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VULNERABILIDADE DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS EM MUNICÍPIO S DO 

OESTE PAULISTA DEVIDO À FRAGILIDADE DOS SISTEMAS DE  

SANEAMENTO BÁSICO 

Laís Jeronimo De Santi1 & José Tadeu Garcia Tommaselli2 

RESUMO - Esse estudo refere-se aos municípios de Teodoro Sampaio, Marabá Paulista e Regente 
Feijó localizados a oeste do Estado de São Paulo, cujas lagoas de tratamento de esgoto, segundo o 
Ministério Público de Presidente Prudente/SP, não possuem a geomembrana de impermeabilização. 
A fragilidade do sistema de saneamento básico torna essas áreas vulneráveis à contaminação, por 
efluentes, das águas subterrâneas. O estudo dos padrões geomorfológicos dos locais, da qualidade 
da água e da permeabilidade dos solos no entorno das lagoas de tratamento de esgoto foi necessário 
devido à suspeita da contaminação do corpo freático, do solo e do corpo d’água onde o despejo é 
lançado. Para isto foram realizadas análises comprobatórias da contaminação. A análise da 
permeabilidade ocorreu com o auxílio de um permeâmetro, que determinou a condutividade 
hidráulica saturada, Kfs, “in situ”; a qualidade da água foi diagnosticada por intermédio de  análises 
laboratoriais de alguns parâmetros básicos, de acordo com a resolução CONAMA 357. A 
distribuição do tamanho de partículas dos materiais do solo, colhidos nas diferentes formações 
geológicas, foi realizado no Laboratório de Solos da Universidade Estadual Paulista – UNESP. Foi 
possível identificar os impactos ambientais em recursos hídricos derivados de má infraestrutura em 
sistemas de saneamento básico. 

ABSTRACT  - This study refers to the counties of Teodoro Sampaio, Maraba Paulista Regente 
Feijo in the westernmst part of the São Paulo state, Brazil, whose sewage treatment ponds, 
according to prosecutors of Presidente Prudente, Brazil, lack the waterproofing geomembrane. The 
fragility of the sanitation system makes these areas vulnerable to groundwater contamination by 
sewage. The study of local geomorphological patters, water quality and soil permeability on the 
vicinity of sewage treatment ponds was necessary due the suspition of possible contamination in 
groundwater bodies, soil and water body, where the dump is released . For this corroborative 
analysis were performe in order to comprovate some contamination. Analysis of permeability 
occurred with the aid of a permeameter, which determined the saturated hydraulic conductivity, Kfs, 
"in situ". The water quality was diagnosed by performing laboratory analysis of some basic 
parameters according to the CONAMA resolution 357. The particles size distribution from  soil 
material collected on different geological formations, was performed in the Soil Laboratory of the 
Universidade Estadual Paulista - UNESP. It was possible identify environmental impacts on water 
resources derived from poor infrastructure in sanitation systems. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O estudo do modo de vida da população nos dias de hoje leva-nos a diagnosticar que a 

estrutura da economia e suas atividades engendram um quadro onde sua produção define a relação 

entre as pessoas e das pessoas com o meio natural.   

Segundo MACHADO (2004), o Brasil enfrenta problemas de poluição das águas advindas de 

fontes poluidoras pontuais – esgotos domésticos e industriais – em conjunto com a poluição difusa – 

escoamento superficial em áreas urbanas e rurais.  

As várias atividades humanas geram efluentes todos os dias, os quais, geralmente, são 

destinados a sistemas de esgotamento sanitário. A principal pressão sobre os mananciais (rios, 

córregos, riachos, lagoas, lagos, cachoeiras e aquíferos) é gerada pela precária rede de saneamento 

básico existente na maioria das cidades brasileiras (MACHADO, 2004).  Quando o sistema de 

tratamento de esgoto não se apresenta eficiente, há infração à resolução CONAMA 357, que 

estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes, e dá outras providências. 

Pode-se afirmar que a infraestrutura precária na implantação de lagoas de tratamento de 

esgoto, como a ausência da membrana de impermeabilização, tem deixado a desejar sobre a 

qualidade das águas subterrâneas. Segundo TUNDISI (2003), embora dependam da água para a 

sobrevivência e para o desenvolvimento econômico, as sociedades humanas poluem e degradam 

este recurso, tanto as águas superficiais quanto as subterrâneas. 

