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RESUMO 

      Os solos e as chuvas, na Amazônia Brasileira, são ácidos, logo os pH’s dos 

cursos de água são ácidos.Todavia para uma boa produtividade agrícola faz-se 

necessário o emprego da calagem para correção da acidez dos solos, mas há 

desconhecimento da repercussão dessa correção na vida aquática dos cursos de 

água. A finalidade desse trabalho é mostrar a variação das medidas dos pH’s das 

águas da microbacia hidrográfica do igarapé Apeú, no NE do Estado do Pará, nos 

meses de novembro e dezembro de 2002, abril e maio de 2003. Para desenvolver 

esse trabalho as medições dos pH’s foram realizadas “in loco” pelo aparelho pH 

330i/SET-WTW, calibrado para os pH’s 4.0 e 7.0. Nos Laboratórios: de Química, da 

Faculdade de Química, a determinação da alcalinidade, pelo método Volumetria 

ácido básico, e Hidroquímica e Absorção Atômica, do Instituto de Geociências as 

concentrações de cálcio, magnésio, potássio e sódio, pelo método da 

Espectrometria de absorção atômica. De acordo com os resultados os valores de 

pH’s variaram de 4.37 a 6,89. No igarapé Castanhal, Fazenda Flamboyant, nos dias 

06 e 27/05/2003, os pH’s medidos foram da ordem de 5.87 e 6,3 , respectivamente. 

Palavras Chaves: Igarapé Apeú; Acidez; Alcalinidade, Microbacia Hidrográfica,  

                              Gestão de microbacia. 

 

RESUMEN 

      Los suelos y las lluvias, en la Amazonía Brasileña, son ácidos, luego los pH’s  de 

los cursos de agua son ácidos.Sin embargo, para una buena productividad agrícola 

se hace necesario el empleo de calagem para correccíon de la acidez del suelo,  

pero hay desconocimiento de la repercusión de esa corrección  en la vida acuática 

de los cursos de agua. La finalidad de ese trabajo es muestrar la variación  de las 

medidas de los pH’s de las aguas de la microbacia hidrográfica del igarapé Apeú, en 

el NE de Estado en los meses de noviembre y diciembre de 2002, abril y mayo de 
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2003. Para desarrollar este trabajo las mediciones de los pH’s  se realizaron "in loco" 

por el aparato pH 330i/SET-WTW., calibrado para los pH’s de 4.0 y 7.0. En los 

laboratorios: de Química, Facultad de Química, la determinación de la alcalinidad,  

método de volumetria ácido de base, y hidroquimica y Absorción Atómica, del 

Instituto de Geociencias las concentraciones de calcio, magnesio, potasio y sodio, 

por el método de espectrometría de absorción atómica. Según los resultados de los 

valores de pH’s variaron de 4,37 a 6,89 .En el igarapé de Castanhal, Hacienda 

Flamboyant, en los días 06 y 27 /05/2003 , los pH’s medidos fueron de la orden de 

5,87 y 6,3 respectivamente. 

Palabras Llaves: Igarapé Apeú; Acidez; Alcalinidad, Microbacia Hidrográfica, Gestión 

de microbacia. 

INTRODUÇÃO 

       A demanda por alimentação, devido o aumento populacional do planeta Terra, 

tem exigido aumento da produção agrícola mundialmente. O Brasil para atender o 

mercado nacional e, principalmente, o internacional, tem aumentado a sua área de 

produção deslocando-a para sua última fronteira agrícola, a região Amazônica. 

      Segundo Vieira e Santos (1987) e Rodrigues [1996] apud SANTOS (2001), os 

solos amazônicos são ácidos, por isso para suas explorações necessitam de 

técnicas corretivas, como a calagem, recorrendo ao calcário. 

      De acordo com as leis ambientais brasileiras, para evitar maior desmatamento 

da região Amazônica, deve-se reconstruir os solos das áreas já degradadas, 

recorrendo as técnicas de restabelecimento e conservação de solos existentes na 

região. 

