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1 . RESUMO

/
As condições hidroquimicas da bacií» do rio Pa-

rauari-Maués Açu. são estudadas a partir das determinações de

pH, cálcio, magnésio, ferro," cloreto, sódio, potássio, zinco,

cobre e manganês, em diferentes épocas do ano.

Foram realizadas 4 expedições e estabelecidos

16 pontos de coletas de amostras de água em diferentes pontos

ao longo do rio principal.

As análises mostram claramente flutuações saz£

nais no rio que constitue o eixo principal da bacia, o Parau£

ri-Maues Açú, e em alguns dos seus principais tributários com

osNambi, Amanã e Urupadi. Estas flutuações foram correlacio

nadas com os períodos cheio, seco e intermediário, mostrando

a importância dessa massa de água, na movimentação de sais ao

longo da bacia. —--

Algumas hipóteses são aventadas na tentativa

de explicar algumas anomalias observadas. Sugestões para es-

tudo futuros são apresentados.
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2. INTRODUÇÃO

A bacia do rio Parauari-Maués Açu, nobre apr£

ximadamente 25.000 km2 tendo como rio principal, o Parauari

com aproximadamente 450 km. Próximo ao paralelo de 3 40* S

depois da foz do rio Urupadi no local denominado Repartimento,

esse rio passa a chamar-se Maués-Açú até o Paraná do Urariã,

onde termina a bacia.

Recebe a bacia, contribuições de vários afluejn

tes tais como dos rios Nambl, Amanã e Urupadi.

0 rio Parauari é um rio de leito estável e de

fraca erosão, devido ao fato de sua cabeceira se encontrar nu_

ma região geológica antiga (pre-cambríano), que é a parte nor_

te do Escudo Brasileiro. Por essa mesma razão suas águas

transportara pouco material em suspensão. No seu curso médio,

atravessa formações geológicas do Paleozóico. Os solos dessa

região de um modo geral, são do tipo latosol amarelo, apreseii

tando um relevo plano levemente ondulado, com escarpas princi
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palmente nas cabeceiras do rio.

1 Na região dessa bacia afloram ocasionalmente
f

algumas rochas carbonatadas.

0 calcário na região Amazônica é raro,sendo co_

nhecidas somente algumas jazidas na zona carbonifera do Baixo

Amazonas, alem dessa pequena quantidade do rio Parauari. 0 cal_

cario para a região Amazônica, é de importância fundamental,

não só para a fabricação de cal/e cimento, mas principalmente

para a utilização como corretivo para os solos dessa região.

2.1. Geografia

A área em estudo está situada entre os parale-

los de 03°00 e 05°30' S e meridianos de 57°OO° a 58°30' W Gr.

abrangendo terras do município de Maués, Estado do Amazonas.

0 município de Maués situa-se na zona fisiogrjí

fica no Médio Amazonas, com uma 'área.- de 48.127 km2, limitan-

do-se com os municípios de Barreirinha, Itacoatiara, Nova 01in_

da do Norte, Borba, Itai.tuba e Juruti (Figura 1).

Os principais rios que drenam a area, são: no

centro, correndo do Sul para o Norte, os rios Parauari, Kambi

e Amanã. Mais a leste, também correndo do Sul ao Norte o rio

Urupadi. Mais ã oeste, os rios Apoquitãua, Pareconin e Aba-
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Figura 1 - Mapa da Região, localizando os

principais rios, bem como os

pontos de coleta.
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caxis. No canto Sudeste, o rio Tapajós e seus afluentes Tro-

pas e Creporí (Figura 1).

Toda a zona situada entre a cidade de Maués e

a nascente do rio Parauari, cortada por inúmeros igarapés e

rios, é aqui denominada Bacia do Rio Farauari-Maucs Açu. Es-

sa região abrange amplas faixas do carbonífero e tem muita

importância para o escoamento agrícola, colonização e vida

social da região.

Os rios e igarapés que cortam essas terras,são

levados pelo Parana do Urariã ao Parana do Ramos. Esses rio6

que vazam no sistema Parauari-Maués Açu são poucos caudalo—

sos, formando nas embocaduras baias de alguns quilômetros de

largura. Em quase toda sua extensão podem ser observados, na

época da vazante, bancos de areias que dificultam a navega-

ção.

A destruição das matas na região da bacia era

estudo, ainda é incipiente não tendo conseqüências graves co-

mo em outras areas da região Amazônica, onde a erosão vem dê _

truindo o manto protetor da mata, arrastando consigo a camada

f de terra vegetal empobrecendo o solo.

Ao longo do rio Parauari, como na maioria dos

rios da Amazônia, observam-se habitações isoladas devido ãs

! grandes distancias. Poucas povoaçoes existem, uma delas em

' Terra Preta do Calcário dedicada, como diz o nome, ã explora_
i



.6.

ção de calcário. No período da seca, esta povonção é abando-

nada, por falta de transporte. Outros menores, dedicdm-se ã

cultura do guaraná.
•

A partir do local denominado Repartimento

(3°40' S e 57°30' W), onde o rio Parauari recebe o Urupadi,

passa a denominar-se Maues-Açú, ã margem do qual, S 18 m aci-

ma do nível do mar, fica a cidade de Maues (3O23'32" S e

57°43I26" W ) . /

2.1,1. Relevo

A região estudada e similar ao todo da região

Amazônica no que diz respeito do relevo.

0 relevo na região Amazônica, é caracterizada

por extensa planície, que se estende pelas bordas dos planal-

tos, Guianense ao norte e Brasileiro ao sul. £ formada de r£

chás sedimentares originadas no Terciário e Qüartenãrio, de

estratificação horizontal, arenosa e argilo-arenosas, constí^

tuindo o baixo platÔ, chamado de terra firme, e a planície

de inundação (MOURA, 1951).

i

Os Latossolos Amarelos de textura muito pesada

são encontrados em chapadas mais elevadas, nas altitude entre

100 a 160 metros acima do nível do mar. Os Latosolos Amare-

los de textura pesada são encontrados nas altitudes de 80 a
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100 metros, e entre 60 a 80 metros, são encontrados os Lato-

solos de textura media e as Areias Quartzosas Latossõlicns. Ja

o Podzol Hidromõrfico e Regosol situa-se nas camadas de 40 a

60 metros e em torno de 40 metros, os Hidromõrficos Indiscri-

minados (IPEAA0C, 1971).

Geralmente, os terrenos que se encontram entre

15 a 50 metros acima dos cursos dos rios, são chamados de "ter_

ra firme". São representados por chapadas entremeadas de pe-

quenas colinas e vales estreitos. As terras que são localizai

das ãs margens dos rios e com cerca de poucos metros acima do

nível dos rios, e que periodicamente sofrem inundações,são djí

nominadas de "várzeas", e seu relevo ? plano (IPEAAOC, 1971).

De acordo com a localização, estas várzeas po-

dem receber também o nome de "igapó", havendo controvérsia com

relação a estas denominações (SI0LI, 1950; 1951b e 1956a). São

terras com relevo pouco acima do nível normal dos rios,com ye_

getação típica, de acordo com o período e a altura da submer

são, tipos de solo, e também, de acordo com o tipo de águas

que as inundam. Nota-se porém uma grande diferença entre a

várzea e o igapó, no que diz respeito ã fertilidade.

2.1.2. Regime de água

i
i
1 0 regime de água na bacia â.o rio Parauari-Maués
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Açú e seus afluentes, obedece em linhas gerais, a distribu^

ção anual de inverno e verão ou estação seca e chuvosa, con-

forme denominação regional.

A diferença entre o nível mínimo de água no ve_

rão e seu nível máximo no inverno, é de mais ou menos 10 me-

tros, valor estimado por observação das marcas que as águas

deixam nas árvores.

A profundidade média do rio Farauari da boca

do rio Nambi até a primeira cachoeira (cachoeira do Tambor)

no período seco é de aproximadamente 1 metro. Em muitos- l£

cais são encontrados "baixios" que são lugares com profundida^

de até menos de meio metro e também "poços", que são locais

bastante fundos, verdadeiros buracos no leito do rio.

