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1. INTRODUÇÃO 

 O Programa de Educação Ambiental (PEA) da usina hidrelétrica (UHE) Foz do Chapecó tem o 

intuito de promover o desenvolvimento de conhecimentos e de novas atitudes necessárias à preservação 

e à melhoria da qualidade ambiental do meio ambiente onde o empreendimento está inserido. Destina-se 

a interagir com as comunidades da área de influência do empreendimento, pertencentes aos municípios 

de: Águas de Chapecó, Caxambu do Sul, Guatambu, Chapecó e Paial (SC); Alpestre, Rio dos Índios, 

Nonoai, Faxinalzinho, Erval Grande e Itatiba do Sul (RS). O programa prevê diversas atividades a serem 

desenvolvidas nas comunidades Linha Pegoraro, Volta Grande, Linha Dom José, Lajeado Bonito, São 

José do Capinzal, Goio-En, Marechal Bormann, Porto Chalana, Linha Saltinho, Linha Menezes, Linha 

Olhos d’água, Faxinal dos Lopes, Linha São Sebastião, Encruzilhada Bela Vista, Lajeado Grande e Linha 

Fátima.  

 Em atendimento ao Auto nº 500055058-40.2017.4.04.7117, referente ao item 2, cláusula primeira, 

letra c) “a incluir a comunidade do Goio-Ên, de Erval Grande/RS no já existente Programa de Educação 

Ambiental, que decorre do Programa 11 do novo PBA, como condicionante ambiental do Ibama, cujas 

atividades terão como foco as instituições de ensino que atendem à população desta comunidade, 

abordando o tem ‘uso e conservação de recursos hídricos’, no intuito de disseminar boas práticas e 

informar sobre atividades potencialmente poluidoras” e letra d) “a elaborar e produzir campanha de 

divulgação, a parti de Jornal-Mural, com eixo temático ambiental também voltado ao uso e conservação 

de recursos hídricos, que será distribuído nas áreas de maior circulação de pessoas da comunidade de 

Goio-Ên, de Erval Grande/RS”, no presente relatório apresentamos as atividades educativas planejadas 

e concluídas até o presente momento para a comunidade do Goio-En do município de Erval Grande no 

estado do Rio Grande do Sul. Esta demanda surge da necessidade de engajar os moradores lindeiros na 

conservação dos recursos hídricos disponíveis na região, visto as expoentes atividades de navegação, 

pesca, turismo e recreação presentes no distrito.    

 Com o objetivo de incitar a reflexão e consciência da população, as ações de divulgação do programa de 

educação ambiental, em especial no formato de Jornal Mural, são propostas de maneira que abrangem 

a comunidade lindeira do reservatório.  Neste sentido, o programa dará continuidade nesta ação com a 

divulgação de informações que corroborem com a conservação das águas.  

Adicionalmente, com foco nas instituições de ensino, que atendem a população da comunidade do Goio-

En de Erval Grande, propõe-se a realização de educação ambiental abordando o tema geral “uso e 

conservação dos recursos hídricos”. No intuito de disseminar boas práticas e informar sobre atividades 

potencialmente poluidoras para as águas do Rio Uruguai, as ações educativas devem ser apresentadas 

nas instituições de ensino para o público escolar.  

2. METODOLOGIA 

2.1  JORNAL MURAL 
 
Para expor em escolas e instalações comunitárias o Jornal Mural será elaborado em comum acordo com 

o Programa de Comunicação Social da UHE Foz do Chapecó. Devem ser elaborados minimamente três 

edições que façam alusão aos recursos hídricos e a sua conservação, dentre outros temas secundários. 

O cronograma de distribuição seguirá o cronograma geral do PEA, devendo ser fixado em ambientes de 

maior circulação da população, como corredores e recepções dos órgãos públicos do município de Erval 



 
 

  
 
Grande.  

