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Resumo 
  

Este trabalho consiste na análise das ações antropogênicas na microbacia hidrográfica do 
Bindá, Manaus-AM, cuja célula de análise espacial tem sido objeto de estudo desde 2008 e 
como fruto destas apreciações foi realizada a caracterização do uso e ocupação do solo, a 
identificação das ações do poder público e da sociedade na referida bacia e sua 
caracterização morfométrica. A pesquisa foi de fundamental importância para os estudos de 
bacias hidrográficas em ambientes urbanos, pois no município de Manaus há uma carência 
significativa de trabalhos neste recorte espacial, e os dados existentes são generalizados. É 
comprovado que não apenas o crescimento demográfico e aglomerações presentes no 
perímetro urbano é a razão para a degradação dos seus cursos d’águas, mas que coligado a 
esta dinâmica do crescimento urbano, a falta de infraestrutura e serviços causam impactos 
significativos no ambiente que associados com obras de engenharia inadequadas 
intensificam a degradação dos igarapés, a exemplo da cidade de Manaus. O levantamento 
temporo-espacial e a análise das ações antropogênicas na microbacia hidrográfica do Bindá 
e suas implicações ambientais constituiu o objetivo geral da pesquisa, cujo alcance se deu 
por meio dos objetivos específicos: a) identificação dos principais impactos antropogênicos 
na microbacia; b) do apontamento das ações de intervenção do poder público; c) do 
fornecimento de informações a respeito das consequências destas intervenções; d) da 
caracterização do uso e ocupação do solo ao longo do igarapé do Bindá. A proposta da 
análise destas ações pode subsidiar a reflexão pela sociedade sobre o uso das bacias 
hidrográficas de maneira sustentável e para a implantação de políticas públicas que possam 
atender as necessidades do ambiente na sua totalidade e complexidade contemplando os 
aspectos físicos e sociais. A pesquisa foi realizada no período de 2008 a 2011 e teve um 
perfil exploratório com trabalhos de campo para observações, levantamento de informações 
e coleta de dados. Entre os anos de 2008 e 2009 foi realizada a caracterização do uso e 
ocupação do solo ao longo do igarapé do Bindá e suas implicações ambientais, cujo trabalho 
utilizou nas suas análises uma visão integrada, contemplando os aspectos sociais e 
ecológicos. Nos anos de 2010 e 2011 foi realizada a caracterização morfométrica da bacia 
hidrográfica, o monitoramento da área de estudo e a análise da consolidação da expansão 
urbana na APP no recorte espacial da pesquisa, ampliando assim a discussão do tema 
abordado. A continuidade desta pesquisa visa, atualmente, ampliar esta discussão por meio 
da abordagem do pensamento complexo e da percepção que os moradores têm em relação 
a bacias hidrográficas urbanas. 

Palavras chaves: Bacias hidrográficas; Urbanização; Impactos ambientais; Pensamento 
complexo; Percepção. 

 

 



 

1.0 Introdução  

 

 As ações antropogênicas em sua grande maioria atuam de forma negativa no ambiente, 
principalmente quanto executadas em cursos d’ água no espaço urbano. Decorrentes destas 
ações presenciam-se a cada ano no território brasileiro, diversos problemas como inundações, 
poluição dos cursos d’águas, doenças de veiculação hídrica, perdas de bens materiais e até 
mesmo de vida, reduzindo a qualidade de vida de uma grande parcela da população. Sabe-se 
que as ações antropogênicas nas bacias hidrográficas não estão relacionadas apenas ao 
impacto que ocasionam danos no ambiente, existem políticas e ações da sociedade civil que ao 
contrário favorecem o bom funcionamento do meio. 
 O processo de urbanização sem acompanhamento de infraestruturas têm tido um papel 
fundamental nos danos ambientais ocorridos nas cidades. O rápido crescimento urbano causa 
uma pressão significativa sobre o meio físico, poluição atmosférica, do solo, das águas, 
deslizamentos, inundações, etc., estes são alguns dos exemplos que podem ser citados 
culminando em um cenário onde as aglomerações possuem altos índices de ocupação informal, 
carente de infraestrutura e serviços, caracterizando os assim chamados assentamentos urbanos 
precários. 
 Os danos ambientais nos centros urbanos brasileiro acontecem por vários fatores, entre 
eles, a falta de fiscalização do poder público, déficit habitacional, ausência de políticas públicas 
que trabalhe de forma mais eficaz com a educação ambiental em todas as faixas etárias da 
sociedade, serviços de saneamento básicos insatisfatórios e perpassando a sociedade em que 
insiste ocupar e usar o solo urbano sem um devido compromisso com a sustentabilidade 
ambiental. 
 No município de Manaus não se difere dos centros urbanos brasileiros, um dos 
principais vetores de pressão sobre o meio ambiente é a ocupação irregular de áreas de 
preservação ambiental, incluindo nestas as margens dos igarapés. 
 O levantamento temporal-espacial e a análise das ações antropogênicas na microbacia 
hidrográfica do Bindá e suas implicações ambientais constitui o objetivo geral da pesquisa, cujo 
alcance se deu por meio das seguintes abordagens: identificação dos principais impactos 
antropogênicos na microbacia; do apontamento das ações de intervenção do poder público; do 
fornecimento de informações a respeito das consequências destas intervenções. 
 A escolha da microbacia hidrográfica do Bindá para análise ocorreu pelos seguintes 
fatores: a área é objeto de estudo da autora há quatro anos, e se faz necessário o 
aprofundamento das análises já realizadas; Outro fator de fundamental importância é a obtenção 
de dados dos cursos hídricos da área urbana de Manaus, nesta compartimentação de bacias, 
além da carência de informação e análise contemplando os aspectos sociais e naturais nas 
microbacias hidrográficas inseridas no perímetro urbano do município. O resultado desta 
pesquisa possibilitou a criação de um banco de dados para auxílio de pesquisas nesta temática 
e apoio a gestores municipais na tomada de decisões, pois é neste recorte espacial que vários 
autores destacam a importância dos estudos neste seguimento. Estes dados e suas análises são 
fundamentais para o equilíbrio do sistema bacia hidrográficas. 

 

 

 

 



1.1 Localização da área de estudo 

 

 Manaus está localizada na parte central da Amazônia Brasileira, próxima a foz do Rio 
Negro afluente do Rio Amazonas. A capital do Amazonas limita-se a norte com o município de 
Presidente Figueiredo, ao sul com os municípios de Iranduba e Careiro, a leste com os 
municípios de Rio Preto da Eva e Itacoatiara e a oeste com o município de Novo Airão. A área 
urbana de Manaus abrange quatro grandes bacias hidrográficas, contribuintes da bacia do rio 
Negro. As bacias do igarapé de São Raimundo (maior bacia hidrográfica urbana do município) e 
do igarapé do Educandos encontram-se integralmente dentro da cidade, e as bacias do igarapé 
do Tarumã-Açu e do rio Puraquequara estão parcialmente inserida na malha urbana (Figura 01).  
 O igarapé do Bindá tem sua nascente localizadas no conjunto Mundo Novo na Zona 
Norte do município de Manaus. Este igarapé percorre a cidade de Manaus no sentido norte – 
centro-oeste, delimitando os seguintes bairros - Cidade Nova, Parque das Laranjeiras, União, 
Parque 10 de Novembro e o bairro da Chapada, tem sua foz no igarapé dos Franceses após 
cruzar Av. Constantino Nery.   
 

