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INTRODUÇÃO 

As bacias hidrográficas são hoje importantes ferramentas de planejamento ambiental no 

espaço urbano, pois, permitem avaliar de forma clara os agentes degradadores dos rios urbanos nas cidades 

brasileiras que interferem na dinâmica hidrológica e social dos mesmos. Como as chuvas são cada vez mais 

intensas no Brasil a cada ano a fragilidade dos problemas decorrentes da falta de infraestrutura sanitária 

principalmente nas grandes cidades vê  graves problemas de degradação ambiental. 

Neste contexto este trabalho pretende mostrar as vantagens da utilização de bacias 

hidrográficas como recorte espacial em análises ambientais e paisagísticas, com aplicação direta no 

planejamento e gestão de cidades. Com referência a este tema, é pertinente mencionar que o processo de 

urbanização das cidades brasileiras promoveu alterações radicais no sistema ambiental das bacias 

hidrográficas, a Microbacia do Quarenta, é um exemplo típico desse processo na cidade de Manaus. Todas 

as bacias hidrográficas, situadas na área urbana da cidade estão cadastradas como Áreas de Preservação 

Permanente (APPs) segundo os institutos Estaduais (IPAAM) e Secretária Municipal de Meio Ambiente 

(SEMMA), e de forma indireta no Código Florestal brasileiro, todavia, a maior parte dessas bacias apresenta 

elevados índices de desmatamento e concentração populacional refletindo sérios prejuízos socioambientais, 

como enchentes, processos erosivos e poluição hídrica, fatores que a cada dia tornam-se traços comuns na 

paisagem dos igarapés da cidade. Definir critérios e indicadores ambientais, por meio de um planejamento, 

que gerencie as bacias é fundamental para reduzir esses problemas. 
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OBJETIVOS 

Este trabalho pretende mostrar as vantagens da utilização de bacias hidrográficas como 

célula natural de gestão e planejamento ambiental nas cidades brasileiras, em especial na cidade de 

Manaus. Discutir também a desconexão entre os atores institucionais que formularam a legislação 

ambiental e hídrica para as bacias hidrográficas urbanas e, como essas desarticulações influenciam na 

construção dos impactos socioambientais nessas áreas.  

 

 

METODOLOGIA 

O município de Manaus1 está localizado na mesorregião da Amazônia central e na 

microrregião do médio amazonas na Região Norte do Brasil, no setor central da bacia Amazônica, sua 

geomorfologia local é representada por um baixo planalto que se desenvolve na margem esquerda do Rio 

Negro, compondo na paisagem a zona de confluência deste rio com o Rio Solimões, onde se inicia o 

complexo sistema hidrográfico do caudaloso Amazonas.  

Localização da área de estudo: 

 

 
Figuras 1 e 2: Localização da rede hídrica do município de Manaus e Área de Estudo. 

Fonte: Olivaldo, técnico da SEMMA (Secretária Municipal de Meio Ambiente). 
 

As coordenadas geográficas desta localidade são: 03º08’ S e 60º00’ W à altitude de 

21m acima do nível do mar. A estrutura geológica é caracterizada pela Formação Alter do Chão, de idade 

Cretácea. O período Holoceno está representado por depósitos aluvionares ao longo dos rios e igarapés. Sua 

área urbana se estende por 377 Km
2

, correspondendo a apenas 3,3% do território municipal, com uma 

população de aproximadamente 1.646.602 segundo ultimo censo demográfico2.  

                                                            
1 Fonte: GEOMANAUS, 2002. 
2 Dados extraídos do IBGE, 2007. 
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Neste sentido a bacia do Educandos se encontra totalmente em perímetro urbano e nas 

áreas centrais da cidade ela tem sido a mais degradada socioambientalmente. Como as dimensões hídricas 

da região são enormes se delimitou a Microbacia do Quarenta e mais pontualmente uma área de 5km2 que 

compreende um trecho da bacia ao lado do Studio 5 Mall onde há uma grande concentração de comércios, 

indústrias e moradias, que se estende até a Secretaria Estadual de Educação (SEDUC - Japiim), onde 

tentaremos perceber as dinâmicas que se fazem na construção deste território. E nesta proposta se analisou 

também a legislação ambiental e hídrica nas esferas Federal, Estadual e municipal em Manaus para entender 

apriori como são instituídas e se sua aplicação condiz com a realidade da cidade. 

Nesse espaço reside aproximadamente segundo o IBGE 1.000 pessoas segundo o 

censo populacional 2007, um canal de drenagem de 8m de largura e 1m de profundidade aproximadamente 

uma vegetação ciliar predominante apesar da poluição hídrica visível. Foram aplicados ainda 50 

questionários com perguntas fechadas e abertas que nos norteou alguns questionamentos, isso não 

significou desprezo às informações relevantes que os moradores destacaram nos seus relatos como aqueles 

relevantes ao objetivo do trabalho. A amostragem para coleta destas informações em campo se deu numa 

amostragem de 5 em 5 casas. Esta pesquisa fora realizada no período de 2008 até a presente data. 

  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Para analisarmos a relação da construção da paisagem em relação à política Nacional e 

Estadual de recursos hídricos e os empreendimentos comerciais atores explicitados dos impactos 

ambientais é pertinente sinalizamos os parâmetros legais (legislação ambiental e hídrica), pois como foi 

visto na área a uma desconexão entre a legislação federal, estadual e municipal configurando um dos fatores 

para a degradação socioambiental e hídrica nesta microbacia.  

