
Anais do Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão - ENEPE 174

RESUMOS DE PROJETOS ............................................................................................................175 
 

Presidente Prudente, 22 a 25 de outubro, 2012. ISSN: 1677-6321 



Anais do Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão - ENEPE 175

RESUMOS DE PROJETOS 
 

AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA SUBTERRÂNEA NO ASSENTAMENTO SANTA 

ZÉLIA NO MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO - SP ............................................................176 

UTILIZAÇÃO DOS ÍNDICES DE QUALIDADE DA ÁGUA (IQA) E DE ESTADO TRÓFICO 

(IET) NA CARACTERIZAÇÃO SANITÁRIA DO CÓRREGO DOS BANDEIRANTES NA 

CIDADE DE TARABAI - SP..........................................................................................................177 

 

Presidente Prudente, 22 a 25 de outubro, 2012. ISSN: 1677-6321 



Anais do Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão - ENEPE 176

 
 
Pesquisa (ENAPI)    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
ENGENHARIAS 

Engenharia Sanitária  

 

AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA SUBTERRÂNEA NO ASSENTAMENTO SANTA 
ZÉLIA NO MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO - SP 

 
MAYARA DE OLIVEIRA VIDOTTO

ANDRÉ TURIN SANTANA
ALINE RIBEIRO DOS SANTOS

RENATA CUBA

A ocupação desordenada de um território pode ocasionar diversos tipos de problemas ambientais,
entre eles poluição tanto do solo como das águas, sejam elas superficiais ou subterrâneas. Neste
contexto, a Região do Pontal do Paranapanema, conhecida pelos diversos conflitos agrários e
subsequente, mau uso da terra, pode ser inserida, principalmente, se for levado em consideração o
fato de que a região foi a que mais recebeu processos de assentamentos rurais, muitas vezes
caracterizado por diversos problemas de ordem de infra estrutura que dificultam a fixação do
trabalhador rural no local. Entre os municípios da região o de Teodoro Sampaio conta, 
aproximadamente, com 850 famílias assentadas, divididas em 20 assentamentos, que apresentam
diferentes problemas, como por exemplo, falta de coleta de esgoto e lixo. Tal situação pode vir a
contaminar a água utilizada para o consumo humano, devido ao fato de esta ser proveniente de 
poços artesianos ou semi artesianos. Nesse sentido, o presente projeto tem por objetivo realizar o
levantamento da qualidade da água subterrânea a partir dos poços utilizados pelos assentados do
assentamento Santa Zélia, localizado no município de Teodoro Sampaio. Para a avaliação da 
qualidade da água serão coletadas amostras tanto nos poços coletivos quanto naqueles presentes nos
lotes particulares. Serão realizadas análises físico químicas, entre elas nitrato, cloreto, ferro e
manganês além das análises microbiológicas (coliformes fecais).          
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A contaminação do meio aquático por esgotos domésticos, industriais e fertilizantes agrícolas, pode
levar ao comprometimento da qualidade de água tendo como consequência o desequilíbrio
ecológico. Tal desequilíbrio, na maioria das vezes, põe em risco a saúde humana. Essa situação vê-
se ainda mais agravada na medida em que se torna mais intenso e diversificado o uso dos recursos
hídricos sendo necessário, portanto, definir formas de manejo sustentado e de gestão ambiental para
tais recursos. Nesse intuito, órgãos de fiscalização e controle, como por exemplo, a Companhia 
Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB), mantém sistemas de monitoramento sistemático, o
qual resulta em séries temporais de dados que permitem avaliar a evolução da qualidade do corpo
aquático e conhecer as tendências de sua variação. Como consequência desse monitoramento, os
dados acumulados são abundantes e de difícil interpretação. Por esse motivo, tais órgãos recorrem à
utilização de índices de qualidade que resumem em um único ou em poucos valores o conjunto de
informações obtidas. Dentre os índices utilizados pela CETESB há o Índice de Qualidade das
Águas (IQA), que incorpora 9 parâmetros considerados relevantes para a avaliação da qualidade das
águas, tendo como determinante principal a utilização das mesmas para abastecimento público e o 
Índice do Estado Trófico (IET) que permite uma avaliação limnológica bastante aproximada do
nível de enriquecimento nutricional de um corpo aquático abrangendo apenas três parâmetros.
 Levando-se em consideração esses aspectos, o presente trabalho tem como objetivo avaliar a 
qualidade da água do Córrego dos Bandeirantes que se situa na bacia do Pontal do Paranapanema,
por meio dos índices de qualidade da água (IQA) e o índice de estado trófico (IET) Para o estudo 
serão coletadas amostras de água do corpo hídrico em oito pontos diferentes e serão efetuadas
análises físico-químicas e microbiológicas para o cálculo dos respectivos índices.          

 