 
           Figura 01: Delimitação das Bacias Hidrográfica do município de Manaus. 
           Org: Diranne, 2011. 
 
 

1.2. Aspectos Naturais. 

1.2.1. Clima. 

 A cidade de Manaus encontra-se na faixa de domínio tropical, característico de grande 
parte do Brasil, sendo marcada por duas estações que podem ser diferenciadas quanto ao nível 
de precipitação. Assim sendo, segundo a classificação de Köppen, essa região se insere no 
grupo A (clima tropical chuvoso), sendo identificados dois tipos climáticos: Af, sempre úmido com 
temperatura e precipitação com pouca variação anual; Amw, quente e úmido, o qual se 
caracteriza por apresentar uma estação seca de curta duração. A temperatura média anual 



observada em Manaus é de 26,7ºC, com variações médias entre 23,3ºC e 31,4ºC. A umidade 
relativa do ar média é de cerca de 80%. A cidade está contida dentro do contexto amazônico 
marcada por chuvas abundantes, mas não distribuídas uniformemente. A precipitação 
pluviométrica média anual atinge a 2.286mm e a densidade pluviométrica varia a cada seis 
meses. O período de maior precipitação vai de novembro a abril, quando chove quase 
diariamente e ocorrem as cheias do rio Negro. O período mais seco, de vazante, corresponde 
aos meses de outubro a dezembro. 

1.2.2 Geomorfologia 
 

O município de Manaus com área aproximada de 11.401 km2 , encontra-se inserido no 
Planalto Dissecado rio Trombetas-rio Negro, com intensa atividade dos processos erosivos. O 
relevo encontra-se recortado por uma emaranhada rede de igarapés, com nível altimétrico de 
150 metros aproximados, e de acordo com Costa et al (1978) apud Guimarães (2002) é 
classificado como interflúvios tabulares com topos extensos variantes entre 250 a 1750 metros e 
transitam por colinas que se estendem até o limite com o Planalto Rebaixado da Amazônia 
Ocidental. Nava (1999) descreve essa paisagem como Platôs escalonados com cotas que 
variam em torno de 40 m, 60 m, 80 m e 100 m. “Os relevos, interflúvios tabulares e colinas, são 
esculpidos nos depósitos da Formação Alter do Chão e alcançam entre 100 e 150 metros acima 
do nível do mar” (IGREJA; FRANZINELLI, 1990). 

 
1.2.3. Hidrografia.  

 As principais bacias hidrográficas na área urbana apresentam superfícies variando entre 
25 a 66 Km2 , todas drenando para o rio Negro. O Rio Negro constitui o escoadouro final dos 
cursos de água que atravessam a cidade e experimenta variações de nível que já atingiram 
16,05 m. de amplitude. Ab’Sáber (2004) apud Andrade et al. (2010) descreve que o sítio urbano 
de Manaus está assentado sobre a porção ribeirinha de um sistema de colinas tabuliformes, 
pertencentes a uma vasta seção de um tabuleiro de sedimentos terciário, entrecortado por uma 
densa rede de drenagem situada na confluência do Rio Negro e Solimões 
 De acordo com GEOMANAUS (2003) Igarapés são canais naturais estreitos, localizados 
entre duas ilhas, ou entre uma ilha e a terra firme. Constituem, sem dúvida, os elementos mais 
significativos do sítio urbano de Manaus, quer como unidade morfológica, quer como elemento 
de compartimentação topográfica.Segundo Ab’ Sáber (2003) os igarapés são cursos de águas 
de termo exclusivo da rede hidrográfica do macrodomínio Amazônico, apresentam hierarquias de 
primeira ou segunda ordem, componentes primários de tributação de rios pequenos, médios e 
grandes. O autor ainda distingue o igarapé com as seguintes características: um igarapé típico é 
aquele que corre mansamente por um túnel quase fechado de vegetação florestal, a maioria dos 
igarapés tem águas escuras, transporta poucos sedimentos clásticos e inclui materiais orgânicos 
em suspensão. 
 O igarapé foi de fundamental importância para a ocupação indígena da Amazônia, a 
invenção da canoa possibilitou a organização dos indígenas no mundo amazônico, por isso o 
significado de igarapé os “caminhos da canoa”. A igara é uma embarcação elementar, escavada 
no tronco de uma só árvore: apé ou pé é o designativo para caminho, tendo uma de suas 
funções de serem estradas líquidas para circulação de curta distância. O igarapé também é lugar 
onde se retira o peixe, onde se retira água para beber, cozinhar, tomar banho, e lugar de lazer 
para os amazonenses. Mas este não é o cenário presente na área urbana de Manaus, onde os 
igarapés perderam esta funcionalidade com o passar dos anos, devido ao crescimento urbano 
acelerado e sem acompanhamento de infraestrura e política pública que resguardasse este 
ecossistema urbano peculiar da região Amazônica.  

 



2.0 Objetivos  

 O levantamento temporo-espacial e a análise das ações antropogênicas na microbacia 
hidrográfica do Bindá e suas implicações ambientais constituiu o objetivo geral da pesquisa, cujo 
alcance se deu por meio dos objetivos específicos: a) identificação dos principais impactos 
antropogênicos na microbacia; b) do apontamento das ações de intervenção do poder público; c) 
do fornecimento de informações a respeito das consequências destas intervenções; d) da 
caracterização do uso e ocupação do solo ao longo do igarapé do Bindá. 

3.0 Metodologia  

 Este trabalho utilizou nas suas análises uma visão integrada, contemplando os aspectos 
sociais e ecológicos. A pesquisa teve um perfil exploratório com trabalho de campo para 
observações, levantamento de informações e coleta de dados, cujo método de abordagem foi o 
dedutivo, o qual parte de teorias e leis mais gerais para ocorrência dos fenômenos. O método 
dedutivo foi utilizado na caracterização da microbacia. Na análise socioeconômica a pesquisa 
empregou a abordagem dialética, que penetra o mundo dos fenômenos através de sua ação 
recíproca, da contradição inerente ao fenômeno e da mudança dialética que ocorre na natureza 
e sociedade. 
 Quanto aos procedimentos técnicos a pesquisa utilizou: pesquisa bibliográfica, com 
leitura de artigos, periódicos, jornais, dissertações, teses e materiais disponíveis na Internet e 
aplicação de formulários. Os materiais utilizados na pesquisa foram: máquina fotográfica, 
caderneta para anotações, computador e uso do GPS E-Trex GARMIN®.  
 A técnica utilizada para coleta de dados primários deu-se por meio de aplicação de 
formulários na área de intervenção do PROSAMIM, foi elaborado um formulário com o total de 
15 perguntas sendo 12 perguntas fechadas e 3 abertas,  com amostra de 44 famílias residente 
na área de estudo. Aplicação do formulário teve como objetivo identificar os principais impactos 
ambientais na área de intervenção do PROSAMIM no Igarapé do Bindá, no bairro da União em 
Manaus-Am. 

