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Rio Hamza, o rio subterrâneo de 6 mil quilômetros de extensão embaixo da Amazônia 

Neste Dia Mundial da Água, conheça o rio que vive a 4 mil metros abaixo do rio Amazonas e segue o 
mesmo percurso da água 
Ele nasce na Cordilheira dos Andes, no Peru, e segue seu percurso na vertical até o Acre, de lá segue 
na horizontal passando pelos estados do Amazonas, Amapá e Pará, desaguando no Oceano Atlântico. 
Não é o rio Amazonas, mas uma descoberta que está a 4 mil metros abaixo dele: o rio Hamza. 
 
O fluxo da água do Hamza é o mesmo do Amazonas, e esse rio subterrâneo foi descoberto em 2010, 
durante o doutorado da professora e pesquisadora da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), 
Elizabeth Pimentel. 
 
"Os indícios de um rio subterrâneo na Amazônia surgiram a partir das pesquisas de meu projeto de 
doutorado, que tinha como uma das propostas analisar o fluxo geotérmico na região Amazônica, através 
de medidas de temperatura de fundo de poços perfurados pela Petrobras, na década de 70, que 
buscava petróleo na região", conta a professora. 

  
 Foto: Divulgação  
Com as pesquisas, a professora Elizabeth, 
orientada pelo doutor Valiya Mannathal Hamza, 
identificou diferenças entre as temperaturas das 
águas desses poços perfurados pela Petrobras. 
 
"Em minhas análises, percebi que havia grande 
diferença entre a região Amazônica e as demais 
regiões do país em relação ao comportamento 
térmico, ou seja, parecia nos mapas uma região 
mais fria. Então, me dediquei a desenvolver vários 
modelos para explicar o porquê isso acontecia. Foi 

então que chegamos ao modelo de circulação de fluídos, este foi o que melhor explicou os dados, e a 
partir daí foi então que constatei que havia um fluxo de água constante na vertical e que precisava ser 
explicado o seu curso", lembra. 
 
Com a constatação do movimento de água subterrânea, em grande profundidade, os pesquisadores 
explicaram que seria um rio, por ter fluxo de água, nascente e foz com vazões e velocidades de 
deslocamento variadas. 
 
"O rio Hamza é formado por toda contribuição de água que percola (passagem de água pelo solo e 
rochas permeáveis fluindo para reservatórios subterrâneos) desde a superfície até profundidades a partir 
de 2 mil metros, variando até o fundo das bacias da região Amazônica. Nesse sentido, todos os 



 
reservatórios em subsuperfície e também as águas de superfície contribuem para a formação desse 
fluxo subterrâneo. Sua extensão coincide com a extensão do rio Amazonas, nas partes compostas por 
bacias sedimentares, em média 6 mil quilômetros. Estima-se que a sua largura é correspondente a 
largura das bacias sedimentares, em torno de 1 a 60 quilômetros. No entanto, suas velocidades são 
muito diferentes, sendo a velocidade do rio Hamza em média de 218 metros por ano, enquanto que a 
velocidade do rio Amazonas é de 5 metros por segundo", conta. 

 
  
A descoberta do rio Hamza causou 
impacto na comunidade científica e 
muitos pesquisadores não concordam 
com os achados, mas, segundo 
Elizabeth, até o momento ninguém 
apresentou uma contra-pesquisa. 
 
"Sobre isso me lembro de alguns 
geólogos que não concordaram ou não 

aceitaram minha teoria. Ocorre que até hoje não recebi nenhuma contestação com base científica. Ao 
contrário disso, meus resultados foram obtidos a partir de dados reais, e analisados através de método 
científico, ou seja, o método geotérmico. Portanto, não foi uma invenção sem fundamento e sim baseada 

em dados científicos", afirma. 
 
Foto: Divulgação  
O rio Hamza é mais uma fonte de água doce na 
Amazônia, e poderia ter suas águas captadas, mas 
ainda não é viável, pela falta de tecnologia para isso, 
como afirma a professora. 
 
