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RESUMO 

 

Os recursos hídricos são essenciais ao homem nas suas necessidades básicas do dia a dia, já a 

nascente depende de vários fatores e características tais como condições da formação 

geológica, vazão – intermitente ou perene. A nascente estudada neste trabalho faz parte da 

microbacia do rio Pirapó, onde está situada a Fazenda Escola do Centro Universitário de 

Maringá – Unicesumar – destinada à pesquisa agropecuária, próxima à estação de captação de 

água da SANEPAR – Companhia de Saneamento do Paraná, no município de Maringá/PR. O 

objetivo deste estudo foi aplicar medidas e cuidados em nascente para melhorar a qualidade 

hídrica e o ciclo hidrológico em microbacias. Para o desenvolvimento da pesquisa foi 

aplicado previamente um questionário para se verificar o comportamento e a conscientização 

no meio rural quanto à proteção e preservação ambiental e hídrica. As medidas e cuidados 

adotados foram o isolamento da área de acordo com o Novo Código Florestal Brasileiro (Lei 

nº 12.651/2012), análise granulométrica e de micronutrientes e macronutrientes do solo, 

análises microbiológica e físico-química da água, medida da vazão na nascente e 

determinação da vegetação nativa a ser recomposta em parceria com IAP – Instituto 

Ambiental do Paraná. Os resultados obtidos com o isolamento da área, para se evitar a entrada 

de animais e danos às mudas plantadas, foram bastante satisfatórios. Foram coletados 5 Kg de 

solo, a uma profundidade entre 20 e 30 cm, e as análises do solo serviram para o cuidado e 

manejo do solo. Foram coletadas amostras de água no início do isolamento da área 

(novembro/2016) – onde apresentou coliformes totais e termotolerantes, e um ano após 

(novembro/2017) – onde houve ausência de coliformes, comprovando a importância do 

isolamento da área da nascente. Foram feitas análises físico-químicas para pH, temperatura, 

condutividade, turbidez, oxigênio dissolvido, sólidos totais dissolvidos, porcentagem de 

salinidade e potencial de oxidação e redução entre os meses de abril/2017 e novembro/2017 

para comparativo com as normas CONAMA 357 e 396, a Portaria 518/2014 do Ministério da 

Saúde e CETESB. A importância desta análise está no cuidado da qualidade da água 

consumida in natura no meio rural e os riscos à saúde, e os resultados foram que a água na 

nascente atende aos padrões de potabilidade para todos os parâmetros. As mudas plantadas 

foram de árvores nativas com acompanhamento e cuidado posterior no seu desenvolvimento. 

Pode-se concluir que a não preocupação com a qualidade da água consumida e falta de 

análises microbiológicas e físico-químicas periódicas podem trazer riscos à população que 

consome desta água in natura, também foi possível observar a falta de conscientização da 

população do meio rural quanto a preservação e recuperação de áreas degradadas de nascente. 

A busca e manutenção da qualidade dos recursos hídricos de minas e nascentes pode ser 

alcançada através de ações e projetos que preservem o meio ambiente, o entorno de nascentes 

e a qualidade do recurso hídrico. 

 

 

 

 

 

Palavras-chaves: Preservação ambiental; Ciclo hidrológico; Qualidade hídrica. 

 

 

 



  ABSTRACT 

 

Water resources are essential to man in his daily necessities, since the source depends on 

several factors and characteristics such as conditions of geological formation, flow - 

intermittent or perennial. The source studied in this work is part of the Pirapó river basin, 

where the School Farm of the University Center of Maringá - Unicesumar - is located for the 

agricultural research, near the water catchment station of SANEPAR - Companhia de 

Saneamento do Paraná, in the municipality of Maringá/PR. The objective of this study was to 

apply measures and care in spring to improve the water quality and the hydrological cycle in 

microcatchments. For the development of the research, a questionnaire was applied 

previously to verify the behavior and the awareness in the rural environment regarding 

environmental and water protection and preservation. The measures and precautions adopted 

were the isolation of the area according to the New Brazilian Forest Code (Law nº 

12.651/2012), particle size and micronutrient and macronutrient analysis of the soil, 

microbiological and physicochemical analyzes of water, flow rate at source and determination 

of native vegetation to be recomposed in partnership with IAP - Environmental Institute of 

Paraná. The results obtained with the isolation of the area, to avoid the entrance of animals 

and damages to the planted seedlings, were quite satisfactory. Five kg of soil were collected at 

a depth between 20 and 30 cm and soil analyzes were used to care for and manage the soil. 

Water samples were collected at the beginning of the isolation of the area (November/2016) - 

where it presented total and thermotolerant coliforms, and one year later (November/2017) – 

where there was absence of coliforms, proving the importance of the isolation of the source 

area. Physical and chemical analyzes were performed for pH, temperature, conductivity, 

turbidity, dissolved oxygen, total dissolved solids, percentage of salinity and oxidation and 

reduction potential between April/2017 and November/2017 compared to CONAMA 357 and 

396, Portaria 518/2014 of the Ministry of Health and CETESB. The importance of this 

analysis is in the care of the quality of the water consumed in nature in the rural environment 

and the health risks, and the results were that the water at the source meets the standards of 

potability for all parameters. The seedlings planted were native trees with accompaniment and 

later care in their development. It can be concluded that the lack of concern about the quality 

of the water consumed and the lack of periodic microbiological and physico-chemical 

analyzes can bring risks to the population that consumes this water in nature, it was also 

possible to observe the lack of awareness of the rural population regarding the preservation 

and recovery of degraded spring areas. The search for and maintenance of the quality of the 

water resources of mines and springs can be achieved through actions and projects that 

preserve the environment, the surroundings of springs and the quality of the water resource. 

 

 

 

 

Keywords: Environmental preservation; Hydrological cycle; Hydric quality.
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1. INTRODUÇÃO  

Os recursos hídricos são essenciais à manutenção da vida tanto no que diz respeito à 

qualidade da água voltada às necessidades básicas do dia a dia, quanto ao desenvolvimento 

das atividades diárias na sociedade no seu meio de produção. A falta dessa água de qualidade 

tem comprometido a vida no planeta, com necessidade de leis e normas voltadas à proteção 

dos recursos hídricos, no sentido de reverter a degradação já provocada pelo homem até o 

momento. 

A água pode ser encontrada em vários locais no planeta e de diversas formas, uns de 

fáceis acessos, outros não, bem como encontramos também água doce dos rios, lagos, 

nascentes, geleiras e da precipitação e água salgada dos oceanos e mares. A preservação da 

água em nascentes e mananciais é importante para a formação dos rios, os quais compõem um 

conjunto sistêmico denominado de bacia hidrográfica, responsável na grande maioria por 

abastecimento das áreas urbanas. 

A bacia hidrográfica é uma área drenada por um determinado curso d’água principal, 

formada por várias microbacias de cursos de água secundários, funcionando como unidade de 

captação e processamento de nascentes e de água de chuva. O direcionamento e o cuidado 

com a água que abastece estas microbacias na formação dos rios deveriam ser monitorados e 

acompanhados constantemente. 

O cuidado e o acompanhamento de nascentes poderiam proporcionar o aumento do 

fluxo de água e consequente melhoria nos locais de captação e abastecimento das cidades 

atendidas por esses rios e redução dos gastos com estes tratamentos. 

 Este custo não está somente no valor da conta de água cobrado pela concessionária, 

mas também na escassez hídrica, no que representa a falta de água em determinadas épocas 

do ano, assim como qualidade da água de abastecimento para o consumo urbano (ANAa, 

2012). A preservação e os cuidados com os rios e suas bacias hidrográficas, principalmente 

aqueles responsáveis pelo abastecimento hídrico de cidades, reduziria o valor gasto no 

tratamento e manutenção dos equipamentos, por consequente redução na conta de água da 

concessionária e aumento de forma indireta na renda do consumidor. 

Este estudo trata-se da preocupação na preservação da água em nascentes e 

mananciais, por serem os responsáveis pela formação dos rios, responsáveis na grande 

maioria pelo abastecimento das áreas urbanas. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1  Objetivo Geral 

O objetivo deste trabalho foi propor melhorar a qualidade hídrica em regiões de 

microbacias através da revitalização de nascentes, com medidas de reflorestamento e ações de 

conscientização em áreas do entorno degradas ou desprotegidas, que pudessem ser aplicadas 

pelos proprietários ou produtores rurais na preservação de suas nascentes, com 

acompanhamento e monitoramento da qualidade físico-química da água e do solo. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

1. Verificar as ações de conscientização dos proprietários rurais no cuidado e 

preocupação com a preservação dos recursos naturais e hídricos. 

2. Definir e caracterizar os problemas que podem levar ao esgotamento das nascentes 

de água no local, ou que podem afetar a qualidade da água de nascente. 

3. Isolar a área no entorno da nascente para se verificar a capacidade de recuperação 

natural e possível variação na vazão de água. 

4. Analisar a água da nascente em relação aos parâmetros físico-químicos e 

microbiológicos, para se acompanhar a variação das características da água durante o 

ano. 

5. Analisar o solo para se verificar suas propriedades e características químicas e 

físicas – macro e micronutrientes, e características granulométricas. 

6. Determinar a vegetação nativa a ser plantada e definir suas características 

ambientais de clima e tipo de solo. 

7. Medir e acompanhar a vazão da nascente antes do isolamento da área e depois das 

mudas plantadas. 
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3. REVISÃO DA LITERATURA 

 

3.1 A Água Presente na Natureza Necessária ao Consumo Humano e sua Importância 

A água como recurso natural é de vital importância para o ser humano e necessária a 

todos os seres vivos na preservação e existência da vida. O homem como ser racional e 

pensante tem demonstrado preocupação com o futuro dos recursos hídricos para sua 

subsistência, cada vez mais escassos e de difícil acesso, com previsão de extinção (RHODEN, 

2016).  

Apesar da abundância de água no planeta Terra, 97,5% estão nos oceanos e mares (são 

as águas salgadas, que demandam altas tecnologias e custos na captação, purificação e 

distribuição) e somente 2,5% corresponde a água doce. Da porcentagem de água doce no 

planeta, 29% estão em águas subterrâneas e 0,3% estão nos rios e lagos, considerados de fácil 

acesso para captação e utilização potável. Portanto, menos de 0,70% da água do planeta é de 

fácil acesso e possível de ser manejada pelos seres humanos (RHODEN, 2016). 

O ser humano necessita de aproximadamente 2 a 3 litros de água para o consumo 

diário; entretanto, esta água deve possuir algumas características para a possibilidade deste 

consumo, de modo que não veicule agentes causadores de doenças e poluentes (PAULOS, 

2008). 

A água tem por características próprias, capacidade de transporte de sedimentos e 

propriedade de solvente, pode incorporar impurezas definindo sua qualidade, resultado de 

fenômenos da natureza e da atuação do homem (SPERLING, 2005). 

Vários fatores interferem e podem influenciar a qualidade da água para o consumo, 

tais como: substrato rochoso, clima, tipo de solo, seu uso e manejo, cobertura vegetal, 

características físicas da bacia hidrográfica, e principalmente as atividades desenvolvidas nas 

bacias hidrográficas, com utilização de agroquímicos na produção agropecuária (SILVA; 

GASPARETTO, 2016). Sedimentos advindos de áreas com a presença de insumos agrícolas 

são a principal causa da má qualidade da água (MINELLA; MERTEN, 2006). 

A resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) n° 357 de 17 de 

março de 2005, classifica a água em: águas doces (salinidade = ou < 0,05%), salobras 

(salinidade entre 0,05% e 3%) e salinas (salinidade = ou > 3%) (BRASILa, 2005). Mendes e 

Oliveira (2004) apontam que a água para consumo humano não deve colocar em risco a 

saúde, não danificar os sistemas de distribuição, ser incolor, insípida e inodora. 



