pode ligar para a linha 
de apoio do município

Deixe o OAU arrefecer
completamente
 
Utilize um funil para 
escorrer o óleo num 
recipiente de plástico 
(por exemplo, uma 
garrafa PET) e 
mantenha-o num lugar 
escurecido. É muito 
importante não misturar 
o óleo com água ou 
qualquer outro líquido. 
Não utilize frascos de 
vidro porque se podem 
quebrar

Quando o recipiente
estiver cheio, feche-o 
bem e deposite-o nos 
óleões distribuídos 
pela sua localidade


