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ESTRUTURA DO PROJETO 

1. Captação de Vida: Aproveitamento de Recurso Pluvial 

2. Introdução 

A atual sociedade vivencia a “Era do Consumo”, que de acordo com 

Cavalcanti (2011, p.14), é atribuída às características do desenvolvimento 

econômico, onde a materialização dos recursos naturais e obtenção de lucros nos 

produtos provenientes de tal ação, tornam-se indispensáveis ao prazer material dos 

integrantes do processo da globalização. 

Ainda em Cavalcanti (2011, p. 20), coexiste a importância em se falar sobre 

os Padrões de Consumo e a mudança que ocasionou a atual crise ambiental, 

mediante ao desenvolvimento sociocultural ao longo dos anos. Entretanto, aponta 

que ao mesmo tempo é inegável que o homem tenha tomado para si a 

conscientização dos danos e perdas ambientais pelos quais nosso planeta enfrenta. 

Ao refletir sobre a ética ambiental em uma sociedade, encontra-se em 

NALINI (2001, p. XXII), que a ameaça ao ambiente é questão eminentemente ética, 

desta forma cabe a sociedade os passos iniciais para que mudanças de 

posicionamento ético possam ser mais notórias em relação a preservação ambiental, 

pontuando desta maneira a conscientização observada por Cavalcanti (2011, p. 20). 

Nalini (2001, p. 39), nos cita a importância da água como principal recurso 

hídrico, apontando também que, a ascensão e o declínio de muitas das civilizações 

antigas estão ligadas ao “uso e abuso da água”. Entretanto, mesmo com tantos fatos 

históricos, ainda hoje enfrentamos a falta de água nos centros urbanos. 

A água que existe em nosso planeta hoje é a mesma que existia nas 

civilizações antigas, é preciso coordenar a reflexão sobre a importância de seu ciclo 

natural, considerando as condições vitais para que ele ocorre. Além disso, é 

indispensável que haja uma “radical e profunda transformação dos hábitos 

pessoais” (Nalini, 2001, p.41).  

O aproveitamento de águas pluviais, ou simplesmente água da chuva, para 

fins não potáveis, faz parte de medidas que devem ser tomadas mediante a tal 

colapso descrito anteriormente, e, visando o incentivo a captação deste recurso que 
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a Fundação José Lazzarini – Programa BATEA Batatais Educação Ambiental e 

Viveiro Florestal, apresenta o projeto Captação de Vida: Aproveitamento de 

Recurso Pluvial, destinado ao aproveitamento de água pluvial nas dependências do 

Centro de Educação Ambiental, ampliando as possibilidades de Educação 

Ambiental, dada a amplitude de nosso público alvo, bem como espelhando atitudes 

conscientizadas a classe empresarial e residencial, agindo sobre o efeito de dupla 

finalidade. 

 

3. Entidade/representação 

A Fundação José Lazzarini teve início em 21 de abril de 2003, quando as 

intenções de desenvolver ações no campo da educação, cultura, profissionalização 

e capacitação profissional às crianças e adolescentes tomaram corpo jurídico. O 

interesse dos idealizadores desta organização em desenvolver tais medidas surgiu 

da percepção de que, por motivos diversos como violência urbana, tráfico de drogas 

e ausência de oportunidades de emprego, os adolescentes da comunidade estavam 

apresentando problemas de relacionamento em seus grupos sociais, não se sentindo 

acolhidos e adotando posturas violentas. 

Para contribuir com o combate a este problema, a Fundação decidiu atuar 

fomentando o exercício da cidadania e de projetos de vida. De início, isto foi 

objetivado através do Projeto Social “Oficina Pinóquio”, voltado a adolescentes 

oriundos de famílias de baixa renda, em situação de vulnerabilidade social e com 

idade entre 15 e 17 anos e 11 meses, através de oficinas de marcenaria e pintura em 

madeira. Dando continuidade aos Projetos Sociais e com o objetivo de atender a um 

maior número de adolescentes, foi criado no ano seguinte, o segundo Projeto Social 

denominado “Comunidade do Pão” que atende a mesma faixa etária, desta vez, 

oferecendo oficinas de gastronomia em geral. 