15 

 

 

A utilização da água pode ser consultiva, quando para o seu uso e consumo é retirada 

da sua fonte natural, diminuindo sua disponibilidade local por um determinado período até o 

retorno ao curso original, como por exemplo, o consumo humano, irrigação, abastecimento 

público e processos industriais; e não consultiva, quando após o consumo ou uso retornam à 

fonte de suprimento, praticamente a totalidade da água utilizada, podendo haver alguma 

modificação no seu padrão temporal de disponibilidade, como por exemplo, na navegação, 

piscicultura e usinas hidrelétricas (HELLER, 2006). Assim, o ciclo hidrológico está 

intimamente ligado à preservação da vida no planeta, cuidar para que este ciclo se complete e 

gere água limpa é fundamental para a continuidade da vida, principalmente do homem. 

Os dados apontam que um sexto da população mundial, mais de um bilhão de pessoas, 

não tem acesso a água potável; 40% dos habitantes do planeta (aproximadamente 2,9 bilhões 

para uma população estimada de 7,3 bilhões em 2013) não têm acesso a serviços de 

saneamento básico; cerca de 6 mil crianças morrem diariamente devido a doenças ligadas à 

água insalubre e ao saneamento e higiene deficientes. Segundo a Organização das Nações 

Unidas (ONU), até 2025, se os atuais padrões de consumo se mantiverem, duas em cada três 

pessoas no mundo vão sofrer escassez moderada ou grave de água (BRASILb, 2013). 

Por isso é necessário garantir o uso e a distribuição racional da água, assegurando a 

preservação e manutenção dos recursos hídricos e do meio ambiente geral. Tudo que se 

relaciona a água e seus diferentes usos envolve grupos de pessoas cujos interesses devem ser 

respeitados, e as ações de cada um podem afetar todos os demais (GARCIA, 2015). 

Como trataremos de revitalização de nascentes, a definição de nascentes depende de 

vários fatores e características, tais como: condições da formação geológica, vazão – 

intermitente ou perene, dentre outras, mas pode-se dizer que são ocorrências naturais de 

exfiltração da água subterrânea que formam canais de drenagem a jusante (do CARMO et al., 

2014), responsável pelo ciclo hidrológico e de vital importância ao ser humano e seu 

desenvolvimento. 

 

3.2 Degradação Ambiental Rural e Urbana com Impacto na Preservação Hídrica 

A degradação ambiental e consequente redução hídrica em bacias hidrográficas e 

aquíferos em estudo realizado no Estado de São Paulo, na região do município de São Carlos, 

é resultado da retirada da vegetação que protege as áreas permeáveis de abastecimento desses 

aquíferos e reservatórios, bem como o emprego da agricultura, responsável pela contaminação 

por agroquímicos e carreamento da terra por erosões (BERTINI et al., 2015). 
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Alves et al. (2008) relata a preocupação com a poluição das águas do rio Pirapó, 

provocada por contaminação proveniente de esgoto clandestino e do escoamento do solo, a 

consequente alteração das características físicas, químicas e biológicas da água do rio 

encontrada, propondo o acompanhamento e constante monitoramento, bem como medidas 

para se evitar a degradação do rio Pirapó e sua recuperação do estado encontrado. 

Dentro desse quadro, um dos fatores a ser considerado além da influência negativa do 

desflorestamento sobre os fluxos de água no solo, com alteração na qualidade hídrica da bacia 

hidrográfica, é o avanço da urbanização sobre os mananciais. Assim, os mananciais mais 

castigados pelos impactos das atividades antrópicas são aqueles próximos às áreas 

urbanizadas (PENIDO, 2013). 

O conflito de uso e cobertura da terra em áreas de preservação permanente (APPs) está 

na ação de degradação devido às áreas de pastagens e estradas rurais não pavimentadas, além 

das áreas com presença de agricultura, com utilização de insumos, fertilizantes e 

agroquímicos empregados e que, posteriormente, contaminam as áreas de APPs e seus cursos 

d’água, conforme o estudo de Ferrari et al. (2015). 

No seu estudo na região centro-oeste do país, nas cidades de Lucas do Rio Verde/MT 

e Campo Verde/MT, Nogueira et al. (2012) concluiu a vulnerabilidade do sistema hídrico, 

onde encontrou semelhanças de pesticidas nas águas superficiais, subterrâneas e pluviais 

urbanas dessas cidades, possivelmente devido à crescente expansão agrícola na região, com 

risco de contaminação das nascentes e rios. 

Enriquez et al. (2015) demonstra preocupação e desenvolveu um estudo de 

determinação de erodibilidade e tensão crítica de cisalhamento em canal e drenagem, em 

estrada rural no município de Viçosa/MG, para se evitar a erosão nessas estradas rurais 

provocada pela falta de proteção do escoamento pluvial, o carreamento de material e resíduos 

superficial do solo, a falta de permeabilidade e infiltração da água pluvial e o impacto 

ambiental que pode ser causado. 

Não só a falta de vegetação pode degradar uma área de nascente, mas também a 

presença de vegetação daninha e sua disposição nas proximidades da nascente podem afetar 

ou contaminar o local, conforme concluiu Venzel et al. (2016), no seu estudo de proposta de 

revitalização de nascentes no município de Santa Tereza/ES. 
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3.3   Legislação de Proteção Ambiental e Resistência do Produtor Rural da Implantação 

das Normas 

No Brasil há órgãos responsáveis pela gestão hídrica, leis e normas que regulamentam 

a gestão e proteção desses recursos hídricos e todo o sistema que envolve seu ciclo 

hidrológico, em especial a lei 9.433/97 – conhecida por Política Nacional de Recursos 

Hídricos (PNRH), que visa estabelecer diretrizes e políticas públicas para o desenvolvimento 

sustentável, econômico, social e ambiental com intuito de gerar maior quantidade e qualidade 

de água (BRASILc, 2014). 

A PNRH baseia-se em alguns fundamentos, ou seja, que a água é um bem de domínio 

público e um recurso limitado e dotado de valor econômico. Em situações de escassez, os 

usos prioritários dos recursos hídricos são o consumo humano e o consumo dos animais; a 

gestão dos recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso múltiplo das águas; e a bacia 

hidrográfica e a unidade territorial para a implementação da Política Nacional de Recursos 

Hídricos. 

O Ministério do Meio Ambiente é responsável pela coordenação do PNRH, sob 

acompanhamento da Câmara Técnica do Plano Nacional de Recursos Hídricos 

(CTPNRH/CNRH) com interação entre o Poder Público, o setor usuário (os que se utilizam 

da água para fins econômicos – atividades da indústria, de irrigação, do setor de 

abastecimento de água, de geração de energia, etc.) e a sociedade civil (BRASILd, 2014); 

(ANAb, 2013). 

Outro órgão criado em 1982 pela Lei nº 6.938/81 e que estabelece a Política Nacional 

do Meio Ambiente, o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) é o órgão 

consultivo e deliberativo do Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA. 

Em outras palavras, o CONAMA existe para assessorar, estudar e propor ao Governo 

as linhas de direção que devem tomar as políticas governamentais para a exploração e 

preservação do meio ambiente e dos recursos naturais. Além disso, também cabe ao órgão, 

dentro de sua competência, criar normas e determinar padrões compatíveis com o meio 

ambiente ecologicamente equilibrado e essencial à sadia qualidade de vida. 

No sentido de preservação das áreas de mananciais e de nascentes, a Resolução do 

CONAMA nº 357/2005 alterada pela Resolução nº 410/2011, dispõe sobre a classificação dos 

corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as 

condições e padrões de lançamento de efluente, e dá outras providências (BRASILe, 2011). 
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O novo Código Florestal (Lei nº 12.651) atualizou as normas para proteção da 

vegetação nativa e trouxe outras providências, com intuito de preservação das matas e 

florestas e renovação naquelas áreas degradas (BRASILf, 2012). 

Bonamigo et al. (2017) desenvolveu um estudo comparativo entre a Lei nº 12.651/12 

(BRASILf, 2012) –  Novo Código Florestal – que dispõe sobre a proteção da vegetação 

nativa, em relação ao Código Florestal anterior – Lei nº 4.771/65 (BRASILg, 1965), que 

aponta uma redução significativa da área de Preservação Permanente (APP) necessária a ser 

recomposta nas propriedades rurais no Planalto Sul do Estado de Santa Catarina, com a nova 

lei, mas que a redução é compensada pela proporcionalidade da redução do tamanho do 

módulo fiscal da propriedade. 

Em regiões como da Amazônia, o novo Código Florestal trouxe uma problemática ao 

pequeno proprietário rural, em especial aqueles de economia familiar, com propriedade 

inferior a quatro módulos rurais, em atender às exigências legais e não inviabilizar a 

produção, necessário se faz informações e adoção de políticas públicas aos proprietários para 

adquirirem conhecimento de como lidar com as exigências da nova lei (Feistauer et al., 2014). 

A necessidade de se manter na propriedade rural uma reserva de proteção ambiental 

legal e os custos da implantação de áreas de preservação sempre foram discutidos, haja vista a 

dificuldade de aceitação dos proprietários da perda de área cultivável, como por exemplo, em 

propriedade economicamente ativa sem qualquer Reserva Legal, o custo do reflorestamento e 

demarcação da área destinada à preservação poderia inviabilizar a atividade agrícola já 

implantada. Neste contexto é importante analisar situações e desenvolver metodologia para 

aplicação de sistema compensatório entre propriedade comercializável e consequente redução 

do custo de oportunidade das áreas produtivas (CHOMITZ et al., 2005). 

Na análise dos impactos econômicos e sociais na recomposição florestal exigida pela 

nova legislação, através das alterações do Código Florestal, em detrimento de se considerar os 

impactos social e econômico envolvidos, reduzirá as áreas de preservação permanentes 

(APPs), pois além das alterações, os agricultores sempre relutaram na aplicação das reservas 

de proteção, alegando reduções das áreas de cultivo, principalmente os pequenos 

proprietários, ainda com a diminuição da largura das faixas de matas ciliares ao longo dos 

córregos para aumento da área de agricultura, não se compensará os danos ambientais 

provocados (REIS et al., 2015). 
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3.4  Questão Socioeconômica da Importância da Preservação e Qualidade Hídrica 

O custo social da degradação da qualidade hídrica em bacias hidrográficas de captação 

urbana foi abordado por um estudo no Distrito Federal, onde se procurou dimensionar as 

consequências dos impactos da perda da cobertura de área verde sobre o bem-estar social. No 

estudo concluiu-se que com os custos no tratamento da água, quem mais foi afetado com os 

valores gastos foi a classe residencial popular, a própria empresa gestora no saneamento não 

sofreu, pois repassou o custo operacional ao consumidor (POMPERMAYER et al., 2014). 

Os custos de tratamento da água têm um reflexo dentro da área urbana não só no valor 

econômico gerado pelo sistema de captação, tratamento e distribuição da água potável, 

inserido na conta de água paga pelo consumidor, mas um custo social. Nessa perspectiva, o 

custo social procedente da degradação da qualidade hídrica impacta na qualidade de vida e do 

ambiente (POMPERMAYER et al., 2014). 

Se houvesse água mais limpa e abundante, teríamos o consequente barateamento na 

conta de água. Assim, os gastos elevados no tratamento poderiam ser revertidos para além da 

melhoria do saneamento básico em geral, para outras áreas, como saúde, educação, melhoria 

da infraestrutura urbana local, dentre outras, que aquilatariam a qualidade de vida da própria 

população em geral (POMPERMAYER et al., 2014). 

