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Resumo: O rio Guamá é um dos principais rios da Cidade de Belém, sofre influencias das marés 

oceânicas em sua foz, recebendo constantes aportes de sedimentos da baía do Guajará, podendo 

aquele chegar a torna-se ligeiramente salobro no ápice do período menos chuvoso. Além disso o rio 

Guamá recebe desaguamento de várias bacias hidrográficas, entre elas a do Tucunduba. Tanto 

Igarapé Tucunduba e Sapucajuba, estudados nesse trabalho, estão inseridos nesta bacia. Tendo em 

vista a grande importância e influência do rio Guamá nos igarapés da cidade de Belém, o objetivo 

deste trabalho é analisar a influência deste rio em alguns parâmetros físico-químicos dos igarapés 

Tucunduba e Sapucajuba. Os parâmetros analisados foram: cor aparente, turbidez, pH e sólidos 

suspensos totais (SST). Tendo como objetivo visualizar a influência das mares nos parâmetros, as 

amostras foram coletadas durante o período de vasante e cheia dos igarapés, por cinco dias 

consecutivos. A amostragem começava as 13:00 h e terminava as 16:40 h, com intervalo de 20 

minutos a cada coleta. Após as coletas, todas as amostras foram levadas e analisadas em laboratório. 

Os valores encontrados pH apresentaram valores fora dos padrões exigidos pela resolução nº 357 do 

CONAMA. Estes valores foram encontrados durante o período de vazante dos igarapés Sapucajuba e 

Tucunduba, tendo em vista que o rio Guamá deixa de diluir as contribuições de esgoto doméstico 

recebidas por estes corpos d’água. 
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Abstract: Guama River is one of the major rivers from Belem, suffers influence of ocean tides in its 

mouth, receiving constant input of Guajará Bay sediments may reach that becomes slightly brackish at 

the apex of the least rainy season. Also the river Guama receives drainage from several river basins, 

including the Tucunduba. Both Igarapé Tucunduba and Sapucajuba, studied in this work, are included 

in this basin. In view of the great importance and influence of the Guama River in the creeks of the 

city of Belem, the aim of this study is to analyze the influence of the river in some physicochemical 

parameters of bayous and Tucunduba Sapucajuba. The parameters analyzed were apparent color, 

turbidity, pH and total suspended solids (TSS). Aiming to see the influence of the seas in the 

parameters, samples were collected during the ebb period and full of streams, for five consecutive 

days. Sampling started at 13:00 and ended the 16:40 h, with a 20 minute break every collection. After 

collection, all samples were taken and analyzed in the laboratory. The values for turbidity and pH 

values showed off the standards required by Resolution No. 357 of CONAMA. These values were 

found during the ebb period of bayous and Sapucajuba Tucunduba, considering that the river Guama 

ceases to dilute the sewage contributions received by these bodies of water.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

O município de Belém, capital do estado do Pará, não é diferente de outras grandes 

cidades do Brasil, apresentando vários problemas relacionados a omissão de políticas públicas no setor 

do saneamento básico. Segundo o Trata Brasil (2015) Belém está na 94º posição no ranking que 

classifica as cidades de acordo com o índice de coleta de esgoto no Brasil. De acordo com esse sistema 

de classificação, o Município conta com apenas 1,9% de esgoto coletado. Isso faz com que a 

população busque outras alternativas, a mais utilizada é a transformação de cursos d’água em canais 

retificados para o despejo de esgotos domésticos, quase sempre sem nenhum tipo de tratamento 

(TARGA et al, 2012). A principal consequência dessa ação é a poluição dos recursos hídricos em 

Belém.  

Os principais rios do Município de Belém são: o rio Amazonas, rio Maguari e rio Guamá. 

