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QUALIDADE DA ÁGUA EM NASCENTES URBANAS E NO LEITO DO 

IGARAPÉ QUE DRENA O POLO INDUSTRIAL DE MANAUS, ESTADO DO 

AMAZONAS  
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RESUMO – O igarapé do Quarenta é o principal formador da bacia do igarapé Educandos, a menor 

das bacias hidrográficas do município de Manaus. Sua nascente principal está localizada em uma 

área de proteção ambiental, de autarquia municipal, a qual é uma das mais incluídas em estudos 

sobre a qualidade da água ao longo do curso desse igarapé; também na região do alto da bacia existe 

uma nascente localizada em uma instituição de ensino de autarquia federal, a qual também vem 

sendo incluída em estudos mais recentes. No entanto, ainda na parte superior da bacia, existem três 

nascentes localizadas em área urbana, as quais formam dois braços do igarapé que, junto com o 

principal, foram o corpo do igarapé.  Estudos anteriores sempre concluíram que os problemas 

ambientais no igarapé do Quarenta estavam relacionados ao Distrito Industrial, nossos resultados, 

obtidos no estudo de 32 sítios amostrais, mostraram que, em termos de contaminação orgânica e 

lançamento de resíduos sólidos, o problema vem desde a parte superior da bacia e que algumas 

nascentes localizadas na região do entorno de uma das áreas de preservação já estão 

comprometidas.   

 

ABSTRACT– Quarenta stream is the main source of the Educandos watershed, the smallest 

hydrographic basin in the municipality of Manaus. Its main source is located in an area of 

environmental protection, of municipal authority, which is one of the most included in studies on 

water quality along the course of this stream; also in the upper region of the basin there is a spring 

located in a teaching institute of federal autarchy, which has also been included in more recent 

studies. However, still in the upper part of the basin, there are three springs located in an urban area, 

which form two branches of the stream that, together with the main one, were the body of the 

stream. Previous studies have always concluded that the environmental problems in the Quarenta 

stream were related to the Industrial District, our results, obtained from the study of 32 sample sites, 

showed that, in terms of organic contamination and the release of solid waste, the problem comes 

from the top basin and that some springs located in the region surrounding one of the preservation 

areas are already compromised. 

 

Palavras-Chave – Qualidade da água; poluição hídrica; Amazônia Central 

 

 

INTRODUÇÃO  

O município de Manaus (AM) é densamente recortado por muitos rios e centenas de igarapés 

de diferentes portes, distribuídos em seis principais bacias hidrográficas, (Cuieiras, Tarumã-Mirim, 

Tarumã-Açu, São Raimundo, Educandos e Puraquequara). Embora a foz do rio Puraquequara esteja 

no rio Amazonas, enquanto os demais desaguam no rio Negro, todos eles são (ou eram, quando 

estavam em estado natural) classificados como de “rio de água preta” e em suas bacias existem (ou, 
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existiram, no caso das bacias totalmente inseridas em área urbana) igarapés de “água preta” [águas 

transparentes; de coloração escuras, devido ao alto teor de substâncias húmicas; ácidas (pH < 5,5), 

condutividade elétrica baixa (< 20 µS.cm-1)] ou de água clara (características químicas semelhantes 

aos de água preta, porém de tonalidade clara, devido à ausência ou baixo teor de substâncias 

húmicas) (Cunha e Pascoaloto, 2006). Portanto, quando se observa nas bacias dos rios de água preta 

ou de água clara igarapés com características de rios de água branca (águas turvas, condutividade 

elétrica > 60 µS/cm e pH > 6,0), principalmente em área urbana, pode-se afirmar que se trata de um 

igarapé poluído. 

