
                                       

Avenida Henriqueta Mendes Guerra n° 1.124 - Centro - Barueri - SP - Fone:(11) 4199-1500 - CEP:06401-160 
E-mail: sema@barueri.sp.gov.br 

 

 

ET PROATIVIDADE 

PROGRAMA MUNICÍPIO VERDE AZUL 2020 

 

Diagnóstico 

 A Secretaria de Recursos Naturais e Meio Ambiente de Barueri mantém desde 2014 

convênio com a Fundação Instituto de Educação de Barueri – FIEB para desenvolvimento do 

Projeto “Bacias Limpas, Águas Claras”. 

 O convênio de cooperação técnica prevê a contratação de estudantes dos cursos de Análises 

Químicas e de Química do Instituto Técnico de Barueri Profª. Maria Sylvia Chaluppe Mello, 

mantido pela FIEB, bem como o uso de seus laboratórios, para a realização de análise das águas 

das bacias e microbacias existentes no município. 

 

Proposta 

 Sob o título de “Bacias Limpas, Águas Claras”, o projeto prevê a análise da qualidade da 

água de nascentes, córregos, rios, lagos ou reservatórios do município de Barueri, de acordo com 

a Resolução CONAMA 357, de 17 de março de 2005.  

 A prioridade é conhecer os principais aspectos das amostras no que se refere à s condições 

de qualidade das águas. Para tanto, serão observados materiais flutuantes, óleos e graxas, 

substâncias que comuniquem gosto ou odor, corantes provenientes de fontes antrópicas (que 

resultam de ação humana), resíduos sólidos objetáveis, pH etc. 

 O trabalho realizado pelos estudantes irá zelar pela qualidade dos mananciais, já que haverá 

acompanhamento periódico. O foco é buscar indícios de impactos ambientais negativos e, 

principalmente, preveni-los. Se detectados casos de contaminação, será feito imediato alerta 

à  Secretaria de Meio Ambiente, sempre notificada de todos os resultados. 

 Semestralmente é produzido um relatório de acompanhamento, o qual segue para 

conhecimento. 
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Ferramenta de Comunicação Ambiental 

O projeto foi apresentado em dois eventos educativos científicos, para os quais foram 

desenvolvidas duas ferramentas da comunicação. Ambos encontram-se em exposição na escola 

técnica, para conhecimento de toda comunidade escolar: 

 
Painel elaborado para a VIII Mostra de Cursos Técnicos (2018),  

utilizado também na Mostra de 2019 
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Banner elaborado para a EXPOTEC 
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Execução 

 Os pontos de coleta foram definidos ainda em 2014, quando da elaboração do “Plano de 

Coleta de Amostra”. O município foi dividido em 5 regiões, sendo que as coletas ocorrem 

em somente quanto delas, com média de 4 pontos de coleta por região, como pode ser visto 

na tabela abaixo: 

 

 Entre 2014 e 2018, os fiscais da SEMA Barueri e os estudantes técnicos  circularam as 

quatro regiões da cidade para coleta de amostras. No próprio local já é realizada uma pré-

análise. 

 Neste período, semanalmente as coletas eram encaminhadas para o laboratório da escola 

técnica, onde são efetuadas as análises químicas e físicas, para identificar possíveis 

contaminações provenientes de despejo de efluentes domésticos e industriais. E 

semestralmente era elaborado um Relatório de Análise.  

 Em abril de 2019, os estudantes apresentaram o projeto na “1ª Mostra de Trabalhos 

Científicos”, promovida pela FIEB. 

 No primeiro semestre de 2019, uma reestruturação interna da FIEB readequou os projetos 

realizados em parceria com as secretarias municipais, comprometendo o cronograma de 

coletas. 
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 No mês de julho o projeto foi retomado e havia previsão de as coletas serem retomadas no 

mês de agosto, com o início do segundo semestre letivo (Anexo I). Infelizmente, essa 

perspectiva não se concretizou e o projeto ficou novamente suspenso por mais um 

semestre. 

 No mês de setembro, novamente os estudantes envolvidos no projeto participaram da 

EXPOTEC, com exposição de banner sobre o projeto. 

 Em 2020, as medidas adotadas pela administração municipal para enfrentamento da 

pandemia de Covid-19 inviabilizaram a continuidade do projeto. 

 

Resultados 

O trabalho em conjunto tem gerado retorno aos proprietários na regularização dos esgotos, além 

de orientar o trabalho dos fiscais da Secretaria de Recursos Naturais e Meio Ambiente no 

monitoramento do município. 

Para os estudantes envolvidos, além do conhecimento adquirido no dia a dia junto com os fiscais, 

o projeto tem servido de base para inserção em eventos científicos, tais como a EXPOTEC, a 

Mostra de Cursos Técnicos e a Mostra de Trabalhos Científicos já mencionados. 

Espera-se, para 2021, que o projeto possa ser retomado. 

 

Barueri, 25 de setembro de 2020. 
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Registro Fotográfico 

  

ESTUDANTES INTEGRANTES DO PROJETO 

 

 

1ª MOSTRA DE TRABALHOS CIENTÍFICOS | abril de 2019 

 

 

EXPOTEC | setembro de 2019 
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