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RESUMO 

 

 
O presente artigo tem por objetivo apresentar o resultado obtido pela pesquisa 
realizada na cidade de Pirai do Sul/Paraná, na área urbana, com o tema:os usos 
múltiplos da água, bem como, um projeto desenvolvido através Programa de 
Desenvolvimento Educacional (PDE) junto aos alunos do 6º Ano do Colégio 
Estadual Jorge Queiroz Netto.Na primeira fase da pesquisa levantaram-se dados 
e informações sobre os principais usos da água pelos diferentes usuários, como 
indústrias, agropecuária, abastecimento humano entre outros, e paralelamente 
foram realizadas amostragem de água do rio Piraí para análise de alguns 
parâmetros físico-químicos. As coletas foram submetidas à análise no laboratório 
da concessionária de água local. Num segundo momento, de posse dos 
resultados da pesquisa, o trabalho envolveu uma turma de vinte e cinco alunos, 
mobilizados numa prática de educação ambiental. As atividades realizadas com 
os alunos permitiram uma compreensão sobre o ciclo natural da água, os usos 
múltiplos no município além da importância que os recursos hídricos têm à 
sociedade e aos ecossistemas. Dentre as conclusões preliminares pode-se 
afirmar que alunos perceberam a importância dos recursos hídricos tanto na vida 
das populações humanas quanto no equilíbrio dos ecossistemas em geral, e que 
a pesquisa, mesmo nas séries fundamentais é um caminho no qual as 
descobertas acontecem constantemente e as mudanças se fazem necessárias. 
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1 Introdução 

 

 

Uma observação mais atenta sobre a realidade do município de Piraí do 

Sul, o qual não dispunha de dados e informações suficientes para compreender 

as principais questões sobre os recursos hídricos e seus usos múltiplos, gerou 

uma proposta de pesquisa voltada ao levantamento destes dados e informações 

que pudessem subsidiar o ensino da geografia desta cidade. Inicialmente, 

buscou-se pesquisar os potenciais usuários dos recursos hídricos, situados na 

área urbana do município, com o objetivo de estabelecer os usos múltiplos da 

água. 

A realização da presente pesquisa destacou-se por dois importantes 

motivos: o primeiro diz respeito à importância da água como elemento 

fundamental à vida e ao planeta, pois como diz Gusmão (2012:01) “água um 

recurso natural necessário e indispensável às múltiplas atividades do homem e à 

sua própria sobrevivência”; e o segundo diz respeito à necessidade de se 

sensibilizar a população, em particular, os alunos do 6º ano B do Colégio Estadual 

Jorge Queiroz Netto, sobre os usos múltiplos da água no município de Piraí do 

Sul/PR. 

A metodologia de trabalho priorizou de um lado a revisão de literatura 

sobre o estado da arte dos recursos hídricos do município. Serviram de apoio 

referências bibliográficas sobre as características geoecológicas, a economia 

local, documentos oficiais, gentilmente cedidos pela administração municipal, 

como o Plano Municipal dos Recursos Hídricos de Piraí do Sul, 2009. Assim, 

destaca-se a grande contribuição, na montagem do estado da arte, a entrevista 

cedida pelo Sr. Ricardo Martins Szesz Filho, reconhecidamente como a pessoa 

que detém o maior conhecimento sobre a “vida do município”.  

Para a obtenção de dados e informações sobre os usos múltiplos e os 

usuários potenciais de água, organizou-se um questionário-entrevista, constituído 

de questões abertas e fechadas, o qual foi aplicado ao conjunto de indústrias, 

potencialmente usuárias de água, num total de quatorze, e ainda, aos órgãos e 

instituições privadas e públicas, como Secretarias Municipais, Sindicatos, ligados 
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às atividades primárias de agropecuária e às empresas prestadoras de serviços 

vinculadas ao turismo e lazer, sediadas no município. 

Assim, articulou-se uma entrevista com o engenheiro agrônomo Miguel 

Hauer da EMATER (Empresa De Assistência Técnica e Extensão Rural) local, 

responsável pelo setor agropecuário e responsável pela Secretaria da Saúde da 

cidade, levantou-se informações sobre as possíveis doenças vinculadas com a 

água e alguns dados fornecidos no ano de 2010. 

Na Secretaria do Turismo investigou-se sobre as atividades promovidas 

pelo município relacionadas ao turismo, uma relação de locais com vocação ao 

turismo e lazer. 