No ano de 2007, passamos a atender adolescentes cumprindo medida de Liberdade 

Assistida - LA. Para isto, foi criado o Projeto “Comecemos” de Assistência Social e 

Psicológica, com oficinas diversas para os adolescentes e seus familiares até a 

recuperação e reinserção dos menores na sociedade. Vale ressaltar que, a coordenação 
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administrativa do Projeto “Comecemos” ficou sob a responsabilidade da Fundação José 

Lazzarini do ano de 2007 a 2012. A partir de 2013, a responsabilidade deste Projeto foi 

transferida para a entidade social Associação Batataense de Deficientes Físicos de 

Batatais - ABADEF. 

Ainda no ano de 2007, foi criado período integral, o projeto Escola de Educação 

Infantil e Ensino Fundamental “Campinho da Paz”, onde oferece ensino formal, 

diferenciado e de qualidade, cujo o olhar é voltado para a criança enquanto ser individual, 

destacando suas facilidades e estudando individualmente formas de atender as suas 

demandas pessoais afim de entender a criança como um todo e seu meio social para 

podermos desenvolver atividades multidisciplinares que lhe proporcione evolução 

educacional, intelectual e ético moral. Esse projeto atende crianças de 5 a 10 anos de 

idade, vindas de famílias de baixa renda, em situação de vulnerabilidade social, ou em 

que a mulher é a provedora do lar, e também está inserida no mercado de trabalho, 

necessitando assim, de um espaço onde seus filhos recebam cuidados o dia todo. 

No ano de 2015, a escola passou a ser período parcial, atendendo então, apenas no 

período da manhã, continuando com seu ensino formal, diferenciado e de qualidade. 

Ainda pensando na situação das famílias, criou-se o Projeto Social “Campinho em 

Movimento”, que também atende a faixa etária de 5 a 10 anos de idade, vindas de famílias 

de baixa renda, em situação de vulnerabilidade social, ou em que a mulher é a provedora 

do lar e também está inserida no mercado de trabalho, nesse projeto são oferecidas 

atividades socioeducativas, além de atendimento social e psicológico. O diferencial desta 

proposta está na preocupação com a formação integral das crianças atendidas, oferecendo 

cuidados com a parte humana da formação, fomentando o desenvolvimento do senso 

crítico, da garantia de direitos, da sensibilidade artística e cultural, além de hábitos 

saudáveis. 

No ano de 2008, criou-se o Programa BATEA - Batatais Educação Ambiental e 

Viveiro Florestal. Este programa surgiu da preocupação da Fundação José Lazzarini, com 

a formação integral e cidadã das crianças e adolescentes do município, percebendo na 

Educação Ambiental uma aliada neste desenvolvimento. Junto a isto, existia a inquietação 

da instituição em relação à degradação das áreas florestais nativas da região e o incentivo 
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do Ministério Público para que este programa fosse desenvolvido e consolidado. Ele é 

dividido em dois projetos: O Projeto Muda de Vida que produz mudas florestais nativas 

para reflorestamento, e o Projeto Uma Rede de Saberes que se subdivide em quatro 

subprojetos: “Meio Ambiente e Você Professor”  criado em 2008, direcionado aos 

professores oferecendo cursos de formação continuada e palestras ; “Cine BATEA” 

criado em 2011, que busca a discussão sobre temas ambientais por meio de vídeos e 

documentários direcionados à comunidade; e o subprojeto “Inovar”  criado em 2010, onde 

busca proporcionar Educação Ambiental de forma abrangente, para os alunos das escolas 

da rede municipal, estadual, particular e não formal de ensino, do município e da região 

por meio de atividades que utiliza o meio ambiente como tema central, e é direcionado 

para alunos da educação infantil ensino fundamental e ensino médio e o “Meliponário - 

Um olhar para o futuro”, criado em de 2015, o qual oferece atividades de meliponicultura, 

preservando e conservando, desta forma, espécies de abelhas nativas e indígenas sem 

ferrão, que serão fonte ampla de atividades de Educação Ambiental ofertada aos 

munícipes. 

No ano de 2010, foi implantado o Projeto Justiça Jovem, que encaminha estagiários 

do ensino médio e técnico para atuar nas diversas áreas do Fórum da comarca de Batatais. 

Esse projeto foi encerrado em dezembro de 2015. 