A~ largura do rio Farauari, sofre pequenas va-

riações com a enchente e a vazante devido I inclinação dos

barrancos marginais. São ravinas .íngremes que variam entre

2 a 8 metros de altura.

Mesmo quando o barranco fica completamente

submerso, a vegetação ciliar limita perfeitamente as margens

do rio. Tanto no verão como no inverno a largura média do

rio Parauari é quase constante e varia entre 40 e 100 metros.

0 leito do rio Farauari, nos trechos onde a

observação é possível, é constituído de areia fina, pedregu-

lhos e seixos rolados, conforme a correnteza da água. As pe-
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dras c rochas típicas de cachoeira são geralmente revestidas

parcialmente de vegetação aquática.

As praias de areias são muito raras, e somente

encontradas na época da seca.

Já no rio Maués-Açú, há grande praias que sur-

gem principalmente no período seco do ano, dando a este rio,

um aspecto alegre, embelezando •?. paisagem.

2.2. Clima

Como em toda a Amazonia, esta região também e

quente e úmida com duas estações distintas: as chuvas que c£

negam em dezembro e se estendem até julho, e a estação ne/os

chuvosa que vai de agosto até novembro.

Torna-se difícil detalhar o clima dessa região,

devido a falta de estações meteorológicas, pois em toda essa

ãrea, somente a cidade de Haués possue um posto de observa-

ções .

Na Tabela 1 são apresentados alguns dados me-

teorológicos da cidade de Maués do ano de 1971. '

Na Figura 2 estão representados alguns tipos

climáticos da Região Amazônica, segundo a classificação de

Koppem. A área de nosso interesse está situada entre os para
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Figura 2 - Mapa da Região AmazSnica» indicando os diversos climas, segundo

, a classificação de Koppen.
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Tabela 1 - Dados climatolõgicos da cidade de Maues-Am no ano

de 1971, fornecidos pelo MADNPEA-Inst. de Pesqui-

sa Agropecuário do Norte.

MESES

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

TEMPERATURA

MAXIMA

3 0 , 5

30,4

30,4

29,9

30,6

30,8

31,2

32,3

32,1

33,1

33,0

32,1

DO AR

MTNIMAS

21

21

21

20

21

21

21

21

20

21

21

31

,7

,6

,3

,8

,1

,2

,0

,4

,8

,4

,8

,8

EM °C

MEDIA

26

26

25

25

25

26

26

26

26

27

27

27

,1

,0

,8

,4

,8

,0

,1

,8

,4

,2

,4

, 0 „

UMIDADE
RELATIVA

EM %

85

90

87

85

85

85

84

78

75

80

80

80

PRECIPITAÇÃO
PLUVIOMETRICA

EM MM

410

463

396

472

286 1

117 1

212 1

58 1

100 1

46 1

88 1

139 1

ANO 31,4 21,3 26,3 82 2.696
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lelos de 3°00' a 6°00' S c meridianos de 57°OO' a 59°OOf W Gr.

2.3. Geologia

Segundo OLIVEIRA e LEONARDOS (1943), a princi

pal feição, das camadas terceãrías na bacia do rio Maues-Açü

(bem como no rio Abacaxis e outros tanto a Leste como a Oes-

te) é a predominância das argilas vermelho-alaranjadas, ora

arenosas, ora micaceas, em bancos maciços e alguma estratiH

cação nítida.

Essas argilas aparecem numa faixa ao norte e

noutra ao sul do rio Amazonas, mais ou menos paralelas ao ei-

xo do vale, numa extensão de várias centenas de quilômetros.

Em outros lugares, fora da bacia do rio

Maués-Açú, a Serie das Barreiras é constituída também por ar_e_

nito de textura muito grosseira com cimento ferruginoso; argi_

Ias varíegadas, muito plásticas, sem quartzo; arenitos com ĉi_

mento caolinico e de textura mais ou menos grosseira e mais

ou menos friãveis; e arenito de textura média, cimento caoli-

nico ou não, geralmente manchado de vermelho e branco, conso-

lidado pelo ferro.

A bacia do Parauari-Haués Açu, atravessa as

formações do Cristalino, Devolíano, Carbonífero e Permiano,

que se situam no alto Farauari, enquanto que o curso médio
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atravessa as formações Terciárias, e no seu curso baixo (rio

Maués-Açíí), atravessa as formações do Quartenário.

2.3.1. Solos

Na região em estuda, os solos tem sua origem a

partir de material de rochas sedimentares, possivelmente vija

{das do Terciario e Quartenário.}

Os solos do Terciario são representados pela

Serie das Barreiras, do período Plioceno, sendo um dos mais

extensos depósitos terciãrios do mundo, situado em terra fir-

me (OLIVEIRA e LEONARDOS, 1943). A Série das Barre iras ,é cons_

tituída de um arenito púrura avermelhado claro, cimentado com

caulinita e folhelho caulinítico e caulinita maciça mosquea-

da. Este arenito quando intemperizado, forma normalmente os

solos argilosos, argilo-arenosos como os latossolos.de classe

texturais diferentes (SAKAMOTO, 1957).

Do Quartenãrio, podemos encontrar, o Pleistoc^

no e o Holoceno ou Atual. O Pleistoceno, é geralmente forma-

do pela deposição de sedimentos constituídos de areia, argila

de caulim e silte (OLIVEIRA e LEONARDOS, 1943). Estes sedi-

mentos sao encontrados também na região do Parauari que quan-

do associados 5 matéria orgânica na superfície dão origem aos

solos Pòdzol Hidromórfico e Regossol.
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O Holocono, é encontrado nas margens dos cur-

sos de água e nas áreas que periodicamente sofrem inundações,

e é constituído de sedimentos compostos de areia fina, silte

e argila, de coloração escura devido a matéria orgânica dando

origem aos solos Hidroinórficos Indiscriminados (OLIVEIRA e LEO-

NARDOS, 1943).

2.3.2. Areias

Grandes extensões ao longo do rio Parauari

acham-se cobertas por depósitos de areia, que se assentam so-

bre as formações originais.

São dunas deslocadas para o leito do rio, ha-

vendo uma separação dos grãos de areia mais grossos dos mais

finos, pela ação das águas e dos ventos.

Geralmente são areias alvas e, na superfície,

ha pequena mistura com matéria orgânica.-

2.3.3. Calcários

As jazidas de calcário formam desde lentes de

porte médio até grandes lentes, que podem ser consideradas ca

nadas. Esses depósitos, quando são de calcário puro, com me-
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nos de 2% de MgO, quase sempre são limitados por faixas mais

ou menos dolomitizadas no contato com a rocha encaixante, on-

de surgem impurezas constituídas por silicatos de metamorfis-

rao .

Nos gnaisses, também são encontrados lentes in

teiramente formadas de calcário dolomítíco, cristalino, com-

pacto, de granulação média e fina, de cor branca ou dolomi-

tos duros de granulação grossa. 'Os primeiros contam cerca de

16 a 18% de MgO e os últimos de 19 a 21Z de MgO.

Na região Amazônica, são conhecidos vários 'de-

pósitos de calcário, sendo os mais importantes os da forma-

ção Itaituba, que aflora naquela localidade, ã margem do rio

Tapajós, no Vara, o do rio Parauari, no Estado do Amazonas, e

o de Monte Alegre, a margem do rio Amazonas, no Pará (ABREU,

1973). 0 afloramento que ocorre no Parauari, é um calcário

duro, que em parte passa' a arenito calcífero, altamente foss_í_

lífero e de cor escura, composto de conchas quebradas e ci-

mentadas, calcificadas posteriormente.

0 calcário que aflora no trecho compreendido

entre o igarapé da Benta Grande e o igarapé do Vintém, ê um

pouco mais mole e fica em parte, imerso nas águas.

Na região em estudo, já está sendo explorado

o afloramento proximo a Terra Preta do Calcário, que pela li-

teratura (ABBEUj 1973) possivelmente pertença a Formação
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ILaituba, Até onde foi possível observar, extende-se entro

os igarapés da Pederneira e o Vintém, ocorrendo ainda peque-

nos afloramentos em outros trechos do rio.