Registros antigos com imagens do igarapé do Quarenta na década de 1950 mostram 

balneários com águas semelhantes àquelas do rio Negro, porém atualmente sua aparência está mais 

associada às características do rio Solimões (rio de “agua branca”, turvas e com “cor de café com 

leite”) (Pascoaloto, 2015) e, diferentemente dos demais igarapés localizados na área urbana de 

Manaus, além dos dejetos residenciais que nele são direta ou indiretamente despejados, desde 1967 

recebe o aporte dos efluentes dos estabelecimentos das indústrias localizadas no Polo Industrial de 

Manaus – PIM e, portanto, o maior enfoque nos estudos desse igarapé tende a ser os metais pesados 

(ex.: Bringel, 1986; Silva, 1996; Silva et al., 1999; Santana 2006; Silva, 2010). Desta forma, por ser 

o PIM a principal fonte do PIB do estado, o igarapé do Quarenta pode ser considerado como um dos 

recursos hídricos mais importantes na área urbana do município.  

Além da degradação da qualidade da água decorrente dos aportes domésticos e químicos, 

existem vários registros sobre a quantidade de resíduos sólidos que se acumulam em alguns dos 

trechos principais na bacia do Educandos, principalmente em pontes nos igarapés Petrópolis e 

Cachoeirinha (ex.: A Crítica, 2016, 2017; Saneamento Básico, 2017), sendo que no trecho referente 

especificamente ao igarapé do Quarenta os mais críticos são as pontes do Conjunto Nova República 

e a da SEDUC (Silva, 1996; Franken, 2004; Cunha, 2006; Costa et al., 2016; Pascoaloto & Soares, 

2016), onde a água acaba sendo represada e os resíduos podem, em situações extremas, extrapolar 

as margens do igarapé e alcançar a via pública. No entanto não existem relatos sobre as inúmeras 

pontes que atravessam o igarapé dentro nos bairros anteriores à região do PIM.   

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Descrição da área de estudo 

O município de Manaus é drenado por uma extensa rede de igarapés, tendo seis principais 

microbacias hidrográficas, duas delas totalmente inseridas na malha urbana, a do igarapé São 

Raimundo e a do igarapé do Educandos, quem têm como seus principais formadores os igarapés 

Mindu e Quarenta, respectivamente. A bacia do igarapé do igarapé do Educandos é a menor das 
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bacias hidrográficas do município de Manaus (figura 1), tendo o igarapé do Quarenta seu principal 

formador, sendo que o igarapé somente passa a ser denominado Educandos já próximo à foz. Ele 

nasce no bairro Armando Mendes e percorre vários bairros densamente povoados, recebendo a 

maior parte dos esgotos domésticos das palafitas ainda existentes, bem como, entre outras fontes 

de poluição difusa, a água da lavagem de peixes em comércios não regulamentados estabelecidos 

próximos a algumas das pontes mais movimentadas. Somam-se aos contaminantes orgânicos os 

efluentes industriais (ainda que os mesmos atualmente sejam tratados, conforme legislação em 

vigor) das mais de 500 empresas instaladas na região, principalmente no bairro Distrito Industrial.   

 

Figura 1- Localização do igarapés totalmente urbanos na cidade de Manaus (adaptado de Pascoaloto, 2015). 

Três braços formam o corpo principal do igarapé do Quarenta (figura 2). O primeiro tem a 

cabeceira situada no bairro Armando Mendes, nele fica a nascente principal do igarapé 

Quarenta/Educandos, localizada  no Refúgio da Vida Silvestre Sauim Castanheira (reserva de 

proteção ambiental de autarquia municipal), o qual estava em obras e não era permitida a entrada 

no período deste estudo e por essa razão não foi possível coletar água nessa nascente). As 

nascentes dos braços dois e três estão localizadas no bairro Zumbi do Palmares. O segundo braço 

está localizado na Rua Marcelo Mendes; sua cabeceira faz fronteira lateral com o terreno do 

Instituto Federal do Amazonas (IFAM Manaus – Zona Leste). O terceiro braço, que tem como 

referência a Rua Berimbau Baiano, possui duas nascentes (ou possuiu, quando elas estavam em 

estado natural e não canalizadas, como estão agora), uma na Rua São João e outra na Rua Rui 

Barbosa.  
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Coleta e análise dos dados 

