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1. INTRODUÇÃO 

Devido à poluição do solo e massas d’água do Igarapé Sapucajuba, este afluente do Rio 

Guamá encontra-se em desequilíbrio. Por situar-se com seu início e fim dentro da Cidade 

Universitária Professor José da Silveira Netto, deve ser de interesse de a mesma conhecer o grau do 

impacto gerado por este corpo hídrico e prever o seu controle. Surge, então, a proposta de monitorar 

essa água através do qual se pode inferir o grau de contaminação do solo e do ar. 

Utilizando do estudo de elementos que influenciam este corpo d’água e suas características 

naturais, através de pesquisa in loco, caracterização ambiental da área e enquadramento na 

legislação CONAMA 357/2005, foi desenvolvido este estudo.    

2. MATERIAL E MÉTODOS 

Caracterização da Área em Estudo 

O Igarapé Tucunduba, está localizado a Sudeste da cidade de Belém, no Distrito 

Administrativo do Guamá, como afluente do Rio Guamá. A drenagem principal da Bacia do 

Sapucajuba é representada pelo igarapé Sapucajuba, sendo o curso hídrico predominante na bacia. 



 

 A área do entorno da bacia Sapucajuba possui uma população de aproximadamente 161.500 

habitantes, sendo que, de acordo com IBGE/Censo 2010, dentre os bairros que se encontra sobre 

influência da bacia do Tucunduba, o bairro do Guamá é o mais populoso e o da Terra Firme é o 

segundo mais populoso. O Igarapé é composto em suas extremidades pela Avenida Perimetral e a 

Cidade Universitária.   

A bacia do Sapucajuba apresenta perfil urbano, sofrendo interferência antrópica com 

ocupações localizadas nas suas extremidades e contribuição de esgoto dos campi Profissional e 

Saúde da Cidade Universitária, porém mantém características de área não urbanizada, inexistindo 

saneamento básico em parte da área. 

Perante as margens e entorno do igarapé Sapucajuba, são identificadas fontes contínuas de 

poluição nas águas deste corpo hídrico. Elementos como estes, aumentam os níveis de matéria 

orgânica no local, podendo gerar consequências para a vida aquática da localidade, como sofrer da 

interferência do fenômeno da eutrofização, como se foi identificado. Tais elementos são destacados 

como: a) criação de suínos na localidade; b) lançamento de esgoto dos campis saúde e profissional 

da cidade universitária (efluentes provenientes de atividades desenvolvidas em laboratórios, 

hospital Betina e banheiros); c) lançamento de esgoto pelos moradores que se situam nas margens 

do igarapé. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Enquadramento do corpo d’água 

Com base na lei 9.433 de 1997 e por meio de complementação da Resolução do CONAMA 

357/2005, as águas do Igarapé Sapucajuba podem ser enquadrados como Classe IV devido altos 

níveis de concentração em lançamento de esgoto, e por se caracterizar como um corpo hídrico de 

pequeno porte para a dissociação dos poluentes que lhe são lançados.  

Pontos de Coleta 

Os pontos de coleta de amostragem são acessíveis e foram determinados baseados nas cargas 

poluidoras e condições de movimentação das águas, utilizando-se de GPS para a determinação das 

Coordenadas Geográficas. 



 

 

Imagem 01 – Localização Georreferenciada dos Pontos de Coletas. 

PS01 - Laboratório de dinâmica costeira – LADIC: Anteriormente era caracterizado como a 

nascente do Igarapé Sapucajuba, porém, visando à pavimentação da Avenida Perimetral e 

delimitação do Campus UFPA Guamá, a nascente deste corpo hídrico foi aterrada, não sendo 

possível a análise da qualidade da água neste ponto antes de sofrer alterações pelas características 

da área. Logo, este ponto é apenas de referência, não se podendo fazer a coleta.  

PS02 – Centro Tecnológico: Neste ponto as águas já sofreram influência do lançamento de 

determinada quantidade de esgoto não tratado, derivado de atividades domésticas e comerciais 

desenvolvidas em economias situadas nas extremidades da Avenida Perimetral. 

PS03 – Portão Saúde: As águas que circulam na área deste ponto de coleta já sofreram mais 

despejos de efluentes devido à continuidade de outras moradias desaguarem seus resíduos líquidos e 

até sólidos no igarapé.  

PS04 – Ao lado do Hospital Betina Ferro: Este ponto sofre interferência dos esgotos das 

residências e dos campis da Universidade. Porém, nesse local, a vazão é maior em relação aos pontos 

PS01, PS02 e PS03, por situar-se em ponto de intercessão de ramificações de cursos d’água do 

igarapé. PS05 – POEMA: É o ponto situado a Jusante do Igarapé Sapucajuba, onde deságua suas 

águas no Rio Guamá. Este ponto é caracterizado como o ponto final do corpo hídrico. 

 

Amostragem 



 

O monitoramento será realizado num período de um ano, de acordo com norma da NBR 9898 

de 1987, a coleta das amostras será do tipo composta, e realizadas quinzenalmente, onde, os dias 

selecionados para a realização das coletas terão dois momentos distintos, em que possam ocorrer as 

coletas alternando preamar (enchente) e baixa-mar (vazante), de acordo com as tábuas de maré 

estabelecidas pela Marinha do Brasil (Diretoria de Hidrografia e Navegação), num período de 12h.  

Algumas variáveis físico-químicas foram selecionadas e terão suas análises realizadas in loco, 

são elas: pH, temperatura e oxigênio dissolvido (OD). Em horários distintos, serão feitas duas 

coletas em cada ponto de monitoramento. Existirão outras amostras dos pontos de coleta 

preservadas (amostras duplicadas) para a segurança caso ocorram imprevistos. Sendo assim, serão 

coletadas por dia 16 amostras, e ao decorrer do ano todo 384 amostras, tendo como concreto a 

eventual análise de 192 amostras. 

 

4. CONCLUSÃO 

Através do projeto de monitoramento do Igarapé Sapucajuba será possível realizar um 

diagnóstico sobre os problemas identificados no mesmo. Analisando os resultados obtidos, os dados 

demonstrarão um parecer periódico da situação mais recente que se encontra o manancial. O projeto 

se responsabiliza em demarcar os problemas relacionados em todas as esferas do Igarapé, para 

através da análise da base de dados a ser encontrado, mostrar soluções e recomendações para a 

melhor gestão do mesmo. 
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