Os calcários da Formação Itaítuba, são de ori-

gem marinha, de cor cinza claro, lenticulares, bem endureci-

dos, levemente dolomitizadas, apresentando alto e variado

teor fossilífero (DAEMON e CONTREIRAS, 1971). No Parauari,

MOURA (1932) encontrou o díabãsio, sobre o calcário.
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3. REVISÃO B1BLIOGRÃFICA

ALBUQUERQUE (1922) estudou a geologia e geogr£

fia dos rios: Urubu, Uatumã, Jatapu, Capú-Capú, mostrando que

a formação terciária se mostra horizontal no baixo curso des-

tes rios nas proximidades do Amazonas, apresentando-se incli_

nadas no alto Urubu.

Verificou também que por baixo da formação te_r

ciaria são encontradas as formações do Paleozóico, pouco mov^

mentadas, com apenas sensível inclinação, geralmente para o

sul.

Na bacia do Trombetas, encontrou rochas ter-

ciãrias constituindo uma capa sobre as formações paleozõicas.

Essa capa, constitui geralmente as terras altas, com caracte,-

res que se afastam do tipo comum das rochas terciárias do

barranco do Amazonas.

No rio Jatapu, a pouco mais de 2 km da foz do

rio Capú-Capu encontrou bancos de calcário carcomido, deixan-
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do salientes e bem conservados abundantes fósseis silicifica-

dos. Junto ao calcário' acha-se um folheto cinzento e mancha-

do de preto também ricamente fossilífero, e no qual se acham

intercalado os bancos de calcários.

0 autor considera essa fauna igual a da Pedra

de Barco (Terra Preta do Calcário) no rio Parauari, imputando

a sua origem por isso, bem como 3 formação correspondente, ao

carbonífero superior. jf

l
SIOLI (1949) dá uma visão geral da situação geo

gráfica e das condições gerais do rio Cupari,' descrevendo a

topografia, geologia, principalmente do ponto de vista ininer£

lógico.

Estudou ainda, a faixa do carbonífero do Bai-

xo Amazonas, principalmente os afloramentos que ocorrem no Cu_

pari. Discute ainda o pH, cálcio, magnesio, alumínio, e etc.

dessa bacia, fazendo comparações com outras regiões geogrãfi_

cas. Prova com isso, uma relação entre a composição química

das águas e a qualidade do solo das cabeceiras, condicionadas

pela Geologia e Mineralogia.

SIOLI (1966a) estudou os corpos de água do rio

Arapiuns típico da região do Terciãrio, Plioceno, Sér*ie das

Barreiras, do Baixo Amazonas. Fez uma generalização históri-

ca e geográfica, geológica, climática e do regime de água ne£

sa região dando uma idéia nítida das condições da mesma.
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O resultado desse estudo foi a comprovação de

uma pobreza cm sais dissolvidos c de uma acidez elevada dessa

águas. Reconheceu que certos fenômenos químicos especiais sao

relacionados com os processos que ocorrem nos solos sob as con_

dições dos trópicos.

SIOLI (1956 b) descreveu a geologia, geografia

e o clima da região que representa a zona dos rios de "água

preta". Verificou o fato de que as florestas de terra firme,

não alagãveis, produzem em ambas as margens do alto rio Negro,

igarapés diferentes, a curta distancia um do outro: igarapés

de água cristalina igarapés de "água preta" de cor marrom aver_

melhado.

SIOLI (1957a) estudou o pH das águas naturais

de rios e igarapés da região Amazônica, notando que essas águas

possuem composição e propriedades fIsico-químicas relaciona-

das, até certo grau, com a natureza geológica e a composição

mineralogica do solo e do subsolo.

Observou também que muitas vezes, as proprie-

dades físico-químicas das águas, sao mais ou menos uniformes

numa zona geológica inteira, o que é característica da mesma.

SIOLI (1957c) verificou que águas mais ou me

nos neutras ou mais ricas em cálcio aparecem além das faixas

do carbonifero da baixa Amazônia, também numa parte da Zona

Bragantina, ao leste de Belém (Pa.), na zona da Formação Pira
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xahas, do Mioceno, que consiste de depósitos marinhos com ca-

madas de ealcnrio de pequena espessara, .Como a extensão da

Formação Pirabas era desconhecida especialmente na direção

sul, Sioli tentou limitar essa região geológica por meio dos

valores de píl dos igarapés.

SIOLI e KLINGE (1962) fizeram considerações so_

bre a química e as cargas de suspensão nos diversos tipos de

água, para demonstrar a existência da relação entre as ãguas

e os solos da Amazônia. Afirmam que os diferentes tipos de

água podem ser explicadas por diferença nas condições edãfi—

cas nas respectivas regiões de cabeceiras.

ACKERMANN (1962) fez um retrospecto da fisio-

grafía da Região Bragantina, descrevendo suas formações geo-

gráficas estudando a Formação Pirabas e relatando ainda ou-

tras ocorrências que se relacionam com essa formação. Estudou,

ainda, as ãguas, os solos, bem como os depósitos de conchas

existentes.

SIOLI (1965) discrimina os três tipos clássi-

cos de rios (rios de "água branca", "águas claras" e "ãguas

pretas"), descrevendo os fatores fTsicos-químicos das zonas

de cabeceiras.

Discute os problemas que surgem quando se pre-

tende entrar em detalhe sobre a tipologia dos rios Amazônicos.

Essa tipologia baseia-se somente em fenômenos facilmente veri
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ficãvcis; entretanto nao possuí, em seu conteúdo, nina parale-

la explicação causai dos fainres genéticos dos aludidos tipos

de rios.

Acrescenta ainda, que em certos casos pode ha_

ver mudança temporária de tipo menos em ciclos anuais ou mes-

mo não periódicos, dentro de dias ou mesmo horas - de maneira

que uma classificação num noutro tipo torna-se ilusória.

Alguns exemplos são citados, explicando as al-

terações - ate mesmos as alterações extremas - por intermédio

das influências do ambiente do rio, condicionado sobre tudo

por fenômenos climáticos, as vezes em combinação com certas

condições pedolõgícas.

SIOLI (1957b e 1968a) partindo da história geo_

lógica da região Amazônica descreveu o clima (temperatura, quaii

tidade e distribuição da chuva) e os corpos de ãguas (tipos,

morfologia e quimismo das águas correntes) da mesma.

Afirmou ainda, que em conjunto com esses fato-

res, o relevo, e a cobertura vegetal determinam o caráter de£

sa unidade de paisagem. Ê , concluiu pela pobreza dos solos

através da pureza das ãguas. Afirmou que a selva amazônica

vive mais "em cima" do solo do que "do solo".

Discutiu ainda, os diferentes tipos de veget£

çao como sendo ligados a diferentes tipos de solos, inclusive
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a economia d1 água dos mesmos (floi'esta alta e campo - latoso-

los - águns claras; caatinga e campina - podsolos - aguar. pre_

tas) .

Ainda SIOLI (1968b) afirmou que na Amazônia Bra

sileira, as relações entre a química das águas naturais (ãguas

freáticas e águas correntes) e a geologia das ãreas de influên_

cia sobre as mesmas são notavelmente nítidas.
'r

Verificou que oé maciços do arqueano ao Norte

e ao Sul do Amazonas, produzem águas que são quimicamente bas_

tante pobres e que possuem valores de pH bem baixos. Disse*ain_

da que mais pobre e mais ácidas sao as águas nas zonas da Se-

rie das Barreiras e da Formação Pará, ambas de origem do Plic^

ceno - Pleistocene, enquanto que no Oeste da Amazônia, na zo-

na da Formação Petas, ocorre ãguas mais ricas e menos ácidas.

Constatou que as ãguas dessa ãrea geológica são

bem diferentes daquelas das faixas do carbonífero nas quais

se encontram depósitos de calcário e d.e gibsita e ocorrên-

cias de diabase. Tais ãguas sao geralmente mais ricas em íons

inorgânicos e possuem valores de pH mais alto.

ALMEIDA e SOUZA (1972) estudaram uma ãrea re£

trita do município âe Maués, mais precisamente a ãrea da Cam

panhia Antártica Paulista, a fim de conhecerem dados pedolo-

gicos e de fertilidade desse solos.