      Cravo et al (2012) realizaram um experimento em um solo Latossolo Amarelo 

Distrófico, degradado, nos municípios de Terra Alta e Tracuateua, NE do Estado do 

Pará, nos anos de 2003 a 2008, com o plantio de milho e feijão caupi em regime de 

rotação de cultura, utilizando o calcário, obtiveram o aumento da produtividade 

dessas culturas. 

      Todavia, as técnicas de calagem podem influenciar nas características fisico-

químicas da água dos igarapés e rios da Amazônia. 

     Medições de pH’s  das águas na região Amazônica, das áreas pertencente à 

Formação  Barreiras, do Terciário, por Sioli (1951 apud Santos,2006), revelaram que 

as mesmas eram ácidas, apresentando uma grande pobreza das águas em sais 



dissolvidos, bicarbonatos, anions e nos cátions  cálcio (Ca), potássio (K), sódio (Na) 

e magnésio (Mg). Ainda, Sioli (1960 apud Santos, 2006) ao realizar medições de 

pH’s no nordeste paraense ao longo da Estrada de Ferro Bragança obteve valores 

que variaram de 4.5 a 4.15. 

       Medições de pH’s  das chuvas na região Amazônica por Nortcliff e Thornes 

[1978], Stallard e Edmond [1981], Haines [ 1983], Franken e Leopold [1984], Santos 

e Souza [1988] apud Santos( 2006), Santos et al (1994) concluíram que as chuvas 

que precipitam sobre a região são ácidas. Como os cursos de água na região são 

alimentados pelas águas das chuvas, pelos escoamentos superficiais e 

subsuperficiais, consequentemente as águas serão ácidas, logo a vida aquática 

existente nesses cursos de água está adaptada as características naturais da 

região.  

      Por causa da proliferação de fazendas agropecuárias, no nordeste paraense, e a 

preocupação na utilização dos recursos hídricos no interior dessas fazendas, 

desenvolveu-se um estudo na microbacia hidrográfica do igarapé Apeú, no nordeste 

do Estado do Pará para ter-se um diagnóstico ambiental da mesma.  

A finalidade deste trabalho é mostrar a variação das medidas dos pH’s das águas da 

microbacia hidrográfica do igarapé Apeú, no NE do Estado do Pará, nos meses de 

novembro e dezembro de 2002 e abril e maio de 2003. 

METODOLOGIA 

1- Características gerais da área da microbacia hidrográfica do Igarapé Apéu. 

       A microbacia possui uma área de 309,73km2, abrange áreas dos municípios de  

Castanhal, Santa Izabel do Pará e Inhangapi, no NE do Estado do Pará. 

Corresponde a uma hierarquia fluvial de 5ª. grandeza. Os terrenos que constituem a 

área da microbacia são terciários da Formação Barreiras e sedimentos recentes 

quaternários, SANTOS [2006] apud SANTOS (2010).  

      O igarapé Apeú é o principal formador dessa microbacia. 

       O período mais chuvoso corresponde aos meses de Dezembro a Maio, o 

fenômeno meteorológico de maior influência nesse período é a Zona de 

Convergência Intertropical. Os meses de Junho a Novembro representam o período 

menos chuvoso, SANTOS [2006] apud SANTOS (2010).  

 

 

 



2- Métodos 

         Para desenvolver esse trabalho mediram-se os pH’s “in loco” usando o 

aparelho pH330i/SET-WTW, calibrado para os pH’s 4.0 e 7.0 por ocasião da coleta 

de água nos igarapés em 2002, nos meses de novembro (Apeú, São João, médio 

curso do Itaqui, Fonte Boa, Pacuquara, Capiranga, baixo curso Castanhal) e em 

dezembro (médio curso do Castanhal e baixo curso do Pacuquara); e em 2003, nos 

meses de abril (Apeú, São João, médio curso do Itaqui, Capiranga, jusante do 

Castanhal, Fonte Boa e Papuquara), maio (Janjão, médio curso do Castanhal, alto 

curso do Itaqui), Junho ( alto curso do Apéu, Fazenda Morro  Verde e nos alto e 

baixo curso do igarapé Capiranga), Figura 1. 