O objetivo deste estudo conta com uma caracterização ambiental de três municípios do pontal 

do Paranapanema: Teodoro Sampaio, Marabá Paulista e Regente Feijó, que, segundo o Ministério 

Público de Presidente Prudente/SP, apresentam as respectivas lagoas de tratamento de esgoto sem a 

geomembrana de impermeabilização do solo, o que levou à suspeita de que houvesse infiltração e 

percolação de efluente e contaminação do corpo freático, do solo e corpo d’água. 

A permeabilidade do solo é uma das características físicas mais importantes para indicar a 

qualidade de um solo (MARTINS et al., 2002). A sua determinação nos trabalhos sobre movimento 

d’água no solo se torna necessária, pois é de grande importância para as disciplinas que trabalham 

com solos. Entre outros fatores, a permeabilidade favorece o potencial de autodepuração do solo, 

podendo ser definida como a maior ou menor facilidade que os solos oferecem à passagem de água 

(ALONSO, 1999).  

Além das águas subterrâneas, passíveis de contaminação por infiltração, há a preocupação 

com a água “tratada” que sai da lagoa de tratamento de esgoto. Esta deve estar obrigatoriamente em 

condições apropriadas para atingir o corpo d’água receptor sem causar danos ao meio ambiente.  
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O tratamento da água no meio urbano é vital para assegurar à atual e às futuras gerações a 

necessária disponibilidade de água, em padrões de qualidade adequados aos respectivos usos, 

conforme a Lei nº 9.433 da Política Nacional de Recursos Hídricos.  

Este trabalho visa avaliar se estas lagoas estão obedecendo à Resolução CONAMA 357/05, 

que estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes. 

Também vale reforçar que a prevenção de danos ao meio ambiente tornou-se fundamental em 

matéria ambiental, sendo o combate e o controle da poluição de extrema e indispensável 

importância para a manutenção do equilíbrio ecológico. 

 

2. JUSTIFICATIVA 

 

É objetivo da Geografia de hoje conhecer cada vez mais o ambiente natural, bem como 

entender o comportamento das sociedades humanas, suas relações com a natureza e suas relações 

socioeconômicas e culturais (ROSS, 1996). 

A área de estudo deste trabalho reporta municípios do Pontal do Paranapanema que merecem 

atenção especial devido à precária infraestrutura das suas lagoas de tratamento de esgoto, sendo 

necessário um aprofundado conhecimento dos municípios em questão e dos impactos causados ao 

meio ambiente devido a esse problema. 

Segundo dados do IBGE Cidades@, Teodoro Sampaio conta com uma população de 21.389 

habitantes e possui como bioma a mata atlântica. Sua bacia hidrográfica, Baixo Paranapanema, é a 

maior, em extensão, das Unidades Hidrográficas do estado de São Paulo, destacando-se no setor 

industrial as usinas de açúcar e álcool e as extrativas de óleo vegetal. 

Os municípios de Marabá Paulista e Regente Feijó têm como bacia hidrográfica a bacia dos 

rios do Peixe e Santo Anastácio. Segundo dados do IBGE Cidades@ esses municípios possuem, 

respectivamente, 4.812 E 18.496 habitantes, tendo como bioma a mata atlântica e o cerrado. A 

principal atividade agrícola desta bacia é a pecuária. Os frigoríficos e as indústrias alimentícias, em 

geral, predominam no setor industrial. 

Os municípios apresentados acima retratam alguns dos vários municípios brasileiros que 

possuem atividades economicamente ativas e que ainda estão defasados quando se trata de um 

sistema de saneamento básico eficaz. Por esse motivo torna-se necessário estudar e compreender o 

sistema que cerca municípios como estes com o objetivo de proporcionar uma base para a  redução 

dos conflitos socioeconômicos e ambientais. 
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O Pontal do Paranapanema, mais precisamente a região de Presidente Prudente, localizada a 

oeste do estado de São Paulo, pertence ao Grupo Bauru (Cretáceo Superior) composto pelas 

principais formações: Caiuá, Santo Anastácio, Adamantina e Marília. 

