
“O Super Oleão chegou ao bairro…” – História em BD 

Certo dia, foi colocado um oleão no bairro dos gémeos Pedro e Rita. 

Quando os dois meninos estavam a levar o lixo, repararam no novo ecoponto e o Pedro 

perguntou: 

- Eu nunca vi um ecoponto igual a este! Tu já? 

E a Rita respondeu: 

- Eu também não! 

Ao ouvir isto, o Super Oleão disse: 

- Eu sou o oleão e sirvo para recolher os óleos usados. (Os dois meninos deram um salto do 

susto, ao ouvir o oleão falar…). Mas eu sou um oleão único, porque eu ando de bairro em bairro 

a sensibilizar as pessoas para a reutilização dos óleos. Depois de cumprido o meu objetivo, vem 

um oleão definitivo para este bairro e eu passo ao bairro seguinte. 

Como sempre, o Pedro começou a fazer muitas perguntas: 

- O grupo dos óleos usados inclui que produtos? Os óleos podem ser transformados em quê? 

Quais os impactos ambientais destes resíduos? 

E o Oleão acalmou-o: 

- Calma, Pedro! Percebo o teu entusiasmo, mas está organizado para amanhã um evento de 

sensilização aqui, com todas as pessoas deste bairro que quiserem assistir. 

Muito entusiasmado e intrigado, o Pedro foi para casa com a sua irmã. Quando chegaram, ele 

foi logo falar com os pais: 

- Mãe! Pai! Já viram o novo ecoponto do bairro? Ele fala! 

Ao ouvir isto, a mãe acalmou-lhe os ânimos: 

- Sim, filho. Esse oleão é famoso em todo o país. Ele anda de terra em terra a informar as pessoas 

sobre a importância de reciclar os óleos usados. Vocês sabiam que um litro deste produto pode 

contaminar 1 000 000 litros de água, e cinco litros de óleo lubrificante (que se usam nos carros) 

é suficiente para cobrir uma superfície de 5 000 m2 se for deitado num lago, danificando muito 

a vida aquática? 

A Rita respondeu: 

- Eu não sabia! Então o pai vai ter de ter mais cuidado para onde manda os óleos que sobram da 

oficina! 

O pai, que estava a ouvir, disse: 

- É verdade, Rita. Tenho de investigar sobre os centros de recolha de óleos usados. É melhor 

irmos os quatro, amanhã, ao evento para esclarecermos as nossas dúvidas. 

 

 



No dia seguinte, de manhã, estavam os quatro a chegar ao local e o oleão exclamou: 

- Lá vem o grupo de Pedro “irRita” com os pais! 

Soltaram todos uma gargalhada, exceto o Pedro. Este bem sabia que, como era muito curioso e 

estava sempre a fazer perguntas, aquela era uma piada para si.  

Mas a mãe apaziguou-o: 

- Não fiques assim, Pedro. É uma brincadeira! 

Entretanto, começou a chegar mais gente do bairro e o oleão saudou-os: 

- Sejam bem-vindos a esta palestra! Estou aqui para vos esclarecer todas as dúvidas que tiverem 

sobre os óleos usados. 

Como não podia deixar de ser, o Pedro foi o primeiro a levantar o braço e, sem o oleão o deixar 

começar, ele começou a falar: 

- Quais são os produtos que estão inseridos no grupo dos óleos usados? 

E o oleão respondeu: 

- Desta vez eu respondo-te, mas da próxima tens de esperar pela tua vez. Ora bem, são 

considerados óleos usados todos os lubrificantes, óleos industriais que se tenham tornado 

impróprios para o uso pretendido ou óleos usados dos motores de combustão, dos sistemas de 

transmissão, para turbinas e sistemas hidráulicos. 

O pai do Pedro, também curioso, interrogou o novo ecoponto: 

- Eu sou mecânico. Onde é que eu devo entregar os meus resíduos? 

O oleão respondeu: 

- Existem operadores de gestão de óleos usados por todo o país. Pode contactar a SOGILUB, uma 

empresa gestora que organiza e conduz o sistema integrado de gestão de óleos usados (SIGOU). 

Esta empresa estabelece contactos com os diversos parceiros, como por exemplo, os produtores 

de óleos novos.  

A Rita, que também começava a ficar entusiasmada, questionou: 

- O que acontece aos óleos usados após a sua recolha?  

O famoso ecoponto satisfez-lhe a curiosidade: 

- Após o tratamento prévio, os resíduos são encaminhados para a SOGILUB, para serem 

regenerados, reciclados ou valorizados energeticamente. 

A mãe, sempre preocupada com o marido interrogou o oleão: 

- Eu estou sempre a dizer ao meu marido para ter cuidado quando mexe nestes óleos, mas ele 

não acredita em mim. Será que lhe pode dizer quais os cuidados que se devem ter aquando da 

sua utilização? 

 

 



O ecoponto respondeu: 

- Aquando do manuseamento de óleos usados deve usar-se viseira ou óculos com proteção 

lateral, luvas e vestuário adequado para evitar o contacto deste tipo de material com a pele e 

olhos. Deve lavar-se bem as mãos e as partes do corpo que estiveram em contacto depois da 

sua utilização. – o oleão continuou – Como mais ninguém tem dúvidas, dou por encerrada esta 

palestra. 

Quando chegaram a casa, o Pedro disse: 

- Amanhã, quando for para a escola, vou ensinar os meus amigos sobre a importância de reciclar 

os óleos usados. 

A mãe exclamou: 

- Fazes muito bem! 

 

  

 