4.0. Pressupostos teóricos. 

4.1. Crescimento urbano de Manaus e suas consequências.  

 O município de Manaus registra dois momentos de acentuada importância econômica e 
social: o primeiro, com o ciclo da borracha, entre a última década do século XIX e a primeira do 
século XX; e o segundo, a partir de 1967, com a implementação da Zona Franca de Manaus. 
Com a criação da Zona Franca de Manaus, a capital do Estado do Amazonas passa a receber 
altos indicies de imigrantes do interior do Estado e de outras partes do país, como demonstra a 
tabela evolução da população de Manaus (Tabela 1), onde se comprova os números crescentes 
da população urbana do município em um espaço de tempo relativamente curto. Este intenso 
crescimento urbano não foi acompanhado de acesso a serviços e infraestruturas básicas que 
atendesse as necessidades da população e do meio físico urbano. Essas ocupações ocorreram 
tanto em áreas de platôs elevados na franja urbana como nas áreas inundáveis dos igarapés. As 
ocupações espontâneas às margens dos igarapés constituíram-se em outro fator de expansão 
da malha urbana da cidade, sobretudo a partir dos anos 70. Segundo os autores Oliveira e Costa 
(2007) Manaus apresenta grande contingente populacional residindo em áreas inadequadas, 
igarapés, encostas, em moradias precárias e com acesso inadequado aos serviços urbanos. 
 
 
 
 

 



Tabela 1 - Evolução da População Urbana do Município de Manaus. 
 

Ano População Urbana 

1970 283.673 

1980 611.843 

1991 1.006.585 

2000 1.396.768 

2010 1.802.525 

Fonte: Dados do IBGE, Censos 1970, 1980, 1991, 200 e 2010. Elaboração: Santos, 2011 
 

 Este intenso processo de crescimento urbano não ocorre somente no município de 
Manaus, segundo o Censo 2010 do IBGE, a população brasileira é mais urbanizada que há 10 
anos. Em 2000, 81% dos brasileiros viviam em áreas urbanas, e atualmente este número é de 
84%. Devido este rápido crescimento e políticas públicas deficitárias para atender as 
necessidades de habitação da população, surgiram muitas ocupações espontâneas em áreas 
impróprias para habitação como encostas, nascentes de igarapé, barrancos, embaixo de fios 
condutores de energia ou mesmo em antigos depósitos de lixo, como o caso do Bairro Novo 
Israel, na Zona Norte da cidade (ASSAD, 2005). 
 Entre os fatores que proporcionam a transformação ambiental destacam-se o 
desmatamento e a ocupação das margens dos cursos d’água urbanos para fins de habitação, 
constituindo-se em fatores de degradação ambiental, acelerando o processo de erosão do solo e 
consequente assoreamento dos igarapés, gerando com isso uma diminuição no nível de 
qualidade de vida da parcela populacional que habita aqueles locais (SANTOS, 2005). Nogueira 
et al. (2007) afirmam que as pressões ambientais decorrentes do crescimento da população na 
área urbana de Manaus ocasionaram nos últimos 20 anos grandes alterações em seu espaço 
físico. Grande parte da poluição dos igarapés e perda da biodiversidade foi/é ocasionada pela 
dinâmica da expansão urbana da cidade.  
 As zonas Leste e Norte do município de Manaus passaram a ser efetivamente ocupadas 
na década de 1980 e hoje são as áreas mais atingidas atualmente pela degradação ambiental. 
Estas zonas sofreram impactos ambientais significativos, ocorridos devido ao intenso processo 
de ocupação que ocasionou perdas de cobertura vegetal, assoreamento e poluição de igarapés. 
Enquanto que na década de 1970, boa parte dessas áreas mantinha-se fora do processo 
urbanização e eram utilizadas frequentemente como locais de lazer.  
 Devido ao crescimento acelerado e espontâneo, uma parcela da população de Manaus, 
cerca de 300 mil pessoas, ocupa estas áreas próximas aos igarapés, e constroem suas 
moradias (assentamento precários) nas faixas marginais dos cursos d’ água, áreas consideradas 
de preservação permanente, causando uma pressão significativa sobre o meio físico urbano 
(GEO MANAUS, 2003). 
 Em torno de 80% das águas superficiais do perímetro urbano de Manaus estão 
comprometidas. Os outros 20% representam algumas das nascentes dos igarapés das bacias do 
Tarumã, São Raimundo e Educandos que ainda encontram-se preservadas.  Somente a bacia 
do Tarumã é composta por águas naturais, ou seja, com características de ambiente de águas 
pretas. Porém, na medida em que os igarapés fluem em direção a zona urbana, já há sinais de 
poluição. Os igarapés da bacia do São Raimundo e Educandos já estão bastante 
comprometidos, com pH variando entre 6 e 7 e uma alta condutividade, níveis de coliformes 
altíssimos e altos teores de metais e íons dissolvidos. Para o trecho do rio Negro, na orla de 
Manaus, Brandão aponta que a qualidade da água está mudando em função das bacias situadas 



no perímetro urbano da cidade, que desembocam no rio que banha a frente da cidade. 
(Brandão,2008)   
 Tucci (2003) enfatiza que a queda de qualidade de vida nas cidades de países em 
desenvolvimento e, mesmo em países desenvolvidos é um processo dominante no final do 
século 20 e início do século 21. O autor ainda ressalta os principais impactos nas águas 
urbanas: na contaminação dos mananciais superficiais e subterrâneos com os efluentes urbanos 
como o esgoto cloacal, pluvial e os resíduos sólidos; Disposição inadequada dos esgotos 
cloacais, pluviais e resíduos sólidos nas cidades; Inundações nas áreas urbanas devido à 
urbanização; Erosão e sedimentação gerando áreas degradadas; Ocupação de áreas ribeirinhas 
com risco de inundações e de grandes; inclinações como morros urbanos sujeitos a 
deslizamento após período chuvoso (TUCCI, 2003 p.13) 
 Nos igarapés de Manaus são identificados os seguintes impactos ambientais negativos, 
lançamento indiscriminado de lixo doméstico e detritos no leito e margens dos igarapés, bem 
como o lançamento “in natura’’ da maior parte dos esgotos domésticos da cidade são as 
principais causas da poluição da malha hidrográfica do município. Estes fatores associados à 
falta de saneamento básico levaram a contaminação de 80% da malha de igarapés que cobre a 
cidade, transformando alguns destes em verdadeiras lixeiras e fossa á céu aberto (BRANDÃO, 
2008). 

