
0 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

DEPARTAMENTO DE APOIO A PESQUISA 

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS FLUTUANTES NO IGARAPÉ DO 

PASSARINHO: MANAUS-AM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 José Carlos Santos de Souza,Voluntário 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANAUS 

2012 

 

  

 



1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS FLUTUANTES NO IGARAPÉ DO 

PASSARINHO: MANAUS-AM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

DEPARTAMENTO DE APOIO A PESQUISA 

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELATÓRIO FINAL 

PIB-H/0058/2011 

ESTUDO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS FLUTUANTES NO IGARAPÉ DO 

PASSARINHO: MANAUS-AM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 José Carlos Santos de Souza, Voluntário 

Orientador (a) Profª Drª Adorea Rebello da Cunha Albuquerque 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANAUS 

2012 

 



3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todos os direitos deste relatório são reservados à 

Universidade Federal do Amazonas, ao Grupo de 

Pesquisa Geografia Física da Amazônia e aos seus 

autores. Parte deste relatório só poderá ser reproduzida 

para fins acadêmicos ou científicos. 

 

Esta pesquisa pertence à Universidade Federal do Amazonas 

e foi desenvolvida pelo Grupo de Pesquisa Geografia Física 

da Amazônia. 

 

 



4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À minha Mãe que sempre me apoiou 

em tudo o que eu fiz... 

 

                                                                 

 

 

 

 

 

 



5 

 

 

RESUMO 

 
 

            A grande produção de resíduos sólidos que popularmente se costuma chamar de “lixo” 

está diretamente associada à urbanização nas sociedades contemporâneas, ao aumento 

populacional e ao crescimento sem precedente dos níveis de consumo destas sociedades. 

Atualmente tudo o que se consome produz resíduo ou rejeitos considerados sem utilidade ou 

descartáveis. Assim, a falta de destinação e de tratamento adequado do “lixo” continua sendo 

um dos grandes problemas na atualidade, que pode representar uma ameaça tanto para a 

sociedade quanto para o meio ambiente. Neste contexto é importante destacar que a simples 

presença e o acúmulo de “lixo” lançado nos lixões a céu aberto ou em sistemas de drenagens 

facilitam o crescimento de agentes de proliferação doenças, como moscas, ratos, e baratas, 

além do mau cheiro e da paisagem degradada que esse tipo de disposição de resíduos produz 

em ambientes urbanos. Com isso se faz necessário à realização de estudos que possibilitem 

um melhor entendimento referente ao assunto de forma a sensibilizar a sociedade com relação 

aos impactos e a degradação ambiental produzida pela prática inadequada de descarte do lixo 

principalmente, as que poluem os recursos hídricos dos sistemas de drenagem urbana.    

Baseado nestes aspectos, esta pesquisa tem por finalidade analisar os tipos e a quantidade de 

Resíduos Sólidos Flutuantes (RSF) veiculados na bacia hidrográfica do igarapé do passarinho 

na cidade de Manaus, por meio da composição gravimétrica de resíduos coletados na seção 

transversal do curso médio-superior do canal de drenagem, onde  resultados confirmam que a 

maior quantidade dos resíduos (RSF) transportados durante os eventos de chuva é composta 

por embalagens PET, madeira (restos de construção e peças de moveis descartados), 

embalagem de cosmético e sacolas plásticas e matéria orgânica, sendo que 92% destes 

resíduos são considerados não degradável e dificilmente degradáveis o que torna a prática de 

descarte de lixo em ambientes fluviais um problema ainda mais sério uma vez que grande 

parte dos resíduos levam décadas para se decomporem. Outro problema com relação aos 

resíduos sólidos flutuante diz respeito ao volume, gerados por estes resíduos, pois de acordo 

com os resultados da pesquisa o volume coletado no período de dois meses; “ outubro de 

2011 e janeiro de 2012”  foi de aproximadamente 5,4m³ o que de certo modo pode 

comprometer  o fluxo da água no leito canal, tendo em vista a tendência desse tipo de resíduo 

em se acumular juntos aos bueiros e obstruir o fluxo natural das águas pluviais causando 

inundações  e  por consequência aumentando o risco de doenças a população que reside nas 

margens desses canais.  

 

 

Palavras chaves: Resíduos Sólidos Flutuantes, Impacto Ambiental,  Bacia Hidrografica. 
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ABSTRACT 

 

 

             
The large production of solid waste that is popularly used to call "junk" is directly associated 

with urbanization in contemporary societies, the population growth and the unprecedented 

growth in consumption levels of these societies. Currently all that is consumed produces 

waste or tailings deemed useless or disposable. Thus, the lack of adequate treatment and 

disposal of "waste" remains a major problem today, which may represent a threat both to 

society and the environment. In this context it is worth noting that the mere presence and the 

accumulation of "junk" released in open dumps or drainage systems facilitate the growth of 

agents spread diseases, such as flies, rats and cockroaches, and the stench and the landscape 

degraded that this type of waste disposal produces in urban environments. This is necessary 

for studies to gain a better understanding regarding the issue in order to sensitize the society 

about the impacts and environmental degradation produced by inadequate practice of waste 

disposal especially those that pollute water drainage systems urban. Based on these aspects, 

this research is to analyze the types and amount of Floating Solid Waste (RSF) served in the 

watershed of the stream of the bird in the city of Manaus through the gravimetric composition 

of waste collected in the cross section of the middle-upper the drainage channel, which results 

confirm that the largest quantity of waste (RSF) transported during rain events is composed of 

PET, wood (construction debris and pieces of discarded furniture), packaging of cosmetic and 

plastic bags and organic matter , and 92% of these wastes are considered non-degradable and 

poorly degradable which makes the practice of waste disposal in a fluvial even more serious 

problem since most of the waste take decades to decompose. Another problem with solid 

waste floating with respect to the volume generated by these wastes, because according to the 

survey results the volume collected in two months, "October 2011 and January 2012" was 

approximately 5.4 m³ in a way which may compromise the water flow channel in the bed in 

view of the tendency of such residue accumulate together to drains and block the natural flow 

of rain water flooding caused and therefore increasing the risk of the disease population which 

lies on the banks of these channels. 

 

 

 

Keywords: Floating Solid Waste, Environmental Impact, watershed. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 
            Atualmente, segundo dados apresentados pelo IBGE, a maior parte das pessoas mora 

em áreas urbanas e, no caso do Brasil, mais de 80% da população vive nas cidades. Para se ter 

idéia deste fato, em 2010, somente 15,65% da população (29.852.986 pessoas) vivia em 

situação rural, contra 84,35% que viviam em situação urbana (160.879.708 pessoas). Este 

processo já se manifestava no censo de 2000, que indicava 81,25% (137.953.959 pessoas) 

vivendo em situação urbana e 18,75% (31.845.211 pessoas) em situação rural.  

 Para se comparar, internacionalmente, o grau de urbanização no mundo há poucos 

anos ultrapassou 50%. Na União Européia, há desde países com 61%, como Portugal, até 

outros como a França, com 85% da sua população morando em região urbana. No BRIC, por 

exemplo o Brasil é o país que possui maior grau de urbanização, pois a Rússia tem 73%, a 

China, 47% e a Índia, apenas 30%. Os EUA, por exemplo, possui grau de urbanização 

equivalente a 82%, um pouco menos que o do Brasil. Todos esses dados são de acordo com o 

The World FactBook da CIA para o ano de 2010 (COSTA, 2010). 

 No que se refere ao crescimento populacional em áreas urbanas  percebe-se que  no 

Brasil  ocorreram mudanças consideráveis nos rankings tanto dos 10 municípios mais 

populosos, quanto dos de menor população. Cidades como Belo Horizonte, Curitiba e Recife 

perderam posição frente aos números de 2000. Por outro lado, Brasília e Manaus subiram de 

posição, cada um, na lista dos mais populosos (IBGE, 2010). 

 Com referência ao tema Odum (1988) destaca que a acelerada urbanização e 

crescimento populacional nas cidades, a partir de meados do século XX promoveram 

mudanças significativas que alteraram a dinâmica dos espaços naturais tais como os rios e 

canais de drenagem. 
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  Neste contexto os impactos ambientais em áreas urbanas, decorrentes de conduta e 

atividade lesiva ao meio ambiente, são alguns dos problemas que, atualmente se fazem cada 

vez mais visíveis nas cidades brasileiras. O lixo urbano, por exemplo, é um dos elementos 

impactante de mais fácil visualização nos rios (canais urbanos) situados nas cidades. Sendo 

assim, trata-se de uma problemática que vem ganhando significativa importância nos 

trabalhos acadêmicos e atividades de pesquisas desenvolvidas pelos diversos ramos do 

conhecimento.  

 Referente a estes aspectos, o processo de urbanização associado ao desenvolvimento 

econômico constitui um conjunto de fatores que desempenha papel fundamental sobre o modo 

de produção do espaço urbano, resultando numa série de impactos no ambiente devido à 

grande pressão sobre o meio, tendo como conseqüência, os mais variados tipos de alterações 

dentre os quais se evidenciam: poluição do ar, do solo, das águas, deslizamentos e enches 

entre outros, (GUERRA & MARÇAL, 2006). 

