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RESUMO
Água potável é aquela que reúne características adequadas que a torna própria para
o consumo humano e, portanto, deve estar livre de qualquer tipo de contaminação.
Constitui-se num bem que a natureza nos oferece e que na maioria das vezes não
está sendo valorizada pela sociedade que dela necessita para uma adequada
qualidade de vida e também para o desempenho de todas as atividades que realiza.
A presente teve por finalidade subsidiar os alunos do 2º ano B do Ensino Médio do
Colégio Estadual Comendador Geremias Lunardelli com atividades relacionadas
com a proteção de nascentes, como estas são formadas, o ciclo hidrológico, a
poluição e o desperdício, bem como conscientizar da sua vital importância em uma
propriedade, bem como sua contribuição para formação e manutenção de bacias
hidrográficas. Procurando despertar, tanto no educando, quanto da comunidade
como um todo para a necessidade de criar atitudes, que garantam a qualidade e
sustentabilidade da água que brota do subsolo, tanto em nosso município, como no
planeta, pois o meio ambiente é formado por elos que não podem ser quebrados ou
interrompidos.
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1 - INTRODUÇÃO

A água potável é um bem que a natureza coloca à nossa disposição, e
constitui-se em recurso natural de altíssimo valor social, econômico e estratégico, já
que sempre desempenhou função essencial, pois possui as mais diversas
finalidades e satisfaz todas as necessidades básicas dos seres humanos, dentre
elas: saúde, produção de alimentos, gera energia, irriga as mais diversas culturas
agrícolas, participa dos diversos processos de produção, inclusive nos proporciona
também o lazer, entre outras utilidades. Sabemos que o Brasil abriga 12% de toda
água doce do planeta, porém, mais de 70% das reservas do País se encontram na
Amazônia e que devido a essa aparente abundância, esse recurso sempre foi
tratado como se jamais fosse se esgotar. Porém, na situação alarmante em que se
encontra o planeta, devido ao uso inadequado dos recursos naturais, a água
aparece como fator limitante para o desenvolvimento social e econômico de diversas
nações, e no caso específico do Brasil, a crise energética, que coloca em evidência
nossa capacidade de produção, e até mesmo para nossas necessidades mais
essenciais como consumo residencial. Diante dessa extrema situação, fica clara a
necessidade de uma tomada de decisão para que esse quadro não se torne
irreversível, podendo, inclusive, comprometer a própria sobrevivência das espécies.
Partindo do princípio de que a sociedade descreve uma trajetória de
evolução, que criou as condições adequadas para o advento da Revolução
Industrial, houve um acelerado crescimento, tanto populacional, como do consumo
de recursos naturais, o que nos levou a atual situação de vulnerabilidade. Portanto
justifica-se a necessidade de inserirmos nos conteúdos escolares a proteção de
nascentes, devido ao fato destas constituírem uma das principais fontes de água
doce do planeta e deve ser tratada como item de maior importância existente em
uma propriedade, pois são fontes de manutenção da vida em todas suas formas de
manifestações.

1.1 - PROBLEMA/PROBLEMATIZAÇÃO:

No ano de 2012, ocorreu um fenômeno atípico na região centro-sul do Brasil,
onde a precipitação de chuvas foi muito inferior à média histórica. E, no Município de
Grandes Rios, houve uma precipitação pluviométrica de 1565 mm, quando, para
efeito de comparação, no ano de 2013, a precipitação foi de 1876 mm e em 2014, a
mesma foi de 1948 mm. Em 2012, a ocorrência de chuvas foi muito irregular, sendo
que no primeiro semestre caiu a maior parte das chuvas, totalizando 1041 mm, e no
período de julho a novembro, somente 336 mm. Sabemos que variações na
quantidade de chuva é um fato cíclico que podemos classificar de normal, pois
notamos que essa variação não foi tão acentuada, no decorrer de um ano. O
problema reside em decorrência do fato que uma grande quantidade de nascentes,
da localidade de Flórida do Ivaí, distante 20 km da sede do município vieram a secar,
nesse período de julho a novembro, devido a baixa precipitação de chuvas, o que
causou grandes transtornos para a população local, pois tiveram que transportar
água do Rio Branco, que banha essa localidade, tanto para o consumo diário, como
para o trato do rebanho, sendo que muitas propriedades estão a grandes distâncias
desse rio. Diante de tal fato, notamos que nos encontramos altamente vulneráveis às
condições climáticas e que devemos incluir nos conteúdos escolares, a
conscientização da importância da preservação das nascentes que brotam no
Município de Grandes Rios, pois, as mesmas constituem-se como, bem de uso
comum das gerações presentes e futuras, e para que possamos continuar
desenvolvendo as mais variadas atividades sociais e econômicas, bem como para
garantir a sobrevivência das espécies, em toda sua diversidade.