Quando analisamos a legislação Municipal (lei Orgânica do município de Manaus) e a 

Estadual (no 2.712, de 28/12/2001) deixa claro alguns impencílios legais, pois os municípios fiscalizam e os 

Estados regulam e outorgam os diversos usos. Os municípios através dos planos diretores instituídos pelo 

Estatuto das Cidades, Lei 10.125 de 2001, indica que as margens das bacias hidrográficas são Áreas de 

Preservação Permanentes (APPs) no espaço urbano. No entanto a aplicabilidade na cidade quando já está 

estabelecida à ocupação dessas áreas por moradores fica inviabilizada a ação por parte do estado. 

  A lei no 4.771 de 1965 que trata da proteção dos rios nesses áreas, se for aplicada a 

estes empreendimentos e moradores, verificar-se-á que todos ocupam áreas classificadas de  APPs em 

perímetro urbano, pois este igarapé possui largura média neste setor de 8,0 a 8,5 metros de largura a área a 

ser protegida no mínimo 30 metros na margem direita e esquerda na sua planície de inundação. Se formos 

considerar esses parâmetros todos estão irregulares, uma vez que estão dentro desta linha limite de 
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proteção. Todavia, valendo-se de alguns critérios da legislação estadual e dos planos diretores municipais, 

essas empresas se instalaram nesta microbacia por motivos que agora pretendemos explicitar. A lei no 

9.433/97 estabelece a Política Nacional de Recursos Hídricos prevê no Art. 1o inciso VI, que a gestão dos 

recursos hídricos deve ser descentralizada e contar com a participação do poder público, dos usuários e da 

comunidade. 

Ainda sobre este tema o art. 3o inciso IV Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH), 

prevê a articulação do planejamento dos recursos hídricos com as empresas e usuários e, com os 

planejamentos regional, estadual e nacional. Nesta perspectiva, o Estado do Amazonas regulamenta a lei 

estadual de planejamento e gestão dos recursos hídricos em 2001. Para Tucci (2007) estas propostas 

devem ter como intuito a criação de uma política de gestão participativa e descentralizada quanto à gestão 

dos recursos hídricos. 

Podemos destacar apriori que as causas da contaminação hídrica e dos processos 

erosivos oriundos da ocupação urbana são incentivadas principalmente pelas políticas públicas adotadas 

pelo governo nas três esferas, pois, o planejamento dessas áreas (principalmente as margens dos córregos 

urbanos), há um desconhecimento dos órgãos envolvidos quanto ao planejamento e gestão das bacias 

hidrográficas como sua dinâmica hidrológica e principalmente no que se refere à legislação ambiental, este 

ultimo não se faz presente em nenhum planejamento ambiental dessas áreas nas intervenções por parte dos 

governos (estadual e municipal) no estado do Amazonas. 

Quando associamos esta relação a uma perspectiva de construção e apropriação destas 

áreas fica visível que os moradores e os empreendimentos comerciais estão nesses territórios em busca de 

benefícios quer seja de ordem econômica (comércios) ou social (trabalho). 

Alguns dados informais foram extraídos em conversas com os moradores que logo nos 

relataram que com as obras de retificação do canal próximas ao DB Distrito no Igarapé do Quarenta em fins 

do mês de setembro 2009, vem gerando grande transtorno desde o início de novembro, pois a poeira no 

local e as enchentes frequentes depois do início das obras têm causado transtornos e perdas financeiras. 

Um dado importante para referendar esse contexto fora que no final de novembro a obra 

nessa parte do córrego foi embargada pelo Ministério Público pelo fato de estar gerando muitos transtornos 

aos moradores do local, como para alguns empresas e comércios da área. Depois do inicio das obras toda 

vegetação ciliar fora retirada isso tem aumentado o número de animais e insetos invadindo as casas e os 

comércios do local. 
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Figuras 3, 4, 5 e 6: Área de conflito legal e impactos socioambientais. 

Fonte: Oliveira, 2010. 
 

Diante a estes fatos podemos entender quão importante é a aplicação do Planejamento 

e Uso do Solo Urbano instituído pelo Estatuto das Cidades e posteriormente implantado pelos Planos 

diretores municipais. Isso não é tudo, mas, sua aplicabilidade e monitoramento podem ser ferramentas 

eficazes as essas intervenções nos canais de drenagem urbana. Desta forma, compreender como esses 

espaços são construídos se torna imprescindível uma vez que os moradores residentes as margens são 

apenas o visível desta degradação. 

 

CONCLUSÕES 

Deste modo podemos compreender que os impactos ambientais visíveis nas paisagens 

mais que um problema ambiental são também de ordem social. Nesta perspectiva ações públicas 

associadas à participação da sociedade na construção de alternativas para mitigar esses impactos 

ambientais se torna fundamental, uma vez que estes últimos é que irão sofrer as consequências desta 

degradação socioambiental. Sendo assim as bacias hidrográficas se constituem em importante ferramenta 

de análise integrada entre os processos naturais e sociais, haja vista que está unidade de análise explicita 

no tempo e no espaço a construção da paisagem e seus respectivos modeladores.  
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