 Nota-se, portanto, à medida que as cidades desenvolvem-se em função do crescimento 

populacional, agrava-se a quantidade de problemas ambientais em virtude dos vários tipos de 

poluição que afetam o meio urbano. Dentre tais impactos destaca-se o aumento da quantidade 

de resíduos produzidos pela população, onde parte destes, a coleta é realizada pelo sistema de 

limpeza pública enquanto, a outra parte, é descartada de forma inadequada nos igarapés das 

redes de drenagens das bacias urbanas, gerando problemas como: assoreamento dos leitos, 

entupimento dos bueiros, aumento na freqüência e no nível de inundação ou transbordamento, 

proliferação de doenças entre outros.   

            Em Manaus, o processo de desenvolvimento econômico a partir da implantação da 

Zona Franca em 1967, constitui um dos principais fatores de impulso da urbanização e do 

crescimento da cidade. Este processo associa-se à deflagração de impactos mediante a falta de 

planejamento e, ausência de política pública efetiva de orientação à população, sobre o uso e 
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ocupação do solo em especial, nos limites das bacias hidrográficas que percorrem o perímetro 

urbano. Estas constituem pontos de descarte de resíduos provenientes de residências situadas 

próximas ou, em alguns casos, dentro dos igarapés que compõe a rede de drenagem das 

referidas unidades. 

 Sob esse enfoque Meneguzzo (2006), menciona que a bacia hidrográfica independente 

do nível hierárquico constitui uma célula básica de análise ambiental, onde é permitido 

conhecer e avaliar os componentes, tanto de ordem natural como social, processos e 

interações que nela ocorrem. As bacias são unidades de interesse no que diz respeito ao 

planejamento ambiental e demais pesquisas, que envolvam questões relacionadas ao meio 

ambiente, pois permitem a análise dos fenômenos físicos e humanos de modo integrado.  

                Neste contexto é importante mencionar que a cidade de Manaus possui uma densa 

rede fluvial, destacando-se neste estudo a bacia hidrográfica do Igarapé do Passarinho, que 

está localizada entre as zonas norte e oeste no perímetro urbano da cidade (Figura 01). 

 
 

Figura 01: Mapa de localização da área de estudo. Fonte: Laboratório de Cartografia e 

Geoprocessamento - DEGEO/UFAM.  Organização: Souza, 2011. 
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O canal principal da bacia hidrográfica do Igarapé do Passarinho apresenta  9,1 km de 

extensão, tomando-se como ponto inicial a nascente no bairro Nova Cidade  até a sua foz no 

Igarapé da Bolívia, ambos pertencentes à bacia hidrográfica do Igarapé  Tarumã-Açu. A área 

da Bacia é de aproximadamente 23,5 Km² e abrange os bairros: Nova Cidade, Monte das 

Oliveiras, Novo Israel, Terra Nova, Piorini, Santa Etelvina e Tarumã. 

Considerando os antecedentes de ocupação da área da bacia, deve-se mencionar que 

entre os anos de 2001 e 2009 a paisagem ao longo de suas margens, passou por grandes 

transformações, principalmente a partir das obras de retificação e canalização do curso médio 

superior do igarapé, onde os efeitos destas alterações refletiram problemas ambientais como: 

acúmulo e transporte de resíduos domésticos, assoreamento do leito do canal e aumento da 

área de inundação das margens que afetam parte dos moradores desta área. Com base nestes 

aspectos, esta pesquisa realizou um estudo sobre a tipologia dos resíduos sólidos flutuantes 

transportados no igarapé do Passarinho no qual foram classificados e quantificados os tipos de 

resíduos pelo método de composição gravimétrica das amostras. Os resultados obtidos visam 

apresentar à sociedade os impactos produzidos por esses resíduos quanto à poluição dos 

recursos hídricos produzida em grande parte pela população que reside em suas margens. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

  

2.1. Definições de resíduo sólido “lixo” 

 

Os resíduos sólidos são muitas vezes chamado de lixo, sendo considerados pelos 

geradores como algo inútil, indesejável ou descartável, compõem restos de atividades 

humanas e podem ser classificados quanto à origem, composição química, presença de 

umidade e toxicidade (MANO, et al., 2010). 

A palavra lixo, deriva do latim “lix”, significa “cinza”. Nos dicionários, é definida 

como sujeira; imundície; coisa ou coisas inúteis, velhas, sem valor; ou aquilo que ninguém 

quer ou que não tem valor comercial, coisa imprestável, material produzido pelo homem que 

perde a utilidade e é descartado (SANTOS et al., 2002)  

           De acordo com (SEWELL, 1978) os resíduos sólidos são materiais indesejados pelo 

homem que não podem fluir diretamente para os rios ou se elevar imediatamente para o ar. 

São resíduos não-liquidos, não gasoso, da manufatura, construção civil, preparo de alimentos, 

recreação, agricultura e outras atividades que usam materiais e deles se descartam. Ainda de 

acordo, com este autor, os resíduos sólidos proveniente de indivíduos, municípios e indústrias 

representam um problema visível e durável sobre a paisagem. 

Com base nestes aspectos percebe-se que os resíduos sólidos, quaisquer que sejam sua 

natureza (doméstico, residenciais, construção civil, industriais), atingem diretamente o meio 

ambiente e conseqüentemente a saúde da população, principalmente quando não são dispostos 

e tratados de forma adequada (BARREIRA e BARNABÉ, 2009). 

Para Günther e Ribeiro (2003), o aumento da geração de resíduos sólidos tem como 

principais causas o crescimento da população urbana e o aumento no poder aquisitivo da 
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população que, de posse de melhor renda passa a dispor de um padrão de consumo 

diversificado de bens e serviços, incorporando em seus hábitos o uso de materiais 

descartáveis. Estes autores mencionam ainda que, dependendo de sua disposição, os resíduos 

podem comprometer a saúde do ambiente e da população como um todo em virtude dos 

vários impactos causados.  

           Face ao exposto e levando-se em consideração os problemas gerados a partir da 

produção de “lixo” no Brasil, em especial, aqueles cuja destinação vem ocorrendo de modo 

inadequado, o governo federal instituiu em 2010 a Lei nº 12.305, que dispõe sobre a Política 

Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) e estabelece novos parâmetros para o tratamento dos 

resíduos desde a sua fabricação até a destinação final. A lei também representa um importante 

avanço necessário ao País no enfrentamento dos problemas ambientais, sociais e econômicos 

decorrentes do manejo inadequado dos resíduos sólidos.     

Suas diretrizes prevêem a redução na geração de resíduos, tendo como proposta inicial 

o incentivo à prática de hábitos de consumo sustentável e, um conjunto de instrumentos que 

visam propiciar o aumento da reciclagem e da reutilização dos resíduos sólidos (aquilo que 

tem valor econômico e pode ser reciclado ou reaproveitado) e a destinação ambientalmente 

adequada dos rejeitos (aquilo que não pode ser reciclado ou reutilizado). 

Define também sobre a Responsabilidade compartilhada dos geradores de resíduos: 

dos fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes, o cidadão e empresas prestadoras 

de serviços de manejo dos resíduos sólidos urbanos (RSU) na Logística Reversa dos resíduos 

e embalagens pós-consumo assim como também estabelece parâmetros de classificação dos 

tipos de resíduos e incentiva a prática da coleta seletiva.  

Estabelece metas importantes para contribuir com a eliminação dos lixões ao mesmo 

tempo, em que, institui instrumentos de planejamento para as esferas nacional, estadual, e 
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municipal além de impor que os particulares elaborem seus Planos de Gerenciamento de 

Resíduos Sólidos. 

         

2.2. Classificação legal dos resíduos sólidos com base em normas da (ABNT)  

          

De acordo com Barreira e Barnabe (2009) os resíduos sólidos constituem um 

complexo emaranhado de tipos de lixo, tendo composição e tratamento diferenciado. Para 

estes autores são muitas as classificações dos resíduos que podem ser analisadas, como a 

biodegradabilidade, a periculosidade e a origem, conforme destaque a seguir: 

  Quanto à biodegradabilidade, de acordo com Bedone e Povinelli (1999) os resíduos 

podem ser: 

 Facilmente degradáveis: Matéria Orgânica; 

 Moderadamente degradáveis: papel, papelão, e outros produtos celulósicos; 

 Dificilmente degradáveis: trapo, couro, borracha, e madeira: 

 Não-Degradáveis: vidro, metal, plástico, pedras, terras e outros  

Quanto à periculosidade: de acordo com a NBR 10004 (ABNT, 2004) 

 Classe I Perigosos; 

 Classe II Não-Perigosos, subdividida em Classe IIA (não inertes) e Classe IIB 

(inertes). 

          A NBR 10.004/2004 foi elaborada visando substituir a NBR 10.004/1987 e 

estabeleceu novos critérios técnicos para a classificação dos resíduos Classe III (não 

perigosos, inertes) o objetivo foi classificar os resíduos sólidos quanto aos riscos potenciais ao 

meio ambiente e a saúde pública, para que possam ser gerenciados adequadamente (ABNT, 

2004).   
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Segundo critério da ABNT (2004), os resíduos são considerados perigosos quando 

apresentam pelo menos uma das seguintes propriedades: reatividade, corrosividade, 

inflamabilidade, toxicidade ou patogenicidade. Para isso é necessário que os resíduos sejam 

submetidos a testes de forma a se obter a sua correta classificação, como é o caso da NBR 

10.005, relativa ao procedimento para obtenção de extrato lixiviado de resíduos, a NBR 

10.006, relativa ao procedimento para obtenção de extrato solubilizado de resíduos sólidos, e 

a NBR 10.007, referente à amostragem de resíduos sólidos.   

