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RESUMO: A ausência de mata ciliar nos rios e nascentes e a falta de saneamento básico tem
acarretado a degradação de corpos d’água. A retirada dessa vegetação em áreas declives provoca o
assoreamento da bacia hidrográfica através do processo de lixiviação. Como objetivo, o presente
trabalho avaliou a o efeito positivo da mata ciliar para a manutenção da biodiversidade. O experimento
está sendo desenvolvido no igarapé Patauateua, localizado no município de São Miguel do Guamá,
nordeste paraense, utilizou-se mudas de espécies nativas para a recomposição da floresta ripária as
margens do igarapé em 2 pontos escolhidos e em volta da nascente. E aplicação de questionários com
a comunidade em 2 pontos escolhidos, pois o terceiro ponto não reside população, porém para a coleta
e a análise da qualidade da água utilizou amostras dos 3 pontos do igarapé seguindo os parâmetros,
físicos, químicos e biológicos.
PALAVRAS–CHAVE: Mata ciliar, recuperação, degradação.
RECOVERY riparian AND ANALYSIS OF WATER QUALITY OF IGARAPÉ PATAUATEUA THE
MUNICIPALITY OF SAN MIGUEL'S GUAMÁ- PA

ABSTRACT: The absence of riparian vegetation in rivers and streams and the lack of sanitation has
led to the degradation of water bodies. The removal of this vegetation on slopes areas causes siltation
of the river basin through the leaching process. How to objective, this study evaluated the positive
effect of riparian vegetation for biodiversity maintenance. The experiment is being developed at bayou
Patauateua, located in São Miguel do Guama, northeastern Pará, we used seedlings of native species
for restoration of riparian forest on the banks of the creek and 2 selected points around the spring. And
questionnaires with the community on 2 points chosen as the third point lies not in population, but for
the collection and analysis of water quality samples used the 3 points of the stream following the
parameters, physical, chemical and biological.
KEYWORDS: Riparian vegetation, recovery, degradation.
INTRODUÇÃO: A mata ciliar é o nome designado para a vegetação que desenvolve nas margens dos
rios e em volta das nascentes, agem como um mecanismo regulador do escoamento de água,
nutrientes, poluentes e sedimentos, nas bacias hidrográficas, atuam como um aparelho de filtragem, ou
como um aparelho tampão, protegendo um dos recursos de imprescindível importância aos
ecossistemas naturais e ao homem: o recurso hídrico. Em função dos problemas, será proposto
algumas medidas de controle do tipo não estrutural. Segundo Canholi (2005) essas medidas podem ser
eficazes a custos mais baixos e com horizonte mais longos de atuação, procuram disciplinar a
ocupação territorial, o comportamento de consumo das pessoas e as atividades econômicas. Elas
agrupam-se em: Ações de regulamentação do uso e ocupação do solo; Educação ambiental voltada ao
controle da poluição difusa, erosão e lixo; Sistemas de alerta e previsão de inundações. O presente