Os autores afirmam que os solos dessa ãrea pos
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suem uma ferLilidnde muito baixa, e teor elevado de aluinTnio,

chegando, mesmo, ã atoxidez.

BRINKMANN e SANTOS (1973) trabalhando em região

terciária da Amazônia, próximo a Manaus, afirmam que a princi^

pai fonte de cálcio encontrada nessa região, deve ser prove-

niente da lavagem da copa, das folhas e do caule, pela chuva,

e ate um certo ponto, pela dissolução de produtos metabSlicos

de macro e micro organismos.

Encontraram traços de cálcio de chuvas, igara^

pés e rios. Afirmam que o cãlcío pode ser encontrado como ele_

mento circulante num ambiente fechado. E que e um modo geral,

os teores de cãlcio nas águas naturais da região Terciãria

Amazônica sao extremamente baixos.
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4. MATERIAL E MÉTODO

4.1. Viagens

Foram realizadas quatro viagens ã bacia do rio

Parauarí-Maués Açu. A primeira, foi entre os dias 3 a 17 de

fevereiro de 1976 coincidindo com o auge da enchente do rio,

estando já o "inverno" bastante intenso com chuvas freqüentes.

A segunda foi realizada no mês de dezembro de

1976, entre os dias 15 a 30, quando o sistema Parauari-Maués

Açu estava com o nível mínimo de água, no verão, com chuvas

esparsas e de pouca duração.

A terceira, entre os dias 26 de dezembro de

1977 a 6 de janeiro de 1978, quando as ãguas da bacia já t_i_

nham começado a subir, aproximadamente no meio da enchente,

e as chuvas do inverno já eram notadas.

A quarta, efetuou-se no período de 22 de ja-

neiro a 10 de fevereiro de 1979. Nesta viagem as águas da
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bacia, tinham um comportamento quase idêntico ao que foi obsc£

vado durante a terceira viagem, porém, com um nível maior de

Sguas c chuvas bastante freqüentes.

Devido a falta de recursos, não foi possível

um maior número de viagens. Seria de toda conveniência,a re£

lidade de um estudo mais completo, em continuação desse tra-

balho.

4.1.2. Localização dos pontos de coletas

0 ponto de coleta de amostras de água ao longo

da bacia do rio Parauari-Maués Açu, estão indicados na Figu^

ra 1.

Dentro o sistema fluvial em estudo, considera_

mos o rio Parauari, com o principa'1, seguido do Maués-Açu. CJJ

mo tributários, os rios Nambi e Amanã para o Parauari e o Urii

padi para o Maués-Açú".

Seguindo o curso do sistema fluvial desde sua

nascente até a foz, o primeiro ponto de coleta (1) está loca-

lizado em frente ao igarapé da Pederneira (próximo a Terra

Preta do Calcário); 20 km abaixo, ou seja, próximo ao igara-

pé da Benta Grande, foi coletada a amostra de número 2. Devi^

do dificuldades de acesso a este igarapé, sÓ foi possível a
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coleta de uma amostra, tomada 2 km acima da embocadura, quo 2

o ponto (2.1).

0 ponto de número 3, está localizado a 100 km

do igarapé da Benta Grande, ou seja, na foz do rio Nambi. E

15 llm abaixo, perto do igarapé do Paracaiçara, foi coletada a

amostra de numero 4. 0 ponto 5, foi localizada na foz do rio

Amanã, distante 30 km daquele igarapé.

V
•*!

No rio Amanã, feiram coletadas duas amostras,

sendo uma a 10 km do ponto 5, próximo ao local denominado San

to Antonio, (amostra de número 5.2) e a outra, no Varre Ven-

to ã 5 km da foz do mesmo rio, (ponto àe. número 5.1).

A amostra de número 6, foi feita no Laranjal,

que dista 15 km da foz do rio Amanã. No igarapé do cão Era,

â 20 km do Laranjal está localizado o ponto 7., e a 80 km, de_s_

te local, ou mais precisamente na Vila Mucajã, foi estabelec^

do o ponto 8. 0 ponto de número 9, fica no Repartimento, ou

seja, na confluência do rio Parauari com o Urupadi, distante

10 km da Vila Mucajã.

No rio Urupadi, foram efetuadas duas coletas',

sondo que a amostra 9.2, foi coletada em frente ao igarapé

da Pedreira, a 10 km do Repartimento e a de número 9.1!,defro;n

te ao igarapé do Trairá, a 5 km do igarapé da Pedreira.

Ja no rio Maués-Açú, foram'coletadas amostras
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próximo ao igarapé do Camarão, (ponto 10), e finalmente,na ei

dade de Mauõs, no ponto 11, que dista 20 ktn do igarapé do Ca-

marão .

4.2. Métodos

As amostras de água, foram tomadas na superfí_

cie, e acondicionadas em frasco de polietileno.

As determinações foram realizadas pelos se-

guintes métodos e aparelhagens:

1 . pH determinação potenciométrica utilizan-

do-se aparelho tipo WTW pH 390, com eletro-

do de vidro e calibrado com soluções pa-

drões de pH 4.00 e 6.90.

2. Cálcio, Magnésio, Ferro, Manganês, Zinco e

Cobjre foram determinados por Espectrometria

de Absorção Atômica, utilizando-se o apa-

relho da Perkin Elmer, modelo 306, equipado

com um registrador da Radiometer Copenhage'n

REC 61 Servograph.

3. Sódio e Potássio foram determinados em Es-

pectrometria de Emissão, utilizando-se o

aparelho da Perkin Elmer modelo 306, equipa



do com um rcgistrador da Radiometer

Copenhagen REC 61 Servograph.

4. Cloro como Cloreto (Cl ) foi determinado por

volumetria, segundo método do IBP HANDBOOK,

1971, n° 8.

/
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO

5.1. pH

O pH das águas da região é de origem natural,

proveniente de ãcido carbônico dissolvido, seja da atmosfera,

ou mais provavelmente do que se encontra na zona da infiltra-

ção do solo produzido pela respiração dos organismos vivos.

Neste caso, o pH da ãgua depende do conteúdo

de ácido carbônico e da quantidade- de outros minerais dissol-

vidos .

Entre os constituintes básicos, encontra-se o

carbonato de cálcio, que condiciona o pH, pois ao reagie com

o CO2 dissolvido forma o bicarbonato de cálcio solúvel, produ_

zindo um sistema tampão.

Os valores de pll, mostram uma relaçlo evidente,

entre o terreno e o meio ambiente. Ê de se esperar, que a Í £

na carbonifera forneça às águas uma maior quantidade de subs-
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tâncias tampão. Cono podemos observar na Tabela 2, que apre-

senta os valoreis de pH,' medidos nas diferentes localidades da

bacia Parauari-Maués Açu, nos períodos estudados, as ãguas

dessa região são menos ácidas, que as estudadas por SIOLI (1956a,

1956b e 1957a).

Podemos verificar, que a região em estudo, de-

vido a existência de calcário, produz ãguas quase neutras,

enquanto que as outras da AmazoUia Central, dao origem a águas

ácidas. Isto pode ser atribuído ao sistema tampão (bicarbon£

to/gás carbônico) que contudo não impede que o pH sofra algu-

mas variações sazonais.

Estas variações, sao devidas ao aumento ou di-

minuição do volume de água dos rios. As águas de precipita-

ção com um total de 2.696 mm ano ', ao diluirem as substân-

cias tampão provenientes do solo e subsolo da região, afetam

o equilíbrio do efeito, tampão. Os fatores que podem ainda

provocar essas mudanças de pH são de um lado, maior dissolu-

ção de bases do substrato e do outro, uma maior quantidade de

CO2 dissolvido, trazida pela chuva. Alem disso, deve ser coji

siderada a atividade biológica do sistema.



Tabela 2 - Valores de pH ao longo da Bacia do Rio Parauari-Maues Açu nos quatro pe-
ríodos estudados.

1.

2.1.

2.

3.
4.

5.2.

5.1.

5.
6.

7.
8.

9.2.

9.1.
9.

10.

n.

