
“O posto de combustível amigo do ambiente, chegou ao bairro…” 

 

Tio Nando - 69 anos - Habitante  

Bela - 35 anos - Senhora do posto  

Miguel - 18 anos - Habitante  

Júlia - 40 anos - Habitante  

BAIRRO DAS FLORES  

 

BIOCOMBUSTIVEL – É o combustível de origem biológica não fóssil, produzida a partir de 

processos sob a biomassa. 

 

Naquele dia ia haver uma inauguração no Bairro das Flores. Todos os habitantes ficaram 

surpresos e entusiasmados com a notícia, dirigiram-se todos ao local e ficaram impressionados 

com o que viram. 

Nesse momento chega a Bela, a senhora do posto. Começa a explicar aos habitantes o porquê 

daquele posto estar ali.  

Bela: Olá, boa tarde! Estarão a perguntar-se o que é que este posto está a fazer no vosso bairro. 

Nando: Pois, este posto está a ocupar imenso espaço no nosso bairro! 

Júlia: Tio Nando calma, deixe a Bela explicar! 

Bela: Então, este é um posto de biocombustível! 

Júlia: E o que é o biocombustível? 

Bela: O biocombustível é o combustível de origem biológica não fóssil, produzida a partir de 

processos de biomassa. 

Nando: “Processos de biomassa” que é isso Miguel? 

Miguel: Tenha calma deixa a Bela continuar!  

Bela: Ou seja, é um combustível super ecológico que ajuda o ambiente! 

Miguel: Acho que é uma ótima ideia, super ecológica!! 

Júlia: Hum… não sei, não estou lá muito convencida. 

Tio Nando: A Júlia tem razão!  



Bela: Mas porque é que não estão convencidos com esta ideia?  

Júlia: Então, porque nos somos uma comunidade pequena e acho um desperdício de dinheiro. 

Tio Nando: Desperdício de dinheiro? Tirando os barulhos das obras que me incomodavam 

imenso! E eu que que sou um homem cheio de insónias! 

Miguel: Mas vocês já pensaram que isto é ótimo para o ambiente, temos de ser compreensivos 

a Terra precisa da nossa ajuda!!!  

Júlia: Sim o Miguel tem razão, precisamos de ajudar o planeta! Eu concordo. 

Tio Nando: Pronto está bem, se vocês o dizem. Eu também concordo! 

Bela: Muito obrigada, pela vossa compreensão, vão que este posto não vos vai desiludir!  

O posto ficou muito feliz com a colaborão dos habitantes do Bairro das Flores. 
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