trabalho teve por objetivo principal a recuperação áreas degradado, no caso a mata ciliar do igarapé
Patauateua. Teve como objetivos específicos: analise da qualidade do corpo de água antes do processo
de recomposição da mata ciliar, com o intuito de mostrar que a ausência da mesma pode provocar
mudanças na qualidade de corpos hídricos; quantificação do nível de saneamento básico das famílias,
que residem nas proximidades do igarapé; alertar a comunidade local através de educação ambiental,
sobre a importância e preservação da mata ciliar, além de outros aspectos ambientais. Analisar a
qualidade do corpo de água do igarapé antes do processo de recomposição da mata ciliar e verificar os
usos múltiplos da água. Para os resultados da análise de água, adotaram-se os padrões definidos na
Resolução CONAMA 357 de 17 de março 2005, que dispõe sobre a classificação dos corpos de água e
diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de
lançamento de efluentes, e dá outras providencias.
MATERIAL E MÉTODOS: Foram realizadas visitas à comunidade para aplicação de 20
questionários socioambientais, a fim de coletar dados relacionados à população local, abordando os
seguintes itens: dados pessoais; educação ambiental; tipos de doenças relatadas pelos moradores; água;
esgoto e disposição de resíduos sólidos. A primeira etapa de recuperação da área degradada foi
iniciada no dia 18 de maio de 2013, com o plantio de 148 mudas de espécies nativas divididas em: 120
de açaí anão (Euterpe oleracea), 16 de ingá chinelo (Ingá Sp) e 12 de buriti (Mauritia flexuosa). Para a
realização do plantio, foi feito um convite para um mutirão com a população e duas turmas da Escola
Estadual que fica próxima da montante do igarapé em questão, para a recomposição da floresta em
volta do igarapé. Durante a plantação foi realizada uma apresentação sobre o tema educação
ambiental, para o conhecimento da população a respeito da mata ciliar e informações ambientais.
Dessa forma, a análise da qualidade da água do Igarapé Patauateua está sendo realizada mensalmente,
mediante procedimento de coleta de amostras em três pontos: Montante (Ponto 01), na parte
intermediária do igarapé (Ponto 02) e Jusante (Ponto 03), e para determinação de 09 parâmetros
adotaram-se os padrões físico-químicos definidos na Resolução CONAMA 357 de 17 de março de
2005.
RESULTADOS E DISCUSSÃO: os resultados dos questionários aplicados, bem como, as análises
da água, possibilitaram uma melhor visão dos principais problemas enfrentados pela comunidade que
habita ao longo do igarapé, afetadas pela ausência de políticas publicas no município de São Miguel
Guamá (PA). Tais questionários foram aplicados em dois pontos (Ponto 01, Ponto 02), por não haver
habitação populacional no Ponto 03 o questionário não foi aplicado. Das 20 famílias entrevistadas,
40% tinham apenas o ensino médio incompleto. E das que estão empregadas à maioria, nos dois
pontos, tem renda familiar de até 03 salários mínimo. Dentro disso, foi perguntado aos entrevistados
para quais fins era feita a utilização da água do igarapé, sendo apontado pela maioria, 100% no Ponto
01 e 60% no Ponto 02, o uso doméstico, disposto no gráfico da Figura 04. Em relação ao tratamento
de esgoto, 100% em ambos os pontos relataram que é inexistente melhor visualizado na figura 05,
ocasionando desenvolvimento de vetores transmissores de doenças.

Figura 1. Gráfico referente ao uso da água

Figura 2. Gráfico tratamento de esgoto

No que diz respeito ao abastecimento de água nos bairros (Palmeiras, Moacir Neto, Maurício Ataíde,
Industrial, Patauateua) cortados pelo igarapé, divide-se nas seguintes condições: Rede Privada,

Artesanal e Artesiano. No ponto 01 60% do abastecimento de água dos moradores através de forma
artesanal, e 40% de artesiano. No ponto 02, 40% fornecida por uma rede de abastecimento privada,
40% artesanal e 20% artesiano. Esses resultados foram obtidos através da aplicação de questionário.
Dessa maneira, foi relatado pelos entrevistados que o serviço de distribuição do munícipio não
abrange os bairros supracitados. Aos usos da água do Igarapé Patauateua, a maioria dos moradores,
não utilizam, pelo fato deste se encontrar muito poluído na visão deles. Porém, partes destes
moradores utilizam o mesmo para lançamento de esgoto in natura no mesmo, mostrando uma
contradição entre os mesmos, que quando indagados a respeito de onde estes lançavam seus esgotos.
Neste aspecto, devido a via ser de difícil acesso e um bairro pouco urbanizado, pois começou a
expandir recentemente não há coleta de lixo no ponto 01 (um). Já no ponto 02 (dois) a coleta de lixo é
realizada 5 dias na semana, por ser um bairro com indice de população maior.
Tabela 1. Resultados das análises
PARÂMETROS
DATAS