Belém junto com outras cidades do Estado constitui a Baía do Guajará que é formada a partir do 

encontro da foz do rio Guamá com a foz do rio Acará (PMSB, 2014). O rio Guamá mede entre 1.360 e 

2.000 m de largura, é afluente do rio Pará e tem 700 km de extensão. Este rio nasce na serra dos 

Coroados, correndo na direção sul-norte até a cidade de Ourém, situada em sua margem direita, e 

segue para oeste, onde se encontra com o rio Capim (MONTEIRO et al, 2009). Antes do rio Guamá se 

juntar à baía do Guajará, sofre uma inflexão para norte numa extensão de 29 km, até a confluência do 

rio Maguari. No trecho que corre de leste para oeste, ao sul de Belém, a largura média do rio é de 

2.450 m, ao passo que no trecho em direção ao norte é de 4.200 m. (BRAZ e MELLO, 2005). O rio 

Guamá sofre influência das marés oceânicas em sua foz, recebendo constantes aportes de sedimentos 

da baía do Guajará, podendo aquele chegar a tornar-se ligeiramente salobro no ápice do período menos 

chuvoso (MONTEIRO et al, 2009). A oscilação de suas águas, provocando variações sazonais, chega 

a alagar parte das dezenas de ilhas da região e eleva o nível da água dos canais, inclusive alagando 

alguns setores da cidade (BRAZ e MELLO, 2005). Ademais, o rio Guamá recebe desaguamento de 

várias bacias hidrográficas da cidade de Belém, entre elas a bacia do Tucunduba e bacia da Estrada 



 

 

Nova, as quais são as maiores contribuintes. Ambos igarapés, estudados neste trabalho, localizam-se 

na bacia hidrográfica do tucunduba, como mostrado na Figura 1. 

 

Figura 1 – Localização dos igarapés Tucunduba e Sapucajuba 

 
 

A bacia do Tucunduba, localizada na parte sul da cidade de Belém e possui 13 canais que 

perfazem 14. 175 m de extensão (MATTA et al). Dentre eles, o igarapé Tucunduba é o principal corpo 

hídrico com 3.600 metros de extensão (Figueiredo, 2002), sua nascente está no bairro do Marco e seu 

exutório na margem direita do Rio Guamá (TARGA et al, 2012) dentro da Universidade Federal do 

Pará (UFPA). Com base no  reconhecimento de campo, nas discussões sobre os usos atuais e sobre as 

expectativas dos atores locais em relação ao futuro da qualidade ambiental da bacia e na avaliação dos 

dados de qualidade de água na bacia obtidos, foi definida uma proposta de classificação dos corpos de 

água segundo os usos preponderantes atuais e futuros identificados, onde foi  estabelecido que esta 

bacia deveria ser enquadrada na Classe 2, que prioriza o abastecimento para consumo humano após 

tratamento convencional, a proteção das comunidades aquáticas, a recreação de contato primário, a 

irrigação e a pesca. Este enquandramento foi feito de acordo com a c 

A várzea do igarapé Tucunduba tem cerca de 37% de sua de sua área constituída de 

terrenos de cota inferior ao da maré máxima de 3,70 m (MATOS et al, 2009), o que acaba sendo o 

maior contribuinte para os alagamentos dos terrenos baixos localizados no bairro do Guamá, 

(Figueiredo, 2002). Além disso, parte das moradias simples construídas as margens do igarapé 

resultam na erosão das extremidades. Aliado a isto, o despejo direto de esgoto ao longo do percurso do 

Tucunduba e acaba alterando, indevidamente, a qualidade do corpo hídrico (MATOS et al, 2009). 

O igarapé sapucajuba, também inserido na bacia do tucunduba tem um ambiente fluvial 

com importante influência marinha, com oscilação típica de mesomaré com alcance médio de 3m 

(Pará, 2002). Sua nascente está localizada no Bairro da Terra Firme e o desaguamento em no rio 

Guamá, que fica nas dependências da Universidade Federal do Pará. (Costa el al, 2014). Não diferente 



 

 

de outros igarapés do município de Belém, o Sapucajuba sofre com o avanço da urbanização 

desordenada, ao longo do seu percurso é possível observar o despejo direto de esgoto doméstico e o 

lançamento do esgoto de atividades desenvolvidas em laboratórios, no Hospital Betina Ferro, que são 

proveniente dos campos de saúde e profissional da Universidade Federal do Pará.  

