
O OLEÃO CHEGOU AO BAIRRO 

 
Certo dia, havia uma certa agitação no bairro, os ecopontos estavam a 
murmurar uns com os outros, porque alguém tinha falado que iria haver 
mudanças no bairro. 

Uns dias mais tarde, o ecoponto verde disse: 

Verde - Amigos, eu acho que sei como se chama o novo ecoponto! 

Vermelho - A sério? (disse o ecoponto vermelho, sendo ele muito curioso). 

Todos – E então, como é que se chama? (Perguntaram todos os ecopontos ao 
mesmo tempo). 

Verde – Ele chama-se Oleão e é o nosso primo mais novo! 

Amarelo - Oh, ainda não o conhecemos! Quando é que chega? 

Verde – Talvez amanhã! 

No dia seguinte, estavam todos em pulgas à espera do novo amigo! De 
repente, ouve-se um barulho estranho, vrummvrumm, era o camião que 
transportava o Oleão. 

Todos – Finalmente, chegou! Olá Oleão! 

Oleão – Olá primos, tudo bem? 

Todos – Sim, estávamos ansiosos pela tua chegada. 

O ecoponto vermelho como era bastante curioso, perguntou-lhe logo: 

Vermelho – Ó primo para que serves? 

Oleão – Eu sou o ecoponto para a separação dos óleos alimentares 
domésticos. Sabiam que os óleos se forem separados corretamente podem 
transformar-se em energia? 

Amarelo – Mas como? 

Oleão – Primeiro, deve ser guardado numa garrafa ou garrafão para ser 
colocado dentro de mim. Depois de recolhido, é tratado para a reciclagem, 
sendo transformado em sabão ou biodiesel. 

Azul – O que é biodiesel? 



Oleão – É um combustível mais amigo do ambiente e, ainda por cima, é 
renovável e biodegradável. 

Todos – Fantástico, não fazíamos ideia! 

Oleão – E mais, é possível daqui a uns anos, os meios de transporte serem 
muito menos poluentes usando o biodiesel.  

Todos - Agora sim, a equipa está completa para tornar o planeta mais limpo 
e mais sustentável, para que possamos viver por muitos anos e, assim, 
continuarmos a proteger o planeta! 


