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Mapa https://www.google.com.br/maps              
RA São José do Rio Preto 
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Área: 933 Km²                    
 
Experiência  

 
Campanha Uma Gota Faz a Diferença. 
 
 
Experiência e o PMVA 
 
Experiência pontuada no item EA4 da Diretiva Educação Ambiental no Ciclo 2014 e 
apresentada em Encontro Regional do PMVA – Ciclo 2016. 
 
 
Objetivo(s) 
 
- Promover a conscientização das pessoas com relação à contaminação dos 
recursos naturais, especialmente dos recursos hídricos, quando o óleo é descartado 
de forma inadequada, em especial nos ralos das pias, como comumente ocorre; 
 
- Promover a proteção dos recursos naturais, por meio do descarte correto do óleo e 
da reciclagem do óleo de cozinha; 
 
- Contribuir com a Associação dos Recicladores, por meio do direcionamento a esta 
Associação de todo o óleo coletado para futura comercialização visando a produção 
de biodiesel; 
 
- Melhorar a qualidade de vida da população local. 
  
 
Gestor(es) da Experiência 
 
Diretoria de Agropecuária, Abastecimento e Meio Ambiente; 
 
Diretoria de Educação e Cultura. 
 
 
Início da Experiência e Situação 
 
Janeiro de 2014 a Janeiro de 2015 – concluída. 
 
 



 
Descrição 
 
A Prefeitura Municipal de Novo Horizonte promoveu a Campanha Uma Gota Faz a 
Diferença, pela qual, a cada litro de óleo entregue nos ecopontos, o munícipe 
recebia um cupom (Nota Gordurela).  

A cada quatro cupons, o munícipe podia retirar um dos mascotes da Campanha, 
que formavam a Turma do Rio Limpo.  

 
Metodologia  
 
A fase que antecedeu a Campanha iniciou-se em 2013, com a criação da Turma do 
Rio Limpo, que contava com sete integrantes: a Gordurela e seis peixes da Bacia do 
Tietê (dourado, piau, lambari, tucunaré, bagre e pacu). 
 
Neste mesmo ano foi realizado um concurso para dar nomes aos integrantes da 
Turma do Rio Limpo. Participaram deste concurso 1.600 (mil e seiscentos) alunos 
do 5º ao 9º ano, que preencheram cédulas de votação em casa (as cédulas foram 
encaminhadas às casas dos alunos com uma carta aos pais, explicando o objetivo 
da ação proposta e da sua importância para as questões ambientais). 
 
No dia 29 de agosto de 2013, foram selecionados os nomes dos mascotes e os 
vencedores do concurso ganharam um tablet, durante evento no qual foi 
apresentado filme sobre a importância da reciclagem do óleo. 
 
A Turma do Rio Limpo passou a ter os seguintes personagens: (i) Gordurela; (ii) 
Pepi (piau); (iii) Tucunazé (tucunaré); (iv) Pacurisco (pacu); (v) Bagrelito (bagre); (vi) 
Lambarita (lambari); e (vii) Dourásio (dourado). 
 
Foi, então, contratada empresa para a confecção de 3.500 mascotes de pelúcia, 
sendo 500 unidades de cada personagem. O investimento alcançou o valor de R$ 
44.000,00 (quarenta e quatro mil reais). 
 
A Campanha efetivamente pôde ser iniciada, com a troca dos óleos de cozinha 
pelos cupons (em ecopontos localizados nas escolas, nos imóveis da Prefeitura e 
nas demais “áreas envolvidas” abaixo indicadas), e posteriormente trocados pelas 
personagens da Turma do Rio Limpo. 
 
Diante do sucesso da Campanha, os mascotes duraram poucos dias e foi 
providenciada a confecção de mais 6.300 unidades, sendo 900 unidades de cada 
personagem. 
 
A divulgação da Campanha foi feita por meio da contratação de uma agência de 
comunicação, sendo objeto do certame: estudo, planejamento, conceituação, 
concepção, criação, execução interna, intermediação e supervisão da execução 
externa e a divulgação, por meio de diversos veículos, sempre tendo como objetivo 
a conscientização da população quanto à importância da destinação correta do óleo 
de cozinha utilizado para a preservação do meio ambiente e para a qualidade de 
vida e saúde pública. 
 
Para a divulgação da Campanha, foi distribuído o regulamento para todos os alunos 
da rede pública municipal e estadual e da rede privada, foram utilizados outdoors 
em pontos estratégicos da cidade, foram distribuídos cartazes nas escolas, 



repartições públicas, entidades e empresas e no comércio em geral. Além disso, foi 
composto um jingle, veiculado nove vezes ao dia. 
 
Foi também confeccionada fantasia da Gordurela, de forma a levar a mascote para 
as escolas, conscientizando as crianças quanto à importância da destinação correta 
dos óleos de cozinha utilizados. 
 
Desafio(s)  
 
Conscientização da população quanto à importância da coleta e encaminhamento 
do óleo utilizado aos ecopontos.  
 
 
Resultado(s) 
 
- Discussão sobre o assunto em todas as escolas e conscientização dos alunos 
sobre a importância da coleta e da destinação adequada dos óleos de cozinha 
utilizados, visando à proteção dos recursos naturais, especialmente dos recursos 
hídricos; 
 
- Conscientização dos demais membros das famílias das crianças e de toda a 
sociedade, em razão da mobilização verificada para a coleta dos litros de óleos de 
cozinha; 
 
- Discussão da importância social que a Campanha apresenta, uma vez que os litros 
de óleo coletados são encaminhados para a Associação de Recicladores para 
comercialização (biodiesel); 
 
- Coleta e reciclagem de 39.200 litros de óleo de cozinha (um litro de óleo de 
cozinha pode poluir cerca de 10.000 litros de água, mas há quem diga que a 
poluição é muito maior. A poluição pelo óleo faz encarecer o tratamento da água em 
até 45%). 
 
 
Equipe(s)/Área(s) envolvida(s) 
 
Diretoria de Agropecuária, Abastecimento e Meio Ambiente de Novo Horizonte; 
 
Diretoria de Educação e Cultura de Novo Horizonte; 
 
Conselho Municipal de Meio Ambiente de Novo Horizonte; 
 
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Sabesp; 
 
Polícia Ambiental; 
 
Departamento de Águas e Energia Elétrica do Estado de São Paulo - DAEE; 
 
Energize; 
 
Centro de Educação Ambiental Walter de Biasi Filho. 
 
 
 
  



 
Beneficiário(s) 
 
Município de Novo Horizonte e municípios vizinhos. 
 
 
Fonte(s) 
 
Documentos apresentados para fins de pontuação e apresentação feita no Encontro 
Regional do Programa Município VerdeAzul, realizado em 07 de abril de 2016 em 
Novo Horizonte.  
 
 
Validação da Ficha 
 
Junho de 2016. 
 
 

Imagens e fotos encaminhadas pelo Município de Novo Horizonte: 

 



 

 

 