Um fator importante que contribui para a poluição e contaminação dos cursos d’água, 

conferindo risco a saúde humana pela água, refere-se às ocupações dos espaços rurais e 

urbanos que são realizadas sem um adequado planejamento, visando o equilíbrio entre o 

ambiente e sua utilização. Como consequência da ocupação desordenada tem-se a supressão 

da vegetação compactando e impermeabilizando o solo, o que impede a infiltração e recarga 

dos cursos d’água. Podem ser incluídos também, a produção e o carreamento de resíduos para 

os rios, comprometendo a conservação da água em termos de quantidade e qualidade. Nestas 

áreas frequentemente o uso e ocupação do solo se dão de forma desordenada, gerando um 

desequilíbrio entre o desenvolvimento socioespacial e econômico e o ambiente no qual se 

insere. Isto se reflete não somente na qualidade hídrica como também nos custos de 

tratamento da água, em bacias hidrográficas com poucas florestas ripárias, matas ciliares ou 

cobertura vegetal natural (Maciel et al., 2003). 
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3.5  Necessidade de Conscientização da Preservação Hídrica 

É importante se manter o abastecimento regular na captação e fornecimento de água, 

mesmo em períodos de estiagens, haja vista que nas estações do ano com temperaturas baixas 

o consumo de água pode ser até maior do que naqueles períodos do ano com temperaturas 

altas, onde se esperava um menor consumo de água (da SILVA, 2011). 

A recomposição de vegetação ciliar em áreas de nascente afetadas pode auxiliar na 

recuperação e proteção de seus recursos hídricos (PINTO et al., 2012), ou seja, nas áreas com 

nascente, sem a devida proteção da mata ciliar e juntamente com a presença de animais em 

áreas de pastagens, ocorrem variações das características físicas e químicas da água e solo, 

devido à contaminação provocada por esses animais, além da erosão no solo devido ao 

pisoteio dos animais na pastagem e consequente perda e transporte de matéria orgânica. Nas 

áreas de cultivo e lavoura agrícola a presença de defensivos e insumos químicos 

contaminantes que escorrem com a precipitação contribuem para a contaminação, 

comprometendo a qualidade da água, assim como a presença de residências sem infraestrutura 

sanitária, onde o esgoto é despejado em fossas negras no entorno de nascentes. 

De acordo com Tundisi et al. (2010), a vegetação tem papel de elevada importância na 

manutenção dos recursos hídricos e preservação das nascentes, pois serve de regulador dos 

ciclos biológicos e biogeoquímicos nas bacias hidrográficas, preservando e equilibrando o 

funcionamento dos ecossistemas, bem como tem valor econômico substancial, no sentido de 

que a vegetação ripária também é responsável pela renovação hídrica, dando condições ao 

desenvolvimento da agricultura e demais atividades dependentes dos recursos hídricos, se 

considerarmos também a precipitação proveniente do volume de água, resultado da 

evaporação dessa vegetação. 

  

3.6 Parceria Poder Público, População Urbana e Rural com a Finalidade de Melhoria da 

Qualidade Hídrica 

Com foco na Lei Federal nº 9433/97, da Política Nacional de Recursos Hídricos 

(Brasilc, 1997), Penido (2013) realizou estudos na cidade de São José dos Campos/SP, 

voltados à revitalização de nascentes, com caracterização, levantamento e acompanhamento 

das áreas com degradação ambiental na região, e, através de parcerias entre Poder Público e 

iniciativa privada, desenvolveu um cronograma de atividades com educação ambiental e 

participação da comunidade geral, com alcance das crianças nas escolas, divulgação em 
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encontros, seminários e palestras de divulgação de vídeos e materiais informativos. Neste 

trabalho foram desenvolvidas várias atividades, multidisciplinar e interinstitucional, 

mostrando resultados excelentes e interesse da comunidade participativa, com a aplicação de 

uma política pública voltada às necessidades e preocupação hídrica local, que poderia ser 

aplicado em outras localidades ou municípios. 

O tratamento de questões hídricas deve envolver metodologias interdisciplinares onde 

o desenvolvimento de atividades com a participação da comunidade conjunta, quer seja entre 

professores e alunos, ou pelos próprios moradores em grupos participativos, trarão ideias e 

sugestões por estarem inseridos na região da problemática hídrica, e por serem os 

conhecedores da mesma problemática se sentirão motivados em trazer solução e melhoria 

para seu próprio dia a dia (SANTOS JUNIOR et al., 2013). 

No município de Lavras/MG, o estudo de Teixeira et al. (2015) apontou a necessidade 

de conhecimento da realidade e problemática ambientais local por parte dos professores 

envolvidos nas atividades multidisciplinares relacionadas com as disciplinas de caráter 

ambiental, pois não tão somente os professores devem saber os conceitos dos temas a serem 

ministrados aos alunos, mas também o contexto vivenciado no local onde a comunidade está 

inserida. Neste estudo foi identificada a necessidade de uma formação continuada e da 

interatividade entre os professores das diversas áreas do conhecimento na implantação da 

multidisciplinaridade em assuntos ou temas envolvendo a problemática socioambiental local. 

Um estudo feito por Yamato et al. (2014), na cidade de São Paulo/SP, propõe a 

subdivisão urbana em microáreas de proteção ambiental, com implantação de diversos planos 

de ação e programa de interação entre a comunidade e o ambiente a ser restaurado, de caráter 

multiplicador, onde essas propostas podem ser ajustadas, revistas e avaliadas a qualquer 

tempo, até atingirem os objetivos desejados, mediante parcerias entre a comunidade e os 

estabelecimentos locais. 

Baseado em estudo feito na região da microbacia Pirajibu-Mirim, no município de 

Sorocaba/SP, poder-se-ia estabelecer projetos de Pagamentos por Serviços Ambientais (PSA) 

em regiões de microbacias degradadas, com a instituição de política pública de incentivos na 

região, onde os proprietários pudessem restabelecer a vegetação natural alterada, assegurar a 

qualidade hídrica nessas microbacias, e adquirir consciência da importância da preservação 

das nascentes e minas de suas propriedades, haja vista os aspectos socioeconômicos 

envolvidos, pois muitas vezes a propriedade pode estar sem qualquer uso econômico do solo, 

(CORRÊA et al., 2016). 
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4.  METODOLOGIA 

 

4.1 Localização Geográfica do Município de Maringá e da Área Onde se Encontra a 

Nascente Revitalizada – Estudo de Caso 

O estudo da revitalização de nascente ocorreu na Fazenda Escola da instituição de 

ensino superior Centro Universitário de Maringá – Unicesumar – destinada à pesquisa 

agropecuária, com a latitude 23° 20′ 43″ Sul e longitude 51° 52′ 10″ Oeste, próxima à estação 

de captação de água da SANEPAR – Companhia de Saneamento do Paraná, no município de 

Maringá, região noroeste do Estado do Paraná, na divisa entre o município de Maringá e 

Iguaraçu, que retira a água para abastecimento da população proveniente do Rio Pirapó. 

Para o início da aplicação da metodologia no processo de revitalização de nascente 

ocorreram visitas para visualização e conhecimento da área do local, como parte de uma 

avaliação macroscópica dessa nascente, conforme aponta (LEAL et al., 2017; FELIPPE e 

MAGALHÃES JUNIOR, 2012) ser necessário realizar uma avaliação macroscópica prévia, 

como parte de uma metodologia simples, prática, didática e com resultados satisfatórios, com 

o objetivo de verificar de forma qualitativa e visual o grau de conservação em que as 

nascentes se encontram a partir da identificação dos impactos ambientais negativos presentes, 

para que possam ser mitigados. 

 

4.2 Delimitação da Área de Estudo com o Isolamento da Área da Nascente e da Lagoa 

com Cerca de Contenção 

Pinto et al. (2005), demonstra as prioridades e cuidados que se devem tomar na 

recuperação de nascentes onde o reflorestamento é adotado, com isolamento da área, análise e 

cuidados do solo devido a sua compactação provocada por animais e presença de agricultura, 

e a necessidade da importância do estudo prévio das espécies a serem propostas no 

reflorestamento e recuperação da área degradada, com aplicação da similaridade arbórea 

preexistente na região das nascentes com o levantamento das árvores nativas, e adoção de 

uma metodologia que leve em consideração a urgência na recuperação das áreas de nascentes 

mais degradadas. 

A demarcação da área de reflorestamento isolada com cerca de contenção a ser 

preservada livre da entrada de animais obedeceu à Lei 12.651, de 25 de maio de 2012, 

denominada Novo Código Florestal Brasileiro (BRASILf, 2012), com 30 metros de cada lado 
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no curso de água da nascente até a lagoa (artigo 4º, inciso I, letra b) e 50 metros de raio no 

entorno da nascente de água (artigo 4º, inciso IV), conforme se observa na Figura 01. 

 

 

a) Vista da cerca de contenção na lagoa 

 

b) Vista da cerca de contenção na nascente 

 

c) Vista panorâmica da lagoa e nascente 

 

d) Vista da cerca de contenção no declive 

Figura 01 - Cerca de contenção para isolamento da área de reflorestamento 

Fonte: o Autor 

 

A construção de cerca de isolamento da área da nascente e da lagoa, para contenção de 

animais e interferências externas seguiu as seguintes dimensões: palanques de madeira de 

1,50 metros de altura distribuídos de 5 em 5 metros, com 02 balancins distribuídos entre o 

espaçamento, 05 fios de arame liso novos esticados e travados, com espaçamento de 20 cm 

entre cada fio. 

O principal agente causador da erosão no solo desprotegido é o escoamento 

superficial, que aliado à baixa taxa de infiltração da água no solo e ao maior volume de 



24 

 

 

escoamento supercial provocado por declividade acentuada ocorre o carreamento do material 

particulado (ENRIQUEZ, 2015). 

Não houve alteração das caraterística da área isolada degradada pela falta de cobertura 

vegetal arbórea nativa e, devido a sua declividade, procurou-se manter a vegetação rasteira 

(grama), as pedras e os pedregulhos já existentes, evitando-se assim possível erosão antes do 

crescimento e recuperação da mata nativa, conforme Figura 01. 

 

4.3 Aplicação de Questionário Avaliativo da Conscientização pela População Envolvida 

no Meio Rural 

Para avaliação do grau de conhecimento de preservação e preocupação com os 

recursos hídricos e ambientais foi aplicado um questionário (Apêndice A), acompanhado do 

respectivo Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice B), com 27 (vinte e sete) 

perguntas objetivas sobre a localização ou moradia do entrevistado, o local onde se 

encontrava a propriedade de contato do entrevistado, a idade, o grau de escolaridade, a 

profissão ou atividade que exerce o entrevistado, o tipo de atividade desenvolvida na 

propriedade rural – atividade agrícola ou criação de animais, os cuidados ou preocupação com 

a preservação ambiental, com os recursos hídricos, o aproveitamento e utilização da água na 

propriedade rural, a destinação da água utilizada e os cuidados com esta destinação. 

O local da aplicação do questionário foi na Fazenda Escola do Centro Universitário de 

Maringá – Unicesumar. A data escolhida para a aplicação do questionário foi no dia de evento 

tecnológico e encontro de produtores rurais do meio agropecuário, denominado Dia de 

Campo, nos dias 03 e 04 de março de 2017, onde se encontravam pessoas com alguma relação 

com o meio rural, proprietários de imóvel rural, empregados em propriedades rurais ou que 

exerciam alguma atividade, que comercializam produtos agropecuários, enfim, pessoas 

geralmente envolvidas com alguma atividade no meio rural. 