 

4.2 Bacias hidrográficas. 

 Rodrigues e Adami (2011) conceituam bacia hidrográfica como um sistema que 
compreende um volume de materiais, predominantemente sólidos e líquidos, próximo a 
superfície terrestre, delimitado interna e externamente por todos os processos que, a partir do 
fornecimento de água pela atmosfera, interferem no fluxo de matéria e de energia de um rio ou 
rede de canais fluviais. Para Mendonça apud Fortes (2010) a bacia hidrográfica é a unidade 
fundamental da paisagem, onde os elementos físicos e sociais se interagem para organizar o 
espaço geográfico. 
 Segundo Rebello (2010) “as bacias podem ser compartimentadas e subdivididas de 
acordo com a natureza dos objetivos a serem atingidos durante uma pesquisa”. Estas 
subdivisões permitem uma melhor identificação e monitoramento dos impactos ambientais.  
 A microbacia é a menor unidade do ecossistema onde pode ser observada a delicada 
relação de interdependência entre os fatores bióticos e abióticos, sendo que perturbações 
podem comprometer a dinâmica de seu funcionamento (MOSCA, 2003; LEONARDO, 2003 apud 
TEODORO et al, 2007 p. 138). As microbacias são áreas frágeis e frequentemente ameaçadas 
por perturbações, nas quais as escalas espacial, temporal e observacional são fundamentais 
(Calijuri e Bubel (2006) apud Teodoro et al. 2007 p 139-140) . 
 
 
5.0. Resultado e discussão.  

 

5.1. Ações Antropogênicas e suas consequências na Microbacia Hidrográfica do Bindá. 

 O homem é um agente geomorfológico do espaço urbano, quer seja no âmbito político 
por meio de ações intervenientes em canais fluviais urbanos no município, ou no âmbito social 
nas diversas formas de uso e ocupação do solo urbano. Este trabalho traz a discussão das 
principais ações presentes na microbacia hidrográfica dom Bindá e suas consequências. 
 As ações do poder público na microbacia hidrográfica do Bindá vão desde obras de 
dragagem do leito principal para o desassoreamento do canal, delimitação da área verde a fim 
de preservar e conservar a nascente da microbacia, a fauna e a flora, obras de engenharia, 



retirada de famílias que residem próxima ao curso d’ água, instalação de equipamentos públicos 
e áreas de lazer. Vale ressaltar que tais ações não foram efetivadas na totalidade da microbacia 
hidrográfica do Bindá, mas sim em alguns trechos.  
 
5.2 Áreas Verdes: 

 

 Considera-se área verde urbana qualquer área, de propriedade pública ou privada que 
apresente algum tipo de vegetação (não somente árvores) com objetivos sociais, ecológicos, 
científicos ou culturais. No contexto das grandes cidades, as áreas verdes urbanas entram como 
um elemento essencial para o bem estar da população. Segundo o Código Ambiental do 
Município de Manaus - Lei n°. 605/2001, as áreas verdes são espaços definidos pelo Poder 
Público Municipal, com base no memorial descritivo dos projetos de parcelamento do solo 
urbano, constituídos por florestas ou demais formas de vegetação primária, secundária ou 
plantada, de natureza jurídica inalienável e destinada à manutenção da qualidade ambiental.  

As áreas verdes proporcionam os seguintes benefícios: o bem-estar para população, 
recreação, preservação da fauna e flora, a melhoria da qualidade do ar e conforto térmico, entre 
outros. Estes benefícios são necessários principalmente em ambientes urbanos, pois atenuam 
os impactos negativos presentes neste espaço como: poluição do ar, ilhas de calor, diminuição 
de áreas de lazer em áreas livres, aumento de desmatamento e poluição dos cursos hídricos, 
por isso estas áreas são tão necessárias para o bom funcionamento do ecossistema urbano. 

As áreas verdes presentes na microbacia do Bindá estão localizadas em dois trechos em 
ambas na margem esquerda do igarapé, a primeira está situada no Conjunto Mundo Novo na 
Zona Norte e compreende a área da nascente do igarapé do Bindá (Lat. 03°02’09.2’’S, 
Long.59°59’52.0’’W), a segunda está localizada no Conjunto Eldorado no Parque Dez (Lat. 03° 
05´14.0´´S, Long. 60° 01´17.9´´W), estas delimitações têm favorecido a preservação e 
conservação da nascente e dos recursos naturais nestes trechos, além de promover lazer e 
bem-estar para a população residente nas proximidades destas áreas.  
 A área verde existente na nascente do igarapé foi implementada pela SEMMA 
(Secretaria Municipal de Meio Ambiente) a fim de resguardar este ecossistema. A delimitação da 
área verde ocorre por meio de cercas. Além das cercas foram alocadas placas informativas 
sobre a delimitação da área, proteção ao Sauim-de-Manaus (Saguinus Bicolor), proibição de 
lançamento de lixo no local e desmatamento. Integrada a área verde, no limite leste, existem 
equipamentos públicos de recreação que foram construídos para que os moradores do conjunto 
Mundo Novo possam interagir e usufruir dos benefícios desta área. Por mais que existam estas 
delimitações, esta área passa por uma pressão antrópica significativa, fato evidenciado nos 
trabalhos de campo. A presença de resíduos sólidos se faz presente na paisagem, 
principalmente resíduos da construção civil produto da acelerada expansão urbana e 
consolidação desta área. 
 A segunda área verde identificada está situada no conjunto Eldorado no bairro do 
Parque Dez, a área possui um espaço público de lazer, o Passeio do Bindá, que ocupa parte da 
área verde e da área de preservação permanente do igarapé, mesclando vegetação nativa com 
um espaço público composto por quadra de esporte, pista de caminhada, parque infantil e praça 
(Rodrigues et al, 2009) A Resolução 369⁄2006 do CONAMA no seu inciso I do art. 2° ampara a 
implantação do passeio por se tratar de área verde de domínio público. De acordo com o autor 
este projeto trouxe muitos benefícios para a população local por tratar-se de uma área verde 
munida com equipamentos de lazer proporcionando melhoria na qualidade de vida da 
população. 
 
 A presente pesquisa tem acompanhado o uso e ocupação neste trecho, e constatado 
que o Passeio do Bindá muito tem contribuído para a conservação do ambiente e agregado 



qualidade de vida à população que reside e utiliza este espaço. Enquanto esta intervenção 
valoriza e contribui na manutenção da margem esquerda, a margem direita tem sido utilizada 
para expansão urbana na construção de condomínios de classe média, cujos empreendimentos 
não respeitam a distância mínima de 30 m do leito maior do curso d’água para ocupação. Apesar 
da manutenção e limpeza realizada pela prefeitura municipal, o lixo é uma realidade no local, 
resíduos sólidos, como pratos descartáveis, garrafas pet, sacolas entre outros são lançados na 
área verde e no igarapé.  
 A pesquisa verifica que é preciso ir além das delimitações destas áreas, se faz 
necessário a conservação destes espaços que muito contribui para o funcionamento do 
ambiente urbano e os ecossistemas que estão inseridos neste ambiente, esta conservação é de 
competência do poder público e da sociedade civil.  
 