DATA DA COLETA
N9 e Local

Ig. Pederneira

Ig. Benta Grande

Ig. Benta Grande (boca)

Rio Nambi

Ig. Paracaiçara

S. Antonio (R. Amanã)

Vare-Vento (R. Amanã)

Rio Amanã (boca)

Laranjal

Ig. Cão Era
Vila Macujã

Ig. Pedreira (R. Urupadi)

Ig. Traíra (R. Urupadi)

Repartimento
Ig. Camarão

Maués (cidade)

03 a 17/02/76

5,9
-

6,0

5,8

5,7
-

-

5,7
5,7
-

5,8
-

-
-

-

6,0

15 a 30/12/76

6,2
-

5,6

5,9

6,0

6,3
-

6,2

5,9

5,8
5,8

5,5
5,3

5,9

5,7

5,7

26/12/77 a 05/02/78

5,6

5,3

6,3

6,3

6,0

6,1

6,1
6,2

6,1
6,2

6,1
6,0

6,0
6,2

6,3

6,2

22/01 a 10/02/79

5,0

4,3

5,0
4,7

4,7
5,0

4,9
4,7

5,9
4,9

5,1
4,5
5,0
5,2

4,6

4,4
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5.2. Cálcio

SIOLI em 19S6b e BlilNXMANN e SANTOS em 2572

afírmam 1ue ° conteúdo de cálcio e magnésio nas regiões Ter-

cíãrias da Amazônia Central, são relativamente baixos; estes

Tons geralmente seriam provenientes da lavagem das f olhas,caii

le e tronco pelas águas de chuva.

Ainda SIOLI (1956a; 1956b; 1957a e 1968b), en-

controu valores muito baixos desses íons nas varias regiões

por ele estudadas. SANTOS et alii (1978), trabalhando em re-

gião de terra firme da Amazônia Central, também encontraram

valores muito baixos para esses íons.

A região era estudo situada em Zona Carbonífera,

pode ser considerada uma exceção como também foi observado

por SIOLI (1949) para a região do rio Cupari.

0 calcário que aflora em vários pontos do rio

Parauari, .enriquece essas águas com sais de cálcio, fazendo

com que ocorra uma variação deste Ion nos diversos pontos es-

tudados da bacia.

Podemos observar na Tabela 3 e Figura 3, a va-

riação dos teores de cálcio, nos períodos estudados. Ho perío^

do cheio, foi observado um teor de 180 yg. l"1 entre o igara-

pé da Pederneira e o Laranjal; sofrendo um acréscimo da con-

centração para 270 yg. l""1 na Vila Mucajá e alcançando 360 yg. l"1



Tabela 3 - Valores para o Cálcio, calculado em vg.l"1 para os períodos estudados da
Bacia do Rio Parauari-Maues Açú.

nATA DA m i F T A
AS e Local 03 a 17/02/76 15 a 30/12/76 26/12/77 a 06/01/78 22/01 a 10/02/79

360
ISO
270
530
270
450
620
270
270
450
270
710
530
180
360
710

1. Ig. Pederneira
2.1. Ig. Benta Grande

2. Ig. Benta Grande (boca)

3. Rio Nambi

4. Ig. Paracaiçara

5.2. S. Antonio (R. Amanã)

5.1. Vare-Vento (R. Amanã)
5. Rio Amanã (boca)
6. Laranjal
7. Ig. Cão Era

8. Vila Mucajá

9.2. Ig. Pedreira (R. Urupadi)
9.1. Ig. Trairá (R. Urupadi)

9. Repartimento
10. Ig. Camarão

11. Maués (cidade)

180
-

180

180

180
-
-

• 180
180
-

270
-

-

-

-

360

280
-

3.10

290

250

470
-

470

350
280

230 .
360

620

340

310

260

270
360

350

270

360

520

520

400
360

600
360

600

440

360
360

360
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Figura 3 - Variação dos valores de Cálcio ao longo da Bacia

estudada.
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na cidade de Haués próximo da fõz provavelnien te, isto pode

ser atribuído, a uma maior dissolução das partículas de CaCOs

sedimentadas no leito da bacia, favorecida ainda pelo volume

de água e para própria correnteza. Outra hipótese, não con-

firmada, seria a ocorrência de calcário no leito, nessa re-

gião .

Com a bacia no seu mais baixo nível, verifi-

ca-se uma variação desse elemento no Sistema Parauari-Maues

Açú. Isso deve-se provavelmente, as chuvas que caem na re-

gião, e que trazem parte das partículas do calcário que é ex-

plorado na área. Apesar de ocorrer uma diluição ao longo da

bacia da ordem de 20 ]Jg. 1 , observam—se sensíveis oscilações

no teor de cálcio.

0 rio Ainana (ponto 5.2) com alto teor desse

íon faz com que a concentração no rio principal, o Parauari,

seja aumentada, como observa-se no ponto 5. No rio Urupadi

(pontos 9.2 e 9.1) a alta concentração, contribui novamente

para a elevação do teor de cálcio, decaindo pouco a pouco co-

mo observado nos pontos 10 e 11, ou seja, no igarapé do Cama-

rão e na cidade de Maués.

Quando os rios da bacia, começam a aumentar de

volume, as águas das fortes chuvas que caem na região, ainda

encontramos calcário disponível, como mostra a Tabela e Figu

ra 3. Entretanto, observa-se que o rio Amanã (pontos 5.2 e

5.1), apresenta concentrações elevadas, contribuindo para que
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o rio principal acuse uma tlcvaçao na sua concentração, como

mostra o ponto 5 da bacia.

0 rio Urupadi (pontos 9.2 e 9.1), aprescMiLando

uma concentração bastante elevada de cálcio, não influencia

o rio principal, isto provavelmente porque a bacia, a partir

deste trecho, é aumentada em largura como em volume1 de água,

tendendo a uma estabilização dos teores de cálcio.

5.3. Hagnisio

Na Tabela e Figura 4, encontramos os valores

de magnesio para os períodos estudados, mostrando também suas

variações ao longo da bacia. Observa-se, no período cheio,

que o maior teor encontrado, foi na boca do rio Amanã (ponto 5),

com um valor de 970 yg. 1 1, enquanto que a amostra do pon-

to 11 na cidade de Maués, apresentou a menor concentração

desse ion, (430 yg. 1 ' ) , mostrando uma tendência a diminuir

a concentração a medida que se aproxima da foz.

Para o período seco, a concentração de magnS

sio nao sofre variações acentuadas, observando-se a mesma teti

dência de diminuir a concentração com a proximidade da foz.

Os maiores valores encontrados neste período foram no igarapé

da Pederneira e na Vila Mucajá (340 pg. 1 * ) .



Tabela 4 - Va lores para o Magnésio nos qua t ro per íodos estudados da Bacia do Rio

Parauar i -Maués Açú, e ca l cu lados em y g . l " 1 .

D A Jç g A L o c a l T A 0 3 a 1 7 / ° 2 / 7 6 1 5 a 30/12/76 26/12/77 a 06/01/78 22/01 a 10/02/79

1. Ig. Pederneira
2.1. Ig. Benta Grande
2. Ig. Benta Grande (boca)

3. Rio Nambi

4. Ig. Paracaiçara

5.2. S. Antonio (R. Amanã)

5.1. Vare-Vento (R. Amanã)
5. Rio Amanã (boca)

6. Laranjal

7. Ig. Cão Era

8. Vila Mucajá"
9.2. Ig. Pedreira (R. Urupadi)

9.1. Ig. Trairá (R. Urupadi)
9. Repartimento

10. Ig. Camarão

11. Maues (cidade)

810 .
-

650

860

860
-
-

• 970

700
-

490
-

-

-
-

430

340
-

250
270

330

250
-

330

310

310

340

260

220
250
300

270

240
210
240

200

200
260
. 260
200

210

200

180
170
170

170
180

160

650

220

430

160

270

380

270

320

380

270

270

160

320

3S0

220

110
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No rio Amaníl (ponto 5.2 da Tabela 4 e Figu-

ra 4 ) , com 250 yg. 1 ' de magnesia, notamos que o rio princi

•> pai não sofre modificações na sua concentração, (330 yg. 1 1)

encontrado tanto no igarapé do Paracaiçara (ponto 4),como na

boca do rio Amanã (ponto 5). Porém, sua concentração é au-

mentada logo em seguida, na Vila Mucajá (340 yg. l " 1 ) .