2 - FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Uma nascente, também conhecida como olho d’água, fio d’água, exurgência,
fonte, ou cabeceira, é o local onde se inicia um curso de água, ou seja: é o
afloramento de um lençol subterrâneo na superfície terrestre, dando origem a cursos

de água, grandes ou pequenos. Podendo também de forma mais simples, ser
definida como: ponto onde a água acumulada no subsolo brota na superfície.
As nascentes podem ser classificadas quanto a sua posição, sendo:
- Fixas, são aquelas que não mudam sua posição ao longo do ano e também
podem ser chamadas nascentes pontuais;
- Móveis, são aquelas que migram de acordo com o regime das chuvas e
desenvolvem-se no fundo dos cursos d’água, são controladas pela saturação do
lençol freático.
Também podem ser classificadas quanto ao regime de vazão da seguinte
forma:
- Perenes: apresentam fluxo d’água contínuo;
- Intermitentes: fluem durante a estação da chuva;
- Efêmeras: surgem durante a chuva, permanecendo por alguns dias ou
horas.
- Nascentes de Olho D’água: são do tipo sem acúmulo inicial de água, surgem
quando o afloramento ocorre em terreno declinado, brotando em um único ponto
devido à posição da camada impermeável ser mais baixa que a da encosta, nesse
tipo de nascente, o fluxo de água ocorre em um único local do terreno que
corresponde ao ponto de encontro da encosta com a camada impermeável, ocorrem
principalmente nas encostas, serras e grotas.
- Nascentes difusas: Surgem quando a superfície freática intercepta o
aquífero artesiano e o afloramento se espalha por uma grande área formando
inúmeras pequenas nascentes por todo o terreno originando as veredas. Ocorre
principalmente nos brejos e nas matas localizadas nas partes mais baixas do
terreno. Se a vazão for pequena, irá apenas molhar o terreno, no caso da vazão ser
grande pode originar o tipo de nascente com acúmulo inicial comum quando a
camada impermeável fica paralela à parte mais baixa do terreno e estando próxima
à superfície, acaba formando um lago do tipo fundo de vale.

2.1 CUIDADOS COM AS NASCENTES:

Para realizarmos uma boa conservação de nascentes, devemos aplicar
estratégias que englobam pontos básicos como: controle de erosão do solo por meio
de estruturas físicas e barreiras vegetais de contenção, minimização de
contaminação química e biológica, evitar a construção de currais, chiqueiros,
galinheiros e fossas sépticas, nas proximidades, principalmente acima das
nascentes, pois com a chuva os dejetos as contaminarão da mesma forma devemos
evitar o desmatamento no entorno, pois a vegetação além de reter os diversos tipos
de elementos contaminantes facilita a infiltração da água no solo.
Em obediência à Resolução CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente)
nº303, de 20 de março de 2002, Art.3º. Constitui-se Área de Preservação
Permanente, ao redor de nascentes ou olho d’água, ainda que intermitente, com raio
mínimo de cinquenta metros, a partir do limite do espaço brejoso ou encharcado.
Portanto, devemos fazer o isolamento desta área, até mesmo para evitar que
animais pisoteiem a área protegida.