As rochas deste grupo foram originadas em um ambiente de sedimentação reconhecidamente 

continental flúvio-lacustre, o que lhe confere grande descontinuidade nas suas unidades geológicas 

(MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, 1960).  

Os municípios escolhidos apresentam as diferentes formações geológicas da região, Teodoro 

Sampaio com a Formação Caiuá (Kc), Marabá Paulista com a Formação Santo Anastácio (Ksa) e 

Regente Feijó com a Formação Adamantina (Ka).  

Os solos em questão apresentam textura grossa proporcionando macroporosidade mais 

elevada do que os solos argilosos nas mesmas condições de agregação. A textura é a propriedade 

que determina grande parte do comportamento do solo. Por esse motivo, os solos arenosos 

apresentam maior capacidade de infiltração e maior porosidade. 

A porosidade e a permeabilidade são uma consequência da interação textura versus estrutura. 

Os solos que apresentam boa porosidade são capazes de permitir abundantemente a infiltração da 

água e também permitem que essa água se distribua no mesmo rapidamente.  

A ausência da membrana de impermeabilização (geomembrana) nas lagoas de tratamento de 

esgoto, junto com os possíveis solos permeáveis da área de estudo, forçam a reavaliar a suspeita da 

contaminação existente nos locais, exigindo que sejam feitos testes a fim de que se comprove a 

situação real dos mesmos.  

O indício da contaminação dos locais a serem estudados remete à ponderação sobre a 

qualidade da água, sendo esta essencial e indispensável à vida humana. 

Segundo TUNDISI (1999), alterações na quantidade, distribuição e qualidade dos 

recursos hídricos ameaçam a sobrevivência humana e as demais espécies do planeta, estando o 

desenvolvimento econômico e social dos países fundamentados na disponibilidade de água de boa 

qualidade e na capacidade de sua conservação e proteção. 

O estudo da qualidade da água é fundamental, tanto para se caracterizar as 

consequências de uma determinada atividade poluidora, quanto para se estabelecer os meios para 

que se satisfaça determinado uso da água (VON SPERLING, 2005). 

Sendo assim, justifica-se a realização desse trabalho que visa à atuação conjunta entre a 

Universidade Estadual Paulista de Presidente Prudente e a Promotoria do Meio Ambiente de 

Presidente Prudente, para a consecução dos objetivos que lhes são comuns, como o controle 
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ambiental e a qualidade de vida da população, visando especialmente à prevenção de danos ao meio 

ambiente, para as presentes e futuras gerações.  

 

3. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivos Gerais 

Tendo em vista que a implantação e o uso adequado das lagoas de tratamento de esgoto 

sanitário dependem fortemente das características do solo e da qualidade da água lançada no corpo 

receptor, é objetivo do presente estudo caracterizar os parâmetros da resolução CONAMA 357/05 e 

o parâmetro da permeabilidade. Além de realizar o ensaio granulométrico das amostras de solo 

colhidas no entorno das lagoas de tratamento de esgoto dos municípios de Teodoro Sampaio, 

buscando as evidências para a construção das lagoas de tratamento de esgoto de acordo com o 

exigido pelos órgãos ambientais responsáveis. 

O presente trabalho irá analisar a autodepuração do corpo d’água receptor e as condições do 

efluente final das lagoas de tratamento de esgoto das cidades de Teodoro Sampaio, Marabá Paulista 

e Regente Feijó, todas localizadas na região oeste do estado de São Paulo.  

 

3.2. Objetivos Específicos 

Os objetivos específicos do presente estudo são: 

• Realizar o ensaio de granulometria das amostras colhidas em Teodoro Sampaio Marabá 

Paulista e Regente Feijó; 

• Realizar o ensaio de permeabilidade do solo “in situ” de cada formação geológica; 

• Calcular o coeficiente de permeabilidade do solo obtido pelos ensaios de permeabilidade ao 

redor das lagoas de tratamento de esgoto de cada município; 

