












Os óleos alimentares usados são perigosos?

Os óleos alimentares usados classificam-se 
como um resíduo não-perigoso. Pode constar 
este facto facilmente: basta pensar que as 
batatas fritas que comemos contêm um pouco dos 
óleos alimentares em que foram preparadas… 
e ninguém fica doente por comer um prato de 
batatas fritas. Não obstante, caso não sejam 
adequadamente tratados, os OAU podem causar 
problemas ambientais, como veremos. 

Atenção! Não confundir os óleos alimentares 
usados, de origem vegetal, com os óleos minerais, 
derivados do petróleo. Os óleos de máquinas 
e motores, esses sim, são resíduos perigosos 
pois contêm substâncias tóxicas. Assim, os OAU 
jamais devem ser misturados com óleos usados 
de máquinas e motores, para que não sejam 
contaminados.



Qual o efeito poluente dos OAU na água 
do mar ou do rio?

Os óleos alimentares são biodegradáveis. 
A sua biodegradação leva ao consumo do  
oxigénio dissolvido na água, por parte dos  
microrganismos responsáveis pela biodegra-
dação. 

O oxigénio é indispensável à vida 
aquática. Os peixes são particularmente 
sensíveis à diminuição da concentração de 
oxigénio dissolvido. Por isso, os OAU não  
devem ser lançados no solo, nos rios ou no 
mar.





Mas a produção de biodiesel não é social e ambientalmente questionável?

Atenção: este manual refere-se à produção de biodiesel a partir de óleos 
alimentares usados, isto é, a partir de um resíduo ao qual necessitamos de dar 
um destino adequado para evitar problemas ambientais. Esta situação é distinta 
da produção de biodiesel directamente a partir das oleaginosas.

A produção de biodiesel directamente a partir das oleaginosas obriga à 
ocupação de solo arável com culturas que não produzem alimentos. Estando 
reduzida a disponibilidade de terra agrícola, menos alimentos serão produzidos, 
fazendo aumentar o seu preço. Este aspecto é crítico dado que a população 
mundial é cada vez mais numerosa, exigindo mais alimentos e mais solo para 
a sua produção. A fome pode agravar-se, especialmente nos países com menor 
poder de compra. Além disso, as culturas utilizadas para produzir o biodiesel 
consomem nutrientes do solo arável, água e fitofarmacêuticos, gerando ainda 
pressões sobre a biodiversidade. 

Estas razões levaram o conselho científico da Agência Europeia do Ambiente 
a aconselhar a União Europeia a suspender a meta de incorporação de dez por 
cento dos biocombustíveis nos transportes, prevista para 20205. 



Gases com efeito de estufa emitidos pelas actividades humanas8

Dióxido de carbono (CO2) - Resulta da queima de carvão e outros combustíveis 
fósseis. Corresponde a cerca de 80% das emissões de gases com efeito de estufa. 
É responsável por 60% do acréscimo do efeito de estufa.  

Óxido nitroso (N2O) - Resulta principalmente da queima de combustíveis, produção industrial 
de químicos, uso de fertilizantes químicos e do tratamento de águas residuais. Cada molécula 
de N2O dá o mesmo contributo para o efeito de estufa que 310 moléculas de CO2.

Metano (CH4) – Libertado pela criação de gado, cultura de arroz, exploração mineira e 
aterros. Cada molécula de CH4 dá o mesmo contributo para o efeito de estufa que 23 moléculas 
de CO2.

Gases fluorados (SF6, CFCs, HFCs, etc.) – Não ocorrem naturalmente. São libertados por 
processos da indústria electrónica e por líquidos refrigerantes (de frigoríficos, ar condicionado, 
etc.). A sua contribuição para o efeito de estufa varia, podendo ser até 22 000 vezes superior ao 
do CO2.
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Protocolo de Quioto (Nações Unidas, 1998)

De 2008 a 2012, reduzir a emissão de gases com efeito de estufa para valores, pelo menos 
5% inferiores aos registados em 1990. Portugal é um dos países signatários. Em Fevereiro de 
2009, 183 países já haviam ratificado o tratado.

Pacote Clima – Energia (União Europeia, 2008) 

Compromissos a cumprir até 2020:
• Reduzir em 20% as emissões de gases com efeito de estufa;
• Elevar para 20% a quota-parte das renováveis; 
• Aumentar em 20% a eficiência energética; 
• Atingir 10% de energias renováveis no sector dos transportes.

Planos, programas e legislação nacionais (Portugal, 2006 – 2009)

PNALE - Comércio de licenças de emissão 
PNAC - Plano Nacional para as Alterações Climáticas 
PNAEE - Plano Nacional de Acção para a Eficiência Energética
SCE - Sistema Nacional de Certificação Energética e da Qualidade do Ar Interior nos Edifícios.
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Actividade Disciplinas Destinatários Duração

A - Efeito de Estufa Estudo do Meio; Ciências da Natureza; 
Ciências Naturais; Físico-Química; 
Física; Química; Geologia.

1.º, 2.º e 3.º 
ciclos EB; ES

2 aulas
(1,5 h)

B - Cria um cartaz 
OAU!

Língua Portuguesa; Português; 
Expressões; EAT; EVT; EV; ET; ITIC; 
Oficina de Artes; Oficina Multimédia; 
Materiais e Tecnologias; Formação 
Cívica; Área de Projecto.

1.º, 2.º e 3.º 
ciclos EB; ES

A determinar 
pelo docente 

(mínimo 2 
aulas)

C – Exposição 
Rota dos Óleos 
Alimentares

Língua Portuguesa; Português; 
Expressões; EAT; EVT; EV; ET; ITIC; 
Oficina de Artes; Oficina Multimédia; 
Materiais e Tecnologias; Formação 
Cívica; Área de Projecto.

1.º, 2.º e 3.º 
ciclos EB; ES

A determinar 
pelo docente 

(mínimo 3 
aulas)

D – OAU Quizz Língua Portuguesa; Português; 
Estudo do Meio; Ciências da Natureza; 
Ciências Naturais; Físico-Química; 
Física; Química; Formação Cívica.

1.º e 2.º ciclos 
EB; ES

1 aula
(45 min)



Actividade Disciplinas Destinatários Duração

E - Inquérito Formação Cívica; Língua Portuguesa; 
Português; Estudo do Meio; Ciências 
da Natureza; Geografia; Sociologia; 
Área de Projecto.

1.º, 2.º e 3.º 
ciclos EB; ES

4 aulas 
(apenas 

pequenos 
excertos de 2 

das aulas)

F – Pegada 
ecológica

Língua Estrangeira (Inglês); Estudo do 
Meio; Ciências da Natureza; Ciências 
Naturais; Físico-Química; Biologia; 
Matemática; Formação Cívica; Área de 
Projecto.

1.º, 2.º e 3.º 
ciclos EB; ES

1 aula (45 
min)

G – Repórter OAU Língua Portuguesa; Português; Língua 
Estrangeira (Inglês); Formação Cívica; 
Área de Projecto.

1.º, 2.º e 3.º 
ciclos EB; ES

A determinar 
pelo docente

H – Óleo-impíadas Expressões Físico-Motoras; Educação 
Física.

Pré-escolar, 
1.º e 2.º ciclos

1 aula (45 
min)



Figura 1 – Exposição ao sol  Figura 2 – Medição da temperatura  
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Óleo Temperatura (ºC)

Azeite 210

Banha de Porco            180

Óleo de Amendoim        220

Óleo de Girassol           170

Óleo de Soja                 170

Óleo de Milho                 160

Óleo de Colza                160

Margarina      150

Manteiga 110