Os dados sobre as condições de portabilidade da água em Piraí do Sul 

foram obtidos através de coletas de água em 02 pontos do rio Piraí e analisados 

no Laboratório da SANEPAR (Companhia de Saneamento do Paraná) local. 

Neste panorama desenvolveu-se a Implementação do Projeto de Pesquisa 

durante o segundo semestre do ano letivo de 2011, tendo uma carga horária de 

32h/a, sendo estas horas divididas em 8 dias com duração de 4 horas.  

Os encontros para a realização do projeto constituíram-se de atividades 

teórico-práticas, nas quais participaram efetivamente os vinte e cinco (25) alunos 

da turma 6º ano do turno vespertino.  

Dentro do conjunto de atividades propostas e realizadas ressaltou-se  

como resultados, de um lado os dados e informações sobre os usos múltiplos da 

água no município e, por outro, as atividades desenvolvidas pelos alunos durante 

a implementação. 

Quanto à coleta de informações por meio de levantamento de campo junto 

às empresas, indústrias e estabelecimentos, e pelas entrevistas com os 

responsáveis pelos órgãos públicos e ou de outras instituições, permitiram definir 

que ao lado do abastecimento público, o setor industrial é o maior usuário local de 

recursos hídricos, seguido da agropecuária. 

As atividades turísticas podem ser incluídas como um dos setores da 

economia apoiada nos recursos hídricos, como se destaca o lazer nas 

cachoeiras. 

E, em relação às atividades de Implementação Pedagógica na Escola os 

resultados se expressam nos trabalhos produzidos, tais como cartazes, mapas, 
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desenhos, entre outros. Os materiais foram expostos para que toda a comunidade 

escolar pudesse ter acesso e compartilhassem deste momento diferenciado no 

cotidiano escolar. 

Neste sentido, ressalta-se que o ensino da Geografia, mesmo nas séries 

fundamentais, deve estar apoiado no conhecimento do “Lugar” para fortalecer o 

sentimento de pertencimento, responsabilidade, para iniciação à pesquisa sobre 

este “Lugar”. O conhecimento adquirido ganha um sabor de conquista, de 

renovação, da busca do desconhecido, e principalmente da mudança de 

comportamento. 

 

2 OS RECURSOS HÍDRICOS:consumo, conservação e cidadania. 

 

De acordo com LA RIVIÉRE apud FREITAS (2012, p.01), “o futuro da 

espécie humana e de outras espécies pode ficar comprometido a menos que haja 

uma melhora significativa na administração dos recursos hídricos terrestres”. 

O Brasil é um país privilegiado: tem muita água doce. A Bacia Amazônica 

abriga 1/6 da água doce que corre na Terra, mas muitos rios já secaram por falta 

de cuidados: desmatamentos em suas nascentes, assoreamento de suas 

margens, desertificação, etc. Atualmente, o nível das águas dos rios brasileiros é 

a metade do que se encontrava há 50 anos e poucas pessoas conseguem 

perceber que a água - "que vive caindo do céu" - pode um dia acabar.  

A água ainda é importante para a sobrevivência do homem: o corpo 

humano é constituído por 80% de água, sendo ela a responsável pelo transporte 

de nutrientes e substâncias para dentro e fora das células, além de controlar a 

temperatura corporal e eliminar substratos tóxicos advindos do metabolismo 

energético.  

Quem joga lixo na água não tem consciência do mal que faz: o papel 

demora de três a seis meses para se decompor; o nylon, mais de 30 anos; o 

pano, de 6 a 12 meses; o plástico e o metal, mais de 100 anos; o filtro do cigarro, 

mais de cinco anos, etc. Muitos países enfrentam sérios problemas de falta de 

água potável e importam água potável. O homem não pode viver sem água e, 

principalmente, sem água limpa. Nesta perspectiva, faz-se necessário sensibilizar 
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toda a comunidade escolar sobre o uso racional da água, na busca incessante de 

se preservar este tesouro inestimável para as gerações futuras. 

 

 

2.1 Os recursos hídricos e os usos múltiplos 

 

"Usos múltiplos" da água referem-se aos usos para várias atividades 

simultaneamente: a água de um lago pode ser utilizada ao mesmo tempo para 

abastecimento público, recreação, turismo e irrigação. Evidenciam-se outras 

formas de consumo nas quais se utilizam água: consumo humano ou doméstico, 

o consumo agrícola, o consumo industrial, o uso em atividades recreativas.  