• Para a verificação do impacto causado ao corpo hídrico receptor do efluente irão ser feitas 

as coletas e realização das análises em laboratório de pH, turbidez, sólidos totais, nitrogênio 

amoniacal, fósforo, DBO (demanda bioquímica de oxigênio) e DQO (demanda química de 

oxigênio) nos seguintes pontos: efluente que sai da lagoa, amostra d’água do corpo receptor 

antes e depois do despejo; 

• Verificar a capacidade de autodepuração do corpo d’água e; 

• Verificar se as lagoas de tratamento de esgoto dos três municípios estão obedecendo à 

resolução CONAMA 357/05. 
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4. METODOLOGIA 

 

A escolha das técnicas de investigação de uma área contaminada é realizada em função das 

características específicas de cada área a ser estudada (CETESB, 1999). Entretanto, alguns 

procedimentos gerais são aplicáveis. 

Inicialmente, são levantados dados a respeito da geografia física, visando indicar as 

características do fluxo das águas, nas zonas não saturada e saturada, na área a ser investigada. O 

objetivo é definir os meios pelos quais os prováveis contaminantes irão se propagar, além de se 

definir os métodos de perfuração e amostragem que poderão ser utilizados para coleta de amostras 

de solo e água. 

As amostras de solo foram utilizadas para realizar o ensaio de granulometria por sedimentação 

e as análises foram feitas no Laboratório de Solos da Universidade Estadual Paulista “Júlio de 

Mesquita Filho” Campus de Presidente Prudente. As análises foram realizadas de acordo com o 

Manual de Métodos de Análise de Solo (Embrapa, 1997). 

A determinação dos municípios estudados, figura 1, foi realizada devido às diferentes 

formações geológicas da região, portanto os municípios escolhidos foram Teodoro Sampaio 

(Formação Caiuá), Marabá Paulista (Formação Santo Anastácio) e Regente Feijó (Formação 

Adamantina). 

 

 

 

 

 
 

Figura 1: Identificação dos municípios escolhidos. 
Fonte: Esboço Geográfico adaptado do Mapa Geológico do Estado de São Paulo, 1981. Organizado por BOIN, M.N. 
2000. 
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Sendo assim, foi viabilizada a realização de coleta do solo de cada formação geológica no 

momento da perfuração para realizar o ensaio de permeabilidade, utilizando-se dois tipos de trado 

manual: tipo caneca e limpador. A coleta do solo é feita pelo trado tipo caneca e, posteriormente, 

retira-se os restos para proporcionar uma geometria uniforme, o fundo do buraco escavado é 

mantido plano para permitir uma boa colocação do permeâmetro de Guelph (figura 2). 

 

  
Figura 2 - Imagem e utilização do permeâmetro de Guelph. 
Fonte: Fotografia “in situ”. 

 

Este equipamento é composto de uma garrafa de Mariotte que controla a carga constante de 

água dentro do furo, um tubo de acrílico com uma régua graduada onde a água é introduzida e um 

tripé que permite adaptar o aparelho a terrenos irregulares, sua estrutura pode ser vista na figura 3.  

 

Figura 3: Figura esquemática Permeâmetro de Guelph (A) e de seus principais componentes; 
detalhe do marcador da carga hidráulica H aplicada no solo (B); e válvula que controla a 
combinação dos reservatórios (C). 

Fonte: Adaptado de SOIL MOISTURE EQUIPMENT CORPORATION. 2800 KI: operating 
instructions. Organizado por SANTI, L.J. 2010. 
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Primeiramente deve-se verificar a característica do solo da região (arenoso ou argiloso) para 

determinar a combinação adequada dos reservatórios, ou seja, definir se utilizará os reservatórios 

interligados ou apenas o reservatório interno, pois para solos arenosos a taxa de queda d’água é mais 

rápida, já para solos argilosos esta taxa é mais lenta, sendo necessário utilizar apenas um 

reservatório. Como os locais possuíam solo arenoso, porém compactado, foi definido a utilização 

dos reservatórios interligados (constante X=35.39 cm2, carimbado na válvula do permeâmetro).  

A condutividade hidráulica saturada de campo K fs pode ser facilmente calculada pela 

equação 1 (equação do permeâmetro de Guelph). 