"Essa descoberta é na verdade mais um reservatório de 
água em subsuperfície na região Amazônica, que 
deságua lentamente no oceano Atlântico. No entanto, 
devido a grande profundidade em que se encontra não é 
possível sua captação neste momento. Porém, se 
houver necessidade com certeza será desenvolvida 

tecnologia para sua extração, beneficiando toda sociedade. Em outras palavras, é um reservatório para o 
futuro", finaliza a pesquisadora.   
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Hospital Delphina Aziz começa a fazer transplantes renais em julho, anuncia Susam 
Atualmente, apenas um hospital particular é credenciado para transplantes no Amazonas. Pacientes da 
rede pública entram na fila nacional e realizam o procedimento pelo programa Tratamento Fora de 

Domicílio (TFD)22/03/2019 às 18:22 
 
Foto: Divulgação 
acritica.comManaus (AM) 

Os transplantes renais no Amazonas devem iniciar a partir de 
julho. A previsão foi dada nesta sexta-feira (22/03) pela 
secretária executiva da pasta, Vanessa Nascimento, durante o 
1º Simpósio de Doença Renal do Amazonas, realizado pela 
Sociedade Brasileira de Nefrologia, em parceria com a 
Universidade do Estado do Amazonas (UEA) e Universidade 
Federal do Amazonas (Ufam). 
No evento, realizado no auditório da Escola Superior de 
Ciências da Saúde da Universidade do Estado do Amazonas 

(ESA/UEA), Vanessa Nascimento informou que as cirurgias serão realizadas no Hospital e Pronto-Socorro 
da Zona Norte (Delphina Aziz). “O HPS da Zona Norte já foi reconhecido pela Coordenação Nacional de 
Transplante para fazer o transplante renal. Nós já demos início em toda a documentação necessária bem 
como já estamos em andamento com as negociações”. 
Atualmente, o único estabelecimento credenciado para transplantes no Amazonas é o Hospital Santa Júlia, 
porém o Estado não possui mais contrato, o que faz com que os pacientes entrem na fila nacional e façam o 
transplante pelo programa de Tratamento Fora de Domicílio (TFD). 
A coordenadora da Central de Transplantes do Amazonas, Leny Passos, destacou que o processo para a 
realização de transplantes será realizado por meio de tutoria em que as tratativas estão ocorrendo com o 
Hospital Israelita Albert Einstein. “Queremos que a equipe (do HPS Zona Norte) faça o transplante, uma vez 
que a tutoria é temporária”, enfatizou a coordenadora. 
Perspectivas 
Durante a palestra no Simpósio, a secretária executiva da Susam explanou sobre as responsabilidades do 
Estado em relação aos doentes renais crônicos que engloba a terapia renal substitutiva - hemodiálise, 
hemodiálise peritoneal e o transplante renal - e o atendimento ambulatorial especializado em nefrologia, 
com consulta e acompanhamento dos pacientes. 
Segundo os dados de maio de 2018 apresentados, o Amazonas faz uma média de 1.294 atendimentos/mês 
em nefrologia ambulatorial. Esses serviços de consulta e acompanhamento são fornecidos tanto no Hospital 
Universitário Getúlio Vargas (HUGV) como na Policlínica Codajás. 
A Susam pretende organizar o fluxo de atendimento dos pacientes renais crônicos com atenção 
especializada, onde haja atendimento diversificado desde o início dos sintomas. “A perspectiva é que nós 
venhamos a ter ambulatórios específicos para os renais crônicos. É claro que a doença renal possui muitas 



