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INTRODUÇÃO 

O Brasil nas ultimas décadas convergiu para uma grande concentração urbana, gerando 

varias metrópoles como é o caso de Manaus. Com isso, acentuaram-se os desníveis sociais decorrentes de 

condições de vida sub-humanas que afetam a maioria das populações metropolitanas: as más condições de 

trabalho e habitação, o desemprego e os riscos para a saúde. 

O Parcelamento do Solo Urbano (loteamento) é uma atividade que tem sido responsável 

pelo comprometimento da qualidade ambiental e segurança da qualidade de vida da população (ANDRADE, 

2005). Casos de desabamentos de moradias, enchentes, assoreamento e poluição de cursos d’água, 

destruição de cobertura vegetal nativa, desenvolvimento de processos erosivos, dificuldade de acessos a 

serviços, equipamentos e infraestrutura básica, são conhecidos (SILVA, 1981;  EROSTEIN, 2000). 

O processo de ocupação urbana no espaço territorial da Área de Proteção Ambiental 

Tarumã/Ponta Negra, na cidade de Manaus, é um típico exemplo de ocorrência da desordem urbana com a 

conseqüente geração de problemas socioambientais. Projetos de loteamentos de portes variados, 

destinados a implantação de complexos habitacionais, são implantados sem considerar aspectos básicos do 

ponto de vista ambiental.   

Assim, estudos são necessários para embasar a definição de diretrizes de uso e 

ocupação do solo, apontando as potencialidades e fragilidades do meio físico e os padrões de regularização 

dos loteamentos.  
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OBJETIVO 

Identificar os impactos ambientais provocados na fase de implantação e operação de 

loteamentos na APA, visando propor adequação nos procedimentos de licenciamento ambiental da 

atividade, junto aos órgãos ambientais.  

 

 

METODOLOGIA 

A área de estudo (Figura1) localiza-se a sudoeste da APA da Ponta Negra/Tarumã, 

inserida na Micro-Bacia do Tarumã. Ocupa uma área total de 22.698,84 hectares, o que corresponde a 1,9% 

da área do município e perímetro de 86.424,53 m e abrange as áreas urbana, de transição e rural do 

município de Manaus. A Área Urbana da APA é formada por 2 (duas) Macrounidades e 8 (oito) Unidades de 

Estruturação Urbana – UES (Figura 2).  

A metodologia utilizada tomou como base a sistematização de dados técnicos a partir 

de pesquisa documental e bibliográfica de estudos já existentes na APA, com levantamento de todos os 

processos de loteamentos existentes na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano – SEMDURB, 

Secretaria Municipal de  Meio Ambiente – SEMMA e Instituto de Proteção Ambiental do Estado do 

Amazonas- IPAAM. em fase de licenciamento para atividade de Loteamentos Urbanos.  
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Figura 1. Localização da Área objeto do estudo, em relação a  APA da Ponta  Negra/Tarumã  
 

A análise considerou a real situação em que se encontra a APA da Tarumã/Ponta Negra, 

tomando como base o porte segundo área útil, de forma a caracterizar toda área direta e indiretamente 

afetada através dos estudos dos componentes ambientais (Meio Físico, Biótico e Antrópico) (Figura 2).  

 
 

 

 

ÁREA URBANA DA APA TARUMÃ /PONTA NEGRA 

(OBJETO DO ESTUDO) 

 

  
ÁREA Urbana da APA : 9.306,47 ha 

Correspondente a 41% da área total da APA 

 

Área Total da APA : 22.698,84 ha 

Perímetro: 86.424,53 m 
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Figura 2.Localização da Área objeto do estudo, em relação a  APA da Ponta  Negra/Tarumã 

Fonte: Plano Diretor 2002 
 

A identificação e descrição das atividades impactantes relacionadas aos 4 loteamentos 

foram feitas com base nas consultas bibliográficas específicas (Maia, 1996; CÂNTER, 1996). Para 

identificação e caracterização qualitativa, bem como explicitar analiticamente os impactos ambientais, foi 

utilizado o “check-list” descritivo. Após a listagem dos impactos, para facilitar sua avaliação e posterior 

discussão, foi utilizado o método da “Matriz de Leopold”. Os loteamentos identificados, após levantamento 

nos órgãos ambientais e em campo, foram georreferenciados no softwere ARCGIS 9.3 e espacializados em 

imagem de alta resolução, sensores Quickbird, formando um mosaico de loteamentos que auxiliaram a 

identificação dos mesmos no trabalho de campo.  A validação dos dados de campo juntamente com os 

dados georreferenciados, geraram mapas temáticos (hidrografia,  relevo e vegetação), de modo que, 

possibilitou explicitar os impactos causados com a implantação dos loteamentos. Para os estudos 

geotécnicos foi realizado pesquisa no laboratório de Geoprocessamento do IPAAM, de dados cartográficos, 

fotografias aéreas, imagens de satélites LANDSAT 5, QUICKBIRD, para levantamento da cobertura vegetal, 

visando análise da evolução temporal do desmatamento na área Urbana da APA, nos anos de 2001, 2006 e 

