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O Brasil possui desigualdades sociais e um dos reflexos dessas desigualdades é o índice de 
analfabetismo no país. No Estado de São Paulo, segundo o último Censo em 2010, há 
aproximadamente um milhão e meio de pessoas com idade de 15 anos ou mais analfabetas. Uma 
importante região dentro do estado é o Pontal do Paranapanema, com população estimada em 
583.703 habitantes, sendo 89,74% residente em área urbana e distribuída em 32 municípios. O 
estudo da taxa de analfabetismo nessa região ainda é desconhecido. realizar a avaliação da taxa 
de analfabetismo nos municípios do Pontal em 1990, 2000 e 2010, considerando a variável gênero 
na análise de 2010. Os dados da taxa de analfabetismo, em 1990, 2000 e 2010, foram obtidos no 
DATASUS. O método compreende revisão da literatura, levantamento e organização dos dados 
por município do Pontal e análise temporal da taxa de analfabetismo e por gênero em 2010. A 
taxa média de analfabetismo é de 14,3, 9,4 e 6,4 pessoas a cada 100.000 habitantes em 1990, 
2000 e 2010, respectivamente. Isto, para pessoas com idade de 15 anos ou mais. Na análise por 
gênero, com exceção de Alfredo Marcondes (Homem = 7,9; Mulher = 13,1), Anhumas (Homem = 
3,8; Mulher = 8,3), Caiabu (Homem = 10,9; Mulher =15,0) e Estrela do Norte (Homem = 7,1; 
Mulher =11,9), todos os demais municípios do Pontal apresentam uma diferença na taxa de 
analfabetismo menor que 4,0 pessoas a cada 100.000 habitantes no ano de 2010.  A redução 
contínua da taxa pode ser devido ao Ministério da Educação (MEC) propor diferentes programas 
de alfabetização, como o "Brasil Alfabetizado", programa no qual o poder público apoia e financia 
projetos de letramento em estados e municípios, com o intuito de promover a alfabetização de 
jovens a partir de 15 anos de idade, adultos e idosos. Outro ponto importante é a criação de 
mecanismos de avaliação do desempenho do estudante ao fim da escolaridade básica, tais como o 
ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) criado em 1998 pelo MEC. A inserção crescente das 
mulheres no mercado de trabalho, o que exige maior capacitação profissional, pode explicar a 
falta de correlação entre a taxa de analfabetismos e o gênero para o caso em estudo. Nos últimos 
30 anos, há uma redução contínua da taxa média de analfabetismo na região do Pontal do 
Paranapanema, e isto não está associado ao gênero do indivíduo. Recomenda-se uma análise da 
distribuição espacial da taxa de analfabetismo nos municípios do Pontal e a comparação dessa 
taxa com a média nacional.    Nenhum.     
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No Brasil cerca de 30 milhões de hectares encontram-se em algum grau de degradação, 
principalmente em função do manejo inadequado, devido, ao uso de taxas de lotação acima da 
capacidade de suporte das pastagens e também a falta de adubação de manutenção.  O objetivo 
do presente trabalho foi avaliar o desenvolvimento e produtividade da braquiária em áreas 
anteriormente cultivadas com leguminosa e gramíneas utilizadas como cobertura de solo. O 
experimento foi conduzido no município de Presidente Bernardes-SP, em um Argissolo Vermelho 
distroférrico. O experimento foi conduzido de janeiro de a setembro de 2014.O delineamento 
experimental em faixas. Com área de 10 m x 70 m, foram constituídas pelas culturas de Milheto; 
Pousio; Braquiária; Sorgo; Milho; Feijão guandu; e Pousio adubado. As plantas de cobertura foram 
mantidas até o 85º dia após a semeadura e toda a área do experimento mantida para a 
regeneração e formação do pasto de braquiária e mantida por 120 dias até a realização das 
avaliações de matéria verde e diagnose nutricional das plantas de cobertura, matéria verde e seca, 
análises bromatológicas e diagnose foliar da braquiária  Houve diferença significativa nas taxas de 
crescimento das plantas de cobertura e acúmulo de nutrientes em sua parte aérea. O crescimento 
da forregeira e a composição quimico-bromatológica foi influenciada pelos tratamentos 
empregados. Sendo a braquiária semeada e a forrageira cultivada após o guandu as mais 
produtivas. Santos et al. (2011), afirmam que a utilização de espécies leguminosas, antecedendo o 
cultivo de espécies gramíneas, podem apresentar maiores taxas de crescimento da gramínea, em 
função principalmente, da interação da leguminosa no sistema entre solo-planta, e 
consequentemente elevar a produção. A quantidade e a qualidade da matéria seca adicionadas 
pela palhada das plantas de cobertura foram fundamentais para o aumento da produtividade da 
forrageira, sendo mais evidenciado com o uso do feijão guandu.         
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De acordo com o Global Soil Forum estima-se que, nos últimos 50 anos, a quantidade de terra 