 
causas e a gente precisa ter um acompanhamento especial para o paciente renal e, por conta disso, nós 
queremos implementar uma atenção especializada”, disse a secretária. 
O investimento em prevenção vai garantir menos investimento na terapia renal substitutiva e o paciente não 
vai precisar fazer hemodiálise e não vai precisar ser transplantado se for completamente cuidado. “Esse 
trabalho precisa ser conjunto com o município para que possamos ter êxito. Até porque vai competir ao 
município prevenir, cuidar das doenças básicas”, apontou. 
Cenário 
No panorama do Estado, há cinco clínicas prestando serviços de hemodiálise com um total de 1.141 vagas, 
conforme a secretária. O tratamento de hemodiálise também acontece nos Hospitais e Pronto Socorro 28 
de Agosto, João Lúcio Platão Araújo, nos hospitais e prontos-socorros da Criança das zonas Sul, leste e 
oeste, no Instituto de Saúde da Criança do Amazonas (Icam), no Hospital Infantil Dr. Fajardo e no Hospital 
Universitário Francisca. 
Vanessa Nascimento conta que já foram ampliadas 200 vagas de hemodiálise na Clínica Pronefro, que é 
pago pelo tesouro estadual, mas existe um pedido de regularização para que o Ministério da Saúde (MS) 
possa arcar com os custos. A proposta é também habilitar a Clínica CEHMO junto ao MS para receber 
recursos do Fundo de Ações Estratégicas e Compensação (FAEC). A clínica também oferece 200 vagas de 
hemodiálise. “Com isso, nós vamos poder receber o recurso federal e desonerar a fonte estadual para 
ampliação do sistema e melhora do atendimento, além de expansão dos serviços especializados que 
devem necessariamente ser custeados pelo Estado”, ressaltou. 
A perspectiva favorável, segundo a secretária, é o retorno do atendimento no Hospital Universitário Getúlio 
Vargas (HUGV) e a habilitação do Hospital Beneficente Portuguesa junto ao MS para oferecer leitos ao 
Estado para atender os pacientes renais.  
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Urnas funerárias com mais de 500 anos começam a ser abertas para estudos em universidade no                
PA 
Peças podem ajudar a contar história da Amazônia antiga. As urnas foram descobertas em um               
sítio arqueológico em 2018, no Amazonas. 
Por Geovane Brito, G1 Santarém — Pará 

Das nove urnas apenas uma já foi aberta para estudos — Foto: Anne Rapp Py-Daniel/Arquivo Pessoal 
As nove urnas funerárias encontradas no estado do Amazonas         
e enviadas para Santarém, no oeste do Pará, já estão sendo           
estudadas e passando por procedimentos nas mãos de        
arqueólogos da Universidade Federal do Oeste do Pará        
(Ufopa). Todas as peças chegaram ao município no final de          
fevereiro. 
O objetivo dos estudos é investigar sobre o passado e origem           
das urnas que devem ter mais de 500 anos e poderão ajudar a             
contar a história da Amazônia antiga. 

● Urnas com mais de 500 anos são transportadas        
para estudos e podem recontar história da Amazônia        
antiga 

● Arqueólogos encontram 'cemitério' no AM com urnas indígenas que podem ter mais de             
500 anos 

De acordo com a responsável pelas peças em Santarém, a professora do curso de arqueologia da                
Ufopa, Anne Rapp Py-Daniel, uma das primeiras fases depois da chegada é conhecida como escavação               
e limpeza. “Todas as urnas estão cheias de terra, então temos que esvaziá-las lentamente e tentar                
identificar o que está dentro delas”, disse. 
 

Estima-se que urnas tenham mais de 500 anos —         
Foto: Anne Rapp Py-Daniel/Arquivo Pessoal 
Das noves peças apenas uma já está passando pelo         
processo no laboratório de arqueologia Curt      
Ninuenbaju da Ufopa. A urna foi aberta ainda no sítio          
arqueológico no Amazonas para mostrar aos      
comunitários o que tinha dentro. 
“Tem sempre histórias que rolam de que dentro        
desses vasos há ouro e outras coisas que poderiam         
estar escondidas. Queríamos mostrar que era terra e        
ossos”, explicou Anne sobre a decisão tomada no        
estado Amazonense. 