2008.  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O método da listagem de controle (check-list) identificou 32 impactos ambientais, 

independente do Porte do loteamento, sendo 24 (vinte e quatro) representados por impactos negativos, 

correspondente a 75% dos mesmos.  Em termos do número de atividades impactantes, os atributos com 

maior capacidade modificadora do meio ambiente foi no meio físico, pois apresentou 16 (dezesseis) 

impactos, correspondente a 50% de todos os impactos detectados em todas as fases de implantação, 

enquanto que o meio biótico apresentou 6 (seis) impactos, correspondentes a 18,75% e o meio antrópico  10 

(dez) impactos, correspondente a 31,25%. Todos os impactos identificados podem ser mitigados, conforme 

o caso.  Por se tratar de um estudo que sistematizou o perfil impactante do empreendimento denominado de 

"loteamentos", este trabalho pode ser utilizado como referencial teórico para nortear o seu processo de 

licenciamento ambiental nos órgãos competentes, no Estado do Amazonas, bem como serve de subsídios 

para elaboração de Plano de Gestão da UC, denominado Área de Proteção Ambiental – APA. 

Para seleção de amostras de pixels das classes, levando-se em consideração a área 

total da  APA,  dando subsidio a quantificação de cada classes, dentro da área de interesse que é Área 

Urbana da referida APA, afim de verificar a dinâmica de desmatamento dentro APA (Gráfico 1). 
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Gráfico 1 - Comparativo do desflorestamento na APA, anos 2001, 2006 e 2008. 
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A classificação supervisionada foi realizada na Área Total da APA, possibilitando 

calcular a dinâmica e o processo espaço-temporal de desflorestamento, dando subsídio para análise da área 

objeto de estudo que é a sua Área Urbana (Figura 03). 

 

 
Figura 3. Classificação Supervisionada da dinâmica de desflorestamento na APA 

 

Considerando os valores resultantes das taxas de desflorestamento, observou-se que a 

evolução, teve seu maior pico no período de 2001 a  2006, no intervalo de seis anos,  com uma taxa de 

desflorestamento de 59,24% em relação a área total da APA e incremento 16,92% no período de 2001 a 

2006, com índice de evolução no desflorestamento de 66,14%, resultando em um percentual de redução da 

cobertura vegetal de 22,62% 

No período de 2006 a 2008, a taxa de desflorestamento em relação a área total da APA 

foi de 63,26%. Porém, em relação ao período analisado, houve uma redução, com incremento de apenas 

6,36% e índice de evolução de 59,78%. Apesar da redução no incremento, o desflorestamento é considerado 

grande em relação ao período anterior, tendo em vista que o período analisado teve um  intervalo de tempo 

de apenas dois anos, com um percentual de redução de cobertura vegetal 11,53% (Gráfico 2).  



Impactos Ambientais provocados pela Implantação de Loteamentos Urbanos na Área de Proteção Ambiental Tarumã/Ponta Negra no 
município de Manaus-AM 

Anais do I Seminário Internacional de Ciências do Ambiente e Sustentabilidade na Amazônia. 8 

TAXA DE DESFLORESTAMENTO NA APA TARUMÃ-PONTA 

NEGRA - ANOS 2001, 2006 e 2008
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Gráfico 2- Taxa de Desflorestamento na APA 
 

Observou-se que o incremento do desflorestamento na Área Urbana da APA, teve maior 

evolução no período de 2001 a 2006, com percentual de 20,86%, tendo em vista o longo espaço de tempo 

de análise das imagens, porém o incremento compreendido no período de 2006 a 2008, foi bastante 

expressivo com um percentual de evolução de 15,07%, considerando que a análise das imagens teve uma  

diferença de apenas 2 (dois) anos de espaço de tempo. 
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Gráfico 3. Taxa do desflorestamento na Área Urbana da APA 

 

Com a análise dos dados de desflorestamento na área Urbana da APA, é possível 

verificar uma redução de 53,26% na Cobertura Vegetal no período compreendido de 2001 a 2008. Na análise 

da evolução do desflorestamento na Área Urbana da APA, constatou-se que os principais vetores de 

desflorestamento foram: exploração de produtos minerais para emprego imediato na construção civil, 

culturas agrícolas, atividades supressão vegetal para instalações industriais, bem como invasões de áreas, 

além dos loteamentos foco desta pesquisa.   
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