
AMIGOS DO AMBIENTE 

 

Um dia a Lua vinha da Escola e ficou surpreendida, quando, quase a chegar a casa, 

reparou que tinha chegado um novo posto ao seu bairro. Foi ver, muito intrigada, pois 

achava que era um posto diferente dos outros, quando chegaram os seus amigos, os 

Super-Ecos, o Luís e o Carlos. 

- Olá, Lua! Sabes que este posto é amigo do ambiente?! 

- Podias colaborar connosco e ajudar a explicar às pessoas porque é que este posto é 

amigo do ambiente!? 

A Leonor continuava a observar tudo e responder hesitante. 

- Sim… ajudo…. Mas… mas não sei porque se diz que este posto é amigo do ambiente! 

Entretanto chegou ao posto um carro para abastecer e Lua reparou que era o seu amigo Carlos. 

- Olá, Carlos! 

- Olá, Lua! Vou abastecer com o novo combustível, dizem que é especial! 

Lua um pouco atrapalhada disse: 

- Ainda não entendi porque dizem isso!? 

Mas logo os três amigos lhe começaram a explicar: 

- Lua, este combustível é transformado a partir de O.A.U. que significa Óleo Alimentar Usado. 

- É verdade! 

- Assim, poupamos os recursos naturais, para produzir energia! 

- Ok! 

- Reutilizamos o óleo usado nas nossas cozinhas, que poderia ir poluir muitos litros de água… 

A Lua, muito entusiasmada, disse: 

- Estou a perceber! Vou explicar aos meus amigos da Escola e do Bairro!! 

Carlos despede-se e vai embora, liga o seu carro, começa a andar e grita: 

- Até parece que voa!! 



Os amigos continuaram a conversar. 

- Todos devemos ajudar e contribuir para termos um Planeta mais saudável! 

- Basta colocar numa garrafa reutilizada, o óleo alimentar depois de o usar… 

- E colocá-la no Oleão. 

- Sim, como vês não custa nada! 

- Lua! Passa esta mensagem! 

De repente o Luís grita e todos se apressam a correr!... 

- Oh! Que crueldade! 

- Vamos! Depressa temos que ajudar o pobre cão! Está aflito! 

- Sim, tem um saco plástico enfiado na cabeça! 

Depois de verificar que o cão já está feliz e agradece com o seu ladrar aos Super-Ecos, que dizem: 

- Também não devem atirar lixo para o chão! 

- Devem colocá-lo distribuído, devidamente, nos diferentes ecopontos. 

- Só assim podemos viver mais felizes e saudáveis. 

VIVA O AMBIENTE! 
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ATAQUE AO POSTO 

Era uma vez um padeiro que tinha acabado de sair do seu trabalho. 

A caminho de casa aproveitou para abastecer o seu automóvel no novo posto do seu bairro. 

Quando estava a abastecer o seu carro, chegou uma nave espacial comandado por um E.T. que começou a

destruir o novo posto. 

De repente apareceu um Super-Homem que começou a lutar com o E.T., impedindo que continuasse a 

destruição do posto, até que o super-homem, com um golpe de herói, derrotou o E.T. 

O Super-Homem tinha um amigo Robot, o Jefferson, que sabia consertar tudo, e pediu-lhe para reconstruir 

o posto. 

Jefferson utilizando os seus poderes mágicos e a sua força reconstruiu o posto. 

Então o Super-Homem, super feliz, começou a dizer a toda a gente que o posto estava pronto e já podiam 

vir abastecer. 

O Padeiro, que tinha observado tudo, foi o primeiro a abastecer. 

Entretanto, Jefferson e o Super-homem explicavam para toda a gente que este posto era amigo do 

ambiente, porque o combustível utilizado neste posto, era produzido a partir da transformação do Óleo 

Alimentar Usado. 

Recomendou que todos temos obrigação de proteger o NOSSO AMBIENTE! 
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O SUPER E.T. 
 

O E.T. saiu de casa e foi ao planeta azul para abastecer a sua nave espacial. Quando chegou, 

deparou-se com a poluição das cidades. 

Ficou muito triste, mas logo resolveu ajudar os habitantes terrestres. Foi a uma televisão, Eco TV, 

para explicar o que os habitantes deste planeta deveriam fazer para acabar com a destruição do 

planeta. 

O E.T. explicou que havia uma máquina que transformava o Óleo Alimentar Usado em energia. 

Assim, aconselhou a construir um posto amigo do ambiente e recomendou os habitantes para 

começar a guardar o Óleo Alimentar Usado. 

A população daquela cidade começou a preparar cartazes e foram para a Câmara Municipal fazer 

uma manifestação, onde pediam ao Presidente um novo posto, especial, amigo do ambiente! 

O Presidente concordou e o posto iniciou a sua construção, sempre com a ajuda do E.T. 

Durante o tempo da construção do posto a população começou a seguir os conselhos do E.T. e 

começaram a reciclar, reduzir e reutilizar e juntando o óleo alimentar usado. 

Finalmente o posto ficou pronto e as pessoas começaram a abastecer com o novo combustível, no 

Eco Posto. 

O E.T. foi convidado para ir à TV ECO e a população agradeceu a ajuda e os conselhos do E.T. 

