
IX Encontro Nacional de Águas Urbanas – Belo Horizonte – MG – 08 a 10 de agosto de 2012 

 

Condições Sanitárias das Águas das Praias do Rio Negro e dos Igarapés da 

Cidade de Manaus/AM  

Adriana Sotero-Martins
1
; Juremi de Carvalho

1
; Elvira Carvajal

2
; Maria Inez de Moura Sarquis

3
; Antonio 

Nascimento Duarte
4
; Ronis Da Silveira

5
;; Laís Cássia Monteiro de Souza Barreto

5
; Natália Penhalosa 

Duarte
5
; Michel Fabiano Catarino

5
; Josy Caldas da Silva

6
; Ormezinda Celeste Cristo Fernandes

6
 

 1.
FIOCRUZ/ENSP/DSSA, adrianasotero@ensp.fiocruz.br;

 2.
UERJ/IBRAG/DBC; 

3
.FIOCRUZ/IOC/LTBBF

 

4.
FIOCRUZ/ENSP/DCB; 

5.
UFAM/ICB; 

6.
FIOCRUZ/ILMD/Coord. Biodiversidade em Saúde 

1. Introdução - a cidade de Manaus/AM esta localizada na região da maior bacia de água doce do 

planeta, contudo está sob forte impacto ambiental causado pela ocupação urbana desordenada em 

conseqüência da falta de políticas públicas de gestão territorial. Atualmente, os igarapés que drenam 

a cidade estão totalmente degradados pelo aporte de efluentes domésticos e industriais (Barroncas, 

1999). E a contaminação dos igarapés tem-se tornado um sério problemas ambientais, que tem 

contribuído com a poluição das águas do Rio Negro, principal agente de drenagem da cidade (Pinto 

et al, 2009), e embora tenha grande volume de águas não garantem a dissolução dos poluentes e do 

esgoto diariamente lançados. Visando ações de controle estruturadas da qualidade sanitária da água 

e do solo utilizadas pela população em áreas de recreação, como praias, praças e campos, deve-se 

fornecer informações seguras sobre os riscos do uso desses ambientes, seja para balneabilidade ou 

recreação. Organismos patogênicos causadores de doenças chegam ao meio ambiente quando os 

esgotos são lançados em corpos receptores sem tratamento prévio, assim como através das excretas 

de animais e seres humanos, lixo e sedimentos que são carreados pelas águas das chuvas (Azevedo, 

2001). Ao alcançarem as praias, sejam oceânicas, de baía ou de rios, os corpos de água 

contaminados trazem consigo bactérias, vírus, fungos e parasitas, deixando seus freqüentadores 

suscetíveis às doenças causadas por eles. No Brasil, em relação à balneabilidade, condições seguras 

à recreação de contato primário, têm a Resolução CONAMA Nº 274 de 29 de novembro de 2000. 

Esta classifica as águas como próprias ou impróprias, a partir do resultado de análises 

microbiológicas, ou da detecção da presença de esgotos, óleos, graxas, maré vermelha, floração de 

algas tóxicas, incidência de doenças de veiculação hídrica ou outras que contra-indiquem o contato 

primário (Brasil, 2000). O monitoramento ambiental pode ser utilizado como indicador das 

condições sanitárias das cidades. Visando ações de controle estruturadas da qualidade sanitária da 

água e do solo utilizados pela população em áreas de recreação (praias, praças, campos, etc) e 

fornecer informações seguras sobre os riscos de uso. Este trabalho teve como objetivo monitorar as 

condições sanitárias das águas das praias do Rio Negro e dos Iguarapés da cidade de Manaus/AM. 

Palavras-chave: coliformes; água e areia; praias; saúde ambiental; saneamento. 

2. Material e Métodos - foram monitorados 21 rios (iguarapés): Franco (FR); PAM do Codajás 

(CO); do 40 (I40); Chefe (CH-UFAM); Prefeitura (PR-UFAM); Assua (AS-UFAM); da Indústria 

(IN-UFAM); da Lj.da Industria (LIN-UFAM); Nova Republica (NRE-UFAM); Loja Acariquara 

(AC-UFAM); do Sírio (SI); Cemitério-Tarumã (CEM); Torquato-Gelocrim (TOR); Ponte da 

Bolívia (PB); Janponês-Mindu (MIN); Millenium (MIL); do Carrefour (CAR); Cachoeira do 

Tarumã (CHT); Balneário Bené-Tarumazinho (TA); Balneário Prainha (PINHA); Palácio (PAL). E 

em 5 praias ao longo da descida do Rio Negro [Praia da Lua (L); Praia da Ponta Negra (N); Praia do 

9º.Distrito Naval (P); Praia da Estação Naval do Rio Negro (M) e Praia da Reserva (R)],  em 4 

campanhas de coletas, de junho 2011 a março de 2012 (períodos: início da vazante, seca, início 

chuvoso, chuvoso). Sendo coletado 50 mL de amostra de água em frascos estéreis. As amostras 

foram processadas e analisadas conforme descrito por Rego (2010) e Viana (2011), sendo feita 

leitura de coliformes totais (CT) e de Escherichia coli (EC).  
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3. Resultados - os maiores níveis de coliformes foram encontrados nas águas dos rios I40, SI, MIL, 

CAR, CHT, em que os níveis de CT foram acima de 90 x 10
3
 UFC/mL, e os de EC acima de 210 x 

10
3
UFC/mL, seguidos dos iguarapés PAL, FR, CO, CEM e TOR, também acima dos 

recomendados. Os melhores níveis colimetricos foram encontrados em PR-UFAM; IN-UFAM e 

PINHA, com índices de EC próximos dos valores recomendados, mas ainda impróprios para 

balneabilidade segundo CONAMA 274/2000. Enquanto para as praias, foram encontrados maiores 

quantidades de UFC/mL na praia P, localizada na região do Porto de Manaus a que teve maiores 

índices de Escherichia coli, em todas as campanhas de monitoramento, seguida da praia M. Os 

melhores níveis sanitários foram encontrados na praia da Lua (L) que sofre menor ação antrópica. O 

monitoramento e a divulgação das condições das águas dos rios são extremamente importantes para 

que as autoridades possam tomar medidas de controle e saúde da população e do ambiente.  

 

Fig.1- Monitoramento dos níveis de Escherichia coli presente nas areias (A e B) e nas águas das 

praias do Rio Negro/Manaus-AM. 
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