Os resíduos Classe II A (não inertes) podem apresentar propriedades de 

combustibilidade, biodegradabilidade ou solubilidade em água. Os resíduos Classe IIB 

(inertes), são aqueles resíduos sólidos que, quando amostrados segundo a NBR 10007, e 

submetidos a um contato estático ou dinâmico com água destilada ou deionizada, a 

temperatura ambiente (NBR 10006), não apresentam nenhum de seus constituintes 

solubilizados a concentrações superiores aos padrões de turbidez, cor, dureza e sabor (ABNT, 

2004). 

 

Quanto à origem - segundo D`Almeida e Vilhena (2000) os resíduos podem ser: 

 Domiciliar: gerados nos domicílios e constituídos de restos de preparação de 

alimentos, cascas em geral, sobras, papéis, embalagens, plásticas e metalizadas, papéis 

higiênicos, fraldas descartáveis.  

 Comercial: gerados nos estabelecimentos comerciais e de serviços, tais como 

supermercados, bares, restaurantes etc. 

 Portos, Aeroportos e Terminais Rodoviários e Ferroviários: são constituídos de restos 

de alimentos, materiais de higiene e asseio corporal. São resíduos que podem conter 

agentes patogênicos e devem ser coletados segregadamente.   
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 Industriais: gerados de diversas atividades industriais. Tem composição bastante 

variada e podem conter resíduos altamente tóxicos. 

 Público: originado nos serviços de limpeza pública urbana (varrição, limpeza de boca 

lobo, córregos e terrenos) e feiras livres. 

 Serviços de Saúde: são resíduos gerados nos diversos estabelecimentos que tratam da 

saúde tanto dos humanos quanto dos animais, como por exemplo, hospital, centros de 

saúde, clinica veterinária, clinicas odontológicas etc.  

 Agrícolas: são gerados devido às atividades agrícolas e pecuária e são constituídos de 

embalagens de defensivos agrícolas, rações, restos de colheitas etc. 

 Entulho: são gerados nas construções, demolições e reformas em geral e são 

constituídos de argamassa, areia, cerâmica, concretos, madeira, metais, papéis, 

plásticos, pedras, tijolos, tintas e diversos outros materiais que são inclusos nas obras 

de construção.    

 Com relação à classificação de resíduos, Barreira e Barnabe (2009) mencionam que 

muitos especialistas classificam os resíduos domésticos, e os de limpeza pública como 

sendo resíduos sólidos domiciliares. Neste caso, há possibilidade de se encontrar 

literaturas com diferenças na classificação quanto à origem. De qualquer modo o 

estudo desse tipo de classificação é de extrema importância, pois determina a geração 

e a responsabilidade no gerenciamento de resíduos.  

   

2.3. Classificação de resíduos com base na Política Nacional de Resíduo Sólido-(PNRS)      

          

No que diz respeito à classificação adotada com base na Política Nacional de Resíduo 

Sólido (PNRS) os critérios são os seguintes:  

1. Quanto à origem:  
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a) Resíduos sólidos urbanos: resíduos sólidos gerados por residências, domicílios, 

estabelecimentos comerciais, prestadores de serviços e os oriundos dos serviços 

públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, que por sua natureza ou 

composição tenham as mesmas características dos gerados nos domicílios;  

b) Resíduos sólidos industriais: resíduos sólidos oriundos dos processos produtivos e 

instalações industriais, bem como os gerados nos serviços públicos de saneamento 

básico, excetuando-se os relacionados na alínea “C” do inciso I do art. 3° da Lei no 

11.445, de 2007;  

c) Resíduos sólidos de serviços de saúde: resíduos sólidos oriundos dos serviços de 

saúde, conforme definidos pelo Ministério da Saúde em regulamentações técnicas 

pertinentes; 

d) Resíduos sólidos rurais: resíduos sólidos oriundos de atividades agropecuárias, bem 

como os gerados por insumos utilizados nas respectivas atividades;  

e) Resíduos sólidos especiais ou diferenciados: aqueles que por seu volume, grau de 

periculosidade, de degradabilidade ou outras especificidades, requeiram 

procedimentos especiais ou diferenciados para o manejo e a disposição final dos 

rejeitos, considerando os impactos negativos e os riscos à saúde e ao meio ambiente;  

2. Quanto à finalidade:  

a) Resíduos sólidos reversos: resíduos sólidos restituíveis, por meio da logística reversa, 

visando o seu tratamento e reaproveitamento em novos produtos, na forma de 

insumos, em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos; e  

b) Rejeitos: resíduos sólidos que, depois de esgotadas todas as possibilidades de 

tratamento e recuperação por processos tecnológicos acessíveis e disponíveis, não 

apresentem outra possibilidade que não a disposição final ambientalmente adequada. 
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2.4. Produção de lixo e coleta seletiva no Brasil 

       

O Problema da coleta e disposição do lixo domiciliar é de proporção mundial, 

entretanto, a situação tende a se agravar em países onde os serviços de coleta e disposição 

adequados do lixo não atingem toda a população como é o caso do Brasil. No que se refere 

aos programas de coleta seletiva no Brasil em 2010, os dados existentes apontaram para uma 

mudança pouco significativa, onde dos 5.565 municípios brasileiros, 3.205 possuem alguma 

iniciativa de coleta seletiva. Em 2009, eram 3.152 - uma alta de apenas 1,6%, do crescimento 

da produção de resíduos. Estes dados fazem parte do Panorama dos Resíduos Sólidos no 

Brasil, resultantes do levantamento anual realizado pela Associação Brasileira das Empresas 

de Limpeza Pública e Resíduos Especiais (ABRELPE), entidade que reúne as empresas de 

coleta e destinação de resíduos e tem como base as informações prestadas por prefeituras de 

350 municípios do Brasil. 

Entretanto, segundo os dados da entidade Compromisso Empresarial para Reciclagem 

(CEMPRE) referente ao ano de 2010, cerca de 440 municípios brasileiros operam programas 

de coleta seletiva o que corresponde a 8 % conforme demonstra o gráfico (01) apresentado a 

seguir. 
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Gráfico 01 - Coleta seletiva no Brasil. Fonte: CEMPRE (2010) 

                                Organização: Souza, 2011. 

 

         Levando em consideração os dados apresentados no gráfico (01) se percebe que o país 

ainda tem muito a avançar com relação à destinação adequada de resíduos sólidos, pois 

apenas 8% dos municípios executam políticas e programas de coleta seletiva. No entanto, vale 

ressaltar que a Política Nacional de Resíduos Sólidos aprovada em 2010, define como 

instrumento legal o plano de gestão integrada dos resíduos sólidos, onde a coleta seletiva é a 

base fundamental desse planejamento. A lei estabelece ainda um prazo até 2014 para que 

todos os municípios brasileiros se adéqüem as novas normas. 

 

2.5. Impacto dos resíduos sólidos em sistema de drenagem urbana  

            

De acordo com dados fornecidos pela Associação Brasileira das Empresas de Limpeza 

Pública e Resíduos Especiais – ABRELPE em 2010 foram gerados no Brasil cerca de 60,8 

milhões de toneladas de lixo. Dessas, 6,5 milhões não foram coletadas e acabaram descartadas 

em rios, córregos e terrenos baldios como já foi mencionado. 
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Sobre este assunto Neves e Tucci (2003) destacam a problemática dos resíduos sólidos 

depositados inadequadamente na superfície, pois este tipo de resíduo atinge as redes de 

drenagem urbana e se constitui, principalmente, de materiais manufaturados, como garrafas, 

latas, envelopes de papel e de plástico, jornais, sacolas de compras, embalagens de cigarro, 

também de partes de carros, restos de construção e colchões velhos (ARMITAGE & 

ROOSEBOOM, 2000) citado por Brites et al., 2003. 

De acordo com Neves e Tucci (2008) a quantificação dos resíduos sólidos é essencial 

para uma adequada gestão das fontes e redução dos resíduos sobre o sistema hídrico. Estes 

autores destacam ainda que os principais efeitos dos resíduos sobre o sistema de drenagem 

são: (a) obstrução dos sistemas de drenagem e aumento da freqüência de inundações; (b) 

degradação ambiental dos sistemas hídricos por resíduos que apresentam alto tempo de vida 

no ambiente. Os efeitos são ainda maiores quando se considera os resíduos sólidos totais que 

são compostos por sedimentos, matéria vegetal e resíduo gerado pela população, denominados 

aqui de resíduos sólidos. 

Como conseqüências ambientais resultantes do aumento de sedimentos e materiais 

sólidos, Tucci (2002) ressalta o assoreamento das seções canalizadas da rede, a redução da 

capacidade de escoamento dos rios e lagos urbanos, e por outro lado destaca a contaminação 

das águas pluviais pelo transporte de poluente agregado nesse material. 

No Brasil são poucos os dados sobre a classificação e quantificação de resíduos 

veiculados em sistema de drenagem, sendo os estudos muito recentes. Na região Norte e no 

Estado do Amazonas, esses dados são ainda mais raros. Com relação aos dados de 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos Urbanos (GSRU), também há pouca disponibilidade 

conforme assinala, Machado et al 2009. 