O estudo foi desenvolvido entre a parte superior da bacia e o final da zona do PIM, em 

período de estiagem (“verão amazônico”), As coletas de água foram realizadas no “verão 

amazônico” (período de baixa precipitação), entre setembro e outubro/2018. Foram visitados 32 

sítios amostrais (Figura 2), sendo as três nascentes urbanas, situadas no bairro Zumbi dos Palmares 

(braço 1 – nascente localizadas na rua Marcelo Santos – sítio amostral Q-05; braço 2 – nascentes 

localizadas nas ruas São João e Rui Barbosa, sítios amostrais Q-13 e Q-14, respectivamente); o 

local de saída do igarapé no Parque Municipal Refúgio Silvestre Sauim Castanheira (Q-01, bairro 

Armando Mendes), no braço 1 da parte superior da bacia; um igarapé natural na UFAM, próximo a 

uma das nascentes (Q-23, bairro Coroado), dois sítios amostrais em área com afloramento de 

nascentes em terreno adjacente ao IFAM Zona Leste: uma “lagoinha” (depressão no solo onde se 

acumula água da nascente - Q-06) e uma cacimba (localizada no interior de uma residência – Q-

07) e 25 segmentos onde havia alguma ponte atravessando o canal.  

                                             

Figura 2 - Localização dos sítios amostrais, com detalhe para os três braços do igarapé estudados na parte superior da 

bacia hidrográfica. 

 

Tabela 1 - Variáveis ambientais e técnicas analíticas utilizadas. 

VARIÁVEL AMBIENTAL TÉCNICA ANALÍTICA UNIDADE 

pH Direto, Potenciométrico  --- 

Condutividade Elétrica (CE) Direto, Potenciométrico µS/cm 

Oxigênio Dissolvido (OD) Standard Methods (Rice et al., 2012),  Titulométrico mg/L 

Alcalinidade Standard Methods (Rice et al., 2012),  Potenciométrico mg H2CO3
-/L 

Turbidez Standard Methods (Rice et al., 2012), Nefelométrico NTU 

Demanda Química de Oxigênio (DQO) Standard Methods (Rice et al., 2012),  Refluxo Aberto mg/L 

N-Total Valderrama (1980), Espectrofotométrico mg/L 

P-Total Valderrama (1980), Espectrofotometria mg/L 

 

Para cálculo das médias os valores de pH de cada amostra foram convertidos para antilog na 

base 10 e o resultado expresso em log10. Os resultados obtidos nas análises das variáveis 
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ambientais foram submetidos a testes estatísticos utilizando o software livre Biostat 5.3. Devido à 

alta assimetria dos dados obtidos nas variáveis ambientais foi descartada a normalidade, de forma 

que para a comparação entre as partes superior e média do canal na bacia do igarapé do Quarenta e 

para a comparação entre os três braços estudados na parte superior da bacia foi utilizado o teste 

não paramétrico de Kruskal-Wallis. Onde as diferenças foram significativas, foi aplicado o teste 

Student-Newman-Keuls, para detectar quais diferenças foram significativas. Nessas análises não 

foi incluído o sítio amostral Q-23, pois o mesmo não está localizado no leito do igarapé; 

entretanto, como ele serviu de referência para as características ambientais de um local natural na 

bacia do igarapé, foi incluído na análise de grupamento realizada utilizando a distância euclidiana 

e o método Ward.  Os dados também foram submetidos a análise do Componente Principal e, 

considerando que não existe normalidade nos dados, para testar a igualdade entre os grupos I e II, I 

e III e II e III foi utilizado o teste de Hotelling (que é menos exigente que o MANOVA). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados obtidos nas análises das variáveis ambientais podem ser observados na Figura 

3.  Em nossos estudos o pH variou de 4,85 a 7,12 (sítios amostrais Q-23 e Q-27, respectivamente) e 

a condutividade elétrica (C.E.) de 2,44 a 141,52 μs.cm-1 (Q-23 e Q-29, respectivamente). Os valores 

de pH, alcalinidade e condutividade obtidos para a lagoinha (Q-06) indicam leve contaminação 

(uma vez que os proprietários informaram que não adicionam produtos químicos nesse local, e a 

parte superior do terreno pertence ao IFAM, os dados sugerem contaminação pelo solo, talvez 

decorrente de adubos utilizados na área do IFAM – local que anteriormente era chamado de “Escola 

Agrícola”). Os valores de pH e alcalinidade observados na cacimba (Q-07) encontram-se dentro da 

média observada no aquífero Alter do Chão (Silva, 2015), no entanto a condutividade elétrica 

esteve bem mais alta do que aquela registrada em área natural do município de Manaus. 