 

4.4 Coleta da Amostra de Solo para Análise Granulométrica e para Resultados Analíticos 

de Macro e Micronutrientes 

A amostra de solo no entorno da nascente foi coleta em novembro de 2016, com a 

retirada de aproximadamente 5 (cinco) quilos de solo, de uma profundidade aproximada entre 

20 (vinte) e 30 (trinta) centímetros, utilizando-se um enxadão, e acondicionada em recipiente 
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esterilizado e transportada para análise. Por ser uma área de pastagem, primeiramente retirou-

se a grama superficial, para posterior coleta da amostra. 

A análise granulométrica de solo foi realizada no Laboratório de Agroquímica do 

Departamento de Química da Universidade Estadual de Maringá (DQI – UEM), já as análises 

de macro e micronutrientes foram realizadas pelo laboratório de Solos da Sociedade Rural de 

Maringá.  

A Figura 02 mostra o ponto de coleta da amostra de solo na proximidade da nascente, 

onde há declividade e o terreno era ocupado por pastagem. 

 

 
          Figura 02 - Ponto da coleta da amostra de solo 

          Fonte: o Autor 

 

4.5 Coleta das Amostras de Água para Análises Físicas, Químicas e Microbiológicas e 

demais Parâmetros 

As amostras de água foram coletadas em dois pontos diferentes pertencentes à 

nascente, que correspondem ao ponto 1 (nascente) e ao ponto 2 (lagoa), situados um do outro 

a 70 metros no declive onde se encontra a nascente. Todas as amostras foram armazenadas em 

frascos de polipropileno estéreo com tampa e lacre, preservadas em gelo e transportadas para 

o Laboratório de Análise Química de Água do Departamento de Química da Universidade 

Estadual de Maringá. 

As condições exigíveis para a coleta e a preservação de amostras de água, dos corpos 

receptores interiores superficiais, seguiram os procedimentos de acordo com as normas da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (BRASILh, 1987). 

A Figura 03 mostra em detalhes a posição da nascente e da lagoa, os 02 (dois) pontos 

de coleta de água selecionados na pesquisa que foram identificados através de coordenadas 

geográficas como mostra a Tabela 01. 
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Tabela 01 – Planilha de coordenadas geográficas dos pontos de coleta das amostras de água 

Pontos Localização Latitude Longitude  

01 Nascente 23°20'43"S 52°251o52’11"O 

02 Lagoa 23°20'41"S 52°251o52’09"O 

Fonte: Autor 

 

 

Vista da Nascente na parte superior do declive 

 

Vista da Lagoa na parte inferior do declive 

Figura 03 - Pontos de coleta das amostras de água 

Fonte: o Autor 

 

Com a utilização do instrumento medidor multiparâmetros de qualidade de água 

Horiba U-50, fez-se medições periódicas mensais das características físicas e químicas da 

água na nascente e na lagoa da área revitalizada com o reflorestamento, dos seguintes 

parâmetros: pH, temperatura, condutividade, turbidez, oxigênio dissolvido, sólidos totais 

dissolvidos, porcentagem de salinidade e potencial de oxidação e redução. As medições dos 

parâmetros acima foram executadas no período compreendido de abril de 2017 a novembro de 

2017. Todas as análises foram realizadas em triplicata. 

As análises de coliformes totais e termotolerantes (fecais) foram realizadas em 

novembro/2016 e novembro/2017. O procedimento adotado para análise destes protocolos foi 

o método do Número Mais Provável (NMP), que é a metodologia da American Public Health 

(APHA, 2012). 
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4.6 Medida da Vazão da Água Proveniente da Nascente 

Foram feitas medições em 02 (duas) oportunidades para se determinar a vazão 

aproximada da nascente, uma ocorreu em agosto de 2017, no período da tarde, final do 

Inverno, época de estiagem na região, e a outra em novembro de 2017, no período da tarde, 

antes do início do Verão, porém já com o início das chuvas. As medições da vazão ocorreram 

após o isolamento da área a ser reflorestada para que não houvesse interferência externa tanto 

na nascente quanto na lagoa que recebe água da nascente no terreno em declividade. 

Para a medida de vazão foi utilizado um recipiente de 20 litros, onde foi medido o 

tempo necessário para se encher o volume correspondente a um único recipiente de 20 litros e 

transformado a leitura da vazão em hora. 

Fez-se as medições na forma de triplicata e extraiu-se a média da vazão pela média do 

tempo encontrado na triplicata. 

Este procedimento foi repetido para um intervalo de tempo de 10 minutos, com a 

finalidade de se verificar quantos recipientes de 20 litros se encheriam no intervalo de tempo, 

para a extração da média da vazão também em hora.  

 

4.7 Escolha das Mudas de Árvores a serem Plantas no Reflorestamento e Revitalização do 

Entorno da Nascente 

As orientações quanto às mudas nativas provenientes da região a serem utilizadas, 

melhor período para o plantio e demais cuidados para o bom desenvolvimento das mesmas 

após o plantio em seus primeiros dias e adaptação foram determinadas pelo IAP – Instituto 

Ambiental do Paraná, através de visitas ao órgão e consulta ao site, onde constam vários 

informativos sobre plantio e reflorestamento. 

Foi feito um cadastro no site do SGA – Sistema Gestão Ambiental – com 

detalhamento da área a ser reflorestada, no entorno da nascente e da lagoa, necessário para 

posterior requerimento e liberação das mudas pelo órgão, conforme a disponibilidade do 

viveiro do IAP, que depende da coleta de sementes na região para o cultivo das mudas. 

As mudas disponibilizadas pelo IAP, conforme a Figura 04, foram: as espécies 

pioneiras – Capixingui (Croton floribundus) e Maricá (Mimosa bimucronata); as espécies 

secundárias – Angico Gurucaia (Parapiptadenia rigida), Angico-branco (Anadenanthera 

colubrina var, colubrina), Canafístula (Peltophorim dubium), Ipê-prata (Tabebuia roseoalba), 

Jacarandá (Machaerium villosum), Jequitibá (Cariniana estrellensis), Pau-jacaré (Piptadenia 
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gonoacantha) e Tucaneiro (Cytarexylum myrianthum); e a espécie clímax – Peroba 

(Aspidosperma spruceanum), que estão entre as espécies nativas para a região, conforme o 

mapa das regiões bioclimáticas do Estado do Paraná (PARANAa). 

 

 

Gurucaia 

 

Jacarandá 

 

Jequitibá 

 

Tucaneiro 

 

Capixingui 

 

Canafístula 

 

Angico Branco 

 

Pau Jacaré 

Figura 04 – Algumas das espécies de árvores plantas 

Fonte: o Autor 

 

O período de plantio ocorreu entre os meses de setembro e novembro/2017 por ser a 

melhor época devido às condições climáticas e pluviométricas da região. 

No preparo da área e no plantio, além do isolamento, utilizou-se o espaçamento 

sugerido pelo IAP de 2,5m X 2,5m entre as mudas (com utilização de um “gabarito” de 

madeira para o espaçamento) e a disposição aleatória, intercalando cada espécie de árvore. 

O IAP adota e orienta como regra geral o fornecimento para o plantio: 50% de mudas 

espécies pioneiras, 40% de mudas espécies secundárias e 10% de mudas espécies clímax. 

Fez-se primeiramente um coroamento nas demarcações onde seriam plantadas as 

mudas, com limpeza para se evitar o mato alto, e posterior coveamento da área (no 
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espaçamento mencionado) com abertura de covas circulares de 30 (trinta) centímetros de 

diâmetro na largura, por 40 (quarenta) centímetros de profundidade (Figura 05). 

 

 
Espaçamento adotado entre as covas 

 
Cova antes do plantio 

Figura 05 –Área de preservação da nascente e lagoa 

Fonte: o Autor 

 

Não houve necessidade de adubação, devido à presença de material orgânico em boa 

quantidade e um solo com fertilidade adequada. 

Logo após o plantio houve a necessidade de acompanhamento para se evitar a 

presença de formigas, o que não ocorreu, bem com houve a necessidade de irrigação nos 

períodos onde não ocorreram chuvas por mais de uma semana. 

Ainda seguindo as orientações do IAP houve o controle de plantas daninhas e de 

gramíneas invasoras através de capinagem sempre que necessário, e o procedimento poderá se 

repetir até aproximadamente 02 a 03 anos após o plantio. 

Houve o replantio de algumas mudas, no intervalo de 06 meses do plantio, para se 

recuperar as mudas que morreram. 
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   5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 Identificação das Características do Município de Maringá e da Área de Estudo 

Segundo dados da Secretaria de Meio Ambiente (MARINGÁ, 2011), o Município de 

Maringá possui uma extensão territorial de 487,730 km², população estimada de 403.063 

habitantes segundo o IBGE em 2016, situa-se no Terceiro Planalto paranaense na região Sul 

do Brasil, noroeste do Estado do Paraná, entre os paralelos 23° 15´ e 23° 34´ de latitude sul e 

os meridianos 51° 50´ e 52° 06´ de longitude oeste. É cortado pela linha imaginária do 

Trópico de Capricórnio (Figura 06). 

 

 

Figura 06 - Localização da cidade de Maringá.  

Fonte: Prefeitura do Município de Maringá (2006). 

 

A Bacia do rio Pirapó, segundo dados da Águas Paraná (PARANÁb, 2008), 

compreende uma área de drenagem de 5.067 Km2, localizada no terceiro planalto paranaense. 

O rio Pirapó nasce no município de Apucarana a 1.000 metros de altitude, abrange 33 

municípios, com população total aproximada de 950 mil pessoas, e corre em direção norte, 

percorrendo 168 Km até sua foz, onde deságua no rio Paranapanema, a 300 metros de 

altitude, no município de Jardim Olinda. A Figura 07 a seguir ilustra a bacia abrangida pelo 

rio Pirapó. 



31 

 

 

 

Figura 07 - Bacia hidrográfica do Rio Pirapó. 

Fonte: Hidrográficas do Paraná. Série Histórica. Governo do Estado do Paraná. Secretaria do Meio 

Ambiente – SEMA  

 

Pelo fato de estar situada em um topo quase plano, a área urbana possui várias 

nascentes, originando os ribeirões e córregos. Estes ribeirões e córregos se caracterizam por 

pequenas dimensões e baixa vazão, e estão localizados no sentido contrário das duas 

vertentes, padronizando a rede de drenagem do perímetro urbano da cidade como paralela e 

subparalela (SANTOS, 1996). 

Por ser uma região essencialmente agrícola, devido principalmente ao cultivo da cana-

de-açúcar, soja e milho, a contaminação dos cursos de água por agrotóxicos está presente pelo 

carreamento pluvial, além de matéria orgânica de propriedades onde se têm criação pecuária, 

aviários e suinocultura. Acrescido a tudo isto ainda, segundo a Águas Paraná (Paraná, 2008), 

a cobertura da rede de esgoto na região de abrangência da bacia é extremamente reduzida, 

onde apenas sete municípios apresentam índices acima da média. 

No município de Maringá, o Plano Municipal de Conservação e Recuperação da Mata 

Atlântica, instituído pelo Decreto Municipal nº 1.866/2011, voltado para preservação 

ambiental, proporciona acompanhamento e adoção de políticas públicas voltadas para 

preservação do bioma em que o município de Maringá está inserido. 

O clima da região de Maringá é classificado como Cfa – clima subtropical – com 

temperatura média no mês mais frio inferior a 18oC (mesotérmico) e temperatura média no 
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mês mais quente acima de 22oC, geadas pouco frequentes e tendência de concentração das 

chuvas nos meses de verão, contudo sem estação seca definida (KÖPPEN; GEIGER, 1928) 

(PARANÁc, 2012). 