 
5.3 Intervenções do PROSAMIM: 

 Desde 2006 o Governo do Estado do Amazonas tem investido na rede de igarapés de 
Manaus, através do Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus – PROSAMIM, 
promovendo o saneamento, o desassoreamento e a utilização racional do uso do solo às 
margens dos igarapés, com vistas à manutenção do patrimônio natural e melhoria das condições 
de vida da população envolvida. Com isto, institui um padrão de desenvolvimento socialmente 
integrado e um processo de crescimento econômico ambientalmente sustentável (PROSAMIM, 
2009). 
 O Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus é uma iniciativa pioneira do 
Governo do Estado Amazonas, que busca contribuir para a melhoria da qualidade de vida da 
população propondo um conjunto de ações integradas envolvendo as áreas de engenharia, meio 
ambiente, urbanismo, habitação, social e institucional. O Programa é desenvolvido em torno de 
três grandes eixos que se interligam e se complementam: Infraestrutura Sanitária; 
Sustentabilidade Social e Institucional e Recuperação Ambiental (PROSAMIM, 2009). 
 Na área de intervenção do PROSAMIM (bairro da União), há mais de 20 anos a 
comunidade local enfrenta fortes alagações e seus efeitos, considerada uma área de risco pela 
Defesa Civil do município. O governo do Estado do Amazonas incluiu o igarapé do Bindá no 
programa do PROSAMIM, para garantir melhorias na qualidade de vida da população residente 
neste trecho. A intervenção foi realizada em duas etapas: a primeira etapa corresponde à 
remoção de 230 famílias (SUHAB, 2008) que residiam às margens do igarapé e a segunda na 
implantação de infraestrutura.  
 Os moradores deste trecho de intervenção do PROSAMIM no Igarapé do Bindá 
localizado no bairro da União conviviam há cerca de 20 anos com fortes alagações, doenças de 
veiculação hídrica, falta de segurança e outras consequências por habitarem em área de risco, 
viviam de forma precária sem nenhuma infraestrutura e serviços básicos que atendesse as 
necessidades fundamentais para sobrevivência humana. Com o passar dos anos estes eventos 
foram se intensificando e há cerca de dez anos ganharam proporções alarmantes, 
principalmente pelas inundações que se intensificam no mês de abril pela alta taxa de 
pluviosidade presente neste mês (período mais chuvoso no município) e suas consequências 
ambientais, vale destacar que existem outros trechos na microbacia que estão inseridos neste 
mesmo quadro ambiental, como a comunidade Novo Mundo localizada na Zona Norte. 
 No decorrer da pesquisa foram observadas duas realidades distintas na microbacia 
hidrográfica do igarapé do Bindá no trecho de intervenção do PROSAMIM: a primeira realidade 
diz respeito à margem esquerda que passou por um processo significativo de intervenção com a 
retirada da maioria dos moradores que ocupavam esta margem, o aumento do rip-rap, abertura 
de vias de acesso e a instalação da rede de distribuição de energia elétrica. Entretanto, a 
intervenção nesta margem não ocorreu na sua totalidade, pois ainda existem moradores 



ocupando uma faixa localizada a dez metros de distância do igarapé onde vivem de forma 
subumana.  
 O principal fator que evidencia esta condição é a ausência de um sistema de 
esgotamento doméstico obrigando-os a lançarem os seus dejetos debaixo de suas casas 
(palafitas). No processo de intervenção na área, as ligações de esgotos existentes foram 
obstruídas, pois estas lançavam o esgoto doméstico diretamente no igarapé sem um tratamento 
prévio.  
 Na margem direita a realidade é outra. Os moradores desta margem em sua maioria não 
foram retirados, e ainda enfrentam algumas dificuldades como as inundações, já que as obras de 
infraestrutura, como o aumento do rip-rap não foram efetivadas. Apesar das questões acima 
levantadas, a análise dos dados obtidos por meio dos formulários mostra que houve ganhos 
sociais bastante significativos para os moradores que ainda residem ás margens do leito do 
igarapé do Bindá (trecho de intervenção do PROSAMIM). 
 Segundo Araújo (2009) a degradação ambiental urbana em decorrência da conduta e 
atividades lesivas ao ambiente natural remanescente e cultural (construído) torna-se cada vez 
mais presentes e visíveis no cotidiano das cidades brasileiras, a cidades estão expostas a toda 
sorte de impactos e agressões. Decorrente da intensa concentração populacional, os contínuos 
processos de urbanização e industrialização, não foram acompanhados de infraestrutura e 
serviços que atendesse a qualidade ambiental, alterando características do ambiente urbano, 
com prejuízos à sociedade, assim causando danos ambientais, tanto de ordem social e 
ecológica. Segundo Oliveira (1994) apud Araújo, (2009), considera-se dano ambiental qualquer 
lesão ao meio ambiente causada por ação de pessoa, seja ela física ou jurídica, de direito 
público ou privado. O dano pode resultar na degradação da qualidade ambiental, alterando as 
características do ambiente. 

 Os principais impactos ambientais negativos na microbacia do Bindá não diferem de 
outros lugares do Brasil, onde as ocupações espontâneas nas áreas de preservação 
permanente, o lançamento de resíduos sólidos e de esgoto in natura e a implantação de obras 
estruturais podem ser destacados, agredindo o meio em seus aspectos ecológicos e sociais. 

 

5.4 Obras Estruturais no canal principal da microbacia do Bindá: 

 

 As atividades humanas, nas últimas décadas, vêm sendo intensificadas nas bacias 
hidrográficas e como consequência sobre os canais fluviais, o homem tornou-se um agente 
geomorfológico. Vieira e Cunha (2005) salientam que as obras e mudanças efetuadas 
diretamente nos canais, realizadas com mais frequência nas últimas décadas, tem acentuado as 
mudanças nos processos fluviais, em especial nas áreas urbanas. Além de existir a mudança 
natural dos leitos fluviais pela sua própria dinâmica, associado a este processo o crescimento 
urbano torna-se uma variável significativa para a transformação dos rios, os cursos d’ águas 
urbanos têm sido transformados, perdendo suas características naturais. Park (1981) e Knighton 
(1984) apud Cunha (2003) mencionam dois grupos de mudanças fluviais induzidas pelo homem.  
 O primeiro grupo refere-se a modificações ocorridas diretamente no canal fluvial para 
controlar as vazões ou para alterar a forma do canal imposta pelas obras de engenharia, visando 
estabilizar as margens, atenuar os efeitos das enchentes, inundações, erosão ou deposição de 
material, retificar o canal e extrair cascalhos. Essas obras alteram de forma significativa a seção 
transversal, o perfil longitudinal do rio, o padrão de canal, entre outras modificações.  
 
