
Uma gota de água e uma gota de óleo 

Gota de água - Olá, eu sou a gota de água e tu quem és? 
Gota de óleo - Olá, eu… Eu sou a gota de óleo. 

 

Gota de água - Porque estás tão escura? 
Gota de óleo - Na verdade, a minha cor não é esta. Eu tinha uma cor bonita, era douradinha. 

 

Gota de água - O que te aconteceu? 
Gota de óleo - A Maria costumava usar-me para fritar as batatinhas para o almoço da menina Belinha e 
do Carlitos. Por isso, fui ficando cada vez mais escura. 

 

Gota de água - Ah, é por isso que estás aqui na frigideira, dentro do lava-louças? 
Gota de óleo - Sim. Parece que a Maria me quer deitar fora. 

 

Maria - Meninos não deitem água na frigideira. 
Carlitos - Porquê mãe? 
Maria - Porque a frigideira tem o óleo muito quente e pode queimar-vos. 

 

Belinha - O que vais fazer com o óleo? 
Maria - Vou deitá-lo fora porque já foi muito usado e não presta para cozinhar. 
Carlitos - Para onde o deitamos? 

 

Maria - Quando o óleo arrefecer, podemos deitá-lo nos caos do lava loiça ou da sanita, vai pelo esgoto. 
Belinha - Onde? Mãe! 
Carlitos - O que foi Belinha? Não concordas com a mãe? 
Belinha - Claro que não. 

 

Maria - Então o que fazemos ao óleo? 
Belinha - Vamos colocá-lo no ecoponto óleão. 

 

Belinha - Hoje aprendi que também há um ecoponto para o óleo alimentar usado. 
Carlitos - Hááá? Não sabia. Mas, se o óleo é usado na nossa alimentação, também vai para um ecoponto? 
Porquê, o óleo também pode poluir o Planeta? 

 

Belinha - Se deitarmos o óleo nos canos, onde vai parar? 
Carlitos - Vai para ao mar! 
Belinha - Pois, pois, vai poluir água. Por isso temos de o colocar no óleão.  

 

Belinha - E,… se o colocarmos o óleo alimentar usado no óleão, podem reciclá-lo. 
Carlitos - Reciclá-lo em quê? 
Belinha - A Prio pode transformá-lo em Biocombustível, por exemplo. 
Maria - Também podemos utilizar o óleo alimentar usado para fazer sabão. 

 

Carlitos - Mãe, temos de colocar este óleo no óleão. Se o óleo for parar ao mar vai poluir aquela água e     
os seres vivos que ali se encontram podem ficar bastante doentes.  
Maria - Mas nós não temos aqui nenhum ecoponto óleão perto de casa. 

 



 

Carlitos e Belinha - Não faz mal, mãe.  
Belinha - Colocamos o óleo usado numa garrafa e quando formos ao hipermercado, colocamos essa 
garrafa lá no ecoponto. 
Carlitos - Eu concordo com a mana e tu, mãe? 
Maria - Sim, meninos, concordo convosco. Vamos também reciclar o óleo alimentar usado para 
protegermos o Planeta. 

 

Gota de água - Ouviste a conversa deles? Não fiques triste.  
Gota de óleo - Ouvi sim. Parece que vou ganhar uma vida nova! 

 

Gota de óleo – Estava muito preocupada. Por momentos pensei que iria pelo cano abaixo até ao rio e 
estragar o habitat dos seres vivos que ali se encontram. 
Gota de água – Estou muito contente, vais ganhar uma nova vida e não poluis o Meio Ambiente. E eu, 
daqui a pouco, vou ver o que se passa no rio, depois, com este calor, evaporo e…Até um destes dias, 
certamente que nos voltaremos a encontrar. 
Gota de óleo – Adeus, adeus, boa viagem! Até breve! 

 