A água para consumo humano ou doméstico se utiliza na alimentação, o 

asseio pessoal e na limpeza da casa e dos utensílios ou roupas, na lavagem de 

automóveis e na irrigação de jardins. O consumo médio da água é mais ou menos 

de 120 litros diários por pessoa. No entanto, esta quantidade depende das 

condições de nossa casa, da instituição ou instalações onde trabalhamos e das 

atividades que se realizam nelas. 

Estima-se que a distribuição do consumo médio diário de água, por 

pessoa, é aproximadamente a seguinte: 36% na descarga do banheiro; 31% em 

higiene corporal; 14% na lavagem de roupa; 8% na rega de jardins, lavagem de 

automóveis, limpeza de casa, atividades de diluição e outras; 7% na lavagem de 

utensílios de cozinha, e 4% para beber e alimentação. 

Na observação do vaso sanitário se usa a maior quantidade de água, 

portanto devem-se buscar equipamentos de baixo consumo para que a 

quantidade de água descarregada por vez seja a menor possível. As pessoas 

acostumadas a receber diariamente água potável, às vezes, não percebem seu 

verdadeiro valor, esquecem que um pequeno vazamento ou mau estado das 

instalações sanitárias pode ser origem de um enorme desperdício de água e 

dinheiro. 

Diante desta situação, notou-se o favorecimento da poluição e a 

contaminação das águas superficiais. A contaminação da água dá-se pela 

introdução de microrganismos, substâncias químicas e/ou resíduos no meio 
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ambiente numa concentração superior para desequilibrar as características desse 

meio. 

Na água poluída, quando as suas características e qualidades se deparam 

alteradas prejudicando tudo o que dela depende: animais, plantas e solo. O que 

causa a poluição da água está na origem dos poluentes, pois estes são resíduos 

gerados nas mais variadas atividades antrópicas que causam um impacto 

ambiental negativo. Desses poluentes, os mais importantes são os agentes 

infecciosos, matéria orgânica, produtos químicos orgânicos e inorgânicos, 

nutrientes vegetais, materiais radioativos, sedimentos e o calor. Devido à 

capacidade de transporte a água tem sido utilizada também para lançamento de 

resíduos. Da pia da cozinha, do vaso sanitário e dos ralos partem canos que 

conduzem a água misturada com resíduos para tubos que formam os canais de 

esgoto da cidade. Todo este material segue em tubulações maiores até estações 

de tratamento. 

A água contaminada industrialmente contém compostos químicos, 

geralmente resíduos, que são transportados e podem se transformar em produtos 

danosos à saúde não só de seres humanos, mas de outros organismos. Embora 

existam leis que proíbem lançamentos de resíduos sem tratamento, muitas 

indústrias continuam despejando produtos químicos, substâncias tóxicas e 

mesmo objetos maiores sem controle. Em áreas rurais onde, em geral,não existe 

rede de esgoto, os resíduos são lançados em fossas. 

 A fossa é um buraco cavado no quintal, onde o material lançado 

permanece até ser decomposto e mineralizado. As bactérias atuam 

transformando os resíduos orgânicos que depois se infiltram pelo solo, 

completando a purificação. Seres patogênicos, geralmente microscópicos, como 

bactérias e vírus, são encontrados na água onde não há tratamento de esgoto 

doméstico. Pessoas doentes liberam através das fezes e urina microrganismos 

que continuam vivos e podem infetar outras pessoas, também, algumas doenças 

como cólera, pólio e hepatite são transmitidas pela água. 

A agricultura utiliza água na irrigação e para lavar locais onde ficam os 

animais e embalagens de pesticidas, geralmente tóxicos. A atividade agrícola, 

pode causar poluição da água, através do escoamento de água contaminada para 

um rio ou infiltrando-se até atingir lençóis de água subterrâneos. A utilização da 
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água nas atividades humanas, sem que haja um devido tratamento para resíduos 

domésticos, industriais e agrícolas, pode provocar uma série de problemas, como 

a transmissão de doenças, contaminação e poluição de rios e da água 

subterrânea. 