 O segundo grupo são as modificações indiretas que resultam das atividades humanas, 
realizadas fora do canal, mas que modificam o comportamento de descarga e da carga sólida do 
rio. Estas atividades estendem-se para a bacia hidrográfica e estão relacionas ao uso do solo, 



podem ser citados os seguintes exemplos: a impermeabilização do solo, desmatamento e a 
urbanização, atividades que influenciam o sistema da rede de drenagem por isso a importância 
de se ter projetos de recuperação de igarapés que contemple a bacia hidrográfica na sua 
totalidade.   
 Estas obras de engenharia de intervenção de acordo com Canholi (2005) e Tucci (2003) 
são medidas estruturais que podem ser caracterizadas como medidas intensivas e extensivas, 
as medidas intensivas são de quatro tipos: de aceleração do escoamento: canalização e obras 
correlatas; de retardamento do fluxo: reservatórios (bacias de detenção/retenção), restauração 
de calhas naturais; de desvio de escoamento: tuneis de derivação e canais de desvio; e que 
englobem a introdução de ações individuais e ao controle de erosão do solo, ao longo da bacia 
de drenagem. As medidas extensivas correspondem aos pequenos armazenamentos 
disseminados na bacia, à recomposição de cobertura vegetal e ao controle de erosão do solo, ao 
logo da bacia de drenagem. 
 No decorrer de 2008 a 2012, foi presenciada a mudança das características naturais em 
alguns trechos do canal principal da microbacia do Bindá, medidas intensivas e extensivas foram 
identificadas principalmente no trecho de Intervenção do PROSAMIM, e em outros trechos do 
canal principal a medida intensiva já tinha sido realizada (Faculdade Nilton Lins e Comunidade 
Novo Mundo). Modificações indiretas e diretas foram contempladas na microbacia do Bindá no 
decorrer da pesquisa. 
 As obras de engenharia identificadas ao longo do canal principal foram medidas 
estruturais ou modificações diretas no canal que visa à aceleração do escoamento (canalização). 
As obras de canalização não contemplam as características naturais do leito e do canal principal, 
modificam de forma significativa as seções transversais e o perfil longitudinal do canal. Estas 
obras são utilizadas na tentativa de “recuperação” do igarapé Bindá, alterando a dinâmica das 
águas. Para Cunha (2009) o que falta é desenvolver novos modelos flexíveis de canalização que 
permitam a máxima utilização dos recursos hídricos, reduzindo a degradação ambiental. 
 A canalização na microbacia do Bindá é presente em alguns trechos como mencionados 
anteriormente realizadas tanto pela iniciativa privada e pelo poder público, a canalização é uma 
obra de engenharia realizada no sistema fluvial que envolve a direta modificação da calha do rio 
e desencadeiam considerados impactos no canal e na planície de inundação. Os processos de 
canalização consistem no alargamento e aprofundamento da calha fluvial, na retificação do 
canal, na construção de canais artificiais e de diques, na proteção das margens e na remoção de 
obstáculos no canal. (CUNHA, 2003; BOTELHO e SILVA, 2007).  
 A prática de canalização é exercida por décadas no mundo todo e particularmente no 
Brasil, voltada à implementação de galerias e canais de concreto, ao tamponamento dos 
córregos, a retificação de traçado e demais intervenções, tem por objetivo promover o 
afastamento rápido do escoamento e, ainda, o aproveitamento dos fundos de vale como vias de 
trafego, tanto laterais aos canais como por sobre os mesmos (CANHOLI, 2005). Fato presente 
no trecho de Intervenção do PROSAMIM na microbacia do Bindá. O município de Manaus tem 
acompanhado esta tendência embora existam estudos que comprove a ineficiência destas 
medidas, o PROSAMIM o programa de recuperação dos igarapés de Manaus tem consolidado 
estas medidas estruturais nos igarapés de Manaus, neste cenário a microbacia do Bindá está 
inserida. 
 Todas estas modificações e suas implicações podem ser contempladas na microbacia 
do Bindá. Os processos de canalização identificados no canal principal da microbacia do Bindá 
foram os seguintes: retificação, alargamento e aprofundamento da calha, rip-rap, revestimento 
do leito em alguns trechos e nas margens do igarapé, mas estas não são alternativas adequadas 
para controle de enchentes ou inundações, estas técnicas são impróprias, com efeitos 
prejudiciais ao ambiente, pois a passagem da draga, aprofundando o canal provoca o 
rebaixamento da base, além desta consequência citada, estas obras alteram a fisionomia natural 



do canal mudando o padrão de drenagem, reduzindo o comprimento do canal, com a perda dos 
meandros, além de aumentar a carga sólida, acarretando assoreamento do curso d’água. 
 A redução na sinuosidade do canal fato evidenciada quando realizado a caracterização 
morfométrica  da microbacia do Bindá, onde o índice obtido de sinuosidade foi de 1,02, com este 
índice constatou-se que obras estruturais visualizadas em campo tem ocasionado uma mudança 
significativa na rede de drenagem da microbacia do Bindá. Christofoletti (1981) salienta que 
quando o canal, em virtude da dinâmica fluvial, apresenta lineamento com curvaturas, com 
índice de sinuosidade situado entre 1,1 e 1,5, pode ser considerado sinuoso. De acordo com o 
autor esta categoria surge como transicional entre os canais retos e os meandrantes, e à medida 
que as curvas vão se tornando regulares, frequentes e de amplitude similar o padrão distancia 
do retilíneo e aproxima-se do meândrico. Sabe-se, entretanto, que a sinuosidade dos canais é 
influenciada pela carga de sedimentos, pela compartimentarão litológica, estruturação geológica 
e pela declividade dos canais. Dessa forma o canal principal da microbacia do Bindá é um canal 
transicional, mas vale ressaltar que este índice encontrado não corresponde a sua geomorfologia 
natural, mas é decorrente das ações antrópicas que alteraram sua fisionomia natural em alguns 
trechos por meio das obras de engenharia. 

 

5.5 Desmatamento da mata ciliar: 

 Mata ciliar é a formação vegetal localizada nas margens dos rios, córregos, lagos, 
represas e nascentes. A mata ciliar também é conhecida como mata de galeria, mata de várzea, 
vegetação ou floresta ripária. A área que abrange a mata ciliar é considerada pelo Código 
Florestal Federal como APP – “área de preservação permanente”, Lei 4.777/65, as matas ciliares 
possui diversas funções ambientais, como: filtros naturais, retendo defensivos químicos 
agrícolas, poluentes e sedimentos que seriam transportado para o leito dos cursos d´água 
afetando diretamente a quantidade e a qualidade da água e consequentemente a fauna aquática 
e a população humana, além de ser a principal fonte de nutriente e energia no ecossistema 
aquático, outra função ecológica que as matas ciliares desempenham é de serem corredores 
ecológicos ligando fragmentos florestais e, portanto, facilitando o deslocamento e o fluxo gênico 
entre as populações de espécies de animais e vegetais. 
  O artigo 2 ° da Lei Federal 4.777/65 regulamenta que a extensão da mata ciliar deve ser  
preservada de acordo com a largura do rio, lago, represa ou nascente. Mas o que é identificado 
nos trabalhos de campo é a supressão das matas ciliares em alguns trechos da microbacia 
hidrográfica do Bindá em especial para ocupação de assentamentos urbanos precários. Além da 
supressão da mata ciliar e as consequências deste desmatamento, a pesquisa constata o 
descumprimento da lei tanto pelo poder púbico quando faz intervenções em alguns trechos que 
não contemplam este ecossistema, quanto pela sociedade civil em que insiste ocupar estas 
áreas.  
 Scartazzini et. al. 2005 apud Cavicchioli et.al (2010) afirmam que é notória a ocupação 
das áreas de matas ciliares que representam importante função na proteção dos recursos 
hídricos e contenção de erosão. Os autores ainda afirmam que a criação destas leis e políticas 
voltadas à proteção destas áreas não garantem sua eficaz proteção, como foi presenciado no 
desenvolvimento deste trabalho.O poder público quando realizou intervenções na microbacia do 
Bindá na sua maioria não levaram em consideração as matas ciliares. Construções de 
engenharia, dragagens, a falta de fiscalização e o estímulo de alguns políticos em oferecer 
serviços e infraestrutura à comunidade, promovem a consolidação destas ocupações, como 
identificado na área de estudo. Quando há possibilidade de recuperar estas áreas a negligência 
também é notória pelo poder público. 
 A iniciativa privada também contribui para a retirada da mata ciliar, como pôde ser 
observado no Campus da Universidade Nilton Lins onde a mata ciliar foi suprimida dando lugar a 



