
O óleo já não está triste 

 
Ouvem-se vozes ao fundo: 

- O óleo não presta! 

- O óleo cheira mal! 

- O óleo é feio! 

- O óleo estraga tudo! 

O óleo aparece a choramingar. Uma menina ou menino vai ter com ele e diz: 

- Olá óleo o que se passa contigo? Porque estás tão triste? 

O óleo de costas para a menina responde ainda a choramingar: 

- Se eu te disser também não vais querer ser minha amiga. 

A menina: 

- Eu sou amiga de todos. Conta lá o que se passa. 

O óleo vira-se envergonhado: 

- Ninguém gosta de mim porque dizem que eu poluo muito o meio ambiente. Se me despejarem pelo cano 

abaixo posso entupir os canos, se me despejam no solo, crio uma camada escorregadia que não deixa passar 

o sol e nada cresce por baixo, e mais ainda dizem que basta 1 litro de mim (óleo) para contaminar 25 mil 

litros de água boa. 

Estás a ver porque é que ninguém gosta de mim? 

O óleo continua a choramingar. 

A menina aproxima-se mais e diz: 

- Não fiques assim pois para tudo há uma solução e eu tenho uma solução para ti. 

O óleo espantado e esperançoso: 

- Sério! Qual? 

A menina sorridente diz: 

- Basta que depois de te usarem, deixem que fiques frio, despejem-te numa garrafa de óleo usada e te 

coloquem dentro de um óleão. 

O óleo animado: 

- Huau! Que fixe! E depois o que é que acontece comigo? 

A menina pensativa: 

- Bem, depois acho que vais ser reciclado, mas não me lembro bem em quê. 

Nesse momento chegam uma data de objetos. Biodisel, tintas a óleo, velas, sabão, sabonetes, cosméticos, 

detergentes, comida de animais… Todos muito animados a fazer uma grande festa. 

- Nós sabemos! Nós sabemos! 

O óleo e a menina olham para todos espantados e perguntam: 

- Quem são vocês? Porque estão tão contentes?  

O biodiesel chega-se a frente e explica: 

- Eu vou explicar a minha parte. O óleo depois de ser despejado no óleão vai para um local para ser 

reciclado. 80% do óleo reciclado vai servir para fazer um material não poluente o biodiesel (eu), que vai 

servir para usar em carros, aviões, barcos, etc isso vai fazer com que a atmosfera não fique tão poluída. 

O óleo e a menina: 

- Huau! E o que acontece aos restantes 20%? 

Os outros: 

- É aqui que nós entramos. 

As velas falam: 

- Os restantes 20% vão ser divididos e uma parte vai servir para fazer glicerina. 

Os sabonetes dizem: 

- A glicerina vai servir para fazerem velas, sabão, sabonetes e até batons. 

A menina e o óleo estão muito impressionados: 

- Que fixe! 

Os detergentes dizem: 



- Também nós somos feitos com óleo! 

A comida de cão diz: 

- E nós também! 

O óleo todo contente diz: 

- Então quer dizer que basta eu ser reciclado e consigo fazer montes de coisas boas! Tintas para colorir 

coisas  e elas ficarem mais bonitas, velas para iluminar a escuridão, sabão para lavar a roupa, sabonetes para 

lavar as mãos e elas ficarem limpinhas… 

A menina interrompe: 

- E matar o vírus da Covid 19. 

O óleo continua: 

- Cosméticos para as senhoras se tornarem ainda mais bonitas, detergentes para limparem tudo, comida de 

animais para eles não terem fome… estou impressionado! 

A menina: 

- E não te esqueças do principal, Biodisel para que os transportes não poluam tanto o nosso planeta. 

O óleo feliz diz: 

- Então, isso quer dizer que eu sou muito importante! 

Todos: 

- SIM! (como o Cristiano Ronaldo) 

Óleo: 

- E sou bom! 

Todos: 

- SIM! 

Óleo: 

- E bonito! 

Todos: 

SIM! 

Óleo: 

- E não cheiro mal nem estrago tudo! 

Todos: 

- SIM! SIIIIIMMMM! 

Começam todos a dançar e a cantar: 

- O óleo é fixe! O óleo é fixe! O óleo é fixe! 

E vão saindo até só se ouvirem as vozes ao fundo: 

- O óleo é fixe! O óleo é fixe! O óleo é fixe! 

 

FIM 

 

 