Tendo em vista a grande importância e influência do rio Guamá nos igarapés da cidade de 

Belém, o objetivo deste trabalho é analisar a influência deste rio em alguns parâmetros físico-químicos 

dos igarapés Tucunduba e Sapucajuba. Os parâmetros analisados foram: cor aparente, turbidez, pH e 

sólidos suspensos totais (SST). Tendo como objetivo visualizar a influência das mares nos parâmetros, 

as amostras foram coletadas durante o período de vasante e cheia dos igarapés, por cinco dias 

consecutivos. A amostragem começava as 13:00 h e terminava as 16:40 h, com intervalo de 20 

minutos a cada coleta. Após as coletas, todas as amostras foram levadas e analisadas em laboratório. 

 

2. MATERIAIS E METODOS 

 

2.1. Procedimento de Coleta 

 

Neste trabalho, utilizou-se o método de amostragem simples para o levantamento de 

dados ao longo de cinco dias (27 de junho à 01 de julho de 2016), nos igarapés Sapucajuba e 

Tucunduba. Os pontos de coleta foram determinados no centro das pontes de acesso entre os Campus 

Profissional e Saúde e os Campus Básico e Profissional, situadas, respectivamente, sobre os igarapés 

supracitados, na Cidade Universitária José da Silveira Netto, sendo assim facilitado o procedimento. 

As amostras foram coletadas no período de 13 às 16:40h, com intervalos de 20 minutos entra cada 

coleta, resultando 12 amostras para cada curso d’água e finalizando, no quinto dia de coleta, com 120 

amostras. Durante o procedimento fez-se uso da tábuas de Marés, através do aplicativo Fishing Points, 

para consulta de informações referentes a preamar e baixa-mar, uma vez que tais cursos d’água sofrem 

influência desses fenômenos. 

Para a obtenção dos volumes de águas a serem analisados no laboratório foram coletados 

a uma profundidade de 10 cm da superfície com uso de um recipiente plástico (balde), sendo feita uma 

ambientação neste, enxaguado uma vez com a água a ser coletada. Após tal procedimento, a água foi 

recolhida em recipientes de polietileno com capacidade para 40ml e armazenadas em caixas de isopor 

numa temperatura aproximada a 4°C, a fim de preservá-las. 

Logo após o procedimento de coleta, as amostras foram enviadas ao laboratório para 

análise das variáveis cor aparente, pH, sólidos suspensos totais e turbidez frente a variação da maré, e 

comparação com parâmetro da Resolução CONAMA 357/2005. 

 

2.2. Procedimento de Laboratório 

 

As variáveis físico-químicas foram obtidas em laboratório, utilizando para análise de pH, 

um pHmetro microprocessado de bancada, modelo W3B, marca BEL, com precisão de 0,01; para a 

medida de turbidez, Turbidímetro digital microprocessado para análise em campo ou bancada, modelo 

AP2000, marca Policontrol; cor aparente e Sólidos Solúveis Totais, um espectrofotômetro, modelo 

DR3900, marca Hach. 



 

 

Figura 2- Aparelhos usados para análise das amostras: A) pHmetro de bancada; B) Turbidímetro 

digital; C) Espectrofotômetro. 

 
 

3. RESULTADOS E DISCURÇÃO  

 

As amostras foram coletadas nos exutórios dos igarapés Sapucajuba e Tucunduba, a fim de 

observar a influência  do Rio Guamá nos parâmetros físico-químicos. Além disso, o ponto de coleta 

localizou-se após todos os pontos de contribuição de vazão. Durante o período de vazante, o fluxo dos 

igarapés era em direção ao rio Guamá. Por outro lado, durante o período de cheia o fluxo era 

direcionado aos igarapés. As figuras a seguir mostram a diferença de vazão nos igarapés durante os 

dois períodos.  