O sistema de classificação climática de Köppen, baseado na vegetação, temperatura e 

pluviosidade, apresenta um código de letras que designam grandes grupos e subgrupos 

climáticos, além de subdivisões para distinguir características estacionais de temperatura e 

pluviosidade (TREWARTHA & HORN, 1980) (PARANÁc, 2012). 

Há alguns modelos de trabalhos e estudos já desenvolvidos na preservação e 

revitalização de nascentes e cursos de água, porém o que poderia ser aplicado é a maior 

divulgação entre os proprietários rurais que possuem esses cursos de água e nascentes em suas 

propriedades, com ações simples e eficazes (de CASTRO RIBEIRO et al., 2012; NECKEL, 

2013; PENIDO, 2013). 

No município de Campo Mourão, próximo 80 Km, há um trabalho desenvolvido sobre 

preservação de bacias, uma vez que a cidade se assenta sobre a Bacia do Rio do Campo. 

Através de metodologia simples e barata, foi desenvolvido um trabalho de renovação e 

melhoria do entorno das nascentes, das minas e dos rios, com resultados atraentes no aumento 

da qualidade e volume da água da Bacia do Rio do Campo (CRISPIM et al., 2012). Os 

benefícios obtidos foram não somente na recuperação e proteção das nascentes e minas, mas 

aumento na qualidade sanitária entre os proprietários rurais, com educação sobre higiene e 

como tratar a água para o consumo humano, pois muitos proprietários não faziam o 

tratamento adequado. Outro ponto positivo foi a melhoria na vazão e qualidade da água nas 

pequenas propriedades, onde a água gerada pode ser utilizada na irrigação e para bebedouros 

dos animais. 

 

5.2 Importância do Isolamento da Área a ser Reflorestada e Preservada 

Algumas etapas devem ser seguidas em qualquer proposta de revitalização, quais 

sejam: proteger a área das nascentes no seu entorno, limpeza preparatória da área, procurar 

plantar vegetação nativa local com potencial de contribuição para a recuperação ambiental, 

manejo adequado da área e acompanhamento constante, monitoramento da água, conforme 

Neckel (2013). 

Segundo Resende et al. (2009), os agentes ou fatores perturbadores que afetam as 

APPs e áreas de nascentes são: presença de animais na área de preservação permanente, 

escoamento superficial de sedimentos e resíduos oriundos das atividades agropecuárias no 
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entorno das nascentes, presença de resíduos sólidos como garrafas plásticas, latas e 

vasilhames de insumos agrícolas, desmatamento, presença de plantas invasoras (café, milho, 

hortaliças e árvores frutíferas como mangueiras e jabuticabeiras), queimadas, e intervenção 

antrópica na nascente, como o desvio do curso de água para irrigação e uso das APPs para 

plantações. 

A cerca de contenção executada para isolamento da área de recuperação no entorno da 

nascente e próximo à lagoa, de acordo com a Lei nº 12.651 do Novo Código Florestal 

Brasileiro (BRASILf, 2012) – 30 metros no curso de água das nascente até a lagoa e 50 

metros de raio no entorno da nascente, foi feita por funcionários da Fazenda Escola do 

Unicesumar, com a finalidade de proteção da área a ser reflorestada no entorno da nascente e 

nas proximidades da lagoa, evitando-se, assim, a entrada de animais que poderiam danificar 

as mudas a serem plantadas e que ainda estavam pequenas, e mesmo a contaminação da área 

da nascente e sua água por fezes, urinas e outros materiais provenientes. 

Separar ou delimitar áreas no entorno ou nas proximidades das nascentes ou minas 

possibilita o acompanhamento e desenvolvimento de ações de conservação em áreas de 

produção agrícola, principalmente se aplicado as curvas TMDL (Total Maximum Dayli 

Loads) de análise da carga diária máxima de poluentes do corpo d'água, segundo Oliveira et 

al. (2011). 

Na proposta de recuperação no córrego Francelina, afluente do rio Jordão, no 

município de Araguari/MG, Zanzarini et al. (2008) desenvolveu a recuperação em 03 (três) 

momentos: estudo da melhor metodologia de recuperação a ser aplicada – estudo do local, 

tipo de vegetação a ser utilizada, limpeza e cercamento da área, plantio e cuidados, 

investimento na consciência dos proprietários em manter a área recuperada e reflorestada 

cercada e longe do pisoteio dos animais, e a divulgação com educação ambiental dos 

resultados iniciais alcançados pela recuperação. 

Conforme relatado por Nóbrega et al. (2008), uma área degradada por si só tem 

capacidade natural de auto regeneração e restauração do seu ecossistema, com o plantio de 

mudas este processo é acelerado, ou seja, a própria natureza se encarrega de se recuperar da 

agressão sofrida. 

Na área da nascente este processo de regeneração natural ficou demonstrado. Uma 

limpeza no mês de novembro/2016 no entorno da nascente, durante o preparo para a execução 

da cerca de contenção, retirou-se os arbustos e vegetação que havia – Figura 08, a nascente 

ficou desprotegida e 05 meses após (em abril/2017) o isolamento da área a vegetação inicial 

de pequenos arbustos se recompôs naturalmente. 
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Nascente após retirada da vegetação do 

entorno novembro/2016 

 
Recuperação natural da vegetação na 

nascente em abril/2017 

Figura 08 – Capacidade de regeneração natural da área onde se encontra a nascente 

Fonte: o Autor 

 

Não só a delimitação prévia da área com isolamento e cerca de contenção é de 

fundamental importância na implantação de reflorestamento e recuperação de áreas de 

vegetação degradadas, mas pode-se, por exemplo, ainda tentar reduzir o volume de 

enxurradas ao longo da encosta ou das áreas torrenciais, com retenção em terraços, caixas de 

captação ou paliçadas, que acabariam por infiltrar no solo, desceriam pelo perfil do mesmo 

para abastecer os lençóis de água subterrâneos. Os aquíferos formados, principalmente os 

freáticos, seriam capazes de manter nascentes com quantidades adequadas de água ao longo 

do ano, mesmo nas épocas de estiagem. Poderiam, também, serem explorados por poços 

cavados ou tubulares (VALENTE; GOMES, 2002). 

Neste estudo de caso não houve a necessidade de se aplicar qualquer meio de 

contenção das enxurradas anteriormente relatado porque, apesar da declividade do terreno 

(Figura 09), já existia a proteção natural do escoamento, com a presença de vegetação rasteira. 

Por ser uma área com predomínio do solo Nitossolo, que apresenta alto risco de erosão 

devido ao relevo acidentado associado a este tipo de solo (EMBRAPAb, 2018), procurou-se 

manter as características originais do terreno, com a manutenção da vegetação rasteira de 

grama já presente, isto porque na declividade do terreno observou-se que já havia um 

caminho natural de escoamento da água proveniente da nascente na parte elevada do relevo 

até a lagoa situada na declividade (Figura 08), e possível alteração da configuração deste 

escoamento, como por exemplo uma limpeza no local, ou qualquer outra forma de alteração 

do fluxo de água poderia prejudicar o solo e até provocar erosão. 
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              Figura 09 - Caminho natural de escoamento da nascente até a lagoa 

              Fonte: o Autor 

 

5.3 Resultados da análise do Questionário Avaliativo de Conscientização Aplicado 

 

O questionário avaliativo da conscientização no meio rural foi aplicado para servir de 

parâmetro e conhecimento do público alvo a ser atingido no processo de revitalização de 

nascentes. 

Entrevistou-se uma população de 56 pessoas com o resultado do local da residência 

apresentado na (Tabela 02) a seguir.  

 

Tabela 02 – Distribuição das pessoas entrevistadas por município e localidade 

Município n.º pessoas Localidade n.º pessoas 

Maringá (*) 12 Rural 26 

Outro (*) 44 Urbana 30 

(*) Pertencentes à 

Bacia do Rio Pirapó 

24   

Fonte: o Autor 

 

Conforme Apêndice C (PARANÁd, 2013) e os dados obtidos pelo questionário 

(Tabela 02), os 24 entrevistados pertencentes a municípios que compõem a bacia hidrográfica 

do rio Pirapó residiam ou tinham suas atividades no meio rural em: Astorga (1), Apucarana 

(1), Cambira (1), Jaguapitã (1), Jandaia do Sul (2), Mandaguaçu (1), Mandaguari (2), 

Marialva (3), Maringá (6), Munhoz de Melo (1), Nossa Senhora das Graças (1), Paranacity 

(1), Presidente Castelo Branco (1), Santa Fé (1), Sarandi (1). 
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Não houve predomínio de moradores do meio rural ou urbano, o que pode ter ocorrido 

também pelo fato do questionário ter sido aplicado em evento voltado ao agronegócio, com a 

porcentagem da população urbana (53,50%) muito próxima da quantidade de população rural 

(46,50%). 

A queda da população rural entre 1970 e 2010, que declinou de uma população rural 

de 44% para 15%, caracterizou o processo de urbanização no Brasil (MAIA; BUAINAIN, 

2015). O censo demográfico realizado no ano de 2010 (BRASILk, 2010) apontou uma 

população urbana de 84,36% para o Brasil, 84,93% na Região Sul e 85,33% para o Estado do 

Paraná, o que demonstra para a Região Sul população predominantemente urbana. 

Ainda na análise da Tabela 02 considerando-se o município de moradia dos 

entrevistados, a existência de 12 entrevistados residentes no município de Maringá e 44 

entrevistados em outro município, houve 24 entrevistados em propriedade rural ou com 

atividade de convívio no meio rural nos municípios que compõem a Bacia Hidrográfica do 

Rio Pirapó. 

A distribuição da idade dos entrevistados foi de 30,35% com faixa etária menor de 35 

anos e 69,65% para os entrevistados acima de 35 anos. Estudos mostram que a população 

brasileira de um modo geral está ficando mais envelhecida, acarretando um conjunto de 

situações que modifica a estrutura de gastos do país e faz com que atualmente o grupo de 

idosos ocupe um espaço significativo na sociedade brasileira (SOUZA, 2017). 

A Figura 10 mostra a distribuição de escolaridade dos entrevistados. 

 

 

Figura 10 - Grau de escolaridade do público entrevistado 

Fonte: o Autor 
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Houve uma porcentagem significativa de entrevistados com nível superior e pós-

graduação (46,43%) em contraponto com aquelas pessoas de nível de escolaridade (ensino 

fundamental e médio – 42,86%) e analfabetos e alfabetizados (10,71%). 

Como este questionário foi aplicado em ambiente universitário (evento associado a 

divulgação e pesquisa da Fazenda Escola do Centro de Ensino Superior de Maringá – 

Unicesumar) estes dados de escolaridade não refletem a realidade do Brasil. No país em 2016, 

51% da população adulta, de 25 anos ou mais de idade, tinham concluído apenas o ensino 

fundamental e menos de 15,3% dessa população adulta haviam concluído o ensino superior. 

A taxa de analfabetismo no país foi de 7,2% em 2016, sendo de 3,6% na região Sul. Entre as 

pessoas de 60 anos ou mais de idade, a taxa de analfabetismo chegou a 20,4%. (BRASILj, 

2016). Assim, o nível de escolaridade entre a população brasileira com o predomínio da 

população sem instrução e com ensino fundamental incompleto é inversamente proporcional 

ao apontado no questionário, inclusive quanto ao nível de escolaridade superior. 

A relação de profissões descritas pelos participantes (Tabela 03), mostrou que a 

maioria era composta de agricultores e estudantes. Este resultado já era esperado, devido à 

entrevista ocorrer em evento de divulgação e tecnologia voltadas ao agronegócio e também, 

pelo número de entrevistados que relataram mais de uma atividade. 