“O Brasil tem enfrentado uma série de problemas ambientais com a falta de 

gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos (GSRU) adequado. Em alguns lugares do Brasil 
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foram observadas iniciativas de gerenciamento eficaz. No estado do Amazonas esse problema 

é mais agravante por conta da falta de dados disponíveis, apenas Manaus e algumas cidades 

no Estado possuem dados referentes a quantidades de lixo produzidas por habitantes” 

(MACHADO et al 2009, p. 305). 

O texto acima reflete a falta de dados disponíveis referente à quantidade de resíduos 

sólidos produzidos por habitante, nos municípios do Amazonas. Manaus é a única cidade do 

Estado que possui programa de gerenciamento de resíduos sólidos urbanos (GRSU), com 

resultados pouco expressivos. 

O Plano Diretor Municipal de Resíduos Sólidos (PDMRS) da Cidade de Manaus 

estabelecido pelo decreto n° 1.349/ foi elaborado a partir de uma parceria entre o Governo do 

Amazonas e Prefeitura de Manaus e tem por finalidade os seguintes objetivos: a) reduzir e 

reutilizar o lixo; b) atingir toda a cidade com coleta convencional e seletiva; c) fazer 

tratamento e disposição final do resíduo; d) proporcionar inclusão social e econômica dos 

catadores de materiais recicláveis.  

            Neste sentido, em janeiro de 2010 foi aprovada a Lei municipal n° 1.411/2010, que 

dispõe sobre a organização do sistema de limpeza urbana no município de Manaus e prevê a 

terceirização da execução dos serviços de limpeza, implantação da Taxa de Resíduos Sólidos 

Domiciliares (TRSD) e da taxa de resíduos sólidos de saúde (TRSS) na cidade de Manaus. A 

lei objetiva a expansão, promoção, integração urbana, racionalização modernização nos 

serviços dos serviços públicos de limpeza, seguindo os princípios da universalidade, 

sustentabilidade, transparência e principio do poluidor pagador. De acordo com os dados da 

Secretaria Municipal de Limpeza Pública (SEMULP) referente ao ano de 2010, a população 

de Manaus gera diariamente cerca de 3.000 toneladas de resíduos sólidos sendo que de um 

total de 1.738.641 habitantes (IBGE 2009), somente 850 mil são beneficiados com a coleta de 

lixo.           
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3- A BACIA HIDROGRAFICA COMO UNIDADE DE ANÁLISE AMBIENTAL 

 

            Define-se por bacia hidrográfica a área territorial composta por um sistema fluvial 

hierarquizado, o qual é formado por um canal principal, e seus afluentes. Assim a quantidade 

de água que atinge os cursos fluviais depende do tamanho da área ocupada pela bacia, da 

precipitação total e do seu regime, e das perdas devidas a evapotranspiração e infiltração 

(CHRISTOFOLETTI, 1980). 

De acordo com Suguio e Bigarella (1990), a drenagem fluvial é constituída por um 

conjunto de canais interligados que forma a bacia de drenagem. Segundo estes autores, a 

bacia de drenagem representa a área abrangida por um rio ou por um sistema fluvial composto 

por um curso principal e seus tributários.  

A bacia hidrográfica segundo Mendonça (1993) é uma unidade fundamental da 

paisagem, onde os elementos físicos e sociais se interagem para organizar o espaço 

geográfico. Estas características são bastante evidentes, pois é na bacia hidrográfica que se 

manifesta o arranjo combinado de fatores ambientais, com uma dinâmica que resulta 

principalmente dos processos conduzidos pela água. Como as bacias hidrográficas se 

constituem por uma extensão variável do território, verifica-se que as atividades econômicas, 

industriais ou urbanas, estão sempre afetando o meio ambiente seja de forma direta ou 

indireta.  

Avaliando a questão do gerenciamento ambiental de bacias no Brasil, percebe-se que o 

poder público vem assumindo uma postura que visa ao controle e a melhoria das reservas de 

recursos hídricos, e um dos esforços para reduzir a contínua degradação desses recursos está 

na instituição da Política Nacional de Recursos Hídricos - PNRH a partir da aprovação da lei 

9.4.33 de 8 de janeiro de 2007. Esta lei definiu novos parâmetros para a gestão da água que 
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deve ser realizada a partir da bacia hidrográfica, tendo como principal mecanismo a criação 

dos Comitês que são responsáveis pelo gerenciamento de programas socioambientais 

específicos e em acordo a realidade de cada bacia. Além do que, a referida lei estabelece a 

cobrança pelo uso da água captada por empresas ou indústrias como forma de gerar recursos 

para a manutenção e recuperação ambiental no interior da bacia. 

Com ênfase a esta questão, vale ressaltar que em 2006, o governo do estado do 

Amazonas criou o Comitê da Bacia do Rio Tarumã- Açu, cuja principal finalidade é garantir a 

qualidade da água em uma das áreas de Manaus onde o crescimento urbano tem se 

intensificado nos últimos anos. 

Levando em conta os aspectos que envolvem os problemas ambientais visualizados 

nos sistemas de drenagem, Fortes (2009), destaca que nas bacias hidrográficas, os processos 

hidrológicos são semelhantes aos desenvolvidos no âmbito natural, diferem-se no 

funcionamento e evolução. Nas cidades, aumentam as superfícies impermeáveis 

(pavimentação asfáltica e o concreto), o relevo é modificado pelos elementos urbanos (relevo 

tecnogênico) e altera-se a velocidade do escoamento superficial que torna rápido o fluxo da 

água que chega aos bueiros durante elevadas precipitações, transbordam e alagam as cotas 

mais baixas do entorno dos igarapés.  Como a cidade de Manaus dispõe de uma precária e 

reduzida rede de esgoto, quase todo o detrito gerado pela população acabam sendo despejados 

sem tratamento, nos igarapés, (FORTES 2009). 

            Neste contexto é percebido que a realidade ambiental de Manaus reflete sobre tudo a 

forma de relacionamento da comunidade com os igarapés, que não vêem como prioridade a 

preservação dos recursos hídricos. Assim, nota-se a necessidade de uma ação mais efetiva por 

parte do poder público no sentido de sensibilizar a sociedade quanto à importância destes 

recursos que nos últimos anos vem adquirindo valor econômico.  Desse modo, a análise aqui 

posta compreende o conceito de bacia hidrografia em suas múltiplas definições.  
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3.1.  Crescimento populacional e expansão urbana em Manaus 

 

O processo de expansão urbana e a dinâmica do crescimento populacional em Manaus 

refletem dois grandes períodos de desenvolvimento econômico que se sucederam como marco 

na história do Amazonas e da cidade de Manaus, como destaca Oliveira, (2003) primeiro o 

ciclo da borracha, que vai do final do século XIX ao inicio do XX e, posteriormente a 

implantação da Zona Franca em 1967. 

             A realidade econômica gerada pela produção da borracha no Amazonas em um 

primeiro momento trouxe significativos avanços no que se refere à infraestrutura: transporte, 

luz elétrica, sistema de esgoto e pavimentação de ruas em áreas ao entorno do centro da 

cidade. Entretanto, segundo este mesmo autor estas transformações também refletiram nos 

aspectos relacionados à moradia ocasionando diversos problemas sociais e ambientais.  Pois 

as áreas mais privilegiadas, tais como terrenos planos e com maior altitude, eram ocupadas 

pelo segmento de maior poder aquisitivo, enquanto que ao segmento mais pobre restaram as 

áreas inundáveis e degradáveis das margens dos igarapés. 

A decadência do ciclo da borracha em 1920 tirou a Amazônia e o estado do Amazonas 

do cenário econômico nacional e internacional. Nesse período, Manaus já enfrentava diversos 

problemas por conta da baixa no preço da borracha conforme destaque a seguir. 

Em 1907, ocorreu queda significativa dos preços da borracha, em decorrência da 

entrada da borracha asiática no comércio internacional. “Chega-se a década de vinte com a 

cidade de Manaus vencida, já que se passara meio século com toda a economia voltada para a 

borracha, sem que fossem criadas alternativas para a produção de uma cidade perene” 

(OLIVEIRA, 2003, p. 46) 

A crise gerada pela decadência da atividade gomífera atingiu diretamente o estado do 

Amazonas e principalmente, Manaus. A redução do preço, e da produção da borracha acabou 
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determinando o abandono dos seringais e a migração da população envolvida no processo 

produtivo que, sem condições de retornar a seus locais de origem, permaneceram em Manaus 

(REIS, 1997 apud OLIVEIRA 2003).  

A realidade econômica pela qual o Amazonas passava em virtude da crise da borracha 

também refletiu no aspecto da moradia conforme foi destacado por (OLIVEIRA, 2003, p.78) 

“Houve proliferação de estâncias e de moradias precárias na área central da cidade, 

especialmente seguindo o curso dos igarapés”.    

A saída da Amazônia do cenário econômico nacional compreendeu um período em 

que a região foi considerada como frágil em termos de soberania nacional e essa dita 

fragilidade serviu para legitimar o discurso, por parte do poder central, de integração da 

Amazônia ao restante do país. 

Em 1953, ainda no Governo de Getulio Vargas foi regulamentado o Plano de 

Valorização Econômica da Amazônia que definiu a área de abrangência da Amazônia legal e 

a criação da Superintendência do Plano de Valorização Econômica da Amazônia (SPVEA). O 

resultado alcançado a partir desta iniciativa, na prática, não atingiu as expectativas por conta 

da falta de recursos e empenho político. 