Kfs = (0.0041) * (X) * (R2) – (0.0054) * (X) * (R1)                                                                 (1) 

Sendo: R1, definida como taxa de queda em estado estável da água no reservatório em H1. H1 

é a primeira altura estabelecida, sendo sempre 5 cm no procedimento padronizado. R2, como taxa de 

queda em estado estável da água no reservatório em H2. H2 é a segunda altura estabelecida, sendo 

sempre 10 cm no procedimento padronizado. 

Deste modo, calcula-se o coeficiente de permeabilidade desses solos, pois este coeficiente é 

um índice da maior ou menor dificuldade que o solo opõe à percolação de água e efluente, através 

de seus poros. 

Algumas das vantagens deste método de campo são: a leveza do aparelho, a facilidade de 

manuseio - podendo ser operado por uma única pessoa - a rapidez dos ensaios e a pouca quantidade 

de água por ensaio (figura 2). 

A tabela 1 apresenta valores típicos do coeficiente de permeabilidade (médios) em função dos 

materiais (solos arenosos e argilosos). Consideram-se solos permeáveis, ou que apresentam 

drenagem livre, aqueles que têm permeabilidade superior a 10-7 m/s. Os demais são solos 

impermeáveis ou com drenagem impedida. 

 

Tabela 1: Valores típicos do coeficiente de permeabilidade. 
PERMEABILIDADE TIPO DE SOLO K (cm/s) 

SOLOS PERMEÁVEIS 
Alta Pedregulhos > 10-3 

Alta Areias 10-3 a 10-5 

Baixa Siltes e Argilas 10-5 a 10-7 

SOLOS IMPERMEÁVEIS 
Muito baixa Argila 10-7 a 10-9 

Baixíssima Argila < 10-9 

Fonte: CRUZ (1996). 

 

Para a determinação da qualidade da água houve a necessidade de levar as amostras colhidas 

para o laboratório. As amostras foram coletadas no corpo d’água receptor do esgoto tratado dos 
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municípios de Teodoro Sampaio, Marabá Paulista e Regente Feijó. Todas foram levadas 

imediatamente para o laboratório de química da FCT-UNESP campus de Presidente Prudente/SP. 

As análises que determinaram a qualidade da água compreenderam os seguintes parâmetros: 

sólidos totais, turbidez, pH, nitrogênio amoniacal, fósforo total, demanda química de oxigênio 

(DQO) e demanda bioquímica de oxigênio (DBO). 

 

5. RESULTADOS 

 

Os resultados são apresentados por município e incluem, a imagem de cada lagoa de 

tratamento de esgoto, a indicação do resultado do cálculo para o coeficiente de permeabilidade do 

solo (Kfs) bem como o resultado da análise granulométrica e a análise da qualidade das águas. 

 

5.1. Visita à lagoa de tratamento de esgoto de Teodoro Sampaio 

De acordo com dados da SABESP de Presidente Prudente/SP, a estação de tratamento de 

esgoto de Teodoro Sampaio foi implantada e deu início a operação no ano de 1985. O tratamento 

realizado é por lagoas facultativas em série, com profundidade aproximada de 1,5 m. As duas lagoas 

facultativas são iguais e estão paralelas, ambas possuem um volume de 12.403,35 m3 e um tempo de 

detenção de 20 dias (figura 4). A disposição final do esgoto ocorre no rio Paranapanema, 

classificado como rio de classe 2 (figura 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A taxa de queda d’água R1 para o ensaio de permeabilidade do ponto com altura H1 = 5cm 

ficou constante no valor de 0.8 cm/min. R2 com altura H2 = 10cm ficou constante no valor de 2.5 

cm/min. 

 
Figura 5 – Vista do Rio Paranapanema no ponto 
de lançamento do efluente. 

 
Figura 4 - Croqui de localização dos pontos 
perfurados ao redor das lagoas de tratamento 
de esgoto do município de Teodoro Sampaio. 
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Assim, K fs = 3.50x10-3 cm/s. O resultado do teste de granulometria, apresentado na tabela 2, 

indica que o solo ao redor da lagoa de tratamento de esgoto de Regente Feijó possui característica 

de um solo arenoso. 

