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1. INTRODUÇÃO 

O planeta terra apresenta uma cobertura hídrica que está dividida em oceanos, mares, 

águas subterrâneas e rios, a qual corresponde á 2/3 da superfície terrestre, sendo que 97,5% da água 

salgada são constituídas pelos oceanos e mares e 2,49 % são de água doce (potável), onde 0,007% 

desse percentual encontram-se nas geleiras, no subterrâneo, estando disponíveis também em rios, 

lagos e na atmosfera (TUNDISI, 2005). 

O Brasil em relação ao mundo contém 16 % do potencial hídrico distribuído 

desigualmente, sendo que 8% são de água doce, onde a região norte é referencia apresentando uma 

grande quantidade hídrica de 68,5 %, ficando o restante desse percentual distribuído nas demais 

regiões do país (TUNDISI, 2005). 

 Nesse contexto é preciso destacar a importância que o Rio Cereja apresenta para a bacia 

hidrográfica regional, podendo ajudar a população como meio de sobrevivência. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

Foram analisados nove pontos do Rio Cereja, nos quais verificamos a temperatura do ar o 

oxigênio e o Ph da água destes postos, e constatou-se uma oscilação nos dados, em cima disso 
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montaram-se tabelas e gráficos representando os mesmos. Outros sim foram utilizados como 

instrumentos de pesquisa Phagamento e GPS. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

      Por meio do presente estudo percebe-se que o Rio Cereja apresenta situação ambiental 

preocupante, onde através de uma pesquisa de campo pôde-se constatar que os nove trechos 

pesquisados do rio encontram-se impactados. E que a qualidade da água está em péssimo 

estado, não tendo condições para o consumo. Em relevância a essa situação pode-se mostrar 

vários fatores que favoreceram a ‘’impactação’’ desse meio, enfatizando a ação antrópica como 

uma das causas visíveis como: o grande despejo de lixos e esgoto que favorecem a eutrofização, 

o desmatamento e a remoção da mata ciliar e consequentemente o assoreamento, enchentes e 

proliferação de doenças. Sendo que estes fatores contribuem para o processo de degradação 

desse ecossistema.  

Tabela 1- Dada das análises do Rio Cereja, Bragança-PA. 

PONTOS: TEMPERATURA: pH: Oxigênio dissolvido: 

1° 26,4 °C 5,9 14,2 ml/l 

2° 26,5°C 6,8 14    ml/l 

3° 27,1°C 6,2 7      ml/l 

4° 27,1°C 6,9 17   ml/l 

5º 27,1°C 6,7 17,1 ml/l 

6° 27,1°C 6,7 17,1 ml/l 

7° 27,1°C 6,7 17,1 ml/l 

8° 27,1°C 6,8 17,1 ml/l 

9° 27,1°C 6,8 17,1 ml/l 

Fonte – Laboratório de Aquicultura –Ifpa-Campus Bragança 
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Figura 2- Degradação da mata ciliar do Rio Cereja 

       

Figura 3- Construção civil nas margens do Rio Cereja 

 

 

 

 

 

                          Gráfico 1- Oxigênio - oscilamento do potencial de Hidrogênio (PH). 

 

 

 

 

 

2- Variação do Oxigênio e da Temperatura 
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4. CONCLUSÃO 

Através da pesquisa tornou-se notável que o rio cereja encontra-se em estado de 

degradação, visto que a água  não serve para consumo humano, visto isso também se conclui que o 

rio traz grandes malefícios a sociedade no estado em que se encontra. 

Propõem-se o empenho das autoridades públicas para a revitalização do Rio por meio de 

projetos que incentivem o reflorestamento das margens, inserção da Educação Ambiental no 

currículo escolar, ou por meio de palestras e campanhas destinadas a população, e principalmente 

uma possível revitalização desse sistema hídrico. 

Portanto, é necessária a consonância entre autoridades públicas e a população, onde ambos 

devem compreender que o rio precisa de um olhar diferenciado e ser valorizado pelos habitantes da 

cidade, principalmente no que tange à sua importância do equilíbrio biológico, por ainda existir 

nesse local uma biodiversidade que deve ser conservada.  
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