No rio Urupadi (pontos 9.2 e 9.1) os valore-

encontrados, são de 260 yg. l"1 e 220 yg. 1 '.respectivamente,

concorrendo para o teor de magnésio no rio principal seja di-

minuído, pois sua concentração cai no ponto 9, (250 yg. 1 x ) .

Ha um pequeno aumento na concentração do rio

principal quando este recebe o igarapé Camarão (300 yg. l " 1 ) ,

voltando a partir desse ponto a mesma • tendência anterior.

Quando as ãguas da bacia começam a aumentar

de volume, as concentrações sofrem menores variações notan-

do-se entretanto, a mesma tendência de a concentração dimi-

nuir com a aproximação da foz.

Com a continuação da subida d'agua, a bacia do

rio Paruari-Maués Açu, tende a aumentar seu teor de magné-

sio (Tabela e Figura 4). A maior concentração verificada ne£

sa época (22/01 a 10/02/79), foi no igarapé da Pederneira

(650 yg. 1 1 ) . Daí em diante, a bacia passa a apresentar ce£

tas flutuações, em conseqüência das águas que o rio principal

recebe de seus tributários, ocasionando um aumento ou dimi-
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nuiçao na concentração de magnesio, dependendo do teor com

que esses afluentes contribuem.

Observamos, que nessa amostragem (22/01 a 10/02/79),

o ponto de coleta que está situado em frente a cidade de

Maués, o de número 11, foi encontrada uma concentração excepciti

nalmente baixa (110 yg. 1 ')> valor esse, possivelmente oca-

sionada por uma forte chuva durante a coleta, provocando uma

diluição na superfície do rio.

5.4. Ferro

SI0LI (1949)t para a região do rio Cupari, ob s er_

va que "A quantidade de ferro na água depende do terreno e

do meio ambiente. Parece ser proveniente do subsolo e das ca_

madas superiores, mostrando somente variações insignificantes

e não determinadas, em correlação com as estações do ano".

Segundo ANON (1972b)a as águas de precipitação

fornecem ao sistema (rio Negro) 2 kg de Fe ha. ano 1.

0 ferro encontrado nas águas da bacia do Pa""-

rauari-Maués Açu, é também, provavelmente, introduzido nomeio

ambiente pelas lavagens que sofrem o solo devido a alta plu-

viosidade da região (2.696 mm. ano 1 ) .

Os valores de ferro na área em estudo (Tabela
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e Figura 5 ) , mostram que no período cheio, os teores de ferro

sofrem modificações, provavelmente devido as alterações (oxi-r^

• dução) causadas no meio ambiente de drenagem. Essas variações

estão relacionadas com as precipitações plu*viométricas, que

contribuem para a elevação do volume d'Sgua, provocando ain-

da uma dissolução das partículas lixiviadas. As alterações

observadas ao longo da bacia, possivelmente, podem ainda ser

atribuídas as contribuições dosvafluentes. Isso é demonstra-

do pela alta concentração veriíicada no igarapé da Benta Graii

de (860 yg. l " 1 ) .

No período seco, as variações no teor de ferro

não são acentuadas, e, outra vez, é na foz do igarapé da Ben-

ta Grande (ponto 2) que se apresenta a maior concentra-

ção (530 yg. l " 1 ) . No rio Urupadi (pontos 9.2 e 9.1 da Tabe-

la e Figura 5 ) , com 310 pg. l"1 e 160 pg. l"1, respectivamente,

também ocorre um pequeno aumento da concentração.

Para o período intermediário, a bacia apreseji

ta teores mais baixos, com ligeiras alterações no rio Nambi

e no igarapé do Paracaiçara (200 yg/1) .

As condições climáticas do ano 1975/76, que djs

terminaram o início do ciclo da cheia de 1976, foram .bastan-

tes anormais, em relação aos anos anteriores e conseqüentes.

Em 1976 tivemos a ocorrência da 2f maior enchente do século,

(29,61 m acima do nível do mar), 8 cm mais baixa que a ocorn

da em 1953.



Tabela 5 - Va lo res para o Fer ro nos perTodos estudados da Bacia do Rio Parauar i -Maues

Açu, c a l c u l a d o s em y g . l " 1 .

DATA DA COLETA
N9 e Local 03 a 17/02/76 15 a 30/12/76 26/12/77 a 06/01/78 22/01 a 10/02/79

1.
2.1.
2.
3.
4.

5.2.
5.1.

5.
6.

7.
8.

9.2.
9.1.

9.

10.

11.

Ig. da Pederneira
Ig. da Benta Grande

Ig. da Benta Grande (boca)
Rio Nambi
Ig. do Paracaiçara

S. Antonio (R. Amanã)

Vare-Vento (R. Amanã)

Rio Amanã (boca)

Laranjal
Ig. do Cão Era
Vila Mucajã

Ig. Pedreira (R; Urupadi)

Ig. Trairá (R. Urupadi)

Repartimento

Ig. Camarão

Maues (cidade)

380
-

860
390
420
-

-

490

420
-

350
-

-

-

-

270

320
-

530
190
380

310
-

330
280

320

340

310
160

360

370

310

110
150
120
200
200

280

280
200

180

180
120

100

100

100

100

100

650

350

570

260

260

300

300

100

220

300

100

100

100

300

100

100
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Figura 5 - Variação dos valores de Ferro nos períodos estuda

dos da Bacia do rio Parauari-Maues-Açu.



A apreciação devida deste fenômeno é de funda-

mental importância para a interpretação de dados hidroquími-

cos .

Com a anormalidade climática de 1975/76, prati^

camente não houve um período de estiagem definido,tendo o inj^

cio das chuvas ocorrido mais cedo, que o anormal (dezembro/ja_

neiro) nao permitindo uma vazante completa, como também, não

se definindo o período de menor/1ixivíação correspondente ã

estiagem. Assim quando foi feita a primeira amostragem (fe-

vereiro/76) já havia ocorrido a resposta das lixiviações pro-

vocadas pelas chuvas. Segundo LEVISOfl (1974), as respostas

ocorrem aproximadamente dois meses após o início da estação.

0 fenômeno parece muito evidente pois os valo-

res para o ferro em 1976, foram de 860 ug. 1 1 no igarapé da

Benta Grande (rio Parauari) e de 570 pg. l"1 em 1979, pratica

mente no mesmo mês. Isto mostra que em 1976 já tínhamos uma

resposta enquanto que' em 1979, provavelmente, o fenômeno ain-

da não havia ocorrido.

Algumas anomalias merecem citação: a que foi

observada no igarapé da Benta Grande (ponto 2), nos períodos

de 13 a 17/2 e de 15 a 30/12 em 1976, e a observada em 22/1 a

10/2 de 1979 no ponto 9, Repartimento.

Verificou-se também o já observado por ANON

(1972a) que a concentração dos componentes dissolvidos nas
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águas fluviais diferem notavelmente em períodos comparáveis

de diferentes anos.

5.5. Cloreto

0 cloreto é introduzido no sistema de drenagem,

pelas águas das chuvas pela reraineralízação das substâncias

das florestas, e ainda a possível ocorrência de depósitos de

salgema na região.

Em análise feita nas águas de chuva, no perío-

do (15 a 30/12/76), foi constatado uma concentração de

740 ug. 1 '. Sabe-se porém, que esta concentração e muito va_

riavel nao só de época para época, como mesmo entre chuvas

consecutivas, tornando-se difícil uma conclusão sobre a ver-

dadeira influência destas ãguas.

Seria mesmo, de toda a conveniência, que estu

dos posteriores detalhassem estas variações nas diferentes

épocas do ano para se chegar a uma definitiva conclusão sobre

sua influência nas águas da região, uma vez que ANON (1972b)

observa uma nítida diferença nas concentrações dos elementos

na estação seca para a chuvosa, sendo que no período seco, as

concentrações são mais elevadas, porém com a continuidade das

precipitações, os íons tendem a diminuir sua concentração nas

ãguas de chuva.