 Neste contexto, o surgimento da questão ambiental nas últimas décadas 

está associado à perda da qualidade de vida da população em função da 

insustentabilidade do nosso modelo de sociedade. 

Numa residência, a energia elétrica e a água devem ser utilizadas com 

sabedoria. Optar por lâmpadas e eletrodomésticos com menor gasto de energia. 

Muitas vezes compramos um produto mais barato que após um determinado 

tempo de uso se tornará mais caro por elevar a conta de luz. 

Quanto à água, fechar a torneira ao se ensaboar no banho, lavar as mãos, 

fazer a barba ou escovar os dentes reduz sensivelmente o consumo de água. 

Devemos pensar na quantidade de água que é desperdiçada no simples ato de 

escovar os dentes com a torneira aberta, que pode chegar a 20 litros.  

Não lavar o carro ou o quintal com mangueira também ajudam a reduzir o 

gasto de água. Captar a água da chuva para regar as plantas e a da máquina de 

lavar roupa para limpar o quintal são formas de reaproveitamento. 

 

 

2.2 PIRAI DO SUL: caracterização histórica e geográfica 
 

O termo Piraí provém da língua tupi-guarani, onde Pira significa peixe, e 

y, significa água, ou seja, rio do Peixe. Mantendo a tradição da toponímia da 

maioria dos municípios brasileiros, o nome tem sua origem geográfica em 

referência ao rio Piraí que banha o município. O termo Sul é para torná-lo 

diferenciado do município homônimo localizado no estado do Rio de Janeiro.  

(Municípios Brasileiros em Revista, 1978) 

Localizado na região centro-oriental do Estado do Paraná, o município de 

Piraí do Sul tem seu marco de referência geodésica assinalando 49º 56’55” W e 

24º 31’34” S. Importante cidade dos Campos Gerais, faz parte dos municípios que 

compõem a Rota dos Tropeiros, cujo fato histórico originou-se do descanso de 

tropas nessa região, no passado. 



8 

 

 

Atualmente, limita-se com os municípios de Castro (S); com Jaguariaíva 

(NW e E); Doutor Ulysses (SE); Arapoti (N) e com Tibagi e Ventania, (SW) 

estendendo-se por 64,3km de oeste para leste e 45,0km de sul para norte, 

distribuídos em 1.403 km² (IPARDES, 2012), comportando uma população 

estimada em 2010 de 23.425 habitantes, dos quais 31,25% na zona rural. A 

densidade demográfica é de 14,50 hab./km² (IBGE, 2010) 

A economia local está apoiada no setor primário – agropecuário, tendo  a 

agricultura como principal atividade no município, seguido pelo setor secundário - 

indústrias de construção, celulose, manutenção industrial entre outras. 

De acordo com dados fornecidos pelo CENSO AGROPECUARIO, 2010, 

em entrevista com Miguel Hauer, a agricultura do município está baseada 

principalmente nas culturas de grãos como: milho, soja, feijão, trigo e aveia. A 

pecuária predomina com frangos, suínos e gado leiteiro. 

Historicamente, segundo FANCHIN, (1989, p. 19-22), durante o século XVI, 

o local onde hoje se localiza o município de Piraí do Sul, era um ponto de parada 

e descanso de tropeiros, que transportavam gado e muares de Viamão, no Rio 

Grande do Sul, para Sorocaba, no estado de São Paulo.  Remonta a este tempo o 

local onde hoje se encontra o Santuário de Nossa Senhora das Brotas, pois era o 

lugar preferido pelos tropeiros como estação de pernoite e repouso, e onde era 

possível encontrar pasto e água para tropa e tropeiros. 

 Em visita local, observa-se um belíssimo bosque, o qual é utilizado como 

área de lazer e peregrinação de fiéis. Evidencia-se, neste lugar, a presença de 

uma capela cercada pela vegetação gramínea tornando a paisagem de grande 

atrativo turístico. O primitivo nome da localidade foi o de bairro da Lança,tirado de 

uma das primeiras famílias que habitavam o lugar. Nos meados do século XIX, os 

moradores do Bairro da Lança erigiram a capela do Senhor Menino Deus, e, em 

torno do novo templo foram erguendo vivendas que formaram a povoação da 

Lança. 