 

Figura 3 – Igarapé Sapucajuba durante o período de vazante e cheia 

 



 

 

Figura 4 – Igarapé Tucunduba durante o período de vazante e cheia 

 
 

Ambos igarapés recebem contribuição de esgotos domésticos ao longo do seu curso. Existem 

várias ocupações irregulares às margens do Tucunduba e Sapucajuba, contribuindo para a poluição 

desses cursos d’água.Tais contribuições afetam diretamente os resultados dos parâmetros analisados, 

principalmente sólidos suspensos totais. Em consequência disto, como pode ser notado nas figuras a 

cima, existe em ambos os igarapés uma produção de lodo devido ao grande despejo de esgoto 

doméstico, que por sua vez sedimenta e fica no fundo dos igarapés.  

  

3.1. pH 

 

Os resultados de pH para ambos os igarapés apresentaram valores a baixo do exigido pela 

resolução nº 357 do Conselho Nacional de Meio Ambiente. De acordo com o CONAMA, corpos 

d’água de Classe 2, como os igarapés Sapucajuba e Tucunduba, devem apresentar pH entre 6,0 e 9,0. 

A Tabela 1 mostra a síntese dos resultados de pH obtidos. 

 

Tabela 1 – Resultados de pH para os igarapés Sapucajuba e Tucunduba 

    Sapucajuba Tucunduba 

Número de dados 60 60 

Média 6.54 6.50 

Mediana 6.51 6.13 

Média Geométrica 6.52 6.43 

pH máximo 7.72 8.45 

pH mínimo 5.43 4.20 

Desvio padrão 0.56 0.99 

Coeficiente de variação 8.61% 15.28% 

 

Quase todos os valores de pH menores que 6,0 foram encontrados nas amostras coletadas 

durante o período de vazante, quando os igarapés estavam em seu menor nível d’água. A queda do pH 

durante os dois períodos estudados se dá, principalmente, pelo fato de que durante a vazante, os 

igarapés receberam uma menor contribuição do rio Guamá, fazendo com que houvesse uma menor 

diluição dos esgotos domésticos.Cerca de 46% das amostras do igarapé Tucunduba ficaram a baixo do 

recomendado pelo Coselho. Por outro lado, apenas 16% das amostras do igarapé Sapucajuba 

apresentaram valores fora dos padrões do CONAMA. O igarapé Tucunduba possui construções nas 



 

 

suas duas margens, que contribuem com efluentes. O igarapé Sapucajuba, por sua vez, recebe 

contribuições de esgoto doméstico apenas de um lado de sua margem. Com isso, a carga que o 

Tucunduba recebe é maior do que a recebida pelo Sapucajuba, fazendo com que seu pH sofra maiores 

alterações.  

 

3.2. Turbidez 

 

Bem como os resultados pH, os valores de turbidez também se apresentaram fora dos padrões 

da resolução do CONAMA. De acordo com a resolução, o valor máximo de turbidez é de 100 

unidades nefelométrica de turbidez (UNT). A Tabela 2 apresenta a síntese dos resultados de turbidez 

para as amostras coletadas nos igarapés.  

 

Tabela 2 – Resultados de turbidez para os igarapés Sapucajuba e Tucunduba 

    Sapucajuba Tucunduba 

Número de dados 60 60 

Média 36.82 49.24 

Mediana 31.60 45.55 

Média Geométrica 32.07 47.20 

Turbidez máxima (UNT) 81.60 81.70 

Turbidez mínima (UNT) 14.50 20.30 

Desvio padrão 19.34 14.68 

Coeficiente de variação 52.54% 29.81% 

 

Como mostrado na Tabela 2, os valores máximos de turbidez encontrados em ambos igarapés 

estão dentro do limite recomendado pelo CONAMA. O horário de coleta da amostra, que apresentou 

valor máximo no igarapé sapucajuba, foi de 16:20 h (maré alta). Por outro lado, no igarapé 

Tucunduba, o horário de coleta da amostra mais turva foi de 13:00 h (vazante). O valor encontrado no 

Tucunduba é justificado pela diluição dos esgotos domesticos devido à contribuição do rio Guamá. 