Nesse sentido, a política de integração da Amazônia tornou-se mais efetiva a partir dos 

anos 60 com a criação da Zona Franca de Manaus (ZFM) e a implantação do Distrito 

Industrial, que causou mudança significativa na produção do espaço urbano de Manaus, 

resultando num crescimento populacional acelerado que teve como reflexo a ocupação de 

áreas impróprias para moradia, ocasionando o agravamento de impactos socioambientais 

provocados pelas invasões em áreas verdes e Igarapés.           

O crescimento demográfico ocorrido de forma acelerada, em pouco mais de uma 

década, resultou dentre outros aspectos, na ampliação espacial de Manaus e num processo de 

ocupação, que apenas reforçou a lógica das práticas de organização espacial já existente. Estas 
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práticas evidenciaram formas de apropriação do espaço urbano deflagradoras de indicadores 

de um desenvolvimento desigual (OLIVEIRA, 2003). 

Neste processo de desigualdades espaciais, grupos com melhor poder aquisitivo 

ocuparam áreas de terrenos planos e com boa localização, enquanto que aos grupos menos 

favorecidos restaram apenas locais com pouca ou nenhuma infraestrutura, como as áreas de 

encostas, margens e leitos dos igarapés e fundos de vale.  Esta alternativa se não foi a mais 

viável, pelo menos garantiu que alguns moradores permanecessem situados próximos à área 

central e de seus locais de trabalho.  Todavia, parte da população que não conseguiu se fixar 

nas margens dos igarapés, em virtude do grande adensamento, já constituído nestes locais, 

teve que se deslocar para áreas mais afastadas e ocupar locais próximos as principais vias de 

acesso como a Avenida Torquato Tapajós na Zona Norte e Avenida Grande Circular na Zona 

Leste.  

As políticas de habitação adotadas pelo Governo do Estado no final da década de 1970 

e inicio da década de 1980, por meio da construção do conjunto Nova Cidade, destinado à 

população de menor poder aquisitivo, marcou um período de grandes transformações e 

reconfiguração do espaço urbano de Manaus. Entretanto, estas políticas não foram suficientes 

para atender o contingente populacional, resultando numa serie de invasões concentradas nas 

zonas norte e leste da cidade. 

Lima, (2005) considera o conjunto habitacional denominado de “Cidade Nova” como 

o vetor de expansão para o norte de Manaus conforme expõe abaixo:  

 

[...] assim denominado porque comportava, ou pelo menos era assim que o 

plano de estabelecimento desse conjunto preconizava toda a infra-estrutura 

de uma “outra cidade”, com escolas, praças, enfim, uma estrutura que, pelo 

que se pôde constatar nos escritos dos jornais da época, pretendia, de certa 

forma, conter o fluxo populacional para as demais áreas da cidade, sendo 

que, ao mesmo tempo, pretendia alocar famílias de menor renda (p.34). 
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O Programa de Aperfeiçoamento do Transporte Coletivo de Passageiros do Município 

de Manaus, criado pela Empresa Municipal de Transportes Urbanos (EMTU) responsável 

pelo transporte coletivo da capital na década de 1980, destacava as zonas Norte e Leste, por 

serem as zonas que apresentaram maior crescimento demográfico, tendo em vista a 

disponibilidade de terrenos e maior facilidade de acesso viário já que estas áreas 

apresentariam as maiores possibilidades de expansão (LIMA, 2005). 

Nos que se refere a crescimento populacional Manaus vem acumulando ao longo dos 

últimos 10 anos uma taxa de crescimento de aproximadamente 28,22%, sendo a população de 

10 anos atrás composta de 1.293.852 pessoas e com o crescimento chegou ao total de 

1.802.525, aumentando de 662.265 mulheres para 922.632 e de 631.587 homens para 

879.893. Com relação a este aspecto nota-se que o Polo Industrial de Manaus ainda representa 

um peso significativo na taxa de crescimento da população o de certo modo contribui para um 

processo de expansão urbana ainda mais expressiva. 

 

 3.2. A bacia hidrográfica do Igarapé do Passarinho no contexto urbano de Manaus. 

 

Iniciado como um Conjunto destinado à população de baixa renda, o projeto 

habitacional da Cidade Nova foi responsável por grandes transformações no espaço urbano de 

Manaus, entretanto, a ação das políticas públicas não contemplou os problemas gerados pelo 

contingente populacional, tendo por conseqüência ocupações irregulares e invasões marcantes 

ocorridas na década de 1980, dando origem a outros bairros além dos que foram constituídos 

nos limites da Bacia Hidrográfica do Passarinho.  

          Com a expansão urbana, o Conjunto Cidade Nova transformou-se no Bairro Cidade 

Nova e entre 1981, período que marcará a entrega da primeira etapa do Conjunto Cidade 

Nova, até o ano de 2008 foram construídos no bairro 28 conjuntos habitacionais populares 

totalizando 27.379 unidades habitacionais Oliveira e Costa (2007). Neste período já havia 
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iniciado a construção de outros conjuntos habitacionais na zona norte que foram expandidas 

para área do atual bairro Nova Cidade conforme Mostra a figura (02)        

      

Figura 02: Conjunto Habitacional construído na área da nascente do igarapé do Passarinho no Bairro 

Nova Cidade. 

Organização: Souza, 2011. 

 

Entre os Conjuntos construídos posteriormente, destaca-se, o Conjunto Nova Cidade 

que, segundo Oliveira e Costa (2007), é a partir desta construção que foi ampliado os 

domínios espaciais da cidade, que avançaram sobre a floresta pelas “terras firmes” da Zona 

Norte. O Conjunto apresenta um total de 9.500 unidades habitacionais que foram entregues no 

período de 2001-2008.  Atualmente, as obras de ampliação dos programas habitacionais do 

Governo do Estado direcionadas para esta área vêm promovendo significativas mudanças na 

paisagem local e, conseqüentemente alternado a morfologia dos canais, importante elemento 

para a manutenção ecológica e sustentável dos ambientes aquáticos, CUNHA (2010).      
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3. METODOLOGIA 

 

Esta pesquisa foi desenvolvida tendo a Bacia do Igarapé do Passarinho, como unidade 

de análise ambiental no espaço urbano. Para o detalhamento e obtenção dos dados, foi 

selecionada uma seção no canal onde os resíduos são facilmente visualizados. Como critério 

de seleção deste ponto -seção do canal - considerou-se a área onde uma obra de retificação foi 

realizada compreendendo às coordenadas geográficas 03°00’04’’ Latit. Sul e 60°00’21’’ 

Long. Oeste.  

Na condução das análises foram aplicados a esta unidade conceitos relacionados à 

temática ambiental como: impacto ambiental, meio ambiente e tipologia e classificação de 

resíduos sólidos com base em Barreira e Barnabé, (2009). 

O método de abordagem é o sistêmico, no qual a bacia hidrográfica é considerada 

como unidade de análise integrada, que permite a visualização interativa sobre a dinâmica de 

elementos físicos e atividades antrópicas, constituindo dessa forma uma célula de estudos para 

a compreensão das alterações ambientais (CORATO, 2001; BOTELHO, 2004).  

As etapas seguintes foram desenvolvidas tomando como base os procedimentos 

metodológicos de levantamento bibliográfico, trabalhos de campo, coleta de dados primários 

e secundários e aporte teórico para análise dos dados constituindo as fases de sistematização e 

interpretação dos dados obtidos. 

As técnicas selecionadas para a condução metodológica das coletas dos resíduos 

sólidos flutuantes consistiram no recolhimento desse tipo de resíduo, veiculado em uma seção 

delimitada no curso médio-superior do Igarapé do Passarinho, georreferenciados com auxílio 

do GPS Garmin 76CSx, para a delimitação  e representação dos pontos das amostras.  
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          Para a coleta dos resíduos foi instalada no eixo transversal do Igarapé uma rede de 

nylon com as seguintes dimensões (2,00m de largura por de 5,00m comprimento) e diâmetro 

de malha 0,03cm, tendo como base metodologia proposta e desenvolvida por Brites et al., 

(2003), na cidade de Santa Maria-RS, nas bacias dos rios Alto da Colina e Sitio do Tio Pedro. 

Os resultados de Brites et al (2003) demonstraram que nas amostras coletadas na bacia 

hidrográfica Alto da Colina foi constatado uma  média de 20% de matéria orgânica e 80% de 

matéria inorgânica,  onde o material encontrado em maior quantidade foi o plástico (garrafas e 

sacolas plásticas), representado,  em média, 60% em volume, seguido de metais e outros. A 

contribuição, de resíduo sólido, média na bacia foi de 280,85 L/km²/mês ou 33,42 

kg/km²/mês. A análise comparativa dos resultados foi utilizada para estudos sobre a bacia do 

Passarinho. 

Para qualificar os tipos de resíduos transportados, foi utilizado um sistema de 

classificação para tipos de lixos, sólidos, como embalagens, plásticos, madeiras e outros. A 

metodologia de tipologia e classificação a ser adotada, teve como principio básico o critério 

da degradabilidade, onde os resíduos sólidos foram classificados em: (1) facilmente 

degradáveis: matéria orgânica; (2) moderadamente degradáveis: papel, papelão, e outros 

produtos celulósicos; (3) dificilmente degradável: trapo, couro, borracha e madeira; (4) não-

degradáveis: vidro, metal, plástico, pedras, terras e outros, conforme, (BIDONE e 

POVINELLI, 1999 apud BARREIRA e BARNABÉ, 2009). Nesta fase, os resíduos coletados 

foram expostos ao ar livre, separados de acordo com suas especificações e armazenados em 

sacos plásticos de 100 e 50 litros para a identificação do total de volume gerado. 