Em 2014, foram encerradas as oficinas de marcenaria e pintura em madeira do 

Projeto Social “Oficina Pinóquio”, sendo os adolescentes transferidos para o Projeto 

Social “Comunidade do Pão” que, ampliou suas atividades. 

Pensando em seus projetos sociais, a Fundação José Lazzarini, após várias reuniões 

realizadas ao longo dos anos de 2013 e 2014, pela Equipe Técnica do Projeto Comunidade 

do Pão, bem como com a Coordenação Geral e a Diretoria Executiva desta entidade, foi 

constatado a necessidade de alteração da faixa etária do público alvo atendido por este 

Projeto, pois é importante e necessário darmos sequência nos projetos desenvolvido por 

esta entidade, garantindo assim, melhor eficiência nos resultados obtidos pelos projetos, 

como também, o aumento da permanência das crianças e dos adolescentes atendidos por 

nós como um todo. 
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Posto isto, a Fundação José Lazzarini retomou o Projeto Social “Oficina Pinóquio”. 

Porém, agora com o título de Projeto Social “Pinóquio”, já que as atividades de 

marcenaria não fazem parte do cronograma de atividades do mesmo. Este projeto está 

inserido no âmbito da Assistência Social, que abrange a faixa etária de 11 anos à 14 anos 

e 11 meses, com a meta de 100 atendidos entre crianças e adolescentes, com atividades 

socioeducativas, respeitando a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais. 

Dessa forma, dando continuidade na faixa etária atendida pelo Projeto Social “Campinho 

em Movimento”. 

 

4. Justificativa do projeto 

O interesse pela captação de água pluvial para fins não potáveis, é eminente à 

reflexão sobre o uso consciente dos recursos hídricos bem como de uma reflexão sobre o 

não aproveitamento das águas da chuva. Tal reflexão, torna-se conjugal às questões de 

ética ambiental, orientando sobre a mudança que todos devem ter em relação ao declínio 

ambiental.  

Para compor a justificativa deste projeto, apresenta-se portanto o gráfico de média 

de chuvas anual da cidade de Batatais, do ano de 2016, com uma média anual de 1565 

milímetros: 

 

FONTE: https://pt.climate-data.org/location/34831/ - Acesso: 14/02/2016 

 

Pela a análise do gráfico e cálculo da área do telhado do Programa BATEA Batatais 

Educação Ambiental e Viveiro Florestal, conseguimos obter o seguinte resultado: 

https://pt.climate-data.org/location/34831/-
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Área do telhado do prédio principal: 30m x 10m x 1,5 = 450 m³ = 450.000 Litros 

Área do telhado da Estufa: 13m x 23m x 1,5 = 448,5 m³ = 448.500 Litros 

TOTAL: 898.500 LITROS por ano 

 

A demanda diária do viveiro de mudas do Programa BATEA é de 17 000 litros de 

água, oriunda de um poço de captação subterrânea. Com o projeto de captação de água 

pluvial, o uso da água do poço artesiano seria reduzido apenas aos meses com menor 

incidência de chuvas. Além do interesse em reduzir o consumo de água subterrânea do 

poço artesiano, o projeto Captação de Vida: Aproveitamento de Água Pluvial, agrega 

valores à Educação Ambiental já ocorrente, possibilitando novas experiências práticas 

aos usuários. 

 

5. Objetivos do projeto 

Objetivo Geral 

Proporcionar reflexão e inspiração para a população local, por intermédio de um 

projeto simplificado de captação de água pluvial para fins não potáveis, bem como gerar 

práticas e hábitos mais conscientes nos usuários das atividades de Educação Ambiental, 

além de todo o setor empresarial, colaborando desta forma com cartilhas explicativas e 

atividades. Para isso, foram definidos os seguintes objetivos específicos: 

Objetivos Específicos 

• Aproveitar a água pluvial para fins não potáveis; 

• Desenvolver atividades com a comunidade em geral, informatizando a todos os 

usuários sobre a possibilidade de adaptações para a captação de água pluvial para fins não 

potáveis; 

• Desenvolver materiais físicos e digitalizado para a disposição da comunidade de 

como aplicar um mecanismo para a captação de água pluvial para fins não potáveis; 

• Utilizar a estrutura aplicada no Programa BATEA para as atividades de Educação 

Ambiental permanentemente; 
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• Divulgar o material produzido em redes sociais, jornal, TV, rádio e demais 

veículos de comunicação, afim de atingir um maior número de pessoas; 

• Elaborar um plano anual, juntamente com o calendário ecológico, em que seja 

possível impulsionar os conhecimentos sobre a importância de aproveitamento do 

recursos hídricos; 

• Empreender futuras ações similares no âmbito empresarial, residencial e rural; 

• Evidenciar o trabalho de educação ambiental já realizado pelo Programa BATEA. 