No campo de atuação profissional, 17 entrevistados responderam “Outras”, que 

correspondem às profissões mencionadas: Tecnólogo, Auxiliar de Laboratório, Supervisor, 

Jornalista, Vendedor, Gerente Comercial, Representante Comercial, Administrador Bancário, 

Professor, Motorista de Caminhão, Biólogo, Comerciante, Dentista, Costureira e Gestor 

Ambiental; mas estes profissionais estavam acompanhando pessoas com algum tipo de 

vínculo ligado à área agrícola, bem como houve pessoas que mencionaram mais de uma das 

alternativas. 

 

Tabela 03 – Profissão dos entrevistados 

Profissão Número de entrevistados 

Trabalhador ou empregado rural 4 

Pecuarista 3 

Veterinário 1 

Administrador rural 3 

Zootecnia - 

Engenheiro agrônomo 3 

Técnico agrícola 3 

Agricultor 28 

Outras 17 
Fonte: o Autor 
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Na análise dos 56 entrevistados, 48 (85,5%) disseram ser proprietários de imóvel rural 

e 08 pessoas (14,5%) não possuíam propriedade rural, mas disseram que desempenhavam 

algum tipo de trabalho ou atividade em propriedade rural. Todos os participantes têm 

preocupação com a preservação e qualidade dos recursos hídricos na área urbana e rural. 

Neste sentido, foram elaborados alguns questionamentos apresentados na Tabela 04, 

em consideração a consciência de preservação e preocupação com a qualidade dos recursos 

hídricos na região próxima ao município de Maringá. 

 

Tabela 04 – Relação propriedade rural - utilização e preservação de recursos hídricos nas propriedades  

Perguntas Sim Não Não 

informado 

A propriedade rural faz divisa ou está próxima ao Rio 

Pirapó? 

7 43 6 

Na propriedade rural existe alguma mina, nascente ou 

curso de água? 

40 12 4 

Você acha importante a preservação dos recursos 

hídricos? Tais como nascentes, cursos de água, córregos, 

rios, riachos, lagos e lagoas? 

56 - - 

Você preserva essas áreas onde existem água ou recursos 

hídricos na propriedade? 

51 1 4 

Há área de preservação ambiental (APP) na propriedade? 46 6 4 

Faz controle da água captada e utilizada na propriedade? 14 34 8 

Existe fossa na propriedade rural? 42 6 8 
Fonte: o Autor 

 

Considerando-se que na população de 56 pessoas entrevistadas somente 7 pessoas 

(12,5%) responderam que estavam em propriedade rural próxima ou que fazia divisa com o 

Rio Pirapó (Tabela 04), verificou-se que os entrevistados não têm conhecimento da sua área 

de convívio, pois como se viu anteriormente na Tabela 02, havia 24 entrevistados em área 

rural com municípios pertencentes à Bacia do Rio Pirapó, ou seja, 42,85% dos entrevistados 

estavam de fato dentro da área pertencente à Bacia Hidrográfica do Rio Pirapó, aparentemente 

sem conhecimento efetivo deste fato. Ainda pode-se observar que 40 entrevistados (71,42%) 

estavam em propriedade onde também existia alguma mina, nascente ou curso de água. 

Para 100% dos entrevistados é importante a preservação dos recursos hídricos, 

entretanto nem todos a praticavam na propriedade rural. Muitos relataram que adotavam mais 

de uma forma de proteção para manter e/ou recuperar o curso d’água ou nascente na 

propriedade rural.  

A Tabela 05 mostra as formas apontadas pelos entrevistados de como era feito este 

cuidado com a preservação; 25 entrevistados assinalaram que cuidavam da APP existente na 

propriedade com cerca de contenção (observação – na pergunta seguinte do questionário – 45 
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entrevistados disseram que existia APP na propriedade); 26 entrevistados já fizeram 

reflorestamento; 4 pessoas disseram que simplesmente evitam jogar sujeira e 14 pessoas 

assinalaram outra forma de cuidado com a preservação hídrica, e como houve entrevistados 

com mais de uma resposta para esta pergunta, as 7 pessoas que não responderam (com 

marcação somente desta opção) correspondem a 12,5% dos entrevistados. 

 

Tabela 05 – Ações para proteção em áreas onde existem água ou recursos hídricos    

Ações para proteção Quantidade de entrevistados 

Cerca de contenção em APP  25 

Reflorestamento 26 

Evita-se jogar sujeira 4 

Outra 14 

Não responderam 7 
Fonte: o Autor 

 

Os dados da Tabela 05 demonstram que a preocupação e as ações desenvolvidas pelas 

pessoas de propriedade rural ou com atividades no meio rural no sentido de proteção ao meio 

ambiente e recurso hídricos está tão somente em ações de reflorestamento e proteção de APPs 

e cuidados com o lixo. Os comentários durante a entrevista foram de que, após a implantação 

da ação do cercamento da APP e reflorestamento, não havia acompanhamento posterior.  

Algumas outras medidas poderiam ser implementadas por parte dos entrevistados, 

como ações de proteção ao meio ambiente e recursos hídricos, tais como: retirada de fatores 

de perturbação – como animais que utilizam nascente como bebedouro, enriquecimento de 

espécies com uso de mudas e sementes na melhoria da APP reflorestada, plantio de plantas 

pioneiras atrativas à fauna, plantio de espécies de interesse econômico (RESENDE et al., 

2009). 

A forma de captação e utilização de água na propriedade rural pode ser observada na 

Tabela 06. Muitas propriedades rurais realizam diferentes formas de captação de água e as 

utilizam para diferentes meios. 

 

Tabela 06 – Como é realizada a captação e a forma de consumo da água na propriedade rural 

Origem da água Respostas obtidas Utilização da água Respostas obtidas 

Nascentes 17 Consumo humano 41 

SANEPAR 2 Limpeza 27 

Poço 34 Consumo animal 32 

Outro 6 Irrigação 13 

Não informada 3 Outros (*) 5 
(*) Pulverização (3), piscina (1), agroindústria (1) 

Fonte: o Autor 
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Nas propriedades rurais havia grande quantidade de captação de água através de poços 

e nascente para consumo humano e animal, e através da análise dos dados surgiu uma 

preocupação, pois apenas 14 pessoas dentre os 56 entrevistados disseram que faziam o 

controle desta água captada de poços e nascente para ser utilizada na propriedade rural. 

Dentre estas 14 pessoas que faziam o controle, o serviço era desenvolvido por técnico 

especializado (11 entrevistados), funcionário (2 pessoas) ou outra forma de controle e análise 

(3 entrevistados). Alguns entrevistados descreveram mais de uma forma de controlar a 

qualidade da água na propriedade rural. 

Quanto a periodicidade desse controle, 9 entrevistados relataram que o controle era 

feito anualmente, 3 relataram que faziam semestralmente e outros 2 disseram todo mês. 

Este é um dado muito preocupante e de saúde pública, porque a partir do momento que 

se utiliza a água para o consumo humano e animal sem acompanhamento e controle de 

qualidade adequado, pode haver presença de vários tipos de agentes patológicos 

contaminantes nesta água prejudiciais à saúde tanto humana quanto animal. Resultados 

semelhantes foram relatados por COLVARA et al. (2009) e NUNES et al. (2010) no controle 

da qualidade de águas utilizadas nas propriedades rurais. 

A limitação ao acesso à infraestrutura de abastecimento, principalmente nas áreas 

rurais, traz uma preocupação e necessidade de atenção quanto à potabilidade da água 

consumida por seus moradores, pois mais de um bilhão de pessoas no planeta ainda não têm 

acesso fácil a uma fonte confiável de água e 1.700.000 pessoas morrem anualmente em 

virtude de doenças transmissíveis por ela, sendo as principais a cólera, o tifo e diarreias 

microbianas diversas (CLARKE e KING 2005). 

O controle da qualidade da água potável destinada ao consumo humano, descrito na 

Tabela 9, do artigo 18, da Portaria 518/2004 (BRASILi,2004), estabelece o número mínimo 

de amostras e frequência mínima de amostragem para o controle da qualidade da água de 

solução alternativa, para fins de análises físicas, químicas e microbiológicas, em função do 

tipo de manancial e do ponto de amostragem. 

Para a destinação da água consumida, após sua utilização, em 39 propriedades os 

entrevistados disseram que a água é canalizada para fossa comum, em 16 propriedades a água 

escoa pela propriedade “a céu aberto”, 10 pessoas não informaram para onde a água é 

destinada após o consumo e somente em 2 localidades havia sistema de captação por esgoto. 

Os entrevistados que disseram que na mesma propriedade havia fossa e escoamento “a céu 

aberto” foram 11 e somente 1 dos entrevistados em propriedade onde há fossa e esgoto. 

Houve entrevistados que responderam mais de uma alternativa. 
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Quando questionados, 39 propriedades relataram a existência de fossa na propriedade, 

o que representa um total de 70,0 % das propriedades rurais. Deste total, em 2 propriedades a 

fossa estava a menos de 50 metros do recurso hídrico (nascente, rio ou lago), em 2 

propriedades a fossa estava entre 50 e 100 metros, em 40 propriedades a distância era superior 

a 100 metros e 10 propriedades não informaram a distância da fossa até o recurso hídrico 

(nascente, rio ou lago).  

A falta de conscientização de se instalar fossa próxima de nascente, rio ou lago é grave 

e evidente pelos resultados mostrados acima, somados aos resultados da Tabela 06, onde a 

água captada nas nascentes, poços e rios é destinada ao consumo humano (em 41 

propriedades) e também ao consumo animal (em 32 propriedades). 

O não controle da qualidade da água (Tabela 04) pode trazer sérios riscos de saúde aos 

consumidores desta água de eventual contaminação pela proximidade da fossa à nascente, 

poço ou local de captação da água. 

Casos de contaminação da população em propriedades rurais foram relatados por 

NUNES et al. (2010), onde se constatou que quase metade das amostras de águas coletadas 

em poços apresentavam contaminação microbiológica e fora dos padrões de potabilidade.  

A falta de preocupação no meio rural quanto ao acompanhamento e controle da 

qualidade da água e sua potabilidade destinada ao consumo humano, consumo animal e 

também à irrigação é evidente, a água pode estar contaminada sem que as pessoas que dela se 

beneficiem saibam, conforme relato de ROCHA et al. (2006).  

Outro tema importante abordado nas propriedades rurais foi em relação a destinação 

correta das embalagens de fertilizantes com algum tipo de atividade agrícola. Somente 40 

propriedades (82,0%) davam destinação correta à origem para reciclagem (Tabela 07), quando 

o ideal seria de 100%.  

 

Tabela 07 – Destinação das embalagens de fertilizantes  

Destinação das embalagens % 

Enterrados 2,04% 

Lavados e devolvidos ao vendedor para 

reciclagem   

81,63% 

Outra destinação 2,04% 

Não informado 14,29% 
Fonte: o Autor 

 

Verificou-se com a aplicação do questionário que existe uma falsa consciência da 

importância quanto à preservação e cuidados com os recursos hídricos, com pensamento de 
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que somente a existência de área de APP com o isolamento da área e cuidado com o lixo já é 

o suficiente, o que falta é divulgação ou aplicação da maneira correta de como se preservar os 

recursos hídricos e as matas de proteção ambiental, o conhecimento compartilhado e 

divulgado, acompanhamento e ações constantes (RESENDE et al., 2009). 