           A quantificação dos resíduos foi realizada pela obtenção do peso do material retido, 

utilizando-se de balança com capacidade para 50 kg e para o volume um recipiente de plástico 

com capacidade para 60 litros. Esta proposta visou o conhecimento e identificação da 

produção diária e mensal dos resíduos sólidos no entorno da bacia do Igarapé do Passarinho e 
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baseou-se nos mesmos princípios desenvolvidos para quantificação de resíduos coletados em 

bacias hidrográficas na cidade de Santa Maria-RS, (BRITES et al., 2003). Após a pesagem os 

dados foram sistematizados e tratados em planilha do programa Excel para cálculos do peso e 

geração de gráficos. 

O monitoramento do dispositivo (rede de coleta) foi realizado diariamente e as coletas 

dos resíduos foram feitas após cada evento de precipitação tendo como principal parâmetro o 

período de estiagem.  

Foi instalado no local um pluviômetro da marca incoterm modelo 4749 escala de 150 

mm e uma régua de madeira com escala de 4m para o reconhecimento do total de precipitação 

diário e altura do nível de cota da água visando correlacionar estes índices a quantidade de 

resíduos veiculados a cada evento, nos meses chuvosos e de estiagem em Manaus. Todavia 

vale destacar que as alturas das cotas e os índices pluviométricos, apenas serão variáveis de 

registros para futuros trabalhos. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

 4.1. A bacia hidrográfica do Igarapé do Passarinho como unidade de análise ambiental. 

           

De acordo com Botelho e Silva, (2004) o estudo da bacia hidrográfica enquanto 

unidade de análise ocorreu principalmente entre os anos 1980 e 1990. Durante as ultimas 

décadas foi também incorporada pelas ciências ambientais no que se refere aos estudos e 

projetos de pesquisa. 

          No Brasil, atualmente, o gerenciamento ambiental de bacias hidrográficas vem 

assumindo uma importância notável em decorrência de mudanças contínuas e sensíveis dos 

efeitos da degradação sobre a disponibilidade dos recursos hídricos, Fortes (2009). As bacias 

hidrográficas constituem sistemas abertos onde ocorrem constantes trocas de energias e 
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matéria, seja na forma de entrada ou saída de água. Os componentes de uma bacia 

hidrográfica são encostas, topos, fundos de vales e corpos de água subterrânea onde qualquer 

interferência significativa em um desses componentes poderá desencadear alterações, efeitos 

ou impactos a jusante e nos fluxos energéticos de saída (descarga, cargas sólidas e 

dissolvidas) bem como deposição de sedimentos. (CHRISTOFOLETTI, 1980, p. 3) 

Nas bacias urbanas, os processos hidrológicos são semelhantes aos desenvolvidos no 

âmbito natural. Diferem-se no funcionamento e evolução. Nas cidades aumentam as 

superfícies impermeáveis (pavimentação asfálticas, concreto e etc.), o relevo é modificado 

pelos elementos urbanos (relevo tecnogênico) e altera-se a velocidade do escoamento 

superficial, que se torna rápido (FORTES,  2009). 

São muitas as implicações decorrentes desse processo e no caso de Manaus, é 

percebido que o fluxo superficial da água que chega aos bueiros durante as elevadas 

precipitações transbordam e alagam as cotas de nível mais baixas do entorno dos igarapés. 

 Fatores como o grande volume de resíduos gerados pela população, as formas de 

coleta, transporte, separação e descarte do lixo de maneira inadequada ainda representam 

grandes desafios para a administração pública de Manaus, bem como para os municípios do 

interior do estado que vivem situações semelhantes ou ainda piores. 

Com relação a saneamento básico, Manaus ainda apresenta dados preocupantes, pois 

segundo os dados do Instituto Trata Brasil (2010) à cidade possui apenas 11% de rede 

coletora de esgoto e grande parte do lixo produzido pela população é despejado, sem 

tratamento, nos igarapés, causando os mais variados tipos de impactos tais como acúmulo de 

resíduos e formação de relevo tecnogênico, inundações e transbordamento das margens, além 

da poluição dos recursos hídricos.   

Neste contexto, a bacia hidrográfica é um elemento fundamental para o planejamento 

e ordenamento de uso dos recursos hídricos nas cidades brasileiras, em especial no município 
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de Manaus, pois este se encontra entrecortado por uma densa rede de drenagem destacando-se 

o Igarapé do Tarumã-Açu onde está inserida a bacia hidrográfica do Igarapé do Passarinho, 

principal foco de análise desta pesquisa.  

No que se refere à fase inicial de execução foram realizados levantamento de campo 

com o objetivo de identificar o melhor local para instalação dos seguintes equipamentos: 

pluviômetro, régua linimétrica e rede para retenção e coleta de resíduos, figura (03). O 

objetivo da instalação destes equipamentos foi à geração de dados para a análise comparativa 

dos índices pluviométricos local, nível de cota fluvial (subida da água) e quantidade de 

resíduos coletados a cada evento de chuva. 

 

Figura 03: Instalação de instrumentos para coleta de dados: (A) pluviômetro, (B) régua linimetrica, 

(C) rede de retenção e coleta de resíduos.  

Fonte: Souza, 2011. 

 

Conforme destacado na figura acima, a seleção dos pontos de coleta levou em 

consideração o trecho final da seção canalizada do Igarapé do Passarinho, por se caracterizar 

como um ponto estratégico de visualização dos resíduos e de coleta para amostragem, neste 

local se concentra grande parte do lixo transportado no trecho à montante da bacia. 
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4.2 Índices pluviométricos e a variação do nível de cota fluvial 

         

A primeira coleta de dados que envolveram os indicadores de índice pluviométrico, de 

nível de cota fluvial e amostras de resíduos sólidos foi efetuada no mês de outubro de 2011 

em um período caracterizado como estação seca ou de estiagem na Região Amazônica.  

          No que se referem os resultados obtidos, estes foram inseridos no (Gráfico 02) que 

apresenta os dados correspondentes à quantidade de chuva e níveis de cotas fluviais 

registrados no período de 10 a 25 de outubro de 2011 e 05 a 28 de janeiro de 2012. 

 

           Gráfico 02 - Índices de precipitação e níveis de cota da água no Igarapé do Passarinho 

           Fonte: Levantamento de Campo Souza, 2011/2012. 

 

 Os valores apresentados neste gráfico não permitiram a análise de correlação positiva 

quando referenciados às variáveis volumes de chuva e nível de cota da água. De acordo com 

os dados obtidos no dia 10/10/2011 o volume de chuva local foi registrado em 12,5 mm, 

enquanto o nível de cota subiu 0,40 m. Entretanto, no dia 22/10/2011 o registro de chuva 

coletado no mesmo local foi de 18 mm enquanto o nível de cota da água atingiu a marca de 

0,27 m. Considera-se que nem todos os episódios ou eventos chuvosos proporcionaram níveis 



39 

 

 

de transbordamento nas margens do canal, provocados pelo entupimento do canal com 

resíduos. Possivelmente a limpeza e coleta de lixo, realizada em dias anteriores foi um fator 

que pode ter auxiliado o escoamento da água no canal. 

Em estudos referentes aos índices de precipitação na cidade de Manaus, Aguiar (1995) 

afirma que o volume de chuva varia levando em consideração os seguintes aspectos: quanto 

maior a concentração de equipamentos urbanos, menores serão os índices, em contrapartida, a 

maior proximidade com a floresta contribui com freqüência maior de chuva.  

Este mesmo autor afirma ainda que, os registros das precipitações das chuvas sobre 

uma mesma área urbana diferem tanto na distribuição como no volume.     

Baseado nestes princípios é possível mencionar que o resultado da variável índice de 

precipitação pode está relacionada ao fato de ter sido instalado apenas um pluviômetro na área 

da bacia, o que de certo modo, expressa apenas um registro pontual. Com relação ao nível de 

cota de água, este é influenciado a partir da precipitação que pode ocorrer em locais distintos 

ou em toda a unidade territorial da bacia.    

Portanto, diante dos resultados apresentados e referenciados nos aportes teóricos dos 

autores mencionados, optou-se apenas pelo registro da variável índice pluviométrico, sendo 

este índice, utilizado apenas como registro provisório para estudos futuros de comprovação e 

cumprimento das fases da pesquisa.  

 

4.3. Variação no nível de cota e quantidade de resíduos 

           

Para identificar se houve influencia da variação dos níveis de cotas da água com os 

índices de resíduos, procurou-se realizar o cruzamento das duas variáveis. Sendo assim, a 

quantidade de resíduos coletados a cada evento, foi analisada, compondo-se um total de 12 

amostras, recolhidas num primeiro momento entre os dias 10 e 25/10/2011 período seco e 

posteriormente de 05 a 28/01/2012, período chuvoso. O resultado obtido indicou aumento na 
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quantidade de resíduos de acordo com a variação do nível da água, sendo que o maior valor 

registrado no período seco ocorreu no dia 25/10/2011, onde o nível da água atingiu a cota de 

0,93m e o total de resíduos coletados após a secagem foi de 51, 891 Kg. No que se refere ao 

mês de janeiro considerado período chuvoso à correlação das variáveis níveis de cota d´água e 

quantidade de resíduos manteve-se positiva, apresentando aumento na quantidade de resíduos 

com destaque para os dias  08/01/2012 onde o total de resíduo foi de 95,15 kg enquanto que 

no dia 26/01/2012 a quantidade de resíduo atingiu 102,12 kg. No que diz repeito ao aumento e 

variação nos níveis de cota d´água e quantidade de resíduos obtidos no período de chuva, é 

possível considerar que estes valores foram influenciados pela frequência e pelo aumento nos 

índice de precipitação.         