O E.T. despediu-se do Planeta Azul, muito feliz e com o sentimento de missão cumprida! 
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UM AMBIENTE SAUDÁVEL 

 
O Herói Eco muito contente, gritou: 

- Chegou! Chegou! Chegou ao bairro! O Posto amigo do ambiente!  

Enquanto o Eco andava entusiasmado a espalhar esta notícia pelo bairro, alguém se divertia a 

estragar o posto. 

No dia seguinte quando a Ema e o Boby chegaram ao posto, este estava todo maltratado e ficaram 

sem palavras. Tinha lixo por todo o lado, plásticos, papeis, e tudo o que se possa imaginar!!…. 

A chamou os heróis Eco, que prontamente se puseram a caminho. Quando chegaram ficaram 

admirados e intrigados e só pensavam, porque fizeram isto!?  

Quando reparam que ainda estava alguém a fazer pior… 

Apressaram-se a chamar os heróis para os ajudarem. Os heróis rapidamente apareceram no posto 

e detetaram o rapaz que andava a poluir e perguntaram-lhe: 

- Porque estais a poluir? 

- Não é problema meu! Respondeu o rapaz 

Os heróis responderam: 

- O ambiente é problema de todos! 

O rapaz irritante começou a rir e disse: 

- Isso tem graça!! 

Os heróis, já sem paciência disseram: 

- O ambiente é um assunto sério! Não estamos a brincar! 

E continuaram a explicar: 

Deves reciclar, reduzir e reutilizar sempre! 

O Ambiente agradece. 

Mas o rapaz estava com muitas dúvidas e ouvia as explicações dos heróis com atenção: 

- Sabes que o óleo Alimentar Usado pode ser transformado em combustível. 

O rapaz apontando para o Oleão disse admirado: 

- Ah! Então isto é para colocar o O.A.L. 

O rapaz foi para casa a pensar no que os heróis lhe tinham dito: 



- Acho que eles estão a dizer a coisa certa. 

- O que poderei eu fazer para melhorar o ambiente. 

De repente surgiu-lhe uma ideia: 

- Já sei, vou começar a guardar o óleo usado! 

É só colocar numa garrafa e levar ao posto amigo do ambiente. 

Os heróis e o rapaz começaram a dizer se todos fizermos assim… 

- Reduzimos o consumo de recursos naturais! 

- Não poluímos a água, pois um litro de O.A.U polui 1000l de água. 

- Produzimos energia a partir de resíduos. 

A Energia do Futuro! 
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           UM POSTO DIFERENTE      

 

Era uma vez, dois amigos super-herois, que numa das suas aventuras avistaram 

um posto de combustível diferente. Era mesmo muito diferente, e até um pouco estra-

nho!!! 

Então decidiram ir até ao posto, e murmuravam um para o outro: 

- É um posto de abastecimento diferente, é amigo do planeta! – exclamou o Scoo Doo. 

- Ah pois é! Eu vejo que as pessoas trazem garrafões de óleo alimentar usado 

que depois de transformado em combustível serve para abastecer os automóveis. De-

viam existir mais postos como este! – disse o Flashpper. 

- Concordo plenamente. – respondeu o Scoo Doo. 

- Também devíamos fazer tudo pelo nosso planeta! Assim poupamos o nosso 

ambiente. - Disse o Flashpper. 

Entretanto, aproximaram-se mais um pouco, e encontraram um oleão para colo-

car o óleo alimentar usado, e começaram a fazer propaganda: 

- Basta trazer óleo alimentar usado! - Não custa nada! 

Passado algum tempo, o Squinald  e o Podie que andavam a passear pela aldeia 

aproximaram-se dos super-heróis  e  disseram ao mesmo tempo muito aflitos: 

- Super-heróis! Estão dois vilões a roubar combustível!  

- Já vamos tratar disso! Não se preocupem! – exclamaram os super-herois. 

Depois de muito procurarem, encontraram um dos vilões.  O Flashpper mandou-

o parar, mas ele não parou, então o super-herói usou o seu super- poder contra o vilão 

e apanhou-o.   Este caiu e ficou muito zonzo. 

O Flashpper perguntou ao vilão:  

- Para que queres o combustível? 

- Quero o combustível todo para mim! 

Mas o super-herói continuou a dizer: 

- Mas não sabes que este combustível deve ser utilizado por todas as pessoas? 

Só assim ajudamos o Planeta e cuidamos do ambiente! 

O vilão ficou com uma cara de totó, e perguntou:  

- Como assim cuidar do ambiente!? 

O super-herói respondeu: 

- Porque este combustível é amigo do ambiente, porque é transformado a partir 

de resíduos, O.A.U., assim, estamos a poupar os recursos naturais e a reciclar para 

produzir energia, algo que podia poluir muito, principalmente a água! 



De repente todos começaram a gritar: 

- Devemos reciclar!  Devemos reutilizar! Devemos reduzir para proteger o ambi-

ente! 

E assim termina mais uma aventura para o Flashpper e para o Scoo Doo que 

conseguiram fazer com que os vilões percebessem que é muito importante ajudar a 

proteger o planeta. 

Missão cumprida! 
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