agricultável per capita diminuiu cerca de 50% no mundo. Dados da Organização das Nações Unidas 
para Alimentação e Agricultura (FAO) apontam que cerca de 33% das terras têm alto ou médio 
grau de degradação. Associado fortemente a essas degradações aparece a erosão que consiste no 
desprendimento e carregamento de partículas do solo e que podem iniciar de forma 
despercebida, mas que, se não identificada e tratada, pode ocasionar perdas incalculáveis dos 
pontos de vista econômicos, sociais e ambientais. Geralmente foca-se um olhar mais cuidadoso 
para grandes sistemas de produção (latifundios e grandes empresas agrícolas) e esquece-se das 
pequenas propriedades, embora estas, na maioria das vezes apresentem um risco muito maior de 
ocorrer erosões por possuirem baixo nível de manejos em seus solos. Desta forma, justificasse o 
presente projeto pelo fato de que trará contribuições no sentido de ampliar o conhecimento sobre 
as formas de mitigação de erosões e promover discussão em âmbito interno, em eventos 
acadêmicos e externos a universidade.  O presente projeto tem como objetivo principal 
caracterizar o solo e o relevo de uma propriedade rural, com o intuito de apontar alternativas 
preventivas ou mesmo ações corretivas para o controle da erosão. A execução desse trabalho será 
dividida em quatro fases principais: (1) caracterização do relevo da área de estudo por técnicas de 
Geoprocessamento; (2) caracterização química, física e pedológica dos solos da propriedade; (3) 
levantamento e classificação de possíveis processos erosivos no solo e (4) baseado nos estudos 
anteriores, propor ações preventivas, mitigadoras e corretivas para o controle de erosões. Como 
resultados espera-se que os estudos a cerca dos solos e do relevo da propriedade contribuam para 
diagnosticar a presença de erosões em diferentes estágios de desenvolvimento, além de apontar 
áreas que, embora não apresentem indícios de erosões no presente, possuem potencial de risco 
de isso acontecer no futuro.             
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A água é uma necessidade primordial para a vida e um recurso natural indispensável ao ser 
humano e aos demais seres vivos, além de ser suporte essencial aos ecossistemas. Utilizada para o 
consumo humano e para as atividades sócio - econômicas, é retirada de rios, lagos, represas e 
aquíferos, tendo influência direta sobre a saúde, a qualidade de vida e o desenvolvimento das 
populações. A qualidade necessária da água para consumo é a potabilidade, ou seja, deve estar 
livre de qualquer contaminação, seja ela de origem microbiológica, química, física ou radioativa. 
Tendo em vista a importância da qualidade da água, não só para o consumo humano e animal de 
uma maneira geral, mas também pensando na sua preservação e, sabendo que a maioria dos 
mananciais se encontram em propriedades rurais, justifica-se esse trabalho justamente o fato da 
pesquisa acontecer em uma dada propriedade rural, cujo uso do solo aparenta por em risco o 
meio hídrico. Desta forma, a confirmação do dano, servirá de argumento para que decisões e 
medidas venham a ser tomadas visando a conservação do manancial hídrico presente na área. O 
presente trabalho tem como objetivo analisar a influência do uso e ocupação do da terra na 
qualidade da água em uma propriedade rural localizada no município de Álvares Machado - SP O 
trabalho será subdividido em quatro fases principais: 1- caracterização do relevo (análises de 
altitude, declividade, densidade de drenagem e número de sub bacias); 2 - caracterização do uso e 
ocupação do solo (mapa de uso do solo e verificação de uso de práticas de manejo na área); 3 - 
levantamento e classificação de ocorrências de erosão (por imagem de satélite e verificação de 
campo); 4 - coleta e análise da qualidade da água (análise de oxigênio dissolvido, pH, turbidez, 
sólidos totais e cor).            
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       A seleção de áreas para aterros sanitários deve atender a diversos critérios estabelecidos em 
legislação e por órgãos ambientais para minimizar impactos ambientais. Este trabalho avalia a 
adequação da área do aterro de resíduo sólido no município de Presidente Bernardes - SP, no 
Pontal do Paranapanema. O método se consistiu da: revisão dos parâmetros para adequabilidade 
de locais de instalação de aterro; elaboração de cartas temáticas e da carta síntese para avaliação 
da área do aterro. Na produção das cartas, utilizou-se dados cartográficos disponibilizados, 
gratuitamente, usando software de Sistema de Informação Geográfica. Aplicou-se a inferência 
geográfica por lógica booleana na geração da carta síntese. Conclui-se que a área do aterro está 
inadequada por não atender a todos os parâmetros requeridos pela legislação brasileira. 
Recomenda-se o uso de outros métodos de inferência geográfica, como a média ponderada. 