Em termos comparativos o menor valor foi registrado no dia 22/10/2011, onde a cota 

da água correspondeu a 0,27 m e a quantidade de resíduos alcançou 21, 354 Kg, conforme 

gráfico (03). Estas duas variáveis proporcionaram a correlação positiva para os indicadores: 

cota fluvial e índice de resíduo. As elevações dos níveis de água possibilitam o aumento da 

área de transbordamento e inundação das partes mais baixas do canal, fato que implica no 

aumento das taxas de resíduos, pela ampliação da área ocupada pelas águas durante as chuvas. 

Deve-se aqui mencionar que dois elementos são fundamentais nesta análise: o aumento do 

nível das águas no leito e o aumento da área de transbordamento.  
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Gráfico 03 - Níveis de cota da água e quantidade de resíduos no Igarapé do Passarinho. 

            Fonte: Levantamento de campo. Souza, 2011/2012. 

 

Os dados apresentados no gráfico (03) indicam que as quantidades de resíduos 

coletados a cada evento são influenciadas pelo nível de subida da água, na medida em que as 

cotas máximas do igarapé vão sendo atingidas em função do volume da água precipitada 

ocorrem também ampliação nos limites de varredura na área da bacia, alcançando local onde 

o lixo é depositado ou se acumula na vegetação das margens ou até mesmo pelas obras de 

canalização e na própria planície de inundação. Percebeu-se ainda com base nos registros e 

levantamento de campo que as maiores variações tanto no nível de cota quanto na quantidade 

de resíduos ocorreram com maior frequência no período chuvoso, sendo que o maior índice 

constatado entre os dois períodos ocorreu no dia 26 de janeiro de 2012, onde o nível da água 

atingiu 1,48 m e a quantidade de Resíduos Sólidos Flutuantes (RSF), retidos foi de 102,12 kg. 

Dentre os fatores que justificam os resultados obtidos estão às chuvas com maior frequência 

influenciam no processo de varredura do lixo depositado as margens do igarapé e o fato de 

alguns moradores aproveitarem a subida da água  para descartar parte dos resíduos domésticos 

não coletados pelo serviço de limpeza pública, bem como para desfazer-se de entulho 
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existente em suas residências tais como resto de madeira e resíduos orgânicos proveniente da 

limpeza dos quintais conforme mostra a figura (04). 

       

      Figura 04: (A) e (B) Resíduo descartado na margem esquerda do igarapé do passarinho. 

       Fonte: Souza, 2011. 

 

              Neste sentido ressalta-se que o período de chuva é também o momento favorável 

para o descarte de resíduos, sobretudo aquele que não são recolhidos com frequência e que 

são acumulados longo do período de estiagem, quando os níveis da água não são suficientes 

para atingir as cotas máximas do canal de drenagem conforme foi constatado através dos 

dados coletados no mês de outubro em que houve apenas quatro eventos de chuva e o menor 

índice registrado durante o mês ocorreu no dia 22, onde o nível de cota d`água subiu 0,27 m e 

a quantidade de resíduos foi de 21,354 kg.       

Com relação a estes aspectos Fortes (2009) menciona que um dos elementos 

problemas nas bacias da cidade de Manaus está relacionado à presença de resíduos nos 

igarapés (garrafas plásticas, isopor, latas e etc.) que dificultam, no período de chuvoso, o 

fluxo normal da água porque se tornam obstáculos em pontos específicos dos canais de 

drenagem figuras (05) 
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Figura 05: Resíduos depositados as margens do Igarapé do Passarinho (A) Lixo doméstico lançado na 

margem do Igarapé; (B) Acúmulo de lixo após evento de chuva.                             Fonte: Souza, 2011. 

 

           As figuras (05) demonstram que parte do lixo produzido pela população que mora na 

área do curso médio superior da bacia do Igarapé do Passarinho, é descartada de modo 

inadequado e acaba tendo como destino final o sistema de drenagem causando inúmeros 

prejuízos a população e ao meio ambiente.  

Com relação a estes aspectos, Mello e Moura (1990, p.446 e 447) destacam que nas 

áreas de igarapés o lixo é geralmente jogado diretamente no canal, ocasionando poluição das 

águas, dificultando seu escoamento. Esta situação torna-se mais grave em virtude destes 

locais serem áreas densamente povoadas e com serviços precários de coleta de lixo.   

Em face ao exposto, nota-se a precariedade dos serviços de coleta de lixo associada à 

falta de sensibilização da população, quanto aos impactos produzidos pelo lixo lançado 

diretamente nos cursos d’água. Estes são alguns dos fatores que podem contribuir para o 

agravamento dos problemas ambientais visualizados, não somente nos igarapés da Zona 

Norte, como é o caso da bacia do Igarapé do Passarinho, como nas das demais zonas da 

cidade. 

4.4. Classificação e quantificação dos resíduos coletados 
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A classificação e quantificação dos resíduos constituíram procedimentos realizados a 

partir da composição gravimétrica de 04 amostras de material coletado em campo, no mês   de 

outubro de 2011. Estas amostras foram submetidas à triagem, expostas ao ar livre e em 

seguida pesadas, a fim de se obter a tipologia dos resíduos por meio de sua classificação 

(MACHADO et al., 2009). A quantificação foi trabalhada com base em cálculos estimativos 

obtidos por meio da pesagem do material, (BRITES et al., 2003) conforme destacado nas 

figura(06).     

 

Figura 06: Classificação das amostras de resíduos coletados no Igarapé do Passarinho: (A) Processo de 

separação dos resíduos, (B) Pesagem dos resíduos.                                          Fonte: Souza, 2011. 

 

          O processo de separação dos Resíduos Sólidos Flutuantes (RSF) teve a finalidade de 

identificar os tipos de resíduos transportados na bacia hidrográfica Igarapé do Passarinho, 

sendo que, o procedimento utilizado para caracterização das amostras levou em consideração 

a proposta de classificação baseada no critério (biodegradabilidade), conforme Bedone e 

Povinelli (1999).  

Dessa forma, o gráfico (04) tem por finalidade expressar os tipos de resíduos sólidos 

encontrados, na referida bacia, e também apontar o percentual de cada material analisado.  
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             Gráfico 04 - Resíduos sólidos flutuantes coletados no Igarapé do Passarinho. 

             Fonte: Levantamento de campo. Souza, 2012. 

 

De acordo com o resultado apresentado no gráfico anterior, os tipos de resíduos 

encontrados nas amostras analisadas correspondem a Embalagem PET 37%, Madeira 19%, 

Plástico (Embalagem de cosméticos, Sacolas e outros) 17%, Matéria Orgânica 8%, Borracha 

6%, Vidro 5 %, Metal 4%, Isopor 3%, Longa Vida 1%. O maior percentual de resíduos 

destacou-se na embalagem PET, seguido pelo percentual de madeira e embalagem de 

cosmético. Os menores índices registrados foram indicados por Isopor e embalagens 

classificadas como longa vida - tipo Tetra Pak.    

           Considerando o tempo de permanência dos resíduos (RSF) nos sistemas naturais (solo, 

água e ar) o critério de biodegradabilidade definidos por Bedone e Povinelli (1999), foram 

correlacionados às amostras de resíduos coletadas no Igarapé do Passarinho. Sob este 

enfoque, podem ser caracterizadas segundo os seguintes aspectos: Facilmente degradáveis; 

Moderadamente degradáveis; Dificilmente degradáveis e Não-Degradáveis conforme quadro 

(01) a seguir. 
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Material (RSF) - Encontrado 

nas amostras coletadas no 

Igarapé do Passarinho 

Classificação quanto à (Biodegradabilidade) Bedone 

e Povinelli (1999) 

 Restos de alimento, frutas e 

verduras (casca de côco, laranja, 

maçã, tomate e outros) 

Facilmente degradáveis: matéria orgânica 

Longa Vida – Tetra Pak 

(Embalagem diversa – sucos, 

molhos e bebidas lácteas). 

Moderadamente degradáveis: papel, papelão, e 

outros, produtos celulósicos 

Borracha e Madeira 

 

Dificilmente degradáveis: trapo, couro, borracha e 

madeira 

PET (Embalagem de refrigerante), 

Plástico (Embalagem cosmético 

Sacola e outros) metal, vidro, 

isopor.  

Não-Degradáveis: vidro, metal, plástico, pedras, 

terras e outros  

 
Quadro 01 - Classificação dos Resíduos Sólidos Flutuantes (RSF) encontrados no Igarapé do 

Passarinho, com base no critério de (Biodegradabilidade), Bedone e Povinelli (1999). 

Organização: Souza, 2012. 

 

O quadro acima permite uma comparação entre os tipos de materiais encontrados a 

partir das amostras e modelo de classificação baseado no critério de biodegradabilidade que 

possui como parâmetro o tempo de vida útil de cada produto ou embalagens descartáveis.  

