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GA1_NASCENTE MODELO 

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS – PMVA 2020 

 

1. LOCALIZAÇÃO 

                                                                         

A Nascente Modelo selecionada localiza-se no bairro da Aldeia da Serra. 

 

Sua escolha baseou-se, entre outros fatores, devido ao bairro localizar-se distante dos grandes 

sistemas produtores de água, sendo abastecido por um sistema isolado da concessionária Sabesp, 

cuja água é proveniente dos lagos Orion, Fênix e Morada dos Lagos. 

 

O lago artificial Orion, planejado e projetado ainda em meados de 1980 pelos engenheiros Yojiro 

Takaoka e Renato Albuquerque, funciona como reserva e abriga a estação de tratamento da 

Sabesp.  

 

O lago Órion recebe água dos lagos Fênix e Morada dos Lagos – este último concentra a maioria 

das nascentes – além de toda água pluvial da região, e fornece assim água bruta para a Estação de 

Tratamento de Água de Aldeia da Serra, responsável pelo tratamento e distribuição. 

 

Em 2016 uma nascente identificada na Área de Lazer entre as Alamedas Panema e Jagapé foi 

simbolicamente nomeada de “Nascente Modelo” do município, pela preocupação já existente dos 

moradores e do condomínio em sua preservação. 

 

 

 
Imagem 1. Vista Geral do bairro Aldeia da Serra.  
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Imagem 2. Localização da Nascente Modelo. 

 

 

 
Imagem 3. Lago formado pela Nascente Modelo. 

 

Fonte das imagens: 

https://www.google.com.br/maps/@-23.4884472,-46.951821,422m/data=!3m1!1e3?hl=pt-BR 

Último acesso em: 19 de setembro de 2020. 

 

 

 

https://www.google.com.br/maps/@-23.4884472,-46.951821,422m/data=!3m1!1e3?hl=pt-BR
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2. REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

    
 

 
Vista geral do local 

Registro do dia da colocação da placa de 

identificação 
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3. ELEMENTO DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL 

 

 
 

Em 2018 foi confeccionada uma placa para identificação visual da Nascente Modelo (imagem à 

esquerda), instalada na grade próxima ao lago (imagem à direita).  

 

Somente após a colocação desta identidade visual foram iniciadas as visitas monitoradas, com 

objetivo de disseminar a informação e sensibilizar a comunidade de entorno e de todo o município. 

 

4. ATIVIDADES DE VISITAÇÃO MONITORADA 

 

As visitas são realizadas com grupos fechados, mediante agendamento prévio, e são acompanhadas 

por educadores da SEMA Barueri. 

 

O objetivo de manter um programa permanente de visitação é sensibilizar e conscientizar a 

população sobre a importância da conservação ambiental do espaço, como também a divulgação 

da nascente como referência no município. 

 

Entende-se que é fundamental manter as parcerias com os proprietários de imóveis, assim como 

com toda a população local, visando a preservação e conservação das nascentes e linhas de 

drenagem da região, em especial do residencial da Morada dos Lagos. 

 

Em 22 de março de 2019 realizou-se a primeira visita monitorada deste ciclo do PMVA. 

 

A visita foi monitorada pelas técnicas da Secretaria de Recursos Naturais e Meio Ambiente, Ana 

Maria da Silva (interlocutora) e Lucimara Cunha (educadora ambiental), a atividade contou com 

a participação de 12 visitantes: a Diretora Neusa M. C. Martins, o Coordenador Pedagógico Moacir 

F. Ribeiro e o Orientador Educacional Márcio Oliveira, todos pertencentes à Fundação Instituto 

de Educação de Barueri – FIEB, Unidade da Aldeia da Serra. Participaram também estudantes da 
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Fundação e representante da Sociedade Civil do Núcleo ODS Barueri (Objetivo do 

Desenvolvimento Sustentável).   

     

     
Estudantes e funcionários da FIEB, durante as atividades na Nascente Modelo. 

 

 
Lista de presença da visita monitorada. 
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No dia 21 de setembro realizou-se mais uma visita monitorada neste ciclo do PMVA. 

 

A visita foi monitorada pela educadora da Secretaria de Recursos Naturais e Meio Ambiente, 

Solange Vieira Baganha e contou com a participação de 12 visitantes, todos integrantes do curso 

“Introdução à Gestão Ambiental Urbana”, oferecido pela SEMA Barueri para a população em 

geral. 

     
Visitação à Nascente Modelo pelos alunos do curso “Introdução à Gestão Ambiental Urbana”. 

 

 
Lista de presença da visita monitorada. 
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5. PUBLICIDADE / DIVULGAÇÃO 

 

A divulgação é feita pelos meios de comunicação oficias da Prefeitura, como o Jornal Oficial e o 

Portal da Prefeitura, e também pelas redes sociais tanto da Prefeitura quanto da Secretaria de 

Recursos Naturais e Meio Ambiente. 

Há informação permanente no Portal da Prefeitura, como pode ser visto abaixo: 

 

 

 

 
Informação permanente disponível no Portal da Prefeitura. 

Disponível em: <http://portal.barueri.sp.gov.br/secretarias/secretaria-recursos-naturais-meio-

ambiente/educacao-ambiental>. 
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Foi elaborada matéria sobre o projeto como um todo, informando aos munícipes sobre a Nascente 

Modelo, e publicada no Portal da Prefeitura e no Jornal Oficial de Barueri: 

 

 
Matéria informando sobre o projeto Nascente Modelo, disponível no Portal da Prefeitura. 

Disponível em: <http://portal.barueri.sp.gov.br/Noticia/18092019-preservacao-de-nascentes-e-

vital-para-fornecimento-de-agua-tratada>. 
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Matéria informando sobre o projeto Nascente Modelo, no Jornal Oficial de Barueri 

 

E, por fim, são publicadas também matérias pontuais, de acordo com a realização de visitas ou 

outros assuntos-chave (por exemplo, a pontuação no Município VerdeAzul), como forma de 

manter ativa a informação sobre o projeto. 

 
Divulgação da visita monitorada no Instagram da Secretaria. 

Perfil: @semabarueri 
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Divulgação da Nascente Modelo na edição 1.112 do Jornal Oficial. 

Disponível em: <http://portal.barueri.sp.gov.br/Upload/Diario/pdf/JOB-1112-13fev2019-

web_636855951314920000.pdf>. 
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Divulgação da Nascente Modelo no Portal da Prefeitura. 

(Disponível em: <http://portal.barueri.sp.gov.br/Noticia/10042019-sema-oportuniza-visita-

monitorada-a-nascente-modelo>) 