NASCENTE

INTERMEDIÁRIO

JUSANTE
02/09
15/04

15/04

24/06

02/09

15/04

24/06

14

70

40

98

29

Cloreto (mg/L)

3,5

29,2

17,7

70,9

17,7

17,7

Dureza (mg/L)
Sólidos
Sedimentáveis
(ml/L)
Cor Aparente
(u.C)

2

22,5

38

10

43

1,9

5

0

99

26

8

110

137

-

Alcalinidade
Total
(mg/L)

Turbidez (NTU)
Oxigênio
Dissolvido
(mg/L)
Coliformes
Totais

Coliformes
Fecais

PADRÃO

24/06

02/09

74

82

35,5

26,7

14,2

< 250

79

20

48

69

-

0

0,5

0,6

1,5

3

-

62

48

29

104

104

104

< 500

125

105

104

104

106

104

< 100

-

10,5

-

-

8,1

-

-

9

>5

-

-

130

-

-

300

-

-

300

< 2500

-

-

130

-

-

300

-

-

300

< 2500

0

56

12

104

Pelo fato da parte intermediária do igarapé ter um alto índice populacional as análises, para esse ponto,
apresentam valores um pouco elevado em relação aos demais. Já que Cloreto, Dureza e
Microrganismos são influenciados pelo lançamento de esgoto doméstico, no ponto 02, os valores de
tais parâmetros são mais elevados. Por ser ocasionada pela presença de matéria em suspensão, a
turbidez, se eleva nos períodos em que os níveis pluviométricos são intensos. Na montante do igarapé
por possui mais vegetação, há um aumento do nível de turbidez no período chuvoso da região, que se
dá de Junho a Agosto. Todas as análises dos pontos analisados, no parâmetro de turbidez estão fora do
valor máximo permitido pela Resolução 357/2005. Como a cor é dada por matéria em solução na
água, há uma diminuição na montante do igarapé, pois o processo de erosão faz com que exista
dificuldade da penetração da luz, ou seja, apresenta uma redução da intensidade dos raios solares para
esse ponto. Na jusante do igarapé ocorre uma lentidão do igarapé que explica os altos valores de cor.

O oxigênio dissolvido das águas variou de 5,1 a 10,8 mg/L. Os menores valores de oxigênio
dissolvido na área de estudo estão relacionados à decomposição da matéria orgânica proveniente de
despejo de esgotos domésticos. Portanto, um sistema aquático que recebe esgotos in natura sofre
alterações ecológicas decorrentes, na maioria das vezes, da eutrofização, diminuindo a qualidade da
água, levando principalmente à acentuada redução da quantidade de oxigênio dissolvido na água.
Os parâmetros alcalinidade, mesmo não contemplados pela Resolução, encontram-se em níveis
aceitáveis de acordo com a Portaria 518/2004 do Ministério da Saúde.
CONCLUSÕES: diante dos resultados analisados, observou-se que apesar da área estuada ser
considerada uma APP (Área de Preservação Permanente), segundo o código florestal Lei nº 12.651/12,
a situação evidenciada neste tipo de floresta é diferente do qual preconiza a legislação, pois a ocupação
urbana desordenada do meio físico desencadeou os problemas elencados durante todo o trabalho.
Além do mais, a falta de politicas públicas, tais como: saneamento básico, políticas de habitação
(bairros não planejados) e outras, contribuem gradativamente para a degradação desses ambientes. A
presença desse tipo de vegetação em bacias e sub-bacias hidrográficas é essencial para o equilíbrio
ecológico e a qualidade de das águas superficiais e subterrâneas qualidade da água vida da população
que reside nas adjacências da área pesquisada. Os resultados das análises deram parcialmente dentro
das normas ditas pelas Resoluções vigentes, com exceção a turbidez que obteve resultados elevados.
Mas, por ser um corpo hídrico habitacional, pois em todo o seu trajeto há moradia, suas análises
tiveram um resultado positivo.
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