       Para conservação das características das águas coletadas em campo visando a 

determinação do sódio, potássio, magnésio, cálcio, alcalinidade, cloretos, colocou-se 

dois ml de hipoclorito (HCL) em cada litro de água. Na amostra para obtenção da 

acidez e concentrações de fosfato não se colocou nenhum reagente, (SANTOS, 

2006,2008). 

  



 
 
 
 

 

Figura 01- Locais nos igarapés onde foram coletadas as amostras de água 

e medidos os pH’s  “in loco”. Fonte: SANTOS, O. C. de O. 2006, 2007. 

2008 e 2010. 



          As análises das amostras foram determinadas pelos Laboratórios de Química, 

da Faculdade de Química, do Instituto de Ciências Naturais, e Hidroquímica e 

Absorção Atômica, do Centro de Geociências, todos da Universidade Federal do 

Pará, usando os métodos: 

Volumetria ácido básico: método usado para determinação da alcalinidade, cuja 

solução titulante manipulada foi a solução padrão de ácido sulfúrico e como 

indicadores as soluções de fenolftalenia e vermelho de metila (SANTOS, 2006); 

Volumetria de precipitação: utilizado para determinar a quantidade de sais 

(cloretos), a solução titulante usada foi a solução padrão nitrato de prata (AgNO 3) e 

como indicador o cromato de potássio (K2 CrO4 ) (SANTOS,2006); 

Espectrometria de absorção atômica (EAA): por esse método determinou-se as 

concentrações de cálcio, o qual consiste em dois processos fundamentais: 1 - a 

dissociação de compostos em seus constituintes atômicos; 2 - a excitação dos 

átomos livres devido à absorção de uma radiação de energia procedente de uma 

fonte externa, (SANTOS, 2006); 

          Antes de submeter as amostras de 10ml à EAA, para determinação do teor de 

cálcio colocou-se 1ml da solução strôncio (Sr); esse reagente foi adicionado para 

eliminar as interferências químicas (SANTOS, 2006). 

         Os resultados das análises foram colocados em um quadro.  

RESULTADOS 

         De acordo com os resultados verificaram-se que os valores de pH’s 

observados, no período menos chuvoso, nos igarapés Fonte Boa (Fazenda Fonte 

Boa), Castanhal (Fazenda Flamboyant e Agrovila Boa Vista) e Apeú (Fazenda Buriti 

e Agrovila Macapazinho) estiveram acima de 6.0 e nos demais igarapés  variaram 

de 5,8 igarapé  Capiranga  ( setor  urbanizado do Distrito do Apeú) a 4.37 no igarapé 

São João ( Sítio São Sebastião), Quadro 01. 

 O valor de pH mais alto medido no período menos chuvoso ocorreu  no 

igarapé Castanhal, Fazenda Flamboyant, que alcançou 6.89, no dia 04/12/2002, 

com uma alcalinidade  de 86,28 mg/l, considerada a mais alta concentração de 

teores de carbonatos, bicarbonatos e hidróxidos nas águas dos igarapés (SANTOS, 

2006) para todo o período de estudo, com 17,92mg/l de acidez e 112,68mg/l de 

cloretos.   



Quadro 01- Valores de pH’s, das concentrações de acidez , alcalinidade ,dureza, 

cloretos, cálcio (Ca++), da microbacia hidrográfica do igarapé Apeú. 

 

 

  

 

Local 

Dia/Mês

/Ano 

pH AC. 

(mg/l) 
CacO3 

Alc. 

(mg/l) 
CacO3 

Dur 

(mg/l) 

Clore 

(mg/l) 

Ca
++ 

(mg/l) 

Nasc. do Ig. Apeú 

Faz.Buriti 

27/11/02 6.14 6.43 13.04 25,82 13.28 - 

Nasc. do Ig. Apeú 
Faz.Buriti 08/04/03 4,96 11,5 0,66 7,44 7,45 

1,2 

Ig. Apeú 

Faz. Morro Verde 08/04/03 - 5 0,55 4,96 8,16 

 

0,6 

Ig. Apeú 
Faz. Morro Verde 10/06/03 4,8 - - - - 

 

Ig. Fonte Boa (Faz. 