Na Tabela e Figura 6, observamos as variações

de Cl , nos períodos e trechos da bacia estudado. Nelas nota

nos que na época seca, a bacia Parauari-Maués Açú, sofre sen-

síveis modificações na sua concentração. A estação seca e

quente, e de esparsas chuvas, contribue de modo geral, para

uma maior concentração salina.

No período cheio, a concentração de Cl varia
/

de 640 yg. 1 do igarapé da Pederneira, para 700 \ig. 1 na

cidade de Maués, dando uma elevação de 60 yg. 1 1. Esta alte_

ração, pode ser atribuída principalmente ao arrastamento de

sais de cloro, devido a remineralizaçao de restos vegetais p£

Ias ãguas de chuva.

No período intermediário, também observamos ajL̂

gumas alterações provavelmente devidas a uma lavagem mais com

pleta das superfícies ciliares com restos vegetais.

Estas alterações são mais acentuadas, com

continuidade das chuvas, como mostram os valores encontrados

no período (22/01 a 10/02/79).

:

A fim de verificar a existência de variações

verticais, foi feito um perfil entre o Repartimento e a cida-
•

de de Maués (pontos 9 e 11) e um outro na foz da bacia.

Os resultados são apresentados na Tabela 6a.

Esses dados levam a crer que existe uma corrente diferencial



Tabela 6 - Va lores para o C l o r o , na forma de c l o r e t o ( C l " ) nos d i v e r s o s perTodos es -

tudados da B a c i a , e c a l c u l a d o s em p g . l " 1 .

DAN9 e v o c a i ™ °3 a 1 7 / ° 2 / 7 6 15 a 30/12/76 26/12/77 a 06/01/78 22/01 a 10/02/79

1. Ig. Pederneira
2.1. Ig. Benta Grande (boca)

2. Ig. Benta Grande
3. Rio Nambi

4. Ig. Paracaiçara
5.2. S. Antonio (R. Amanã)

5.1. Vare-Vento (R. Amanã)
5. Rio Amanã (boca)

6. Laranjal
7. Ig. Cão Era

8. Vila Mucaja

9.2. Ig. Pedreira (R. Urupadi)

9.1. Ig. Trairá (R. Urupadi)

9. Repartimento

10. Ig. Camarão
11. Maues (cidade)

640
- •

640

640
640
-
-

640

640
-

640
-

-

-
-

700

840
-

1.430

1.630

2.070
1.430
-

1.920

1.480
1.430

1.030

940

1.230 .

1.030

1.030

1.130

390
640

540
540

540

640
640
540

640

540

540

740

540

540

540
540

1.420

1.420

710

710

1.060

1.420

1.060

1.060

710

1.060

1.060

1.060

1.060

710

710

1.420
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Tabela 6a - Valores de Cloretos (yg.l"1) em um perfil, feito

entre os pontos 9, 11 e Foz, na amostragem reali_

zada em 22/01 i 10/02/79.

PROF, (m)
0 5 7 10 22

N9 DO PONTO
DE COLETA

9 710 - 1 .770

11 1 . 4 2 0 1 .060 ' - 1 .770 2 . 1 3 0

Foz 1 . 7 7 0 - - 1.77.0
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Figura 6 - Variação dos valores de Cloreto (Cl~) na Bacia do

Parauari-Mauês-Açú, nos períodos estudados.
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nas diferentes profundidades no ponto 11, onde o rio forma

uma baia com comportamento semelhante a "lago de rio".

Para uma explicação melhor do fenômeno observa

do, haveria necessidade de maior número de amostras em dife-

rentes profundidades, bem como um estudo mais detalhado das

correntes.

/

5.6. Sódio e Potássio

Nas Tabelas 7 e 8 e Figura 7, encontramos os

teores de sódio e potássio, para os períodos estudados. Poáe_

nos observar, que os teores de potássio nas águas da bacia

Paruari-Maues Açú, são geralmente mais elevados que os de só-

dio. SÕ em alguns pontos desta bacia, verifica-se a predo-

minância do sódio sobre o potássio. Porem, os dois elemen-

tos estão nitidamente relacionados. 0 valor da relação só-

dio/potássio é provavelmente devido ãs queimadas que ocorrem

na região, bem como ã decomposição natural da matéria vegetal.

BOYER (1971)j para os solos de florestas em

Yangabi, no Congo Kinshasa, diz "a destruição e incineração

das florestas equatorial forneceram ao solo 118 a 130 kg/ha de

K trocável, mais uma quatidade de pelo menos igual em K não

trocãvel (vegetais não queimados ou insuficiente queimados),ou

seja, um total de pêlo menos 260 kg/ha de K (metal) ou 310 kg/ha



T a b e l a 7 - V a l o r e s de S ó d i o para o s p e r í o d o s e s t u d a d o s na B a c i a do Rio P a r a u a r i - M a u e s
A ç u , c a l c u l a d o s em y g . l " 1 .

DATA DA COLETA
N9 e Local 03 a 17/02/76 15 a 30/12/76 26/12/77 a 06/01/78 22/01 a 10/02/79

1. Ig. Pederneira
2.1. Ig. Benta Grande

2. Ig. Benta Grande (boca)
3. Rio Nambi

4. Ig. Paracaiçara

5.2. S. Antonio (R. Amanã)

5.1. Vare-Vento (R. Amanã)

5. Rio Amanã (foz)

6. Laranjal

7. Ig. Cão Era

8. Vila Mucajá

9.2. Ig. Pedreira (R. Urupadi)

9.1. Ig. Trairá (R. Urupadi)

9. Repartimento

10. Ig. Camarão

11. Maues (cidade)

870
-

270

680

480

890
-

820

660
610

610
290
290
640

530

480

100
230

430

480

460

710

730

480

500
550

500
230
140
230
460

410

1.440

720

910

720
480

2.160
2.070

910
1.540
480
820 .
480
100
430

1.300

340



Tabela 8 - Valores de Potássio, nos diversos pontos da Bacia do Parauari-Maues Açú,e caj_
culados em ug . l" 1 .

DATA DA COLETA
N9 e Local 03 a 17/02/76 15 a 30/12/76 26/12/77 a 06/01/78 22/01 a 10/02/79

1. Ig. Pederneira
2.1. Ig. Benta Grande
2. Ig. Benta Grande (foz)
3. Rio Nambi
4. Ig. Paracaiçara
5.2. S. Antonio (R. Amanã)

5.1. Vare-Vento (R. Amanã)
5. Rio Amanã (foz)

6. Laranjal
7. Ig. Cão Era
8. Vila Mucajá
9.2. Ig. Pedreira (R. Urupadi)
9.1. Ig. Trairá (R. Urupadi)
9. Repartimento

10. Ig. Camarão

11. Maués (cidade)

930
-

990
670

600

780
-

740

640

710

670

270

340
710

600

560

180
330

550
550

550
860

860

550

610

640

610

240

240
370
490

490

860
750
860

1.940

750

1.080

750

750

1.080

750

750
100

100
750
100

750
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Figura 7 - Variação dos valores de Sódio e Potássio, nos pe-

ríodos estudados da Bacia do rio Parauari-Maués-Açu.
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de KjO". Na região em estudo, não nos foi possível a obten-

ção de dados relativos ãs queimadas, para uma afirmativa mais

segura, mas é possível, que tais queimadas influenciem o meio

ambiente em questão.

Os altos teores de sódio no rio Amanã (pontos

5.2 e 5.1 em 22/01 a 10/02/79), são de difícil explicação,de£

de que os teores de cloreto nos mesmos locais e na mesma épo-

ca não justificam a hipótese de ocorrência de salgema no cur-

so do rio, única explicação plausível para essa anomalia.

Com a continuidade das chuvas as concentrações

de sódio e potássio,' tendem a aumentar nas águas da bacia,pro_

vavelmente devido ao arraste de substâncias, vindas das flo-

restas, principalmente o potássio, que é liberado durante as

queimadas que ocorrem na época de menor pluviosidade e que

são retidos no solo e lixiviados durante o início da estação

chuvosa.