 

6. Público alvo do projeto 

Setor Empresarial, residencial e rural, bem como toda a comunidade escolar e não 

escolar participativa das oficinas de Educação Ambiental ministradas pelo Programa 

BATEA, bem como visita da população em geral para conhecer o sistema de 

aproveitamento de água pluvial para fins não potáveis. 

7. Atividades/descrição/metodologia do projeto 

A metodologia exposta neste projeto define os caminhos que traçamos para 

concluir nossos objetivos. 

AÇÃO DESCRIÇÃO METAS RESULTADOS 

Elaboração 

escrita e levantamento 

de gastos para a 

aplicação do projeto 

Levantamento 

bibliográfico para a 

elaboração escrita do 

projeto e 

levantamento de 

gastos. 

Pleitear 

recurso do Fundo 

Ambiental de 

Batatais (FAB), 

mediante 

aprovação do 

COMDEMA. 

Resultado

s programados 

para 23 de 

fevereiro de 

2017. 

Adaptações da 

instalação do Prédio. 

Realizar 

adaptações 

necessárias para o 

Adaptações 

de estrutura física 

Resultado

s programados 

para o período 



  

Programa BATEA – Batatais Educação Ambiental e Viveiro Florestal 
Rua Vereador Alfeu Gasparini, 220 - Central Park 
Batatais/SPCEP:14300-000  Fone: 16.3761.7757 

e-mail: programabatea@funcacaojoselazzarini.org. 
WWW.batea.com.br 

 

aproveitamento de 

água pluvial. 

Instalação 

de calhas e rufos 

condutores de 

água pluvial para 

o abastecimento 

do(s) tanque(s). 

 

de março à abril 

de 2017. 

1ª Palestra 

“Aproveitament

o de água pluvial: a 

logística e a economia 

aplicada ao grande e 

pequeno setor” 

Abranger o 

público 

empresarial, 

sindicatos e afins, 

intermediando a 

possibilidade de 

futuras 

instalações do 

sistema de 

aproveitamento 

de água pluvial 

em outros 

âmbitos, 

multiplicando 

desta forma a 

conscientização 

de consumo de 

recursos naturais. 

Resultado

s programados 

para abril de 

2017. 

2ª Palestra 

“Aproveitament

o de água pluvial: 

uma oportunidade em 

conscientizar” 

Abranger o 

público do setor 

educacional e 

residencial, 

intermediando 

Resultado

s programados 

para novembro 

de 2017. 
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desta maneira a 

reflexão às 

práticas diárias. 

Desenvolviment

o da cartilha digital. 

Elaboração de 

uma cartilha digital 

explicativa sobre 

adaptações para 

aproveitamento de 

água pluvial. 

Desenvolve

r uma cartilha 

explicativa, para 

que os usuários 

possam construir 

suas próprias 

adaptações, 

sejam elas no 

âmbito 

empresarial ou 

residencial. 

Resultado

s programados 

para a metade 

do primeiro 

semestre do ano 

de 2017. 

Desenvolviment

o de um panfleto. 

Elaboração de 

um panfleto 

simplificado sobre 

algumas adaptações 

que possam ser 

utilizadas no dia a dia. 

Realizar 

uma tiragem de 

aproximadamente 

1000 unidades de 

panfletos para a 

disponibilização 

na sede do 

Programa 

BATEA, 

Secretaria de 

Meio Ambiente, 

Sindicato e 

demais lugares 

ligados à área 

ambiental. 

Resultado

s programados 

para a metade 

do primeiro 

semestre do ano 

de 2017. 
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Promover o 

projeto “Captação de 

Vida: Aproveitamento 

de Recurso Pluvial” 

de forma vitalícia. 

Programar a 

vitalidade do projeto. 

Alcançar os 

objetivos 

propostos pelo 

projeto. 