Em 1872 foi criada a Freguesia de Pirahy e em 1881 foi elevada à 

categoria de vila, passando a categoria de município em dezembro de 1943 com 

o nome de Piraí-Mirim. Finalmente, pela lei estadual nº2, de 11 de outubro de 

1947 foi alterada a denominação para Piraí do Sul.  
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2.3Características Geoecológicas  

 

Segundo o PMRH (2009), o município está situado nazona subtropical, 

numa latitude ao sul do Trópico de Capricórnio, tendo, por isso um clima tipo Cfb, 

(Köppen), caracterizado por verões frescos e invernos com geadas severas e 

frequentes.Por sua vez, de acordo com CRUZ (2007), o clima nos Campos 

Gerais, e por conseguinte, também no municipio, mediante dados mais recentes e 

recursos mais avançados, pode ser identificado segundo a classificação de 

Köppen como Cfa e Cfb. 

Em relação às condições pluvais regionais tem-se que as chuvas, no 

município são de origem frontal e de acordo com  de monitoramento pluviométrico 

do Instituto Agronomico do Paraná (IAPAR), é possível caracterizar a precipitação 

média anual entre 1400 a 1600 mm (UEPG – 2003:46) 

Em relação às condições geológica-morfológica, o municipio apresenta 

uma peculiaridade dada a sua posição na trasição entre o Primeiro e o Segundo 

Planalto Paranaense, assinalando uma forte influência dos movimentos tectônicos 

- Arco de Ponta Grossa - e da modelagem pelos sistemas hidrográfico e 

bioclimático ao longo da Era Cenozóica, periodo Holocênico (MAACK 

,1981&MELO & MENEGUZZO, 2001) 

O município insere-se num contexto geológico diversificado e complexo, 

haja vista a ocorrência de litologias com idades entre o Proterozóico Superior e 

Juro-Cretáceo, capeadas por extensa cobertura inconsolidadas e depósitos 

aluviais quaternários. Compreende rochas metamórficas, ígneas e sedimentares 

pertencentes ao Escudo Paranaense e rochas sedimentares da Bacia do Paraná. 

(MELO et al 2007) 

O embasamento cristalino é representado em Piraí do Sul por metamorfitos 

dos grupos Açungui e Itaiacoca, granitos do Complexo Granítico Cunhaporanga e 

por rochas vulcano-sedimentares pretencentes ao Grupo Castro. (MELO et al 

2007) 

As rochas sedimentares da Bacia do Paraná que ocorrem em Piraí do Sul 

pertencem à supersequência Paraná, depositada no siluro-devoniano. Na 

transição entre o Jurássico e o Cretáceo (± 120 M.A.), deformações tectônicas 
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intensas afetaram as rochas da região originando falhas e fraturas, muitas das 

quais alojam diques e soleiras, principalmente de diabásio.(MELO et al 2007) 

Ainda, de acordo com MELO & MENEGUZZO (2001 p.419-421),  Piraí do 

Sul tem parte de seu território no Segundo Planalto, no reverso da Escarpa 

Devoniana,  cujo relevo de cuesta apresenta feições características desenvolvidas 

sobre os terrenos da Formação Furnas (Siluriano-Devoniano). Aí, aparecem 

canyons e trechos dos rios com inúmeras cachoeiras e uma paisagem de 

topografia suavemente ondulada, formada por um conjunto de colinas.  

Por essas razões, o relevo de Piraí do Sul é rico em formas e feições 

dentre as quais pode-se destacar a serra das Furnas, serra das Pedras, serra da 

Taquara, serra de Piraí, entre outras. 

No que se refere à rede hidrográfica, os rios que cortam e banham o 

municipio  pertencem  à  bacia do rio Paraná.  

Localmente, tem-se o Rio Iapó, cujas nascentes se encontram no município 

de Piraí do Sul tendo, ao longo de seu curso um importante  trecho com forte  

controle estrutural onde  se localiza o Cânion do Rio Iapó ou Guartelá, com 32 km 

de extensão. Importante ponto turístico da região dos Campos Gerais. 

... afluente da margem direita do Tibagi é um rio antecedente que, 
provindo do Primeiro Planalto Paranaense, atravessa a Escarpa 
Devoniana através de imponente canyon retilíneo (Guartelá) de direção 
NW-SE, controlado por estruturas rúpteis associadas ao eixo do Arco de 

Ponta Grossa (UEPG – 2003:55). 