 



Anais do Encontro Nacional de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
93 

Presidente Prudente, 17 a 20 de outubro, 2016. ISSN: 1677-6321 

 
 

 
  

Pesquisa (ENAPI )    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA  

Geociências    

 
 

MAPEAMENTO DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE NO MANANCIAL DO ALTO CURSO DO 
RIO SANTO ANASTÁCIO - PONTAL DO PARANAPANEMA - ESTADO DE SÃO PAULO 

 
LUCAS PRADO OSCO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

ANA PAULA MARQUES RAMOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ALBA REGINA AZEVEDO ARANA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
       A bacia hidrográfica do alto curso do rio Santo Anastácio abastece 30% da população de 
Presidente Prudente, polo regional do oeste paulista. Estudos nesta bacia são necessários para 
levantar aspectos relacionados a sua rede hídrica, como corpos e cursos d'água e suas respectivas 
Áreas de preservação permanente. O objetivo desse trabalho é mapear feições naturais e 
delimitar as Áreas de Preservação Permanente (APP) da bacia hidrográfica do alto curso do rio 
Santo Anastácio. A realização deste estudo visa contribuir ao planejamento e gestão do manancial 
que abastece a cidade de Presidente Prudente. O mapeamento das APPs obedeceu aos critérios 
definidos pela legislação federal e municipal, e ocorreu por interpretação visual de ortofotografias 
digitais em Sistema de Informação Geográfica. Elaborou-se uma chave de interpretação para 
auxiliar na identificação das feições. Os resultados do mapeamento consistem em um mapa 
temático com áreas de APP's, nascentes, canais fluviais, vegetação arbórea em APP e vegetação 
arbórea no alto curso do rio Santo Anastácio. Este trabalho auxilia nas ações de recuperação das 
APPs na bacia hidrográfica, propiciando reflexões sobre a situação ambiental, subsidiando a 
elaboração de projetos e novas pesquisas em temas e áreas da bacia hidrográfica.  FAPESP e CNPq 
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       Doenças transmitidas por mosquitos estão cada vez mais frequentes e diversificadas em todo 
mundo. Isto é provável que esteja apenas no estágio inicial de ondas epidêmicas. O objetivo deste 
trabalho é mapear os casos de dengue na região do Pontal do Paranapanema no período de 2007 
a 2012. Devido à falta de informações sobre a dengue no Pontal, a principal contribuição deste 
trabalho é auxiliar na visualização de quais municípios correspondem às áreas mais críticas dessa 
doença e se há correlação da mesma com as questões de urbanização e de saneamento do 
município. A distribuição espacial dos casos de dengue foram representadas em mapas temáticos 
do tipo coroplético. Conclui-se que a urbanização possui uma relação direta com o aumento dos 
casos de dengue, visto que municípios com maiores índices de urbanização são também com 
maiores taxas de dengue. Outros resultados serão discutidos. 

 