É necessário garantir o uso e a distribuição racional da água, assegurando a 

preservação e manutenção dos recursos hídricos e do meio ambiente geral. Tudo que se 

relaciona a água e seus diferentes usos envolve grupos de pessoas cujos interesses devem ser 

respeitados, e as ações de cada um podem afetar todos os demais (GARCIA, 2015). 

 

5.4 Resultado da Análise das Características do Solo no Entorno da Nascente 

 Os resultados das análises granulométricas do solo retirado na proximidade da 

nascente estão descritos na Tabela 08. 

 
        Tabela 08 – Resultados Analíticos Granulométricos 

 % 

Laboratório 

(1) 
Nº da amostra (2) 

Areia 

Grossa  
Areia Fina Silte Argila 

45 01 15,50 24,00 2,80 57,70 

        Fonte: o Autor         

 

O estudo da granulometria pode ser importante no estudo da área de reflorestamento 

ou qualquer alteração de solo, pois auxilia o entendimento do comportamento do movimento 

da água superficial sobre este solo, o manejo da adubação, bem com as regras determinantes a 

serem aplicadas no planejamento ambiental local (MULLA; MCBRATNEY, 2002). 

O conhecimento das características físicas do solo antes de qualquer técnica de manejo 

e conservação de água e solo é fundamental, haja vista que a livre passagem da água que 

infiltra no solo reduz o escoamento superficial e consequente erosão, aumentando a recarga 

do lençol freático (GOMES et al., 2012). 

Pelos resultados das análises granulométricas, de macro e micronutrientes do solo 

próximo à nascente em estudo, podemos dizer que se têm tipos de solo predominantes 

Nitossolo e Latossolo Vermelho. Os solos presentes na região da microbacia que abrange a 

área de estudo são caracterizados pela grande presença de solo Nitossolo Vermelho 

distroférrico e/ou eutroférrico, textura argilosa, estrutura em blocos angulares a sub-angulares, 

médios moderados, com consistência pegajosa e plástica, e do solo Latossolo Vermelho 

distroférrico e/ou eutroférrico, textura argilosa, estrutura em blocos angulares pequenos e 

fortes e microagregados, consistência pegajosa e plástica e Gleissolo com textura argilosa 
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com presença de nódulos ferruginosos, estrutura subangular, média fraca a laminar, 

consistência pegajosa e não plástica (SALA e GASPARETTO, 2010). 

Os resultados das análises de macro e micronutrientes do solo retirado na proximidade 

da nascente estão descritos na Tabela 09. Observa-se no solo coletado que há alta 

concentração de matéria orgânica e carbono, provavelmente originária do carreamento de 

particulados das áreas de pastagens do entorno, acúmulo no local e decomposição dessa 

matéria orgânica. 

A alta concentração de ferro e manganês na análise de micronutrientes, conforme se 

verifica na análise do solo (Anexo B), é caraterística do tipo de solo Nitossolo e Latossolo 

Vermelho distroférrico (EMBRAPAa, 2018), que predominam na região. Também a saturação 

de K+, Ca++ e Mg++ apresentada nos resultados analíticos (Tabela 09) são características dos 

tipos de solos Nitossolo e Latossolo. 

 

Tabela 09 – Análise de macro e micronutrientes presentes no solo próximo da nascente em estudo. 

 
ELEMENTO RESULTADO INTERPRETAÇÃO 

Baixo Médio Alto 

pH em CaCL2 4,70 X   

pH em H2O 5,20 X   

Matéria Orgânica (g/dm3) 32,30   X 

Carbono (g/dm3) 18,74   X 

Fósforo (ml/L) 4,11 X   

Ferro (g/dm3) 279,10   X 

Potássio (cmolc/dm3) 0,09 X   

Cálcio + Magnésio 

 (cmolc/dm3) 

15,19   X 

Cálcio (cmolc/dm3) 12,04   X 

Magnésio (cmolc/dm3) 3,16   X 

Manganês (g/dm3) 107,80   X 

Hidrogênio + Alumínio 

 (cmolc/dm3) 

7,48   X 

Acidez Total (cmolc/dm3) 7,38   X 

Alumínio (cmolc/dm3) 0,10   X 

Soma de Bases (cmolc/dm3) 15,28   X 

Capacidade de Troca 

 (cmolc/dm3) 

22,76   X 

Saturação % 67,14  X  
Fonte: o Autor 
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5.5 Resultado da Análise da Qualidade da Água 

Nascentes de água e poços são frequentemente utilizados para o abastecimento e 

consumo na própria propriedade rural, tanto pelos moradores quanto para dessedentação pelos 

animais, entretanto há necessidade de controle periódico da qualidade e potabilidade dessa 

água, conforme estudo de Di Bari et al. (2007), para se evitar contaminação bacteriológica e 

consequentes doenças infecciosas. 

A Tabela 10 apresenta os resultados físicos e químicos, obtidos com multiparâmetro 

que se refere à qualidade de água nos dois pontos de coleta, ponto 1 (Nascente) e ponto 2 

(Lagoa), localizados na Fazenda Escola do Unicesumar, conforme já mencionado, para os 

seguintes parâmetros: Temperatura (T oC), Potencial hidrogeniônico (pH), Potencial de óxido-

redução (POR), condutividade (Ω), Oxigênio dissolvido (OD), Concentração de oxigênio 

(%OD), Resíduo Total (STD) e turbidez. 

 

Tabela 10 – Resultados das análises dos parâmetros físico-químicos das amostras coletadas no período de 25 de 

abril de 2016 a 23 de novembro de 2017, para os pontos 01 e 02. 
Data Ponto de 

coleta 

T oC pH 

 6 e 9   

POR Condutivida

de Ω (mS/cm) 

Turbidez 

até 100 

UNT 

OD não 

inferior a 5 

mg/L O2   

% OD STD 

500 

mg/L 

 

25/04

/2017 

 

P1 24,08 8,20 145,00 0,40 41,25 8,88 107,50 0,62  

P2 23,15 8,15 245,00 0,26 17,83 10,73 128,10 0,17  

25/05

/2017 

 

P1 23,75 7,85 268,00 0,31 46,87 7,53 90,97 0,20  

P2 23,35 7,47 232,33 0,35 3,33 7,77 96,9 0,23  

22/06

/2107 

 

P1 22,26 6,80 81,23 0,41 47,07 9,42 111,10 0,26  

P2 23,15 8,14 196,00 0,30 13,53 11,59 138,60 0,18  

27/07

/2017 

 

P1 21,68 6,80 101,25 0,45 141,50 3,84 44,87 0,29  

P2 20,43 7,45 -61,80 0,43 9,80 8,42 92,50 0,27  

24/08

/2017 

 

P1 21,34 9,17 -27,00 0,34 25,43 18,68 216,70 0,21  

P2 20,98 7,78 109,33 0,31 1,27 9,13 116,10 0,20  

20/09

/2017 

 

P1 24,29 8,18 62,00 0,39 74,49 8,86 108,00 0,25  

P2 24,31 7,31 -46,67 0,29 0,00 3,88 46,80 0,19  

01/11

/2017 

 

P1 25,24 6,78 115,70 0,28 62,80 9,02 111,70 0,18  

P2 31,13 7,51 127,00 0,26 16,50 9,36 126,40 0,17  

23/11

/2017 

 

P1 25,02 6,96 69,29 0,41 11,57 5,22 64,19 0,26  

P2 30,72 8,19 120,30 0,32 5,60 9,86 132,60 0,21  

Fonte: Autor, parâmetros da Resolução CONAMA 357 e 396, e CETESB. 

 

Os resultados obtidos na Tabela 10, nas coletas e também nos pontos de coletas para 

os parâmetros temperatura, pH, potencial de óxido-redução, condutividade resíduo total e 
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oxigênio dissolvido, foram analisados conforme Resoluções CONAMA 357 e 396, CETESB 

e Portaria nº 518/2014 do Ministério da Saúde. 

A temperatura da água determinada nas análises ficou dentro do esperado tanto para a 

região quanto para o período das medições. Este dado está de acordo com a classificação do 

clima local definido como Cfa, subtropical úmido mesotérmico, com geadas pouco 

frequentes, verões quentes, chuvas concentradas nos meses de verão e sem estação seca 

definida. Apresenta ainda temperatura nos meses mais quentes superiores a 25°C e nos meses 

mais frios inferiores a 15°C, tendo como média anual em torno de 20°C (PARANÁc, 2012). 

Assim, as variações encontradas nas medições correspondem às variações típicas ao longo do 

período que acompanha as estações do ano. 

A diferença de temperatura entre a nascente e a lagoa observada principalmente nas 

duas últimas medições (mês de novembro/2017) feitas em dias quentes pode estar relacionada 

à ausência da mata ciliar protetora, que pode proporcionar um maior aquecimento da água na 

superfície (PINTO et al., 2012). 

 O valor do pH é importante na análise dos dados, pois é fator que pode apresentar 

forte relação com o crescimento e desenvolvimento bacteriano, pois a maioria das bactérias 

estão associadas ao pH 6,5 a 7,5 para o seu desenvolvimento (DANELUZ, 2015). 

 De acordo com a resolução do CONAMA 357/2005 e a Portaria 518/2014 do 

Ministério da Saúde, a água destinada ao consumo humano deve possuir pH na faixa de 6,0 a 

9,5. Ao observar os dados da Tabela 10, os valores ficaram dentro dos parâmetros 

determinados pela legislação nas leituras realizadas, com o valor mínimo de pH 6,78 e valor 

máximo do pH 9,17. 

 Na Resolução CONAMA 357/2005 e 396/2008 não existe valor de referência para 

condutividade elétrica; porém a CETESB (2017) menciona que valores acima de 0,100 

mS/cm podem indicar a presença de poluentes, como todas as medidas foram acima do valor 

de referência, com valor máximo de 0,45 mS/cm na nascente, em 27/07/2017, tal fato pode ter 

ocorrido em virtude de ser água de nascente subterrânea, a qual adquire característica do solo 

presente, com presença dos nutrientes que pode ser carreado para a água. 

 Aparentemente não se encontrou qualquer relação das medidas de condutividade e 

turbidez com as condições climáticas de chuva e temperaturas conforme se verifica na Tabela 

13, as variações podem ter havido devido às próprias características do solo no local. 

 Segundo a Portaria nº 518, de 25 de março de 2004, do Ministério da Saúde 

(BRASILi, 2004), para potabilidade a água deve atender aos padrões de turbidez apresentados 

na Tabela 11. A turbidez está diretamente associada à qualidade microbiológica e consequente 
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potabilidade da água, pois em turbidez elevada há maior probabilidade da presença de 

parasitas ou patógenos (DANELUZ, 2015). 

 

Tabela 11 – Padrão de Turbidez para água pós-filtração ou pré-desinfecção 

Tratamento da água VMP (valor máximo permitido) 

Desinfecção (água subterrânea) 1,0 UT em 95% das amostras 

Filtração rápida (tratamento completo ou 

filtração direta) 

1,0 UT 

Filtração lenta 2,0 UT em 95% das amostras 

Fonte: BRASILi (2004) 

  

 Os valores da condutividade apresentaram-se mais acentuados nas medições na 

nascente do que na lagoa, o mesmo ocorreu para a turbidez. Já com relação ao OD (oxigênio 

dissolvido) os resultados da Tabela 10 obtidos na água da nascente e da lagoa atenderam às 

condições e padrões da resolução CONAMA 357/2005 para água doce. 

 Os resultados das análises de turbidez e OD quando comparados com os dados da 

resolução do CONAMA 357/2015 ficaram sempre mais próximo da classe 1 das condições e 

padrões segundo a resolução para corpo de água doce: classe 1:   turbidez < 40 UNT e OD ≥ 6 

mg/L O2, para a classe 2: turbidez até 100 UNT e OD ≥ 5 mg/L O2, para a classe 3: turbidez 

até 100 UNT e OD > 4 mg/L O2 e para a classe 4: OD≥ 0,2 mg/L O2. 

