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É CUIDANDO DA TERRA QUE A GENTE CONSERVA O PLANETA ÁGUA

PROTEÇÃO DE FONTES

Antes de olhar
específicamente a fonte, é
necessário entender como
essa fonte se forma:

1. As fontes são
resultantes da água da
chuva que infiltrou no solo
e se acumulou no lençol
freático (bacias de água
em baixo do solo);
- por isso é importantíssimo
a cobertura e o cuidado
com o solo e a
manipulação de
contaminates, não só
próximo à fonte ou
margem do rio - mas
especialmente onde
infiltra a água que forma a
fonte.

2. Os pântanos, além da
sua biodiversidade, são
importantes depósitos de
água que abastecem
muitas fontes, são
depósitos de água quase
superficiais.

3. Numa dimensão ainda
mais ampla, as fontes
dependem também da
formação de chuvas, e
estas são influenciadas
pela cobertura vegetal de
uma região.

Existem diversas formas de realização da
proteção de fontes.
Será apresentada neste boletim uma forma
simples e barata, que pode ser construída
basicamente com materiais encontrados no local,
alguns pedaços de cano e um pouco de cimento.
Este modelo protege com eficiência a fonte de
água das contaminações com matéria orgânica,
animais, insetos e outras.
Como protege apenas a saída da água, quando
necessário pode-se construir um depósito nas
proximidades da própia fonte ou no local onde a água
vai ser utilizada.
Embora seja totalmente vedada, permite a
limpeza interna periódica.
A simplicidade do sistema permite com
facilidade a sua reprodução.
A qualidade e a continuidade da água é
aspecto fundamental para a saúde e qualidade de
vida das pessoas.
Assim sugere-se uma ampla campanha nas
comunidades. Trata-se de uma tarefa simples, mas de
grande resultado.
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PASSOS PARA A PROTEÇÃO DE FONTES
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ISOLAMENTO DA FONTE
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Cercar a fonte para impedir a
entrada de animais, especialmente
gado, ovelhas ou, cavalos. Estes, além
de danificar a fonte, impedem o
desenvolvimento da mata ciliar.
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PREPARAÇÃO DA MASSA

Os tijolos ou pedras que serão
assentadas para compor a parede que
envolverá a fonte, são colados com
uma massa de terra e cimento, na
proporção de uma parte de cimento
para cinco partes de terra.

RECOMPOSIÇÃO DA MATA
CILIAR

Tem que ser terra de barranco,
sem matéria orgânica - de preferência
saibro (onde tiver).

A mata ciliar é como os cílios nos
olhos, ou seja, protege o seu entorno.
Para as fontes, a legislação brasileira
prevê a preservação permanente de
um raio mínimo de 50 metros (50
metros a partir da fonte em todas as
direções).
A mata ciliar evita a erosão no
entorno, impedindo o assoreamento,
evita o ressecamento e eventuais
contaminações.
É indicada a vegetação nativa de
cada região, como a guabiroba, o ingá,
a pitanga, etc.
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LIMPEZA DA FONTE
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CONSTRUÇÃO DAS PAREDES

Sobre a rocha, ou sobre a
superfície do solo bem firme, inicia-se a
construção das paredes.

Em fontes já bem definidas,
basta llimpá-las para iniciar a sua
proteção. Em fontes onde a saída de
água ainda não está bem definida, é
preciso cavar mais para achar o canal
principal da vertente.
Tirar todo o barro e a matéria
orgânica do entorno da vertente

Na parte bem ao fundo deixa-se
um cano de aproximadamente 40 mm.
Este cano ficará com a ponta fechada e
será usado para escoamento nas
futuras limpezas.
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PREENCHIMENTO DA FONTE

mais baixo que os demais. O diâmetro
dos canos depende da vazão da fonte.
Coloca-se alguns canos um pouco mais
acima, que servirão para o escoamento
da água que sobra, que não é levada
pela canalização de abastecimento da
casa.

No fundo da fonte vai uma
camada de areia média a grossa,
seguida de uma camada de pedra brita
(nº1), ou pedras pequenas ajuntadas
em rios ou riachos.
Lavar bem as pedras antes de
colocá-las na fonte.

Em cima desta camada vai uma
camada de pedra lascada, ou pedras de
rios ou riachos um pouco maiores.
Sempre lavar bem as pedras antes de
utilizá-las.

Cano para
esgotamento de Canos para o
limpeza
abastecimento
Canos para o escoamento
da sobra de água

Estes canos adicionais são
importantes especialmente em épocas
de muita chuva, quando aumenta a
vazão da fonte.
Sobe-se as paredes, enchendo de
pedras e faz-se o fechamento da fonte
com com a massa de terra e cimento.

COLOCAÇÃO DOS CANOS
PARA SAÍDA DE ÁGUA
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Estes ccanos são colocados na
altura das pedras maiores. O cano da
saída principal é colocado um pouco
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CANO PARA LIMPEZA E
LIMPEZA DA FONTE
Na parte superior deixa-se um
cano, que ficará fechado, e servirá
para limpeza da fonte.
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ALGUMAS IMAGENS DE FONTES
PROTEGIDAS

Cano para limpeza

A limpeza deve ser realizada a
cada 6 (seis) meses.
Para limpeza joga-se um pouco
de água sanitária (Kiboa ou outras) no
cano acima, e abre-se o cano de
esgotamento que está bem no fundo,
deixando escorrer toda a água. Fechase novamente estes dois canos e está
pronta a limpeza.
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AOPA
01.Adrianópolis
02.Bacaiúva do Sul
03.Castro
04.Cerro Azul
05.Itaperuçu
06.Lapa
07.Rio Branco do Sul
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FETRAF-SUL/CUT

13.Rio Bonito do 16.Ponta Grossa
17.Imbituva
Iguaçu
18.Ivaí
l4.São Jerônimo
19.Palmeira
da Serra
20.São João do
Triunfo

06.Lapa
08.Goioxim
09.Pitanga
10.Santa Maria
do Oeste
11.Guarapuva
12.Cantagalo

ÁREAS DE
ABRANGÊNCIA

ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROECOLOGIA
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REALIZAÇÃO
A

COOPERAFLORESTA

21.São Mateus 01.Adrianópólis
do Sul
15.Barra do Turvo-SP
22.Rio Azul
23.Rebouças
24.Reserva
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