O material ósseo está sendo evidenciado, assim como os demais materiais encontrados, para serem              
retirados nas demais fases e, posteriormente, sejam acondicionados com segurança. 

https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2019/03/22/urnas-com-mais-de-500-anos-sao-transportadas-para-estudos-e-podem-recontar-historia-da-amazonia-antiga.ghtml
https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2019/03/22/urnas-com-mais-de-500-anos-sao-transportadas-para-estudos-e-podem-recontar-historia-da-amazonia-antiga.ghtml
https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2019/03/22/urnas-com-mais-de-500-anos-sao-transportadas-para-estudos-e-podem-recontar-historia-da-amazonia-antiga.ghtml
https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2018/08/30/arqueologos-encontram-cemiterio-no-am-com-urnas-indigenas-que-podem-ter-mais-de-500-anos.ghtml
https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2018/08/30/arqueologos-encontram-cemiterio-no-am-com-urnas-indigenas-que-podem-ter-mais-de-500-anos.ghtml


 
Para cada urna há um trabalho de escavação que pode levar de um dia a meses dependendo da                  
conversação do material. A previsão é que as peças fiquem em Santarém nos próximos dois anos. 
 

Transporte das urnas do Amazonas ao Pará durou cinco         
dias — Foto: Anne Rapp Py-Daniel/Divulgação 
Há peças que precisarão de restauração por estarem        
quebradas. Feitos esses trabalhos as urnas ficarão       
prontas para uma possível exposição. 
Uma mestranda do Universidade Federal do Amazonas       
(Ufam) está sendo orientada por Anne Rapp sobre os         
trabalhos com as urnas. A professora acredita que novos         
acadêmicos devem ser incorporados ao grupo de trabalho        
nos próximos meses. 
As urnas 

 
 

As urnas foram encontradas em uma comunidade       
rural na Amazônia em julho de 2018 — Foto:         
Arquivo GP Arqueologia/Instituto Mamirauá 
As peças arqueológicas foram encontradas     
durante escavações feitas em julho do ano       
passado em uma comunidade rural no      
Amazonas. Depois de meses sob a guarda e        
análises do Instituto Mamirauá, na cidade de       

Tefé, o destino delas foi a Ufopa, em Santarém, onde as investigações em busca do passado e origem                  
dessas urnas continuam. 
As noves urnas funerárias pertencem à Tradição Polícroma da Amazônia, conjunto estilístico e cultural              
de cerâmicas arqueológicas cujos registros mais antigos datam de 1.400 anos e são encontradas das               
Cordilheiras dos Andes até a boca do rio Amazonas. 
 

As urnas foram acondicionadas em caixas de       
madeira protegidas para a viagem — Foto:       
Bernardo Oliveira/Divulgação 
No Brasil, essa foi uma das primeiras vezes em         
que urnas foram desenterradas por especialistas in       
situ, ou seja, retiradas diretamente do solo,       
conservando seu contexto original de     
enterramento. 
O transporte dos artefatos foi um desafio à parte         
para a equipe de arqueólogos do Instituto       
Mamirauá, unidade de pesquisa do Ministério da       
Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações     
(MCTIC). 

O primeiro passo foi conduzir as urnas do sítio arqueológico na comunidade Tauary, de onde foram                
retiradas, até à sede do instituto, no município amazonense de Tefé, onde permaneceram por alguns               
meses. 
Com autorização do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), as urnas começaram a               
jornada até o estado do Pará no dia 19 de fevereiro. 

 
Arqueólogos analisam urnas encontradas em comunidade      
do AM — Foto: Divulgação/Instituto Mamirauá  
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Transplantes estão previstos para julho no Hospital da         
Zona Norte, afirma Susam 
Segundo os dados de maio de 2018 apresentados, o Amazonas          
faz uma média de 1.294 atendimentos/mês em nefrologia        
ambulatorial- foto: divulgação/Assessoria 
Os transplantes renais no Amazonas devem iniciar a partir de          
julho. A previsão foi dada na sexta-feira (22) pela secretária          
executiva da pasta, Vanessa Nascimento, durante o 1º Simpósio         
de Doença Renal do Amazonas, realizado pela Sociedade        
Brasileira de Nefrologia, em parceria com a Universidade do         
Estado do Amazonas (UEA) e Universidade Federal do        
Amazonas (Ufam). 