            De acordo com os dados obtidos os tipos de lixo encontrados no Igarapé do Passarinho 

compreendem as quatro categorias estabelecidas a partir do modelo de classificação; 

Facilmente degradáveis; Moderadamente degradáveis; Dificilmente degradáveis: Não-

Degradáveis, gráfico (05).  
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        Gráfico 05 - Percentual de resíduo classificado de acordo com a (biodegradabilidade) 

        Fonte: Levantamento de Campo. Souza, 2012. 

 

             Os resultados acima mencionados demonstram que 66% das amostras coletadas 

pertencem ao grupo dos resíduos (não degradável) e 26% corresponde a lixo (dificilmente 

degradável). De certa forma, os percentuais supracitados tornam a prática de descarte de lixo 

na bacia hidrográfica Igarapé do Passarinho um problema grave para a política de 

saneamento. Os acúmulos de resíduo e de sedimentos, no leito e ao longo da bacia, resultam 

em: assoreamento, formação de camadas de solo e relevo tecnogênico figuras (06) que 

contribuem para a redução da capacidade do volume hídrico do canal e de escoamento e, 

conseqüentemente para o aumento na freqüência das inundações. 

 Estes resultados podem ser manifestados e visualizados no leito do canal, 

providenciando alterações na geomorfologia fluvial e na configuração do rio. Barras de 

sedimentação, depósitos em forma de diques e deposição em espiral situado próximo às 

margens, podem ser ocasionadas a partir da existência de obstáculos originados pelo acúmulo 

de resíduos na parte central do rio. Estes aspectos configuram novas formas de sedimentação, 
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cujo fator de origem, não corresponde aos naturais descritos na análise geomorfológica dos 

canais. A princípio pode-se afirmar que depósitos tecnógenos também se manifestam nos 

sistemas fluviais. 

 
 

Figura 07: Impacto dos resíduos sólidos no leito do Igarapé do Passarinho: (A) Acúmulo de lixo no 

leito do canal; (B) Processo de assoreamento após acumulação do lixo.  

Fonte: Souza, 2011.        

       

 

De acordo com Botelho e Silva, (2004) a poluição por resíduos sólidos constitui uma 

das três grandes fontes de poluição nas áreas urbanas, ao lado dos esgotos domésticos e 

despejos industriais. Os autores afirmam ainda que as principais conseqüências da coleta e 

destino final do lixo de modo inadequado são: contaminação do solo, poluição das águas, 

superficiais e subterrâneas, proliferação de focos de doenças e obstrução dos sistemas de 

drenagens. 

No caso do Igarapé do Passarinho nota-se que a quantidade de impactos produzidos 

pelos resíduos sólidos flutuantes vai além dos que foram mencionadas pelos autores podendo 

ser acrescentado, acúmulo de lixo no leito do canal, assoreamento e inundações das áreas 

mais baixas em período chuvoso, tornando estes locais impróprios à ocupação humana.  
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4.5. Quantificação dos resíduos com base na composição gravimétrica 

 

            O processo de quantificação dos resíduos levou em consideração o uso de balanças 

com capacidade de 50 kg e o uso de recipiente para verificação do volume com capacidade 

para 60ℓ. Este método foi utilizado para o reconhecimento da quantidade e volume de 

resíduos (RSU) obtidos nas 12 amostras coletadas no Igarapé do Passarinho, e os resultados 

estão expressos no quadro (02) a seguir.  

          Quadro (02) Quantificação de resíduos sólidos coletados no Igarapé do Passarinho 

 

 Organização: Souza, 2012 

            Os valores obtidos na bacia hidrográfica do Igarapé do Passarinho indicaram que a 

maior quantidade dos resíduos sólidos flutuantes coletados durantes os levantamentos de 

campo, pertence à classe dos materiais inorgânicos, conforme visualizado na tabela acima.  

Nas coletas realizadas no período de 10 a 25 de outubro de 2011 e de 05 a 28 de janeiro de 

2012 os resíduos, foram separados e quantificados de acordo com suas características e a 

avaliação final constatou que a maior fração de resíduos coletados pertence à classe dos 
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resíduos dificilmente degradáveis e não degradável correspondendo a 92% do total, enquanto 

8% são considerados Moderadamente degradáveis e  facilmente degradáveis.            

            Portanto considerando a somatória da quantidade de material coletada a cada evento, 

obteve-se como resultado final um total acumulado de 739,813kg o que representou uma 

média de 82,20kg por evento.  A contribuição média de resíduos sólidos flutuantes na bacia 

foi de 118 L/km²/mês ou 16,1 kg/km²/mês ou ainda 193kg/km²/ano. Levando em 

consideração que a bacia hidrográfica do Igarapé do Passarinho compreende uma área de 

aproximadamente 23,5km², o total de resíduos acumulados pode atingir 4,5 ton/ano, somente 

de resíduos sólidos flutuantes o que representa em termos de volume um total de 32,5m³/ano. 

            Neste contexto é possível considerar que os tipos de resíduos sólidos flutuantes 

coletados na referida bacia representa um impacto significativo em virtude do volume de lixo 

que contribui para obstrução do canal de drenagem conforme mostra figura (08) 

 

Figura 08: Bueiro obstruído por acúmulo de lixo, (A) e (B) Acúmulo de resíduos no leito do canal de 

drenagem do Igarapé do Passarinho.                             

Fonte: Souza, 2012.        

            No que tange a análise quantitativa e qualitativa de resíduos, transportados em sistema 

de drenagem, estudos revelam ser de fundamental importância a classificação e quantificação 

destes resíduos, principalmente quando se refere à poluição dos recursos hídricos. Sobre este 

assunto, deve-se ressaltar que nas últimas décadas, a produção de lixo tem aumentado 
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significativamente, em contraposição a falta tratamento apropriado e destinação final não têm 

acompanhado este aumento (BRITES et al., 2003).  

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES       

 

Nas ultimas décadas tem sido evidente o crescimento de uma crise ambiental, por 

conta do aumento acelerado da população e da tendência de consumo de bens e produtos que 
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contribuiu de forma direta para o aumento na geração de resíduos sólidos. Infelizmente, no 

que se refere ao tratamento e descarte adequado de lixo, o Brasil evolui muito lentamente, 

pois mesmo as cidades mais desenvolvidas ainda descartam de maneira inadequada grande 

parte dos seus resíduos.  

          Dados do CEMPRE referente ao ano de 2010 revelaram que 92% dos municípios 

brasileiros não possuem coleta seletiva eficiente. Sendo assim, parte do lixo não coletado ou 

coletado inadequadamente, acaba tendo como destino final os lixões a céu aberto e os 

sistemas de drenagens urbanas, causando sérios impactos nos canais de drenagens. 

  No Amazonas, em especial na capital Manaus, observa-se uma grande precariedade 

quanto às informações relacionadas aos resíduos sólidos o que de certo modo, dificulta os 

trabalhos desenvolvidos nesta área, além do que, tal situação impede o confronto e análise de 

possíveis experiências desenvolvidas de maneira satisfatória.   

            Neste sentido o foco desta pesquisa centrou-se na busca de informações acerca dos 

tipos e da quantidade de resíduos sólidos transportados no Igarapé do Passarinho, onde se 

constatou que 92% das amostras coletadas são compostas por resíduos não degradável e 

dificilmente degradáveis. Os dados também demonstram que a quantidade de resíduos 

coletados a cada evento de chuva é influenciada pelo nível de subida da água, pois à medida 

que as cotas máximas do igarapé vão sendo alcançadas ocorrem também ampliação nos 

limites de varredura na área da bacia, e conseqüentemente aumento no volume de resíduo 

coletados.   Com relação à classificação dos tipos de resíduos os maiores percentuais 

encontrados correspondem às embalagens (PET) com índice de 37%, seguido de madeira 

proveniente de resto de moveis, construção e outros 19%, embalagem de cosmético e 

(plásticos diversos)17%, matéria orgânica 8%, borracha 6%, vidro 5% e metal 4%. 

         O resultado aqui apresentado reflete, sobretudo, os aspectos negativos do uso e 

ocupação do solo em áreas de preservação permanente das bacias hidrográficas, pois esse tipo 
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de ocupação que vem ocorrendo há décadas em Manaus, tem produzidos inúmeros impactos 

no sistema de drenagem, onde o lixo e o esgoto são lançados diretamente nos igarapés 

ocasionando problemas ambientais de proporções muitas vezes irreversíveis. Permite ainda,  

mesmo que de maneira preliminar avaliar a importância do planejamento de políticas públicas 

que viabilizem à melhoria na qualidade dos serviços de limpeza e coleta de lixo, bem como a 

necessidade de uma política socioambiental que viabilize alternativas de uso e ocupação do 

solo em áreas de igarapés para que tal processo ocorra de forma  menos degradante.  

        Portanto, as considerações aqui propostas partem do principio de que se faz necessário 

uma mudança de postura tanto do poder público quanto da sociedade com relação à 

conservação e manutenção da qualidade ambiental dos igarapés de Manaus. Pois, durante 

muito tempo estes igarapés inclusive o do Passarinho vem sofrendo os mais variados danos 

ambientais funcionando apenas como receptáculos de resíduos e dejetos sanitários tornando 

estes ambientes impróprios ao lazer e a outro tipo de uso racional.   
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