Tabela 2: Porcentagens médias de areia, argila e silte pela análise granulométrica. 
Horizontes (média) Areia % Argila % Silte % 

Ponto 1 81,3% 7,9% 10,8% 
 

A coleta da água a fim de serem diagnosticados os parâmetros que indicam sua qualidade, foi 

colhida em três pontos, como pode ser visualizado na figura 6. 

 

Figura 6: Vista aérea da localização das amostras de água 
colhidas para avaliar a qualidade da água do Rio Paranapanema 
do município de Teodoro Sampaio. 

 

A interpretação dos resultados fornece a condição real do rio após o lançamento do 

esgoto da lagoa de tratamento. Analisando estes resultados pode-se afirmar que, houve ligeiro 

aumento de pH após o esgoto ser lançado no rio, porém nas três amostras colhidas este se manteve 

dentro da faixa aceitável que vai de 6,0 a 9,0. O fósforo, para respeitar a legislação, deve obedecer 

ao limite de, no máximo, 0,050 mg/L, o que se observa é que na saída da lagoa de tratamento ele se 

apresenta com uma concentração elevada, 0,1379 mg/L, a montante sua concentração possui um 

valor de 0,0103 mg/L e a jusante um valor de 0,0002 mg/L. Como a concentração de fósforo a 

montante é maior do que a jusante, o rio deve receber, antes do despejo do esgoto, alguma outra 

fonte de poluição que contribua para que este valor esteja alto. Ao observar a concentração a mais 

de 1 km de distância após o lançamento se nota que esta diminuiu para 0,0002 mg/L, caracterizando 

a alta capacidade de depuração deste corpo d’água, pois mesmo recebendo fontes de poluição possui 

a capacidade de assimilação destes, tanto antes quanto depois do despejo o nível de fósforo está 

dentro dos padrões. A turbidez apresenta valores discrepantes, ao sair da lagoa de tratamento possui 

844 UNT, o que é um valor bastante alto, porém ao atingir a lagoa esta apresenta característica 
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semelhante ao fósforo, a montante do despejo o valor é superior à jusante deste, porém ambos estão 

dentro dos padrões aceitáveis. A concentração de sólidos totais ao sair da lagoa também apresenta 

um valor bastante alto, o de 692 mg/L, a montante do lançamento este valor era de 160 mg/L, após 

receber o lançamento este valor foi para 208 mg/L. Como o padrão aceita um limite de 500 mg/L 

pode-se afirmar que esta condição é aceitável. A DBO, o nitrogênio amoniacal e a DQO, não 

atingiram os padrões exigidos pela legislação. Esses parâmetros apresentaram elevadas 

concentrações e devido a sua importância merecem atenção especial.  

 

5.2. Visita à lagoa de tratamento de esgoto de Marabá Paulista 

De acordo com dados da SABESP de Presidente Prudente/SP, a estação de tratamento de 

esgoto de marabá paulista foi implantada e deu início a operação em junho de 2005. O tratamento 

realizado é pelo sistema australiano, ou seja, por uma lagoa anaeróbia seguida de uma lagoa 

facultativa. As lagoas estão dentro dos limites da fazenda Nazaré. A lagoa anaeróbia possui uma 

profundidade de 4 m e sua dimensão espelhada é de 39x28 m com um tempo de detenção de 7 dias 

e um volume de 2.100 m3, já a lagoa facultativa possui a dimensão de 85x35 m, uma profundidade 

de 1,5 m, um tempo de detenção de 15 dias e um volume de 3.642 m3 (figura 7). A disposição final 

do esgoto ocorre no córrego Sagüi, classificado como córrego de classe 2 (figura 8). 

 

 
 Figura 7 – Croqui de localização dos pontos 

perfurados ao redor da lagoa de tratamento de 
esgoto de Marabá Paulista. 

Figura 8 – Vista da lagoa de tratamento e do    
Córrego Sagüi. 

 

A taxa de queda d’água R1 para o ensaio de permeabilidade do ponto com altura H1 = 5 cm 

ficou constante no valor de 0.35 cm/min. R2 com altura H2 = 10 cm ficou constante no valor de 1.05 

cm/min. 