5.7. Cobre, Zinco e Manganês

Nas Tabelas 9, 10 e 11, são apresentados o's

teores de cobre, zinco e manganês, para os períodos estudados

na bacia, do rio Parauari-Mauis Açu, notando-se uma ligeira

diferença entre os períodos de menor e maior volume d'água.



Tabela 9 - Valores para o Cobre nos diversos trechos da Bacia Parauari-Mayês Açu, e
calculados em y g . l " 1 .

DATA DA COLETA
N9 e Local 03 a 17/02/76 15 a 30/12/76 26/1277 a 06/01/78 22/01 a 10/02/79

1.
2.1.

2.

3.

4.

5.2.
5.1.

5.

6.

7.
8.

9.2.

9.1.
9.

10.

11.

Ig. Pederneira
Ig. Benta Grande

Ig. Benta Grande (foz)

Rio Nambi
Ig. Paracaiçara

S. Antonio (R. Amanã)
Vare-Vento (R. Amanã)

Rio Amanã (fõz)

Laranjal

Ig. Cão Era

Vila Mucajã

Ig. Pedreira (R. Urupadi)

Ig. Trairá (R. Urupadi)

Repartimento

Ig. Camarão

Maués (cidade)

50
-

30
40

50

30
-

40

80

60

60

50

30 •
50

90

50

30
20

10

20

10

10

20
20

30

30

30

20

10
30

40

30

10
10

10
10

10

10

10
10

10
10

10
10

10
10

10

10



Tabela 10 - Valores de Zinco, para os diversos trechos da Bacia Parauari-Maués Açu, e
calculados em y g . l " 1 .

DATA DA COLETA
N9 e Local 03 a 17/02/76 15 a 30/12/76 26/12/77 a 06/01/78 22/01 a 10/02/79

1. Ig. Pederneira

2.1 . Ig. Benta Grande

2. Benta Grande (foz)

3. Rio Nambi
4. Ig. Paracaiçara

5.2. S. Antonio (R..Amanã)

5.1. Vare-Vento (R. Amanã)

5. Rio Amanã (foz)

6. Laranjal

7. Ig. Cão Era

8. Vila Mucaja

9.2. Ig. Pedreira (R. Urupadi)

9.1. Trairá (R. Urupadi)

9. Repartimento

10. Ig. Camarão

11. Mauis (cidade)

40
-

70

20

70

90

30
80

120

70

40

10

50

60

60

10
30

40

10

30

30

10

40

80

50

10

10

30

30

30

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10



Tabela 11 - Valores para o Manganês, para os diversos trechos da Bacia Parauari-Maues
Açu, e calculados em y g . l " 1 .

DATA DA COLETA
N9 e Local 03 a 17/02/76 15 a 30/12/76 26/12/77 a 06/01/78 22/01 a 10/02/79

1. Ig. Pederneira

2.1 . Ig . Benta Grande
2. Ig. Benta Grande (foz)

3. Rio Nambi
4. Ig. Paracaiçara

5.2. S. Antonio (R. Amanã)

5.1. Vare-Vento (R. Amanã)

5. Rio Amanã (foz)

6. Laranjal

7. Ig. Cão Era

8. Vila Mucajã

9.2. Ig. Pedreira (R. Urupadi)

9.1. Ig. Trairá (R. Urupadi)

9. Repartimento

10. Ig. Camarão

11. Maués (cidade)

40
-

30

20

40

70
-

30
30

40
40

30

40

40 '

40

30

10
10

10

10

20

30

• 20
20
10

20
20

10

10

10

20

10

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
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O igarapé do Cão Era (ponto 7) apresenta uma

elevada concentração de zinco na época era que a bacia encon-

tra-se com seu nível de água (120 pg. l" 1). Estudos poste-

riores, poderão elucidar qual a possível origem desse elemen-

to, nesse trecho. Para os demais elementos e trechos estuda

dos, não foram observados quaisquer anomalias estando esse

íon dentro do estabelecido para as águas naturais.



.59.

6. CONCLUSÕES

Os resultados obtidos na bacia do rio Pa-

rauari-Maués Açu, constantes nas Figuras e Tabelas, com tam-

bém observações "in loco", levam ãs seguintes conclusões:

1. A composição química das águas da bacia do

rio Parauari-Maués .Açu, e nitidamente in-

fluenciada pelas estações do ano, com va-

riações sazonais, de acordo com as altera

ções do nível das águas e ocorrências climá^

ticas;

2. As alterações no processo hidroquimico, são

resultantes dos fenômenos acima referidos,

como também, da localização do ponto de co-

leta e de outros fenômenos de natureza fís_i_

ca, química e biológica;

3. Com relação ã concentração dos diversos e l^

mentos, foram possíveis as seguintes conclusões:
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3.1. pll

3.1.1. as águas de precipitação afetam

o pH dos rios ao diluírem as

substâncias provenientes do so-

lo e subsolo da região;

3.1.2. os valores de pH sofrem modifi-

cações em função dos períodos

de enchentes e vazante.

3.2. Cálcio

3.2.1. no inverno, os teores de cálcio

são estáveis sofrendo variações

entre a Vila Mucajá e a cidade

de Maues proximo da foz;

3.2.2. no período seco, ocorre um au-

mento na concentração desse ele_

mento.

3.2.3. no período intermediário,ocorre

uma elevação do teor de cálcio.

3.2.4. o teor de cálcio é praticamente

constante em toda a bacia, com

exceção de alguns pontos.

3.3. Magnésío

3.3.1. nos períodos estudados, nota-se
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que a concentração de magnésio,

tende a uma ligeira diminuição

ã medida que se aproxima da foz;

3.3.2. as maiores concentrações ocor-

rem no período da cheia.

3.4. Ferro

3.4.1. àt-i um modo geral, os teores de

ferro encontrados na bacia, es-

tão 'dentro da faixa normal en-

contrada em outras regiões da

Amazônia.

3.4.2. pequena variação sazonais ocor

rem para teores desse elemento.

3.5. Cloreto

3.5.1. a concentração de cloreto nos

períodos cheio e intermediário,

são nitidamente constantes em

toda a bacia.

3.5.2. no período seco, nota-se uma

concentração mais elevada des-

te íon;

3.6. Sódio e Potássio

3.6.1. o potássio aparece em geral em
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concentrações maiores que o só-

dio;

3.6.2. com exceção de uma época de amo£_

tragem, houve uma nítida rela-

ção entre os teores de sódio e

potássio;

3.7. os elementos cobre, manganês e zinco

são encontrados em concentrações mui-

to baixas e constantes ao longo da ba-

cia, não sofrendo variações sensíveis

aos diversos períodos estudados.

3.8. durante o período seco, as concentra^

ções dos diversos elementos tendem a

aumentar enquanto, que com o início da

cheia tendem a diminuir.

3.9. com a continuidade das chuvas no pe-

ríodo intermediário, as concentrações

dos elementos, tendem a aumentar.
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7. SUMMARY

The chemical composition of the Parauari-Maués

Açu basin ̂ ar-ê s tudied through the determination of pH,

calcium, magnesium, iron, chloride, sodium, potassium, zinc,

copper and manganese, 'N

expeditionSwere made and samples were

collected in 16 different points of the main course, s

Chemical analysis of the rivers waters shows

seasonal flutuations of the concentrations of the elements in

the main river as well as in the main afluents like Nambi

river, Amana river and Urupadi river.
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SINOPSE

fvt-e—tra-ba^-ho—é-s«bre/o uso do ciclo do Tõrio em
reatores PWR. 0 combustível foi calculado na condição de equi-
líbrio para uma comparação econômica com o ciclo do Urânio (nas
mesmas condições). Primeiramente, foi desenvolvido um código
chamado EQUILÍBRIO para o cálculo do combustível de equilíbrio..

Os resultados obtidos por este código, foram in-
troduzidos no código LÈOPARD para o cálculo da evolução do com-
bustível (rio ciclo de equilíbrio). Alguns detalhes físicos im-
portantes desta evolução foram estudados, como por exemplo: o
balanço de neutrons, a divisão de potência, a queima do combus-
tível, etc. Os cálculos foram feitos tomando-se por base o rea_
tor PWR ANGRA-1.


