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GA PROATIVIDADE 

 

PROGRAMA MUNICÍPIO VERDEAZUL | CICLO 2020 

 

 

Diagnóstico1: 

A Administração Pública, como grande consumidora de recursos naturais, pode e deve 

dar o exemplo de boas práticas nas atividades que lhe cabem, o que envolve adotar 

medidas para reduzir o consumo de água tratada e evitar perdas, tornando-se um 

exemplo à população acerca da viabilidade de um consumo mais consciente.  

Na temática de gestão das águas, além de se usar racionalmente a água tratada, pode-

se pensar em aproveitar a água que vem da chuva, que normalmente é descartada na 

drenagem urbana, quando poderia ser adequadamente utilizada. Ainda que não seja 

potável, esta água pode ser aproveitada para usos menos exigentes, como irrigação 

paisagística, descarga de vasos sanitários e lavagem de pisos, calçadas, pátios, ruas, 

veículos, mobiliário urbano e equipamentos públicos. 

A Prefeitura de Barueri possui centenas de prédios públicos distribuídos no território do 

município, entre unidades de ensino, unidades básicas de saúde, prédios 

administrativos, etc. Utilizar sistemas de captação de água da chuva para usos que não 

exijam potabilidade demonstra responsabilidade com este recurso natural, proporciona 

economia nos gastos públicos com consumo de água, além de servir de modelo para 

prédios privados no município (como escolas privadas e estabelecimentos comerciais). 

É dentro deste contexto que se apresenta a atual proposta de trabalho. 

 

Proposta: 

Implantar sistema de captação, armazenamento e utilização de água da chuva na 

construção de novos prédios públicos municipais. 

 

Execução: 

• Em 2019 foi sancionada pelo Prefeito e publicada a Lei Municipal nº. 2.664, de 12 

de março de 2019 (ANEXO I). 

 

• Em junho de 2019 foram entregues os três primeiros prédios com sistema de 

captação de água da chuva: os Centros de Atenção Psicossocial (infanto-juvenil; 

adulto; álcool e outras drogas), vinculados à Secretaria da Saúde (ANEXO II). 

 

 
1 Fonte de informações: Cartilha “Agenda Ambiental da Administração Pública”. Ministério do Meio 
Ambiente. Disponível em: <https://www.mma.gov.br/estruturas/a3p/_arquivos/cartilha_a3p_36.pdf>. 
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• Os sistemas funcionam com calhas nos telhados, que captam a água da chuva e 

a armazena em cisternas localizadas na superfície lateral dos prédios. Esta água 

é utilizada em processos de limpeza das unidades, e outros usos menos 

exigentes. 

 

• Em janeiro de 2020 foram entregues duas unidades escolares com sistema de 

captação de água da chuva: as EMEFs Amador Aguiar (no bairro Parque Imperial) 

e Suzete da Costa e Silva Mariano (no bairro Jardim Maria Helena), vinculados à 

Secretaria da Educação (ANEXO II). 

 

Ferramenta de Comunicação: 

A comunicação desta iniciativa é feita por meio dos meios oficiais de comunicação, tais 

como Portal da Prefeitura e Jornal Oficial de Barueri. 
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Resultados: 

Os resultados são bastante significativos: 5 (cinco) prédios públicos com sistema de 

captação de água da chuva, sendo três unidades de atenção à saúde mental e duas 

unidades escolares. 

 

 

Barueri, 23 de setembro de 2020 
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ANEXO I – Lei Municipal nº. 2.664/2019 
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ANEXO II – Memorando nº. 193/2020, da Coordenadoria de Obras Civis  
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