Assim, K fs = 1.43x10-3 cm/s. O resultado do teste de granulometria, apresentado na tabela 3, 

indica que o solo ao redor da lagoa de tratamento de esgoto de Regente Feijó possui característica 

de um solo arenoso. 
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Tabela 3: Porcentagens médias de areia, argila e silte pela análise granulométrica. 
Horizontes (média) Areia % Argila % Silte % 

Ponto 1 69,9% 16,4% 13,7% 
 

A coleta da água a fim de serem diagnosticados os parâmetros que indicam sua qualidade, foi 

colhida em três pontos, como pode ser visto na figura 9. 

 

Figura 9: Vista aérea da localização das amostras de água colhidas 
para avaliar a qualidade da água do Córrego Sagui do município de 
Marabá Paulista. 

 

A interpretação dos resultados fornece a condição real do rio após o lançamento do 

esgoto da lagoa de tratamento. Analisando estes resultados pode-se afirmar que houve ligeiro 

aumento de pH após o esgoto ser lançado no rio, porém nas três amostras colhidas este se manteve 

dentro da faixa aceitável que vai de 6,0 a 9,0. A concentração de fósforo, em todas as amostras, 

respeitou a legislação ao obedecer ao limite de, no máximo, 0,050 mg/L. A turbidez, ao sair da 

lagoa de tratamento, possui o valor de 87,5 UNT, o que é um valor alto, a montante o valor se 

apresenta mais baixo que a jusante, visto isso se percebe a influência da lagoa de tratamento de 

esgoto nas condições naturais do córrego, porém as amostras estão dentro dos padrões aceitáveis. A 

concentração de sólidos totais ao sair da lagoa também apresenta um valor bastante alto, o de 704 

mg/L, a montante do lançamento este valor era de 140 mg/L, após receber o lançamento este valor 

foi para 548mg/L. Como o padrão aceita um limite de 500 mg/L pode-se afirmar que esta condição 

não é aceitável. A DBO, o nitrogênio amoniacal e a DQO, não atingiram os padrões exigidos pela 

legislação. Esses parâmetros apresentaram elevadas concentrações e devido a sua importância 

merecem atenção especial. 
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5.3. Visita à lagoa de tratamento de esgoto de Regente Feijó 

De acordo com dados da SABESP de Presidente Prudente, a estação de tratamento de esgoto 

de Regente Feijó foi implantada e deu início à operação no ano de 1992. A figura 10 representa a 

lagoa de tratamento de esgoto sanitário do município de Regente Feijó, bem como os pontos 

perfurados para coleta de solo e análise da permeabilidade. Todo tratamento realizado é composto 

inicialmente por uma caixa de gradeamento, seguida por caixa de areia e calha parshall. Após a 

passagem pelo gradeamento e retirada dos grãos de areia, o esgoto passa pelo tratamento anaeróbio 

na lagoa anaeróbia e em seguida passa pelo tratamento na lagoa facultativa, recolhido 

posteriormente por 4 caixas de saída e lançado ao corpo receptor em dois pontos de despejo. O 

tratamento, realizado por lagoas de estabilização, é composto de uma lagoa anaeróbia com 3 m de 

profundidade e um volume de 14.196 m3, outra facultativa com 2,5 m de profundidade e um volume 

de 22.188 m3 sendo o tempo de detenção igual a 20 dias. A disposição final do esgoto ocorre no 

Córrego Água da Bomba ou também chamado de Córrego da Represa, classificado como córrego de 

classe 2, como pode ser observado na Figura 11. 

 

  
Figura 10 – Croqui de localização dos pontos 
perfurados ao redor das lagoas de tratamento de 
esgoto do município de Regente Feijó 

Figura 11 – Lançamento no corpo d’ água 
Córrego da Represa. 

 

A taxa de queda d’água R1 para o ensaio de permeabilidade do ponto com altura H1 = 5cm 

ficou constante no valor de 0.25 cm/min. R2 com altura H2 = 10 cm ficou constante no valor de 0.45 

cm/min. Assim, K fs = 3.047x10-4 cm/s. O resultado do teste de granulometria, apresentado na tabela 

4, indica que o solo ao redor da lagoa de tratamento de esgoto de Regente Feijó possui característica 

de um solo arenoso. 