 
Como afluente do Iapó, o Rio Piraí tem uma direção aproximada de NE a 

SW, percorrendo em paralelo ao rio Iapo. Como um de seus afluentes o Rio Butiá 

pela margem direita, o Rio Piraí ao cruzar pela parte oeste da área urbana de 

Piraí do Sul, fornece água para o abastecimento da população urbana, a partir do 

ponto de captação da SANEPAR, situado nas proximidades do Bairro das Brotas.  

O curso do rio é marcado por pequenas quedas de água, assinalando o controle 

estrutural das rochas do embasamento e das formações que constituem a borda 

oriental da Bacia Sedimentar do Paraná (MINEROPAR, 2007). 

De acordo com MAACK (1981, p.29), dois tipos de paisagem vegetal 

ocorrem no Paraná: florestas e campos e as florestas que se subdividem em 

tropicais e subtropicais. Os campos em limpos e cerrados. Os campos limpos 

ocorrem sob a forma de manchas, sendo a mais extensa chamada de Campos 
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Gerais.  Essa porção é revestida por campos majoritariamente ao longo da 

Escarpa Devoniana e tem determinado em grande parte a ocupação humana e 

tipo de atividade econômica na região desde o século XVIII (MORO & CARMO, 

2007). Assim, a vegetação do municípiode Piraí do Sul está incluída no bioma 

floresta Mista Montana (FOM), numa área de transição entre o primeiro e o 

segundo planaltos paranaenses. 

O mapa a seguir demonstra a rede hirográfica do município de Piraí do Sul: 

 

 
Figura 01: Recursos hidricos de Pirai do Sul 

 

 

3 PIRAÍ DOSUL:os resultados obtidos pela pesquisa e implementação  

 

3.1 Sobre os usuários de água  

 

A indústria, através das atividades desenvolvidas em seu interior, 

representa um setor de grande atividade e usuário de água. Dessa forma, se faz 

necessário estar atento aos meios disponíveis para se utilizar de forma eficiente 

esse recurso natural. Um demonstrativo abaixo revela algumas das principais 

indústrias locais que utilizam maior quantidade de água na produção: 
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- Iguaçu Celulose e Papel S/A, localizada na Rod PR 151, s/n km 172, consome 

do rio Piraí o volume de 406m³/h. Após tratamento a água é novamente lançada 

no rio Piraí. 

- Ippel Equipamentos Ltda.: estende a fabricação da linha de produtos para 

máquinas para papel e preparo de massa, consome água via Sanepar para testes 

hidrostáticos em equipamentos que chega a um volume mensal em torno de 

20m³, lançando seus resíduos diretamente no esgoto. 

- Swedish Match do Brasil S/A – Fábrica de Palitos de Fósforos, utiliza água 

proveniente de poço artesiano e da Sanepar no processo de vapor nas caldeiras 

e para uso comum. Não forneceram volume de água gasto p/ produção. Após 

tratamento o esgoto é lançado em rede da Sanepar. 

- Metalúrgica Rio Pequeno – produzem equipamentos e implementos para papel e 

celulose,consomem água da Sanepar e despejam os detritos em fossa. 

- Cerâmica Contorno (olaria) – retiram a água de “olho d’água” que usam para 

umedecer a terra e formar argila e lançam seus esgotos em fossa. 

- Farinheira Ervino Werzel – água da Sanepar lançada em esgoto comum. 

- Madeiras Vezaro LTDA – usam água de nascente da Serra 

- Farinheira Cristina – produção terceirizada 

- Ferraz Indústria e Comércio de Madeiras – usam água para molhar a terra para 

acomodar a madeira serrada. 

- Laminadora La Matos- Madeiras LTDA – possuem poço artesiano e represa. 

- Marcenaria Santa Terezinha – utilizam água da Sanepar. 

- Marmoraria Brozoski – a água vinda pela Sanepar é utilizada para corte de 

granito na serra, sendo que fazem o reuso. 

- Olaria Miguel Krubniki C&A LTDA – água somente para o consumo, vinda por 

gravidade, sendo que usam a energia elétrica nas máquinas. 

- Cooperativa Agropecuária Castrolanda – localizada na rodovia PR 151, fabrica 

ração e beneficiamento de cereais. Utilizam a água para vapor das caldeiras de 

poço artesiano que bombeia 120.000 litros, seus resíduos são utilizados como 

adubo orgânico. 