Contudo, a justificativa do valor máximo de turbidez ser encontrado durante um período de cheia, em 

que este parâmetro deveria ser mínimo, é que pode ter ocorrido erros na hora da análise do mesmo.  

 

3.3. Sólidos Suspensos Totais (SST) 

 

A resolução 357 do CONAMA não cita valores máximos ou mínimos para sólidos suspensos 

totais. A Tabela 3 mostra mostra um resumo dos resultados  das 60 amostras coletadas. 

 

Tabela 3 – Resultados de sólidos suspensos totais para os igarapés Sapucajuba e Tucunduba 

    Sapucajuba Tucunduba 

Número de dados 60 60 

Média 47.47 65.73 

Mediana 35.00 56.50 

Média Geométrica 35.32 61.82 

SST máximo (mg/L) 128.00 190.00 

SST mínimo (mg/L) 9.00 34.00 

Desvio padrão 36.02 26.41 

Coeficiente de variação 75.88% 40.18% 



 

 

O maior valor de sólidos suspensos totais foi encontrado no igarapé Tucunduba na sexta-feira 

as 13:00 h. Por outro lado, o menor valor encontrado foi no igarapé Sapucajuba na quarta-feira as 

15:20 h. Os resultados encontrados para SST para o Sapucajuba foram os que obtiveram uma maior 

variança entre si, como mostrado na Tabela 3 pelo coeficiente de variação para o igarapé.  

Os maiores valores para sólidos suspensos totais foram encontrados durante o período de 

vazante. Ratificando a influência do rio Guamá nos igarapés estudados, uma vez que o rio é 

responsável por contribuir com grandes vazões para os mesmos, diluindo a carga de esgoto recebida 

por estes corpos d’água. 

 

3.4. Cor Aparente 

 

Na resolução 357 do Conselho Nacional de Meio Ambiente não é citado padrões para cor 

aparente, apenas para cor verdadeira. A  

 

Tabela 4 – Resultados de cor aparente para os igarapés Sapucajuba e Tucunduba 

    Sapucajuba Tucunduba 

Número de dados 60 60 

Média 427.43 499.50 

Mediana 387.00 440.50 

Média Geométrica 396.32 483.33 

Cor máxima (UNT) 883.00 882.00 

Cor mínima (UNT) 256.00 350.00 

Desvio padrão 179.08 139.18 

Coeficiente de variação 41.90% 27.86% 

 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O objetivo deste trabalho era analisar a importância do nível das marés do rio Guamá para alguns 

parâmetros físico-químicos dos igarapés Sapucajuba e Tucunduba, localizados no município de 

Belém, Pará.  

Os valores encontrados para pH, nos dois igarapés estudados, apresentaram valores fora dos 

padrões exigidos pela resolução nº 357 do CONAMA. Estes valores foram encontrados durante o 

período de vazante dos igarapés Sapucajuba e Tucunduba, tendo em vista que o rio Guamá deixa de 

diluir as contribuições de esgoto doméstico recebidas por estes corpos d’água. Uma vez que a 

contribuição de esgoto doméstico nos igarapés é feita ao longo de quase toda sua extensão, o fundo 

destes corpos d’água apresentam quantidades consideráveis de lodo, resultado da decomposição de 

matéria orgânica proveniente do esgoto lançado. Além disto, foi possível observar que os resultados 

obtidos para os parâmetros estudados apresentaram coeficientes de variação elevados, gerados por 

erros humanos durantes os procedimentos laboratoriais.  

Tendo em vista a importância dos recursos hídricos para manuntenção da vida, o poder público e 

a população de Belém devem promover ações de recuperação dos dois igarapés estudados, acabando 

com o lançamento in natura de efluentes domésticos. Com o objetivo de aprofundar os estudos de 

qualidade da água destes corpos d’água, é recomendado para futuras pesquisas que mais parâmetros 

sejam analisados, como: metais pesados, bacteriológico e toxicológico.  
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