2.2 OFICINAS EDUCATIVAS NAS ESCOLAS 
 
Para realizar esta ação serão verificadas as escolas instaladas na comunidade do Goio-En a fim de se 

efetuar atividades pedagógicas com o público escolar. Devem ser realizadas minimamente duas oficinas 

para os estudantes do ensino fundamental da rede pública do município, onde será retratado o tema geral 

“Usos e Conservação dos Recursos Hídricos”, nivelando o conteúdo a faixa etária e conhecimento dos 

alunos. O cronograma de execução será elaborado conforme acordo com a direção das escolas 

participantes e aprovação da secretaria municipal de educação de Erval Grande.  

 

3. ATIVIDADES REALIZADAS 
 

3.1  JORNAL MURAL 
 

 Na edição de maio/junho de 2019 o Jornal Mural do PEA Foz do Chapecó abordou o tema recursos 

hídricos de maneira a esclarecer a importância dos mananciais, sejam eles superficiais ou subterrâneos. 

Divulgou a declaração Universal dos Direitos das Águas e a Política Nacional dos Recursos Hídricos 

trazendo a informação legal de preservação e direitos de utilização das águas. E, as características da 

Bacia Hidrográfica do Rio Uruguai onde se localiza a UHE Foz do Chapecó e a grande população que é 

abastecida por este rio e seus afluentes. O Jornal foi afixado em locais públicos e de circulação da 

população em geral – Foto 1.  

 

Foto 1 – Jornal Mural entregue na Prefeitura 

Municipal de Erval Grande/RS.  

 

3.2 OFICINAS EDUCATIVAS PARA ALUNOS 
 

Conforme contato telefônico com o Secretário Municipal de Educação, Sr. Alessandro Luiz Serafini, o 

município de Erval Grande possui dez instituições escolares públicas, dentre elas estaduais e municipais 

– Tabela 1.  

Tabela 1. Rede pública de ensino do município de Erval Grande, Rio Grande do Sul.  

Escola Estadual de Ensino Médio Erval Grande 

Escola Estadual de Ensino Fundamental Angelo Emilio Grando 

Escola Municipal de Ensino Fundamental Sete de Setembro  



 
 

  
 

Escola Municipal de Ensino Fundamental Pinhalzinho  

Escola Municipal de Ensino Fundamental Tancredo Neves 

Escola Municipal de Ensino Fundamental Miguel Pietroski 

Escola Municipal de Ensino Fundamental Papa João XXIII 

Escola Municipal de Ensino Fundamental Pedro Alvares Cabral 

Escola Municipal de Ensino Fundamental Ervalzinho 

Escola Municipal de Ensino Fundamental Santana 

Na região do Goio-En do município não há instituições escolares. Os estudantes utilizam o transporte 

público escolar até o centro da cidade e realizam suas atividades na EMEF Ângelo Emilio Grando. O 

secretário relatou que o município tem interesse em incorporar as atividades do Programa de Educação 

Ambiental nas escolas, dispondo-se a ser o contato para esta parceria e autorizando o agendamento 

das ações.  

Em contato com a diretora da EMEF Angelo Emilio Grando, Sra. Elisete Nonnenmacher, esta informou 

que a escola recebe 105 estudantes, do 1º ao 5º ano do ensino fundamental, nos turnos manhã e tarde. 

A fim de agendarmos as oficinas educativas para os alunos, a diretora informou que gostaria que as 

atividades fossem programadas para junho (em comemoração ao mês do meio ambiente) e em 

setembro, ambos no ano letivo de 2020. As datas de execução serão acordadas na proximidade dos 

meses pré-agendados devendo se encaixar nas programações cotidianas da escola. Na tabela 2 

encontram-se os dados de contato da Secretaria Municipal de Educação e da Instituição Escolar 

participantes desta etapa do PEA.  

 

Tabela 2. Dados de contato comunidade escolar atendida pelo PEA do município de Erval Grande, Rio Grande do Sul.  