Tabela 4: Porcentagens médias de areia, argila e silte pela análise granulométrica. 
Horizontes (média) Areia % Argila % Silte % 

Ponto 1 60,4% 19,9% 19,7% 
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A coleta da água a fim de serem diagnosticados os parâmetros que indicam sua qualidade, foi 

feita em três pontos, como pode ser visto na figura 12. 

Amostra 

 

Figura 12: Vista aérea da localização das amostras de água 
colhidas para avaliar a qualidade da água do Córrego da Represa 
do município de Regente Feijó. 

 

A interpretação dos resultados fornece a condição real do rio após o lançamento do esgoto da 

lagoa de tratamento. Analisando estes resultados pode-se afirmar que, houve a diminuição do valor 

de pH após o esgoto ser lançado no rio, observa-se que nas três amostras colhidas este se manteve 

dentro da faixa aceitável que vai de 6,0 a 9,0. O fósforo, para respeitar a legislação, deve obedecer 

ao limite de, no máximo, 0,050 mg/L. Na saída da lagoa de tratamento ele se apresentou com uma 

concentração elevada, 0,15 mg/L; a montante sua concentração possui um valor de 0,00 mg/L 

(resultado nulo por não possuir concentração significativa) e a jusante apresenta um valor de 0,0012 

mg/L. Isso demonstra que a concentração de fósforo a jusante aumenta, evidenciando a influência 

da lagoa de tratamento no córrego, porém tanto antes quanto depois do despejo o nível de fósforo 

está dentro dos padrões. A turbidez, ao sair da lagoa de tratamento possui um valor de 42,8 UNT, 

após o esgoto ser lançado no córrego ele atinge um valor de 3,39 UNT, o que é um valor 

considerado baixo. A concentração de sólidos totais ao sair da lagoa apresenta um valor alto, 452 

mg/L, a montante do lançamento este valor era de 116 g/L, após receber o lançamento este valor foi 

para 166 mg/L. Como o padrão aceita um limite de 500 mg/L pode-se afirmar que esta condição é 

aceitável. A DBO, o nitrogênio amoniacal e a DQO, não atingiram os padrões exigidos pela 

legislação. Esses parâmetros apresentaram elevadas concentrações e devido a sua importância 

merecem atenção especial.  
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6. CONCLUSÃO 

 

A implantação e o uso adequado das lagoas de tratamento de esgoto sanitário dependem 

fortemente das características do solo. De acordo com os resultados dos ensaios de permeabilidade 

foi possível avaliar o alto potencial de  infiltração do esgoto das lagoas de tratamento nos locais 

estudados. 

Comparando-se os valores encontrados nos cálculos do coeficiente de permeabilidade, com os 

valores típicos de permeabilidade definido por CRUZ (1996), os solos nos locais estudados 

apresentam permeabilidade alta, reforçando a característica de um solo arenoso. Como as lagoas de 

tratamento não apresentam geomembranas, há reforço da probabilidade de infiltração nos solos dos 

locais observados.  

A análise da qualidade das águas nos três municípios evidenciou que as condições do Rio 

Paranapanema, Córrego Sagüi e Córrego da Represa são denominadas ruins, pois não se enquadram 

nos valores de referência da resolução CONAMA 357/05. Mais especificamente foram os valores 

de DQO, DBO e Nitrogênio Amoniacal que não atenderam à legislação quanto ao enquadramento 

classe 2 para abastecimento público. Apesar dos efluentes das lagoas de tratamento de esgoto 

apresentarem uma boa eficiência nota-se que a falta da manta de impermeabilização potencializa o 

transporte de  poluentes para o corpo subterrâneo receptor. 

A veiculação de poluentes para o rio e córregos é devida à fragilidade do sistema de 

saneamento básico (tratamento de esgoto) dos municípios. É preciso ter uma atenção especial aos 

sistemas de tratamento de esgoto, pois estes possuem a responsabilidade de manter as águas em 

condições apropriadas para uso. 

Devido aos valores encontrados dos parâmetros da qualidade das águas e dos coeficientes de 

permeabilidade do solo no entorno das lagoas de tratamento de esgoto de Teodoro Sampaio, Marabá 

Paulista e Regente Feijó, sugere-se imediatamente a impermeabilização das lagoas, para 

proteção de tais solos, dos lençóis freáticos, rio e córregos.  
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