Os resultados obtidos nas partes superior e média da bacia (para as variáveis com no mínimo  

quatro amostras em cada região) podem ser observados na figura 4. As análises estatísticas 

revelaram que em nenhum elemento ocorreu diferença significativa ao nível de 5% de significância 

ao comparar as partes superior e média da bacia. Assim, concluímos pela igualdade dos locais.  

Quanto às análises dos três braços do igarapé na parte superior da bacia, não foram 

observadas diferenças significativas entre os braços, ao nível de 0,05 de probabilidade, para as 

variáveis pH, Turbidez, Ca++ e N-Total. Houve diferença significativa (p < 0,05) para condutividade 

elétrica (braço 1 difere do braço 3), alcalinidade (braço 1 difere do braço 3), DQO (braço 2 difere 

do braço 3) e Fe-total (braço 1 difere do braço 2; braço 1 difere braço 3). Nas três comparações 

entre os grupos (I e II; I e III ; II e III) , utilizando o teste de Hotelling (onde foram incluídos os 
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valores de pH, alcalinidade, condutividade elétrica, turbidez, DQO e Fe-Total) foi rejeitada a 

igualdade entre os grupos. 

 

 

Figura 3: Valores obtidos nos sítios amostrais para as variáveis ambientais pH, alcalinidade, condutividade elétrica, 

turbidez, demanda química de oxigênio, ferro total e oxigênio dissolvido.  

(Legenda:      nascente urbana;      lagoinha / “afloramento”;     Cacimba;     igarapé natural;     leito principal). 

O dendrograma resultante da análise de agrupamento dos locais, considerando os valores de 

pH, condutividade elétrica, turbidez e DQO, encontram-se na figura 5. Nessa análise não foram 

incluídos os sítios amostrais Q-06 e Q-07, por não estarem ligados diretamente ao leito do igarapé 

(tratam de afloramento de água da subsuperfície). A análise revelou a formação de dois grupos, 

sendo o grupo I formado por locais naturais ou levemente impactados e o grupo II formado pelos 

locais mais impactados. Ressalta-se que a nascente do braço dois está no grupo I, enquanto as duas 
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nascentes do braço três estão no grupo II, o que é compatível com as características observadas 

nesses sítios amostrais: Q-14 já foi um local onde se observavam várias nascentes, mas devido à 

barreira construída para evitar o desmoronamento do barranco ter cedido, elas acabaram sendo 

contidas e atualmente a água está, juntamente com os efluentes originados nas residências, 

canalizada, enquanto Q-13 está localizada no meio das palafitas e o local se encontrava cheio de 

larvas de insetos e mosquitos. 

 

Figura 4: Gráficos Box Plot para as variáveis ambientais pH, alcalinidade (mgHCO3.l-1), condutividade elétrica 

(µS.cm-1), turbidez (NTU), DQO (mgO2.l-1), ferro total (mgFe.l-1) e oxigênio dissolvido  (mgO2.l-1). 

 

 

Figura 5 - Dendrograma resultante da análise de conglomerados. 

A análise do componente principal revelou que os dois primeiros componentes explicam 79% 

da variação dos dados (valor considerado razoável). O componente 1 explica 53,8% da variância e 
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indica que  pH, alcalinidade e condutividade elétrica são praticamente igualmente importantes para 

caracterizar os sítios amostrais, seguidas por turbidez e DQO.  De menor importância e variando no 

sentido contrário, temos o Fe-Total. O componente 2, explica 25% da variância e mostra valores 

altos para pontos com alta turbidez e alta quantidade de Fe-Total. De fato, os dois sítios amostrais 

com maior teor de Fe-total foram Q-01 e Q-02, os quais também apresentaram os valores mais 

elevados de DQO para o grupo I, indicando a interferência da água do rio Negro nesses locais 

(enfatizando que Q-02 recebe água de Q-01, o qual provavelmente está recebendo água do rio 

Negro durante o tratamento da água na ETA). Os sítios amostrais com maiores valores de turbidez 

foram observados na parte média da bacia e foram os locais onde o leito foi mais largo e a 

velocidade de corrente era mais evidente. 