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ERVAL GRANDE 

SECRETÁRIO: Sr. Alessandro Luiz Serafini 

ASSESSORA DE EDUCAÇÃO: Angélica 

ENDEREÇO: Av. Capitão Batista Grando, 242 – Térreo – Centro – Erval Grande/RS 

TELEFONES: (54) 33751114 ou (54) 33751144 

 

ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANGELO EMILIO GRANDO 

DIRETORA: Elisete Nonnenmacher 

ENDEREÇO: Av. Capitão Batista Grando, 769 – Centro – Erval Grande/RS 

TELEFONE: (54) 33751214 

E-MAIL: efangelogrando15cre@educacao.rs.gov.br 

Nº DE ALUNOS: 105 

TURNO DE ATIVIDADE: Manhã e Tarde 

SÉRIES ATENDIDAS: 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental 

 

Mediante o relato da diretora, a primeira oficina educativa na escola abordará pedagogicamente 

conceitos simples que elucidam o tema recursos hídricos. Para isso, uma apresentação power point foi 

elaborada levando em consideração a variação na faixa de ensino dos alunos – Anexo A.  

 



 
 

  
 
4. CRONOGRAMA 

 

ATIVIDADE PERÍODO 

JORNAL MURAL 

Maio – 2019 

Junho - 2020 

Outubro – 2020 

OFICINAS 

EDUCATIVAS 

Junho – 2020 

Setembro – 2020 

 

ANEXO 
 

ANEXO A - APRESENTAÇÃO POWER POINT 



Nossa Água, Nossa 
Vida!
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A água
É uma substância composta por dois átomos de hidrogênio (H) e um 
de oxigênio (O), formando a molécula de H2O .

Encontra-se em três estados físicos: 

 sólido (geleiras); 

 líquido (oceanos e rios); 

 gasoso (vapor d’água na atmosfera).



Ciclo 
Natural 
da Água



Importância da Água

 A água é de fundamental importância para a vida de todas as espécies; 

 Aproximadamente 80% de nosso organismo é composto por água; 

 A ingestão de água tratada é um dos mais importantes fatores para a 

conservação da saúde;

 É considerada o solvente universal, auxiliando na

prevenção de doenças (cálculo renal, infecção de urina, etc.)
e proteção do organismo contra o envelhecimento.





A água
O território brasileiro é
privilegiado pois contém
cerca de 12% de toda a água
doce do planeta.

“A água é considerada um
bem de domínio público e um
recurso natural limitado,
dotado de valor econômico”
(Ministério do Meio
Ambiente).

Assim, deve ser usada de
forma

CONSCIENTE!





Tipos de Recursos Hídricos

 Potável: água inodora, incolor e insípida. Própria para o 
consumo humano;

 Mineral: também própria para o consumo humano e livre de 
toxidades, rica em sais minerais;

 Tratada: água que passa por processos de tratamento para 
retirar todas as impurezas presentes nela, tornando-a  
própria para consumo.

 Fonte: geralmente poços artesianos, rios, lagos e nascentes.



Tratamento de Água
ETA - Estação de Tratamento de Água

 Processos de Tratamento

1 - Captação

2 - Aeração

3 - Coagulação

4 - Floculação

5 - Decantação ou Flotação

6 - Correção de Dureza

7 - Correção de pH

Floculação e Decantação ETA de Criciúma

Fonte: CASAN - Companhia Catarinense de Águas e Saneamento



Tratamento de Água

8 - Desinfecção

9 - Controle de Sabor e Odor

10- Fluoretação

11 – Oxidação
12 - Bombeamento



Hidrelétrica: gerando energia através da água

 A maior parte da energia elétrica produzida no Brasil vem de uma 
fonte renovável - a água;

 O território brasileiro é cortado por rios e as usinas hidrelétricas 
são uma opção sustentável de gerar energia;

 A qualidade da água é preservada;

Como funciona?

 A água movimenta turbinas da

hidrelétrica. Esse processo gera eletricidade,

onde a água se renova sempre por meio do

ciclo hidrológico.

UHE Foz do Chapecó



Vídeo