- Marcenarias autônomas: Edson Gasparetto, Móveis Mattos, Ronaldo Queji. A 

maioria dos proprietários relataram que usam água para consumo e os resíduos 

são vendidos ou doados para produtores rurais. Apenas a Marcenaria Mattos 
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relatou que não sobram resíduos, pois a matéria–prima utilizada é trazida de fora 

do município sob medida. As máquinas utilizadas na produção são movimentadas 

por meio de eletricidade. 

 

 

3.2 Da Implementação da Pesquisa na Escola 

 

 

Durante a implementação do Projeto foram realizadas verificações de 

avanço com base no Plano de Implementação. As ações do Projeto foram objeto 

de estudo específico, de acordo com a legislação ambiental vigente e aplicável – 

federal e estadual, considerando os requisitos e condições exigíveis para cada 

tipologia de intervenção. 

Notou-se que os resultados foram positivos, embora muitos dados 

fornecidos eram apenas amostras, visto que a situação atual dos dados coletados 

já possam estar alterados. 

Neste contexto, a implementação do projeto de pesquisa foi realizada 

durante o segundo semestre do ano letivo de 2011, tendo uma carga horária de 

32h/a, sendo estas horas divididas em 8 encontros de 4 horas. 

 

 

1º Encontro 

  

No mês de agosto foram iniciadas as atividades do projeto, sendo que no 

primeiro momento foi exposto o filme “Planeta água” para chamar a atenção dos 

alunos sobre o tema e posteriormente houve uma discussão, e eles relataram 

espontaneamente o que mais chamou a atenção sobre o que assistiram.  

Aplicou-se um questionário investigatório para que os alunos 

respondessem sobre o uso da água de um modo geral, houve apresentações 

escritas e orais. 

Em seguida solicitou-se que os alunos trouxessem para o próximo encontro 

a conta da água de suas residências para verificação posterior dos parâmetros de 
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portabilidade. Houve muita resistência por falta de informação sobre o objetivo do 

uso do demonstrativo, uma vez que muitos concluíram que seria uma forma de 

controle do uso da água. 

 

2º Encontro 

  

No mês de setembro, na segunda reunião para dar continuidade ao projeto 

foi exposto o mapa da hidrografia do município na TV multimídia, como não ficou 

nítido, o mapa convencional foi exposto na sala de aula para que os alunos 

localizassem o principal rio que abastecem Piraí do Sul/Pr. Após essa atividade 

foi realizada uma leitura sobre os aspectos geográficos e históricos do município 

registrados no caderno temático que já tinha sido produzido.  

 

3º Encontro 

 

Este encontro ultrapassou as horas previstas porque no desenvolvimento 

apresentou-se muitas ilustrações, com vários recursos tornando o dia bem 

proveitoso. Utilizou-se o link: http://www.cricketdesign.com.br/abril/ciclodaagua 

(ciclo da água) e em seguida os alunos produziram um texto escrito e ilustrado 

sob o tema: A importância da água como fonte de vida. 

A partir desse momento foi sugerido uma Saída de Campo para os alunos 

conhecerem o rio Piraí e realizar a coleta da água para futura análises. 

 

4º Encontro 

  

Durante o mês de setembro visitou-se o Rio Piraí no bairro Itiberê, na 

cidade de Piraí do Sul, onde os alunos coletaram água, em seguida foram até a 

SANEPAR a fim de acompanhar a sua análise. Após as explicações do técnico 

que nos conduziu ao laboratório os alunos realizaram questões livres sobre o 

tema e retornaram à escola, tiveram um momento para a realização de resposta 

de um questionário direcionado sobre o que eles vivenciaram. A ideia original era 

visitar a captação no bairro das Brotas, porém o funcionário responsável pela 

segurança do local não compareceu naquela data.  

http://www.cricketdesign.com.br/abril/ciclodaagua
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Figura 02: Aluno do 6º Ano coletando água do Rio Piraí, Bairro Itiberê, Piraí do Sul/PR 

Fonte: arquivo pessoal, Setembro de 2011. 

 

 

5º Encontro  

  

Durante o mês de outubro o contato com os alunos prosseguiu com a 

leitura envolvendo os usos múltiplos da água no município, complementaram-se 

as leituras e discussões dos encontros anteriores. Os alunos responderam o 

questionário com o tema: A água no cotidiano, e sugeriu-se uma pesquisa sobre 

os usos múltiplos da água com os temas divididos em equipes, sendo que os 

resultados da pesquisa foram expostos para as demais 6º anos que não 

participaram do projeto. 