No evento, realizado no auditório da Escola Superior de Ciências da Saúde da Universidade do Estado do                 
Amazonas (ESA/UEA), Vanessa Nascimento informou que as cirurgias serão realizadas no Hospital e             
Pronto-Socorro da Zona Norte (Delphina Aziz). “O HPS da Zona Norte já foi reconhecido pela Coordenação                
Nacional de Transplante para fazer o transplante renal. Nós já demos início em toda a documentação necessária                 
bem como já estamos em andamento com as negociações”. 

Atualmente, o único estabelecimento credenciado para transplantes no Amazonas é o Hospital Santa Júlia,              
porém o Estado não possui mais contrato, o que faz com que os pacientes entrem na fila nacional e façam o                     
transplante pelo programa de Tratamento Fora de Domicílio (TFD). 

A coordenadora da Central de Transplantes do Amazonas, Leny Passos, destacou que o processo para a                
realização de transplantes será realizado por meio de tutoria em que as tratativas estão ocorrendo com o                 
Hospital Israelita Albert Einstein. “Queremos que a equipe (do HPS Zona Norte) faça o transplante, uma vez que                  
a tutoria é temporária”, enfatizou a coordenadora. 

Perspectivas 

Durante a palestra no Simpósio, a secretária executiva da Susam explanou sobre as responsabilidades do               
Estado em relação aos doentes renais crônicos que engloba a terapia renal substitutiva – hemodiálise,               
hemodiálise peritoneal e o transplante renal – e o atendimento ambulatorial especializado em nefrologia, com               
consulta e acompanhamento dos pacientes. 



 
Segundo os dados de maio de 2018 apresentados, o Amazonas faz uma média de 1.294 atendimentos/mês em                 
nefrologia ambulatorial. Esses serviços de consulta e acompanhamento são fornecidos tanto no Hospital             
Universitário Getúlio Vargas (HUGV) como na Policlínica Codajás. 

A Susam pretende organizar o fluxo de atendimento dos pacientes renais crônicos com atenção especializada,               
onde haja atendimento diversificado desde o início dos sintomas. “A perspectiva é que nós venhamos a ter                 
ambulatórios específicos para os renais crônicos. É claro que a doença renal possui muitas causas e a gente                  
precisa ter um acompanhamento especial para o paciente renal e, por conta disso, nós queremos implementar                
uma atenção especializada”, disse a secretária. 

O investimento em prevenção vai garantir menos investimento na terapia renal substitutiva e o paciente não vai                 
precisar fazer hemodiálise e não vai precisar ser transplantado se for completamente cuidado. “Esse trabalho               
precisa ser conjunto com o município para que possamos ter êxito. Até porque vai competir ao município                 
prevenir, cuidar das doenças básicas”, apontou. 

Cenário 

No panorama do Estado, há cinco clínicas prestando serviços de hemodiálise com um total de 1.141 vagas,                 
conforme a secretária. O tratamento de hemodiálise também acontece nos Hospitais e Pronto Socorro 28 de                
Agosto, João Lúcio Platão Araújo, nos hospitais e prontos-socorros da Criança das zonas Sul, leste e oeste, no                  
Instituto de Saúde da Criança do Amazonas (Icam), no Hospital Infantil Dr. Fajardo e no Hospital Universitário                 
Francisca. 

Vanessa Nascimento conta que já foram ampliadas 200 vagas de hemodiálise na Clínica Pronefro, que é pago                 
pelo tesouro estadual, mas existe um pedido de regularização para que o Ministério da Saúde (MS) possa arcar                  
com os custos. A proposta é também habilitar a Clínica CEHMO junto ao MS para receber recursos do Fundo de                    
Ações Estratégicas e Compensação (FAEC). A clínica também oferece 200 vagas de hemodiálise. “Com isso,               
nós vamos poder receber o recurso federal e desonerar a fonte estadual para ampliação do sistema e melhora                  
do atendimento, além de expansão dos serviços especializados que devem necessariamente ser custeados pelo              
Estado”, ressaltou. 

A perspectiva favorável, segundo a secretária, é o retorno do atendimento no Hospital Universitário Getúlio               
Vargas (HUGV) e a habilitação do Hospital Beneficente Portuguesa junto ao MS para oferecer leitos ao Estado                 
para atender os pacientes renais. 

Com informações da assessoria  
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