Fonte Boa) 27/11/02 6,12 7,46 18,06 29,7 19,88 

- 

Ig. Fonte Boa (Faz. 
Fonte Boa) 08/04/03 5,93 12,5 1,15 17,36 14,01 

4,3 

Ig. Fonte Boa (Faz. 

Fonte Boa) 06/05/03 5,82 - - - - - 

Ig. Fonte Boa (Faz. 
Fonte Boa) 10/06/03 5,84 - - - - - 

Ig. Janjão (Faz. Bom 

Jesus) 27/11/02 5,76 3,98 10,03 18,08 16,57 - 

Ig. Janjão (Faz. Bom 
Jesus) 06/05/03 4,92 8 0,55 7,44 6,74 

0,8 

Ig. Papuquara (Sítio 

São José) 27/11/02 5,5 7,47 15,05 30,99 19,88 - 

Ig. Papuquara (Sítio 
São José) 15/04/03 4,47 9 11,04 4,96 6,74 

 
1,0 

Ig. Papuquara (prox. à 

foz) 22/04/03 5,88 16,5 1,05 - 6,38 

 

0,6 

Ig. Papuquara (prox. à 
foz) 10/06/03 4,63 - - - - - 

Ig. Capiranga (Faz. 

Santa Clara) 27/11/02 5,33 9,96 11,04 19,37 13,26 - 

Ig. Capiranga (Faz. 
Santa Clara) 15/04/03 4,78 10 0,45 26,76 6,21 

 
0,5 

Ig. Capiranga (Faz. 

Santa Clara) 10/06/03 4,8 - - - - 

 

- 

Ig. Capiranga (prox.  à 
foz) 27/11/02 5,8 6,47 19,06 25,82 13,26 - 

Ig. Capiranga (prox. à 

foz) 15/04/03 4,94 12 0,4 7,44 6,38 

 

0,8 

Ig. Capiranga (prox. à 
foz) 10/06/03 4,73 - - - - - 

Ig. Castanhal (Faz. 

Flamboyant) 04/12/02 6,89 17,92 86,28 50,36 112,68 - 

Ig. Castanhal (Faz. 
Flamboyant) 06/05/03 5,87 11 0,15 17,36 14,36 

 
3,3 

Ig. Castanhal (Faz. 

Flamboyant) 27/05/03 6,3 39 32 65,5 54.6 - 

Ig. Castanhal (Ag.Boa 
Vista) 13/11/02 6,34 11,95 17,06 27,38 38,3 - 

Ig. Castanhal (Ag.Boa 

Vista) 22/04/03 4,62 8 0,55 4,96 8,51 

 

1,2 

Ig. Apeú (Chácara 
Paraíso) 13/11/02 5,88 4,98 3,01 4,94 8,51 - 

Ig. Apeú (Chácara 

Paraíso) 22/04/03 5,05 10 0,95 12,4 7,27 

0,9 

Ig. Apeú (Ag. Boa 
Vista) 13/11/02 5,85 5,48 3,01 4,94 7,09 - 

Ig. Apeú (Ag. Boa 

Vista) 22/04/03 5,18 5 0,6 7,44 7,45 

1,0 

Ig. Apéu (Agr. 
Macapazinho 13/11/02 6,59 4,98 5,02 19,92 14,54 - 

Ig. Apeú (Agrov. 

Macapazinho) 22/04/03 5,35 8 0,65 7,44 8,16 

0,8 

Ig. São João (Sítio São 
Sebastião) 20/11/02 4,37 22,41 3,01 16,18 6,74 - 

Ig. São João (Sítio São 

Sebastião) 29/04/03 4,72 4 0,55 32,24 7,8 

 

0,3 



(Continuação) 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

         Observou-se que ao longo todo período menos chuvoso a menor concentração 

dos teores que representam a alcalinidade foi de 2,0mg/l nos igarapés São João ( 

Agrovila Trindade) e Itaqui (povoado de Santa Rosa).   