gramínea e outras espécies que não condiz ao ambiente de várzea, pouco contribuindo para 
estabilidade das margens. Outro agravante tem sido a degradação das matas ciliares por meio 
das limpezas realizadas pela prefeitura de Manaus no igarapé. O MPF/AM (2009) entrou com 
ação civil pública na Justiça Federal para evitar a degradação nas áreas de preservação 
permanente às margens dos igarapés de Manaus, que estavam sendo dragados e tendo a 
vegetação protetora retirada pelas técnicas empregadas na limpeza do canal. 

É importante ressaltar que existem trechos do igarapé que estão inseridos no Programa 
de Recuperação de Áreas Permanentes previsto no plano diretor do município. Segundo a 
Secretária Municipal do Meio Ambiente – SEMMA (2008), o Plano de Proteção às margens dos 
cursos d’água tem identificado a situação das áreas de preservação permanente dos igarapés na 
área urbana para promover a recuperação das mesmas, onde possível. Neste contexto a 
SEMMA atua com duas estratégias no município de Manaus. A primeira estratégia está 
relacionada à implantação de Corredores Ecológicos que promovem à conexão de diferentes 
áreas protegidas e a segunda a implantação de corredores de proteção e parques lineares ao 
longo dos igarapés, este projeto foi idealizado para recuperação da mata ciliar do igarapé do 
Bindá. 

O Parque Linear do Igarapé do Bindá foi planejado no trecho do curso d’água 
compreendido entre a Av. Nilton Lins e o Bairro da União, onde as margens ainda não se 
encontram ocupadas, mas bastante degradadas. O projeto do parque linear ocupa a área de 
preservação permanente do igarapé e prevê a recuperação da mata ciliar em uma faixa de no 
mínimo 20 m de largura e a possibilidade de implantação de um espaço público nos 10 m 
restantes, onde a arborização será menos densa, permitindo a implantação de ciclovia e/ou pista 
de caminhadas em material permeável, espaços com equipamentos para ginástica e áreas para 
contemplação do igarapé com bancos e parquinhos infantis. Todos os equipamentos deverão ser 
integrados a projeto de arborização e não deverão promover a impermeabilização do solo em 
uma área superior a 5 % do terreno. 
  Embora aprovado, o projeto Parque Linear ainda não foi implantado na área de estudo. 
Iniciativa do poder público para a implementação deste projeto se faz necessário e a sociedade 
deve cobrar esta obra já que é possível a recuperação neste trecho.  
 Além de áreas que precisam ser recuperadas, existem áreas ainda de mata ciliar que 
devem ser preservadas e conservadas. As políticas de preservação e conservação não são 
muitas vezes consideradas importantes para os governos. Na cidade de Manaus não se 
presencia grandes programas e mobilização de preservação das matas ciliares, o que se 
presencia no município são estratégias de recuperação superficiais e que não contemplam as 
reais necessidades do ambiente, como plantar 60 mil mudas ao longo dos igarapés de Manaus 
na semana do meio ambiente. Iniciativas como estas são necessárias, mas não suficientes para 
resguardar estas áreas, é preciso mudar as ações de intervenções do poder público e a 
sociedade precisa ter responsabilidade ambiental. Faz-se necessário recuperar, mas o mais 
importante é preservar e conservar estas áreas que precisam ser resguardadas. 
  Outro fato que pode atravancar a recuperação é o custo elevado para restaurar e muitas 
vezes não há possibilidade de recuperação. Vale ressaltar que nestas mobilizações só é levado 
em consideração à cobertura vegetal e muitas vezes a recomposição não é realizada com 
espécies nativas. Não se pode resumir a simples recomposição vegetal e pensar que está sendo 
feita a recuperação, é preciso ter a noção da totalidade e complexidade destas áreas que 
engloba a fauna terrestre e aquática, qualidade da água, vegetação primária, entre outras 
variáveis que estão interligadas e precisam ser priorizadas quer seja na preservação quanto na 
recuperação. Se não ocorrer uma mudança de atitude, no período de dez anos a prefeitura 
estará fazendo mais uma campanha de plantio de mudas na semana do meio ambiente nos 
igarapés de Manaus em locais onde a vegetação poderia ter sido previamente preservada, 
contemplando os aspectos ecológicos e sociais locais. 