2.2 HISTÓRICO DO MUNICÍPIO DE GRANDES RIOS- PARANÁ:

As férteis terras em que se acha localizado o Município de Grandes Rios,
pertencia à Gleba I, Quinhão VIII, da Fazenda Ribeirão Bonito, registrada em
escritura pública em Tibagi em 12 de maio de 1856, pelos Senhores José Manoel
Fernandes e Guilherme Xavier de Miranda.
Em 30 de julho, as referidas terras foram adquiridas pelo Senhor Olympio
Nogueira Monteiro e sua esposa Irene do Nascimento Monteiro, que para loteá-las
fundaram a Imobiliária Cidade de Grandes Rios, empreendimento que logrou
excelente êxito, culminando na formação da Cidade de Grandes Rios.
Elevado à categoria de Distrito em 21 de junho de 1965, pela Lei Estadual
5161, pertencente ao Município de Cândido de Abreu.

Sendo que em 11 de fevereiro de 1967, pela Lei Estadual 5514, foi elevado à
categoria de Município, sendo que a instalação oficial foi no dia 14 de março de
1967. Na oportunidade, foi nomeado o primeiro prefeito o Senhor Olympio Nogueira
Monteiro, pelo então Governador Paulo Cruz Pimentel.
Possui uma economia basicamente agropecuária, com destaque para a
produção de leite; a cultura do café e a produção de eucalipto; uma cerâmica de
médio porte e alguns pontos de extração de areia; várias estufas de tomate e
algumas granjas dedicadas à avicultura, com a produção de frango para abate;
conta ainda com três estabelecimentos industriais dedicado ao ramo do café; um
laticínio produzindo leite e derivados e Três serrarias para beneficiamento de
madeira, e ainda três estabelecimentos industriais dedicados à moagem e
empacotamento de café. A exemplo dos demais municípios vizinhos possui uma
atividade comercial bastante significativa.
Unidade da Federação: Paraná;
Mesorregião: Norte Central;
Clima-Subtropical;
Área: 309312 km²;
Latitude: 24º08’45” Sul;
Longitude: 51º30’21” Oeste;
Possui uma área de 309.312 km², localiza-se na latitude 24º 08’45”Sul e a
uma latitude de 51º30’21” Oeste, Altitude média de 610 metros, sendo que a
população estimada em 2013 era de 6.515 habitantes, segundo o Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE).
A sala de aula deve estar sempre em movimento, os projetos nascem nas
salas de aula, vão para fora da escola e devem voltar às salas de aula,
transformando-a em um ambiente agradável e privilegiado de aprendizagem.
Nidelcoff (1985, p12) afirma que “[...] O primeiro passo de uma criança em
geografia está na percepção da vida que se agita a sua volta.

O trabalho de campo é uma proposta eficiente para tornar o ensino real e já
havia sido praticado por filósofos da Antiguidade Grega por Tales de Mileto (625-546
a C.) para justificar suas ideias e teorias, (Pág. 292 p.2)

3 ESTRATÉGIAS DE AÇÃO

No trabalho realizado, foram utilizadas as seguintes estratégias para dar
orientação ao processo de compreensão da necessidade da proteção e preservação
das nascentes: a primeira estratégia utilizada levou o aluno a compreender o que é
uma nascente, sua classificação, o ciclo hidrológico, as mudanças de estado físico,
as águas subterrâneas, a quantidade de água potável e a degradação da água pelo
mundo. A segunda estratégia utilizada buscou na pratica, conhecer e restaurar uma
nascente degradada, visando a sua conservação, para a manutenção de agua limpa
e saudável para o consumo humano e dos animais da propriedade.
No início do GTR (Grupo de Trabalho em Rede), foi apresentado aos
participantes o Projeto de Intervenção Pedagógica que deu origem a este trabalho,
para que houvesse troca de ideias sobre a proposta de Proteção de Nascentes. A
maioria dos professores aprovou a proposta, dizendo que era possível aplicar o
projeto, pois, nas suas comunidades, percebem os mesmos problemas na
preservação das nascentes. E que um dos grandes problemas é a degradação do
solo devido ao plantio de soja, onde não são feitas as micro bacias, para a
contensão da água no solo em dias chuvosos, causando o assoreamento das
nascentes. Quanto à Unidade Didática, a maioria dos participantes disse acreditar
que era possível a sua aplicação com bons resultados, pois a proposta de trabalhar
com a teoria, inicialmente, e no final do trabalho com uma aula pratica,
demonstrando aos alunos que fazendo a proteção da nascente, é possível ter agua
limpa e saudável.