 No período chuvoso, o maior valor de pH foi de 6.3, medido no dia 27/05/03, no 

igarapé Castanhal (Fazenda Flamboyant),entretanto, no dia 6/05/03, o pH medido foi 

de 5.87, com uma alcalinidade de 0,15 mg/l, acidez 11mg/l e cloretos 54.6mg/l, as 

concentrações de cálcio  encontrada na amostra nesse foi de 3,3mg/l, Quadro01.            

 Acredita-se que essas mudanças estão associadas aos tratamentos de calagem 

que foram empregados para correção da acidez do solo e as influências da área 

urbana, pois o muro dessa fazenda é considerado o limite entre os setores urbano e 

rural. 

          O menor valor de pH medido no período chuvoso ocorreu no igarapé 

Papuquara com 4,47, apresentando 11,04mg/l de alcalinidade e 9,0mg/l de acidez. 

         Os igarapés Fonte Boa (Fazenda Fonte Boa) e o Apeú, ainda no seu alto curso 

(Chácara Paraíso), e no médio curso (Agrovilas de Boa Vista e Macapazinho) 

apresentaram valores de pH’s ao longo do período chuvoso sempre acima de 5,0. 

Nota-se que a calagem tem refletido no aumento do pH, pois no dia 08/04, na 

Fazenda Fonte, a amostra de água do igarapé Fonte Boa, acusou a maior 

concentração de cálcio de todas as que foram realizadas na microbacia 4,3mg/l e um 

pH de 5,93. 

          Os valores atuais medidos quando comparados com os valores obtidos por 

Sioli, em 1961, mostram que tanto no período menos chuvoso quanto chuvoso estão 

mais altos. 

          Todavia, esses resultados causam preocupações, porque os igarapés, 

principalmente, no período menos chuvoso possuem velocidades quase nulas, e o 

Ig. São João (Agr. São 
João) 20/11/02 4,7 8,46 3,01 14,94 8,16 - 

Ig. São João (Agr. São 

João) 29/04/03 4,64 9,5 0,55 12,4 6,03 

 

0,4 

Ig. São João 
(Trindade) 20/11/02 4,74 5,97 2 12,45 9,22 - 

Ig. São João 

(Agr.Trindade) 29/04/03 4,87 5 0,55 7,44 6,56 

 

0,6 

Ig. Itaqui (Comp.Pen. 
Americano) 06/05/03 - 11,5 0,75 9,92 8,51 

 
1,7 

Ig. Itaqui (Comp.Pen. 

Americano) 27/05/03 5,5 10 5 26,2 13,4 

 

0,05 

Ig. Itaqui (Pov. Sta. 
Rosa) 20/11/02 5,2 4,98 2 14,94 8,16 - 

Ig. Itaqui (Pov. Sta. 

Rosa) 29/04/03 4,98 5 0,75 7,44 7,09 

 

0,6 



aumento de cálcio nas águas mudarão as características do ambiente aquático, 

podendo oferecer condições propícias para o desenvolvimento de moluscos aquáticos 

da Família Planorbidae, Gênero Biomphalaria, o planorbideo, hospedeiro 

intermediário do helminto trematódeo Schistosoma Mansoni, causador da infecção 

parasitária endêmica esquietossomos mansônica, [SANTOS, 2006] apud (SANTOS, 

2008). Somando-se a isso, está havendo aumento no número das grandes e médias 

propriedades na área da microbacia, porque os pequenos agricultores forçados pelos 

problemas socioeconômicos são obrigados a vender suas pequenas propriedades 

para os seus vizinhos, grandes e médios proprietários. 

CONCLUSÃO E SUGESTÃO 

           Conclui-se que a técnica de calagem para diminuição da acidez dos solos que 

compõem a microbacia hidrográfica do igarapé Apeú tem contribuído para alterar os 

valores dos pH’s das águas dos igarapés, principalmente, no período menos chuvoso, 

no  interior das fazendas, de chácara e nas agrovilas de Boa Vista e Macapazinho. 

           Sugere-se que seja realizado o monitoramento da qualidade das águas dos 

igarapés no interior das grandes e médias propriedades, para que se possa gerir 

adequadamente os recursos hídricos dessa microbacia. 
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