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INCT-TMCOcean na UFPI em parceria com o PET e Programa Universidade Solidária 
inicia análises de qualidade de água na estação ecológica de Uruçuí-Una 

 
O Grupo do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Transferência de Materiais 

Continente-Oceano na UFPÌ em parceria com o Programa de Educação Tutoria-PET do Campus 
da UFPI em Bom Jesus/PI, contando com o apoio do Banco Santander e Programa Universidade 
Solidária (Unisol) e, em parceria com o Instituto Chico Mendes de Conservação da 
Biodiversidade (ICMBio), iniciaram os procedimentos de coleta e análise da água dos cursos 
d’água existentes na ESEC de Uruçuí-Una. As coletas e análises são coordenadas pelo professor 
Francisco José de Paula Filho, colaborador do projeto Intervenção Socioambiental na Estação 
de Uruçuí - Una, coordenado pela Dra. Sandra Regina Lestinge. As análises são realizadas no 
Laboratório de Química Analítica por alunos bolsistas do PET e de Iniciação Científica 
Voluntária da UFPI. 

A parceria proporcionará a realização de monitoramento mensal das condições de 
qualitativas e quantitativas do rio Uruçuí Preto e seus afluentes e brejos que cortam as 
comunidades Altos, Prata, Grossos e Campeira, totalizando cinco pontos de coleta na área de 
abrangência da Estação Ecológica de Uruçuí – Una. Em sequência também serão coletadas 
amostras de poços presentes nas comunidades. O objetivo das análises é determinar e 
acompanhar a evolução das concentrações das frações de fósforo, nitratos e nitrogênio total 
na água em períodos hidrológicos distintos, além da presença de coliformes totais e fecais de 
cada ponto de coleta, tendo em vista o uso da água para abastecimento das comunidades. 
Outros indicadores de qualidade também são avaliados, como: a vazão do curso d’água, pH, 
temperatura, turbidez, condutividade e oxigênio dissolvido.  

A temática ambiental envolvendo a água levanta algumas preocupações essenciais no 
que diz respeito a limitação desse recurso vital e tão valioso e as consequências dessa limitação 
para as atividades humanas, visto a necessidade da manutenção de sua qualidade e crescente 
demanda pela sociedade. O desenvolvimento dessas atividades envolvendo a água dos brejos 
e do rio presentes nas comunidades é de grande importância visto que são a fonte para 
consumo das famílias que ali residem, tornando-se uma importante ação para levar uma 
melhor qualidade de vida àquelas famílias.  

 

Parcerias:  