 Observou-se na lagoa que a água estava decantada e límpida, porém, após a introdução 

da sonda do multiparâmetro e consequente agitação das impurezas do fundo da lagoa houve 

agitação da água que a tornaram um pouco turva, o que provavelmente ocasionou os valores 

encontrados de turbidez (Tabela 10). 

As alterações de algumas características físicas de cor e turbidez, e biológicas de 

coliformes totais e termotolerantes podem estar atreladas à presença de eventual animal 

dentro da área de escoamento da nascente, ou até mesmo pelo carreamento de partículas 

provocada pelo escoamento pluvial (PINTO et al., 2012). 

 A concentração de oxigênio, dissolvido na água, apresentou grande variação nas 

diferentes leituras, mas para todas as coletas realizadas (Tabela 10) a concentração de 

oxigênio dissolvido ficou dentro dos parâmetros permitidos pela legislação vigente 

(BRASILa, 2005). Valores muito baixos de oxigênio dissolvido podem afetar drasticamente a 

comunidade biológica existente no corpo d`água. 

A água adequada e destinada ao abastecimento público deve atender aos padrões de 

potabilidade já descrito na Portaria 518/2004 do Ministério da Saúde (BRASIL, 2004), o qual 
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inclui, dentre outros quesitos: a ausência de contaminação por agentes patogênicos, ausência 

de substâncias tóxicas ou venenosas; além de impor limites quanto à presença de matéria 

orgânica em solução, dentre outras exigências (PINTO et al., 2012). 

 A Tabela 12 apresenta os resultados de coliformes totais e termotolerantes (fecais), 

para os pontos de coleta 01 e 02.  

 
Tabela 12: Análise microbiológica da água da nascente 

Coletas Local Coliforme totais 

(NMP/100 mL)  

Coliformes termotolerantes 

(NMP/100 mL) 

Novembro/2016 
Nascente 4,8 x 103 3,2 x 103 

Lagoa 6,1 x 103 4,3 x 103 

Novembro/2017 
Nascente Ausente Ausente 

Lagoa Ausente Ausente 

Fonte: o Autor 

  

Segundo Daneluz (2015), a presença de coliformes em poços e nascentes pode ser 

proveniente de fossas ou dejetos de animais transportados pelo escoamento de água pluvial. 

Vários fatores podem ser responsáveis pela contaminação subterrânea de minas e nascentes 

ou superficial de cursos de água, tais como: falta de manutenção do reservatório, localização 

inadequada do poço e falta de cuidado e higiene com a água antes do consumo. 

Conforme os parâmetros da Resolução do CONAMA 396 para microorganismos, a 

qualidade da água da nascente para o mês de novembro/2017 atendeu às determinações com 

ausência de coliformes totais e coliformes termotolerantes. 

Na primeira medição, no mês de novembro/2016, havia a presença de coliformes totais 

e termotolerantes porque a área ainda não estava isolada, sendo que após o isolamento com 

cerca de contenção no mês de abril/2017, a medição em outubro/2017 houve decréscimo 

significativo, mas ainda com presença de coliformes totais e termotolerantes na lagoa, 

provavelmente devido às primeiras chuvas após período de estiagem, o que pode ter havido 

carreamento de particulados contaminados; entretanto para amostra da coleta em 

novembro/2017 os resultados foram satisfatórios com ausência de coliformes totais e 

termotolerantes tanto na nascente quanto na lagoa. 
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5.6 Vazão Apresentada nas Medições Efetuadas 

A vazão média encontrada no mês de agosto de 2017, final do período de estiagem e 

Inverno, foi de 840 litros/hora. 

Já a vazão média encontrada no final do mês de novembro de 2017, próximo do 

Verão, início das primeiras chuvas após um longo período de estiagem, foi de 1.200 

litros/hora. 

O desmatamento e consequente falta de cobertura e proteção vegetal, manejo 

inadequado no preparo do solo destinado à agricultura, em locais onde o solo já é propício à 

erosão e pouca permeabilidade ou capacidade de infiltração e recarga do lençol freático 

podem ser fatores responsáveis pela queda de vazão em minas e nascentes (GOMES et al., 

2012). 

Dados do administrador da fazenda da Unicesumar apontavam para uma redução 

muito acentuada de volume da água da nascente e consequente esgotamento da água da lagoa 

no final do período da estiagem, entre os meses de julho e setembro, que ocorria com 

frequência até o ano de 2016, onde não existia uma área de proteção da nascente. 

Após o isolamento da área, executado em outubro de 2016, mesmo no curto espaço de 

tempo de acompanhamento, a lagoa continuou a receber água da nascente e não secou, sendo 

importante salientar que no período considerado (inverno do ano de 2017) a estiagem foi 

bastante prolongada. Esta característica da nascente deverá ser melhor monitorada e 

acompanhada doravante. 

 O acréscimo da vazão no final do período da estiagem e início do período das chuvas 

foi de 50% (cinquenta por cento) de volume de água proveniente da nascente, ainda no 

primeiro ano do reflorestamento, com as mudas pequenas em seu estágio de desenvolvimento, 

porém com a área do entorno da nascente devidamente isolada da interferência externa.  

  

5.7 Preparo e Cuidado no Plantio das Árvores 

A manutenção das características do solo na região da nascente e o cuidado no manejo 

do solo diminuiu o risco de erosão (OLIVEIRA et al., 2011) e protegeu a integridade das 

mudas para melhor desenvolvimento.  

A cerca de contenção da área onde se plantou as mudas foi importante para se evitar o 

pisoteio de animais, presença de excremento e consequente destruição das mudas. 
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Evitou-se também a contaminação da lagoa com particulados e contaminantes, onde a 

declividade apresentada faz com que a água proveniente da nascente escoe até a lagoa. 

Com os resultados da análise de solo (Tabela 09) e presença de matéria orgânica alta 

optou-se por não fazer correção no solo e não aplicar adubação. 

Segundo Aguiar Netto et al. (2011), na metodologia aplicada deve-se ater à escolha 

adequada das variedades de árvores a serem plantadas na área de recuperação, bem como 

apresentar espécies alternativas, se houver alguma variação que impeça ou atrapalhe o 

desenvolvimento das variedades selecionadas e plantadas, e o isolamento da área para se 

evitar que fatores externos atrapalhem o desenvolvimento e manejo das mudas. 

No norte do estado do Paraná, as alterações climáticas provocadas pela ação do 

homem poderão trazer a diminuição da intensidade das chuvas, o que afetaria a produção 

agrícola e o desenvolvimento das lavouras, bem como com a elevação das temperaturas, o 

aparecimento de doenças causadas por agentes vetores que se desenvolvem nessas áreas mais 

quentes, como por exemplo a dengue, segundo Nogaroli (2007). Daí a necessidade de se 

recompor a vegetação nativa, principalmente as matas ciliares. 

A Figura 11 ilustra o desenvolvimento e crescimento das mudas desde o seu plantio, 

em 09/09/2017, com aproximadamente 10 cm de altura, até o seu terceiro mês de 

desenvolvimento, em 15/12/2017, com aproximadamente 20 a 30 cm de altura.  

 

Primeiras mudas plantadas em 09/09/2017 

  
Árvores em desenvolvimento – 15/12/2017 – 03 meses após o plantio 

  
Figura 11 – Acompanhamento das mudas desde o plantio até o terceiro mês. 

Fonte: o Autor 
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O resultado foi bastante satisfatório, com chuvas regulares durante o período, não 

houve necessidade de replantio e adubação. 

O acompanhamento posterior será feito pelos alunos do curso de Graduação em 

Ciências Biológicas, sob a coordenação do professor Dr. Rômulo Diego de Lima Behrend e 

da professora Me. Waldecy Matos da Silva Leonel. 
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6. CONCLUSÕES 

 
 

O isolamento da área como medida de proteção e cuidado da nascente apresentou 

resultado bastante satisfatório e compatível com a literatura. 

Verificou-se a capacidade natural de regeneração do meio ambiente degradado, como 

por exemplo, a limpeza da vegetação no entorno da nascente na execução da cerca de 

contenção, que teve sua recuperação muito acelerada, em três meses houve a recomposição da 

vegetação rasteira e dos arbustos que a protegiam. 

A continuidade do fluxo de vazão da nascente no período da estiagem, apesar da 

diminuição da vazão, não apresentou falta de água, além da ausência de coliformes 

termotolerantes, após um ano do isolamento da nascente. 

A análise das características físicas e químicas do solo deve preceder a etapa do 

plantio das mudas para se evitar erosão, correção química e adubação desnecessárias do solo. 

Foi possível verificar com a análise granulométrica o comportamento do solo, e com a 

análise de macro e micronutrientes a presença de alta concentração de material orgânico e 

acompanhamento dos demais elementos químicos presentes. 

A análise físico-química e microbiológica da água da nascente, o seu monitoramento e 

acompanhamento periódico faz-se necessário e pode ser tratado até como uma prática de 

saúde pública, evitando-se a contaminação animal e do homem consumidor final dessa água 

in natura e o controle da qualidade para se manter a potabilidade. 

Algumas ações poderão ser desenvolvidas a título de incentivo ao cuidado e proteção 

de nascentes voltadas a melhoria da qualidade hídrica, a partir dos resultados obtidos, tais 

como: avaliação e estudo das nascentes nas propriedades das pessoas entrevistadas no 

questionário aplicado; apresentação dos resultados em eventos, como o Dia de Campo, 

promovido pela própria instituição Unicesumar; divulgação socioeducativa junto a 

proprietários rurais na preservação e recuperação de áreas degradadas, através da elaboração 

de uma cartilha ou formulário para divulgação aos proprietários rurais do manejo e cuidados 

na preservação dos recursos hídricos; fazer o levantamento do potencial hídrico e 

monitoramento das demais nascentes existentes na Fazenda do Unicesumar. 
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8. ANEXOS 

 

Anexo-A  Laudo Agroquímico – Análise Granulométrica   

 

CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS 

DQI - DEPARTAMENTO DE QUÍMICA 

LABORATÓRIO DE AGROQUÍMICA 

LAUDO AGROQUÍMICO 
 

 

 
ANÁLISE GRANULOMÉTRICA 

 

 
 

NOME DO SOLICITANTE: JOSÉ EDUARDO GONÇALVES 

ENDEREÇO: UNICESUMAR – MARINGÁ-PR. 

 . 
 

Resultados Analíticos 

 % 

Laboratório 

(1) 

Nº da amostra 

(2) 

Areia 

Grossa (*) 

Areia 

Fina (*) 

Silte  

(*) 

Argila 

(*) 

 

45 01 15,50 24,00 2,80 57,70  

       

       

       

       

Estes resultados são válidos somente para a amostra analisada. 

 (1) Registro do Laboratório. 

(2) Identificação do solicitante. 

 

 

Maringá, 14 de junho de 2017. 
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Endereço: Laboratório de  Agroquímica e Meio Ambiente, Bloco 24  -  Av. Colombo, 5790  CEP 87.020-900 

Maringá, PR.   Telefone fax:  ( 0XX44 ) 3011- 4449  E-mail: lab-agroambiental@uem.br. 
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Anexo-B Análise de Solos – Resultados Analíticos 
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9. APÊNDICES 

Apêndice-A  Questionário Aplicado no Dia de Campo 
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Apêndice-B  Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
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Apêndice - C Municípios que Compõem a Bacia Hidrográfica do Rio Pirapó 

 

 
Fonte: PARANÁd, 2013 

 