 
5.6 Assoreamento: 
 
 A bacia hidrográfica naturalmente produz uma quantidade de sedimentos transportada 
pelos rios devido às funções naturais do ciclo hidrológico. Segundo o dicionário de Geociências 
(2009) assoreamento é o nome técnico que se dá ao processo acelerado de deposição de 
sedimentos detríticos em uma área rebaixada (área de sedimentação). Do ponto de vista 
geológico a sedimentação é um processo natural, decorrente da erosão. No entanto sua 
aceleração, devido a fatores antrópicos, resulta em uma série de efeitos indesejáveis no meio 
ambiente. Reserva-se o termo assoreamento para a sedimentação acelerada por processos de 
ocupação do espaço geográfico pelo homem, com suas atividades decorrentes: desmatamento, 
pecuária, agricultura, mineração, urbanismo, etc. 
 As extremas mudanças no uso do solo têm influenciado nas alterações da dinâmica 
fluvial, fornecendo volume de vazão e/ou carga excessiva de sedimentos para os rios e canais 
(CUNHA, 2009). As consequências de um leito assoreado são as seguintes: a intensificação das 
enchentes, elevação do talvegue provocando a inundações e desequilíbrios ambientais que 
afetam a fauna e a flora. De acordo com Tucci (2003) existem dois tipos de sólidos encontrados 
no ambiente fluvial o primeiro é referente os sedimentos gerados pela erosão devido ao efeito da 
precipitação e do sistema de escoamento e o segundo os resíduos sólidos produzidos pela 
população. A soma destes dois componentes é chamada de sólidos totais. 
 O assoreamento foi identificado ao longo do canal principal da microbacia onde foram 
identificadas áreas que acumulam e formam depósitos de resíduos no leito do igarapé. Os 
sedimentos foram identificados em grande quantidade no canal é são resultado do 
desmatamento, e principalmente da retirada da mata ciliar para implementação de edificações, 
vias de circulação e outras medidas indiretas que afetam o sistema fluvial. A carga de 
sedimentos é tão significativa que na Comunidade Novo Mundo os moradores tem utilizados 
este material presente nas margens e no leito do canal principal para venda e uso na construção 
civil. 
 Os resíduos sólidos, também estão presentes na paisagem, e inclui resíduos da 
construção civil, sacolas plásticas, pet’s, computadores e móveis, embora exista o serviço de 
coleta de lixo. Este foi um dos itens indagados e comprovados empiricamente pela pesquisa, a 
existência ou não do serviço de coleta de lixo. Os moradores confirmaram a existência do 
serviço de coleta pela prefeitura, além de terem sido identificados pontos de coleta existentes 
nos bairros. Entretanto, a população do entorno e aquela que vive as margens do igarapé 
continuam a lançar os seus resíduos no curso d’água. De acordo com o Projeto Geo Cidades 
(2003) “Manaus tem a maior parte de seu lixo coletado direta ou indiretamente, mas um volume 
significativo é queimado ou lançado em terrenos baldios e corpos d’água, constituindo um dos 
principais problemas ambientais da cidade”. 
 Outro fator que tem intensificado o processo de assoreamento no igarapé do Bindá tem 
sido a técnica empregada na limpeza do igarapé pela prefeitura de Manaus, pois tem 
desestabilizado as suas margens. No trabalho de campo foi observada a técnica empregada 
pela prefeitura, onde uma retroescavadeira entra no leito, remove o material residual e o 
depositam as margens do igarapé. O que se observa é que em um posterior evento de chuva 
intensa este material retorna ao canal intensificando o processo de assoreamento no leito. Tais 
técnicas aplicadas têm acelerado o processo de erosão das margens dos igarapés do Bindá. 

5.7 Lançamento do esgoto in natura:  

 

 Botelho e Silva (2007) afirmam que no ambiente urbano, não só a dinâmica das águas é 
alterada, mas, em geral, sua qualidade encontra-se comprometida. Uma das principais fontes de 



poluição nas áreas urbanas em cursos hídricos no Brasil é o lançamento de esgoto in natura.  Há 
uma carência do saneamento básico nas cidades brasileiras, que transforma praticamente todos 
os córregos urbanos em condutores de esgoto a céu aberto. 
 Segundo os dados da ultima Pesquisa Nacional de Saneamento Básico (PNSB, 2008) 
realizadas pelo IBGE (2010), dos 5.507 municípios brasileiros menos de 1/3 dos municípios 
fazem tratamento de esgoto apenas 28,5% dos municípios brasileiros com esgotamento por rede 
geral fazia tratamento de esgoto (pelo menos um distrito do município tratava o esgoto coletado, 
mesmo que parte dele).  As regiões que mais possuem tratamento de esgoto são as regiões 
Sudeste, Centro- Oeste e Sul e as regiões que menos tratam seus esgotos são as regiões 
Nordeste e Norte.  Cerca de 70% dos municípios do Brasil ampliaram ou melhoraram o sistema 
de esgotamento com exceção da região Norte, cujo percentual de ampliações e melhorias 
reduziu (de 53,1% para 48,3%), o estado do Amazonas possui um dos índices mais baixos, 
cerca de 4% de tratamento de esgoto. 
 As principais consequências da ausência de disposição final do esgoto e tratamento são 
danos ambientais (sociais e ecológicos). A população torna-se mais vulnerável a doenças de 
veiculação hídrica, tais como infecções diarreicas (principal causa de mortalidade em crianças de 
até 5 anos) e parasitárias, dengue e leptospirose, entre outras, a falta deste serviço gera 
poluição e degradação ambiental, de maneira especial nas principais aglomerações urbanas, 
onde há maior concentração populacional e onde os processos de urbanização muitas vezes 
ocorrem de forma espontânea (invasões).  Manaus está inserido neste contexto quando se trata 
de tratamento de esgoto, tendo a maior parte de seus dejetos domésticos e industriais lançados 
nos igarapés de forma in natura, a cada ano o nível de poluição hídrica se torna um agravante na 
qualidade das águas urbanas. 
 A microbacia hidrográfica do Bindá encontra-se fragilizada pela poluição causada por 
esgoto doméstico. Ao longo do canal principal foram identificado lançamento de esgoto in natura 
no leito do igarapé prejudicando a qualidade da água. Outro agravante é que apenas duas ETE’s 
(estações de tratamento esgoto) foram detectadas ao longo do canal principal, uma de 
responsabilidade da iniciativa privada e outra pelo poder público municipal. A primeira encontra-
se localizada ma Universidade Nilton Lins no bairro Parque da Laranjeira, e trata apenas o 
esgoto do hospital universitário localizado no campus. A segunda estação de tratamento está 
localizada no conjunto Eldorado no bairro do Parque Dez, contudo a estação de tratamento não 
funciona,ocorrendo o lançamento de matéria orgânica (esgoto doméstico) no leito do igarapé, 
afetando a qualidade da água. 

 

Considerações Finais. 

Este trabalho confirmou as ações do homem sobre o ambiente e suas consequências 
nos cursos d´água da microbacia do Bindá, ressaltando os aspectos ecológicos, sociais e 
políticos na configuração do espaço urbano neste recorte espacial (microbacia). Estas ações são 
contempladas na paisagem urbana, onde é possível evidenciar o momento histórico, econômico 
e social. 

A pesquisa considera o homem como um agente geomorfológico do espaço urbano, 
quer seja no âmbito político por meio de ações intervenientes em canais fluviais urbanos no 
município, ou no âmbito social por meio das ações da sociedade nas diversas formas de uso e 
ocupação do solo urbano, caracterizadas por um dinamismo evidenciado durante os anos de 
pesquisa e análise.  

Este trabalho constatou que as ações antropogênicas não levam em consideração o 
ambiente na sua totalidade e complexidade, ou seja, não consideram os aspectos sociais e 
ecológicos. Conhecimento científico, leis e técnicas que contemple a dinâmica do ambiente já 
estão disponíveis para a gestão de recursos hídricos urbanos, mas os modelos implementados 



continuam a ser os mesmos sem nenhuma superação, como: canalização, desmatamento da 
mata ciliar, lançamento de esgoto in natura, liberação de áreas de APP para ocupação, 
impermeabilização, abertura de vias de acesso, margens e leitos concretizados, falta de 
fiscalização do poder público. A continuidade desta pesquisa visa, atualmente, ampliar esta 
discussão por meio da abordagem do pensamento complexo e da percepção que os moradores 
têm em relação a bacias hidrográficas urbanas. 
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