
-As aventuras do oleão 

 

Eram por volta 11H, estava um dia ensolarado, por outras palavras 

uma manhã maravilhosa, numa vila chamada: ”Eco-vilage”. 

Quando um novo ecoponto chega ao bairro. Era grande e laranja, 

com a tinta ainda fresca, este brilhava com o reflexo do sol, e ele se 

destacava dos outros. 

De repente uma multidão se formou justo dos ecopontos e não 

tardou muito até surgirem muitas questões como: “o que era?” e 

“para que servia?”. 

Mas essas dúvidas não iriam tardar a ser esclarecidas, pois um 

construtor civil já de meia-idade cola um autocolante e este dizia: 

-Oleão deposite aqui os seus óleos usados. 

Não tardou até as questões surgirem como: 

-Para é que eles querem os óleos usados? 

-Como é que os podem reutilizar? 

-Diz aqui que os podemos reciclar óleos mas não diz como. 

Mas de repente apareceu alguém para esclarecer as dúvidas de 

todos, essa pessoa era um rapazinho, de cabelos ruivos, tinha por 

volta de 1.23 Metros e tinha 7 anos o seu nome era joãozinho que 

disse o seguinte: 

-Este ecoponto é o oleão, e ele serve para colocar óleos usados para 

que se possa realizar a sua reciclagem... 

Mas antes que ele pudesse acabar a frase uma menina apareceu no 

meio da multidão, ela era chamada de Matilde que disse: 



-Os óleos usados são resíduos perigosos, pois têm metais pesados 

nos seus constituintes na sua constituição e este também é 

inflamável, por isso têm que ser tratados. 

Enquanto ela dizia isso o Joãozinho pensou: 

“-ela me interrompeu (-.-“)”. 

Quando a Matilde terminou de falar, o amigo do joãozinho o Carlos 

apareceu e completou a informação da Matilde dizendo: 

-Mas essa não é a única razão pelo qual o óleo é classificado 

perigoso. Este também pode provocar graves riscos para a saúde e o 

meio ambiente. 

-Por exemplo se pegarem em 1 litro de óleo e o colocarem no mar, 

essa quantidade já é suficiente para contaminar 1000000 litros de 

água. 

E o Joãozinho disse: 

-E também sabiam que os óleos são biodegradáveis, o que pode 

dificultar a passagem de oxigénio para os peixes, o que pode mata--

los. 

A Matilde também acrescentou: 

-Quando os óleos são despejados no solo escorrem para os lençóis de 

água, o que os transporta para o mar e pode provocar a mesma coisa 

aos peixes que o joãozinho disse, mata-los. 

Depois de todos explicarem tudo sobre o oleão o construtor civil 

apareceu e disse-lhes: 

- Muito bem meninos. É exatamente isso, mas para completar, 

devemos concluir que o melhor a fazer é armazenar o óleo usado 

num garrafão e deposita-los neste ecoponto para ter o melhor 

tratamento possível com os nossos profissionais. 



Depois do construtor civil explicar uma pessoa da multidão 

questionou o seguinte: 

-Então como é que esses óleos vão ser reutilizados? 

[…] 

 

Meme time:  ( ͡° ͜ʖ ͡°) 

Por favor façam a vossa reciclagem, pois se todos pensarmos assim 

podemos ter algum impacto positivo para o meio ambiente. 

 

[…] 

O Joãozinho com um sorriso no rosto responde: 

-Esses óleos usados vão ser tratados para voltarem a ser utilizados 

tornando-os reutilizáveis, e assim não gastamos mais recursos da 

terra e poupamos mais. 

Depois do joãozinho dizer aquilo, a multidão começou a dispersar-se, 

as pessoas que estavam lá estavam a dirigir-se para as suas vidas. 

Nessa tarde os 3 amigos começaram a recolher os óleos das casas de 

toda a vila, as pessoas só os deixavam há porta para os meninos os 

recolherem, e foi assim que o 1º dia do oleão na Eco-vilage. 

 

 

 

 

 

 



 

 