  

 

6º Encontro 

 

 

A sequência do projeto no início de novembro objetivou a realização de um 

teatro no papel, sendo distribuídos 5m de papel pardo divididos em cinco (5) 
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espaços, onde cada equipe realizou a pesquisa com o tema previamente 

sorteado. Gradativamente as equipes sem uma saber o que a outra esta fazendo 

realizou suas atividades dobrando a parte que já haviam concluído. Como o 

tempo foi pouco para a conclusão dos trabalhos, estes mesmo seguiram para 

término num outro momento. 

 

 

7º Encontro  

  

 

O trabalho foi exposto no 6º ano A, com a permissão do professor da aula 

do momento, sem demonstrar timidez, as equipes participaram ativamente da 

proposta, sendo que apenas uma (01) equipe não participou do trabalho. Numa 

data posterior a equipe que não tinha realizado o trabalho teve um prazo pré-

estipulado para a conclusão e realizou satisfatoriamente. 

 

 

8º Encontro 

  

No encontro seguinte, mediante a observação da conta da água das 

residências de dois (02) alunos voluntários, foi discutido a qualidade da água 

distribuída no município, eles relataram que a água não tem um sabor agradável. 

Observaram onde se verifica a turbidez, cor, produtos químicos utilizados no 

tratamento e coliformes totais e termo tolerantes. De acordo com os 

demonstrativos dos alunos a água está adequada ao consumo humano, 

verificaram que podem acompanhar o tratamento da água pelo site 

www.sanepar.com.br descrito no verso do boleto da conta da água, e ainda 

apontaram formas de se evitar o desperdício já que existe uma metragem 

estabelecida para a economia da água. 

Encerraram-se as atividades visitando um rio próximo da escola, 

verificando a situação de conservação do mesmo, esquecido, todo cheio de 

entulhos, em meio a diversas moradias. Os alunos foram lembrados, que esse 

http://www.sanepar.com.br/
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pequeno rio já foi no passado um exuberante moinho d’água, como viram numa 

foto antiga exposta na TV multimídia. 

 

 

 

 

Figura 03: Os alunos da 6º ano observando um córrego 
Fonte: arquivo pessoal, outubro 2010  

 

 

Nos comentários finais buscou-se a conscientização dos alunos sobre até 

que ponto vale a pena sacrificar a natureza em prol das necessidades humanas, e 

que o desenvolvimento do município pode e deve acontecer desde que seja de 

modo sustentável, sem causar impacto ambiental tão significativo. 

 

 

4 Conclusão 

  

 

Após a implementação do projeto, obteve-se um quadro atualizado dos 

usos da água no município de Piraí do Sul, e, com o trabalho de textos dos alunos 

produziu-se informações não constantes em livro ou informativo, contribuindo 
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para ampliação e renovação de conhecimentos, tendo como tema: usos múltiplos 

dos recursos hídricos de Piraí do Sul. 

O projeto de trabalho apontou outra maneira de representar o 

conhecimento escolar baseado na aprendizagem da interpretação da realidade, 

orientada para o estabelecimento de relações. O desenvolvimento de estratégias 

de indagação, interpretação e apresentação do processo seguido ao estudar o 

tema água e o problema. Devido sua complexidade, favoreceu o melhor 

conhecimento dos alunos, de si mesmo e do mundo em que estão inseridos, 

privilegiando a busca de uma sociedade realmente sustentável. 

Assim, o resultado obtido com o projeto foi satisfatório, pois a principal 

meta a ser atingida foi sensibilizar na maior parte dos alunos sobre a importância 

do bom uso da água e como esta vem sendo gerenciada no município. Percebeu-

se o interesse de boa parte dos alunos pela continuidade desse trabalho no 

retorno às aulas no início deste ano, devido aos bons resultados que projeto 

atingiu em  todas as turmas da mesma série do colégio. 

No entanto, este trabalho é o início de muitas discussões e pesquisas que 

surgirão ao longo das gerações, é um grande desafio que deve ser 

constantemente repensado no cotidiano escolar, na busca de novos 

conhecimentos e alternativas para o uso múltiplo da água. 
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