Em relação aos resíduos sólidos, foi observado que os mesmos estão presentes desde as 

nascentes, inclusive no sítio amostral Q-05, apesar dele ter sido um dos locais com “melhor” 

qualidade da água (embora os valores de pH, alcalinidade e condutividade elétrica indiquem que já 

existe alteração, visto que foram bem mais elevados do que aqueles registrados para o Q-23). O 

local onde foi observada a maior concentração de resíduos sólidos (incluindo objetos plásticos, 

papel, concreto e vidro) foi no sítio amostral Q-21, onde existe um desnível entre a montante e a 

jusante da ponte e a correnteza é visivelmente forte. Os sítios amostrais Q-26 e Q-30 foram 

investigados em estudos anteriores (Franken, 2004; Cunha, 2006) e em várias ocasiões 

apresentaram condições “nauseantes”, principalmente o Q-26 (Pascoaloto e Soares, 2016), onde 

além do odor proveniente dos dejetos orgânicos predomina um odor químico, provavelmente 

devido ao beneficiamento de papel de alguma(s) empresa(s) localizada no PIM, pois na maioria das 

coletas do fitoplâncton a rede foi impregnada pela massa desse material.  

Frare et al. (2018) discutiram sobre as consequências dos efluentes de indústrias de papel e 

celulose na bacia do rio Jaguari (MG e SP), concluindo que seu volume (62 milhões de metros 

cúbicos de efluentes) corresponde ao consumo doméstico de água de aproximadamente 200 milhões 

de pessoas. Os autores concluíram que impacto ambiental causado por essas descargas líquidas é 

um problema de caráter grave, sobretudo no que se refere à biota aquática.  

 

CONCLUSÃO 

A bacia do igarapé do Quarenta apresenta resíduos sólidos desde as cabeceiras, os quais se 

misturam com dejetos orgânicos e causam séria poluição visual, principalmente nas imediações das 

pontes onde o igarapé apresenta correnteza mais pronunciada. O estudo foi realizado no período de 

menor precipitação e observou-se maior concentração de resíduos nas pontes situadas na parte 
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superior, principalmente naquelas que conectam os braços do igarapé na parte superior com o canal 

da parte média da bacia. Seria aconselhável realizar novo estudo no período de maior precipitação, 

de caráter qualitativo e quantitativo, a fim de verificar se a parte média fica com maior acúmulo do 

que a superior, uma vez , que segundo a população que habita as margens dos igarapés em Manaus, 

grande parte do “lixo” acumulado nos trechos médios e inferiores dos igarapés vêm das residências 

situadas a montante.   

Todas as nascentes avaliadas neste estudo que estiveram situadas na parte superior da bacia 

apresentaram alteração na qualidade da água, principalmente as duas localizadas no braço três do 

igarapé, as quais se encontram inseridas em meio às residências e as nascentes originais foram 

contidas. Os valores médios das variáveis ambientais confirmaram que, de fato, esse foi o braço do 

igarapé com a pior qualidade da água. A tonalidade azulada da água na cacimba e nos afloramentos 

observados no terreno que faz fronteira com o IFAM Manaus – Zona Leste deverá ser investigada 

em estudos futuros. 

Uma vez que não houve diferença significativa entre os valores obtidos na superior com 

aqueles da parte média pode-se concluir que as empresas localizadas no polo industrial de Manaus 

não são as principais responsáveis pela atual má qualidade da água do igarapé do Quarenta, ao 

menos no que se refere à questão de contaminação orgânica e do elemento ferro. 
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