4 DESCRIÇÃO DO TRABALHO DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS

O trabalho foi desenvolvido no Colégio Estadual Comendador Geremias
Lunardelli, no município de Grandes Rios, PR, na turma do 2º ano B do Ensino
Médio, do período da manhã, no primeiro semestre de 2017.
Este trabalho teve início na Semana Pedagógica, com a apresentação da
Unidade Didática à equipe pedagógica e aos professores da Escola, oportunizando
a todos o conhecimento do trabalho que estaria sendo realizado pelo professor PDE,
e que a Unidade Didática estaria à disposição de todos os professores que
quisessem conhecê-la.
A turma do 2º Ano B é uma turma heterogênea, composta por alunos do sexo
masculino e feminino, provenientes da zona rural e urbana (centro e periferia),
alguns alunos somente estudam e muitos alunos trabalham no período vespertino,
ajudando seus pais no trabalho agrícola ou no comércio da cidade para
complementar a renda familiar.
No começo das atividades os alunos foram informados pelo professor que
eles estariam participando deste projeto de implementação pedagógica sobre
“Proteção de Nascentes”, e também que este projeto fazia parte do PDE (Programa
de Desenvolvimento da Educação) 2016, que é oferecido pela SEED (Secretaria de
Estado da Educação do Paraná), no qual o professor está inserido.
Para dar início às atividades, foi feita a apresentação do tema Proteção de
Nascentes com o objetivo de despertar nos alunos a atenção para o assunto,
falando da importância da preservação das nascentes para se obter uma água
potável de qualidade. Também foi feita a apresentação de um vídeo, onde procurou
mostrar a importância do assunto a ser estudado.
Após a introdução do tema, foi aberto um espaço para que os alunos
elaborassem questões referentes ao assunto para se detectar os conhecimentos e
dúvidas dos alunos sobre o tema em estudo, ou seja, para um diagnóstico do
conhecimento prévio dos alunos.
Dentre as questões feitas pelos alunos, algumas chamaram a atenção pelo
desconhecimento do aluno referente ao tema Proteção de Nascentes. Vejamos
algumas questões:

- Mina é o mesmo que nascente?
- Mina é onde o rio nasce?
- Por que a mina aparece num determinado local?
- De que maneira é formado o lençol freático?
- Por que uma mina seca?
- Por que deve ser isolada ou cercada uma mina?
- De que maneira podemos proteger ou recuperar uma nascente?
Pode ser verificado, através dos questionamentos, que os alunos têm pouco
ou nenhum conhecimento sobre o tema Proteção de Nascentes.
O trabalho de implementação foi dividido em duas partes, sendo a primeira
parte com sete atividades, cada atividade apresentou um tema relacionado a água, e
foram trabalhados através de estudos de textos, pesquisa na internet, elaboração de
gráficos, sessões de vídeo, palestra sobre o trabalho de recuperação e proteção de
nascentes e sugestões de atividades. Na segunda parte foi realizada a aula de
campo, onde os alunos puderam ver a aplicação na prática o trabalho de realização
de recuperação de uma nascente degrada utilizando a técnica de solo-cimento.
Na primeira parte do trabalho, as atividades foram divididas da seguinte
forma:
Atividade 1 - Proteção de Nascentes: 4 horas aula.
Atividade 2 - O que é uma nascente, sua classificação e fatores que causam sua
degradação: 6 horas aula.
Atividade 3: Cuidados com as Nascentes: 4 horas aula.
Atividade 4: Ciclo Hidrológico: 4 horas aula.
Atividade 5: Evapotranspiração: 2 horas aula.
Atividade 6: Águas Subterrâneas: 4 horas aula.
Atividade 7: Aquífero Guarani: 2 horas aula.