Renovar 

os votos com o 

compromisso 

de 

aproveitamento 

de recursos 

hídricos 

provenientes 

das chuvas 

anuais. 

 

8. Duração do projeto 

Instalação: 40 dias 

Palestras: 2 dias 

Atividades de Educação Ambiental: Permanente 

Durabilidades das instalações: Permanente 

 

9. Local de execução do projeto 

Programa BATEA – Batatais Educação Ambiental e Viveiro Florestal, localizado 

à Rua Vereador Alfeu Gasparini, nº 220, Central Park, na cidade de Batatais, Estado de 

São Paulo. 

 

10. Responsável pelo projeto e pela condução/desenvolvimento do projeto 

na unidade 

José Elder Rinhel – Presidente da Fundação José Lazzarini 

Raíssa Abirached Arantes – Coordenadora da Fundação José Lazzarini 

Fábio Ferreira Picinato – Biólogo do Programa BATEA 

 

11. Valor requerido 

O valor solicitado para a elaboração do projeto é de R$ 26.000,00. 
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12. Planejamento dos gastos  

AÇÃO PERÍODO CUSTO SUBTOTAL 

Compra de 

materiais brutos 

para a 

estruturação física 

De março à 

abril de 2017 
R$ 4.300,00 R$ 4.300,00 

Compra de 

dois Caixas de 

polietileno 15.000 

litros com tampa 

roscável/ ou um 

tanque de inox 

25.000 litros 

vedado 

De março à 

abril de 2017 

Polietileno:   

R$ 6.000,00 

(cada) 

Inox:  

R$ 15.000,00 

R$ 12.000,00 

 

 

 

R$ 15.000,00 

 

 

Bomba submersa 

 

De março à 

abril de 2017 

 

R$ 400,00 

 

R$ 400,00 

Instalação de 

calhas e rufos – 

Material e mão de 

obra 

De março à 

abril de 2017 
R$ 2.700,00 R$ 2.700,00 

Mão de obra 

do serviço 

(pedreiro) 

De março à 

abril de 2017 
R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 

Duas 

palestras 

trabalhando sobre 

a temática e a 

importância de 

Maio de 

2017 e Novembro 

de 2017 

R$ 300,00 

(Cada Palestra) 

R$ 50,00 

(Cada 

R$ 700,00 
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O plano financeiro tem por objetivo estabelecer custos que permitirá que o projeto 

“Captação de Vida: Aproveitamento de Recurso Pluvial” aconteça. 

 

13. Contrapartida da entidade  

• Elaboração de uma cartilha virtual explicativa sobre adaptações de edificação, 

para a captação de água pluvial para fins não potáveis, disponibilizando – a em meios 

virtuais, como na Página do Facebook e via e – mail. 

• Elaboração e impressão de um panfleto sobre adaptações de edificações, para a 

captação de água pluvial para fins não potáveis, disponibilizando – a na Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente, Sindicato Rural, CREA e demais órgãos competentes. 

 

14. Resultados esperados 

Os resultados almejados pela elaboração e execução deste projeto, correspondem a 

obtenção de visitas monitoradas, práticas e palestras ministradas, atividades de educação 

ambiental bem como o reflexo que permitirá na sociedade em geral, levando em 

consideração que um dos objetivos principais deste projeto é de servir como inspiração 

para a classe empresarial e residencial.  

 

 

 

adaptações 

similares na 

sociedade 

deslocamento do 

palestrante) 

Coffe Break 

para as palestras 

Maio de 

2017 

Novembro 

de 2017 

R$ 500,00 

(cada) 
R$ 1.000,00 

TOTAL Caixa R$ 23.600,00 

TOTAL Tanque Inox R$ 26.000,00 
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15. Avaliação dos resultados do projeto 

A avaliação do projeto acontecerá por intermédio dos resultados alcançados, com a 

análise das inspirações geradas pelo projeto e pela quantidade de público – alvo 

alcançado. 

 

16. Prestação das contas 

Será feita ao término do projeto, no início do ano de 2018. 
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Batatais, 23 de fevereiro de 2016. 
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ANEXO I – PROTÓTIPOS EMPRESARIAL INDUSTRIAL 
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ANEXO II – PROTÓTIPOS RESIDENCIAL 
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ANEXO III – PROTÓTIPOS RURAL 

 

 

 