Nestas atividades, os alunos relataram que não tinham quase nenhum
conhecimento sobre o ciclo da água e sua importância para nossa sobrevivência,
pois muitos moram na zona rural e suas famílias não tem nenhuma preocupação na
proteção das nascentes da propriedade e inclusive o gado tem acesso total aos
córregos, sem qualquer tipo de proteção dos mesmos, e que agora conseguem
percebem porque está acontecendo o assoreamento dos córregos.
Na segunda parte do trabalho, foi realizada a Atividade 8, uma Aula de
Campo, com duração de 8 horas, sendo assim realizada.
No dia 16 de junho de 2017, foi realizado um dia de campo, com a
participação dos alunos do 2º ano B, do Diretor do Colégio, alguns professores, do
técnico da Emater/PR e do técnico em proteção de nascentes, na propriedade do
senhor Milton, onde foi executado o Sistema Funcional de proteção da nascente
local, para evitar o assoreamento, secamento e contaminação da Nascente.
Ao chegar no local, foi feita uma observação das condições em que se
encontrava o entorno da nascente, que estava praticamente a céu aberto, quase
nenhuma vegetação, inclusive, com transito de animais, fornecendo assim as
condições ideais para a degradação e contaminação da mesma.
Na primeira etapa foi realizada a limpeza do olho d’água, retirando todo o
material poluente ali existente como: terra, galhos, folhas, lama, etc., após essa
limpeza no entorno da nascente e a drenagem da água que estava parada, pois a
mesma não pode ficar parada, precisa ser corrente, foi feito o isolamento da
nascente, utilizando pedra-ferro, que não contamina a água, e após o fechamento
com uma mistura chamada solo-cimento, que é a mistura de terra e cimento, neste
fechamento são colocados alguns pedaços de canos, medindo 30 cm cada,
aproximadamente, com diâmetros de ½ polegada, ¾ de polegada, e de 100mm, com
funções específicas como: Um de maior diâmetro para drenar a nascente quando for
necessário, outros de ¾ de polegada, para abastecer a residência, para uso
doméstico, e um outro para abastecer os animais e tanques para criação de peixes,
e um superior, de ½ polegada, para aplicação de cloro, se for necessário.
Durante a realização do trabalho de proteção da referida nascente, ocorreram
várias falas sobre a maneira que se deve proteger a nascente para evitar o seu
assoreamento e a contaminação da água, que pode ficar impropria para o consumo.

O diretor do Colégio, que é da área de biologia, falou sobre a importância do
isolamento da área da nascente, onde havia, trafego de animais, que defecavam em
toda a área da nascente, podendo contaminar toda aquela água, e também da
proliferação de outros micro-organismos, devido a água ficar parada, por falta de
uma drenagem adequada, e também o risco de parasitoses, pela contaminação da
água. Já o técnico da Emater/PR falou sobre o estado atual da nascente, a falta de
isolamento da área, o trafego de animais, o acumulo de matéria orgânica sobre a
nascente, e a possível presença de pequenos animais, como ratos, cobras, sapos,
rãs, pererecas e lagartixas, que foram encontrados em outras nascentes, que foram
feitos os trabalhos de proteção. O professor de Geografia também falou da área que
deve ser isolada ao redor da nascente, que é a área de preservação permanente,
pois a qualidade da água depende muito da área de preservação. O técnico
responsável em realizar o serviço de limpeza e isolamento da nascente, também
falou como iria realizar o trabalho, explicando as etapas de realização, quais
materiais seriam utilizados, esclarecendo que a pedra-ferro tem a função de filtrar a
água e facilitar seu escoamento, e que a camada de solo/cimento protege contra a
entrada de pequenos animais e outros elementos. Finalmente, deixou claro que a
plantação de espécies adequadas é de essencial importância, bem como o
isolamento do seu entorno, num raio de cinquenta metros é necessário para que
animais não circulem na área protegida. A participação dos alunos foi excelente e
retornamos após duas semanas, quando verificamos a qualidade da água pela
transparência e o seu sabor através do consumo.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os alunos se mostraram bastante interessados e participaram ativamente das
atividades propostas, buscando ter uma melhor compreensão do assunto estudado,
principalmente os alunos da zona rural, pois suas famílias possuem pouco ou
nenhum conhecimento sobre o ciclo da água, e muitos não acreditam na previsão do
tempo, dizendo que é Deus que manda a chuva, não fazendo um melhor
aproveitamento deste fenômeno na sua propriedade. Muitos alunos relataram que na
propriedade ode vivem, não há qualquer tipo de proteção nas nascentes e pouca
arborização nos córregos existentes, praticamente sem nenhum tipo de isolamento,

e que não conheciam a técnica de proteção das nascentes com o uso do solocimento.
Através do estudo das atividades propostas, os alunos tiveram a oportunidade
de compreender melhor o ciclo da água e perceber a importância de se poder beber
uma água pura, melhorando assim a qualidade de vida das pessoas moradoras da
propriedade e dos animais que dela bebem.
Após a participação nas atividades da aula de campo, os alunos puderam
perceber que a recuperação de uma nascente não é difícil de se fazer, podendo ser
realizada por sua própria família, tem uma grande importância para a qualidade de
vida e é de baixo custo.
Pode-se perceber através deste estudo que a união da teoria com a pratica
permite uma melhor compreensão dos conteúdos estudados e também da realidade
onde vivem. Permitindo assim um crescimento, tanto emocional, quanto social.
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ANEXOS

Relatório da Aluna A

No dia 16/06/2017, finalmente chegou o momento tão esperado pela turma, o Dia de
Campo, para execução da recuperação de uma nascente. Por volta das 7:40 horas,
saímos do Colégio Estadual Comendador Geremias Lunardelli, de ônibus escolar e
nos dirigimos para o sítio do Senhor Milton localizado a aproximadamente quatro
quilômetros da escola.
Ao chegarmos ao local notamos que a mina estava localizada no meio do pasto,
sem nenhuma proteção, e com livre acesso de animais de grande e pequeno porte,
pois se encontrava a céu aberto. O técnico da Emater, Senhor Roque, Fez uma
conscientização quanto à necessidade de realizar um conjunto de ações para a
recuperação e devida proteção dessa nascente pois se encontrava totalmente
exposta ao pisoteio de animais e também o entupimento pelo transporte de
sedimentos através da enxurrada e ainda pela ação de microrganismos resultantes
do material em decomposição da matéria orgânica ali depositada.
No primeiro momento foi feita uma limpeza na mina, retirando todo material ali
encontrado, como galhos, raízes, materiais em decomposição. Ao término dessa
etapa notamos que a água escoava livremente pela declividade do terreno.
Terminada a limpeza foi colocada uma grossa camada de pedra-ferro, que conforme
explicou o técnico serve como filtro para a água e facilita o escoamento, sendo que
ao mesmo tempo serve de suporte para a colocação de uma grossa camada de
solo-cimento, uma mistura de barro com cimento, que serve de isolamento da mina
com o ambiente aberto, impedindo assim que animais de pequeno porte como rãs,
ratos e baratas, entre outros, penetrem na mesma.
O diretor do Colégio Senhor João, que é professor de biologia, explicou que para a
água ser considerada potável é necessário que esteja livre de qualquer tipo de
qualquer tipo de poluição, inclusive por microrganismos, o que explica a
necessidade de seu total isolamento do meio feita pelo solo-cimento.

Durante a cobertura com o solo-cimento são colocados alguns canos para a saída
da água, com função específicas como: um cano para abastecer a residência, ou
uso doméstico, outro para abastecer os animais de criação, outro para irrigação,
outro para secar a mina, e ainda um outro na vertical para colocação de produtos de
higienização da nascente.
Finalmente é feito o isolamento do entorno da mina, num raio de aproximadamente
50 metros de diâmetro, conforma Deliberação do CONAMA, para impedir o acesso
de animais de grande porte, sendo que também será realizado o plantio de espécies
vegetais apropriadas, e finalmente, o técnico da Emater destacou que uma nascente
é item de essencial importância dentro de uma propriedade, pois é fonte de
fornecimento de água potável para as mais diversas atividades realizadas dentro da
propriedade.
Nós alunos tivemos um grande aprendizado ao realizar esse projeto e acima de tudo
nos conscientizamos da necessidade de proteger nossas nascentes para que a água
potável não venha a faltar para as próximas e futuras gerações.
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