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RESUMO – Foram investigados três igarapés e uma área de inundação no período enchente/cheia e 

cheia/vazante, nos meses de maio, julho e agosto do ano em que foi registrada a atual cheia histórica do 

rio Negro. O igarapé que apresentou valores mais elevados de pH e condutividade elétrica foi aquele 

que recebe as águas que drenam, entre outros bairros, o Distrito Industrial, ainda que o problema da 

contaminação orgânica nesse igarapé venha desde a parte superior dessa bacia hidrográfica. No menor 

igarapé estudado a diferença do nível de água foi de 0,5 m e a diferença da largura foi de 87 cm; no 

entanto esse igarapé deverá ser investigado futuramente por apresentar nível de água que não condiz 

com as informações registradas por moradores e ONGs dos bairros inseridos nessa bacia hidrográfica 

quanto aos igarapés nela inseridos. Nos demais sítios amostrais a diferença no nível de água entre os 

períodos foi de 1,0 a  6,8 metros e a largura/área de alagação variou de 13 a 87 metros.  O menor sítio 

amostral apresentou água com características mais alteradas do que aquelas observadas nos segmentos 

inferiores dos dois igarapés mais poluídos de Manaus, o que demonstra o poder de diluição das águas do 

rio Negro quando ele “invade” a cidade; porém quando suas águas começam a baixar, toda a sujeira da 

cidade desce para o rio, colocando em risco suas águas, que possuem baixo tamponamento. 
 
ABSTRACT– Three streams and one flooded area were investigated during the high water period, 

months May, July and August of the year in which the current historical flood of the Rio Negro was 

recorded. The highest values of pH and electrical conductivity values was registered for the stream wich 

receives the water that drains the Industrial District, among other ones, although the problem of organic 

contamination in this water course scomes from the upper part of this watershed. In the smallest stream 

studied, the difference in water level was 0.5 m and the difference in width, 87 cm; however, this stream 

should be investigated in the future because it has a water level that does not match the information 

recorded by residents and NGOs from the neighborhoods inserted in this watershed regarding the 

streams inserted in it. In the other sampling sites, the difference in water level between the periods was 

from 1.0 to 6.8 meters and the width/flood area ranged from 13 to 87 meters. The smallest sampling site 

presented water with more altered characteristics than those observed in the lower segments of the two 

most polluted streams in Manaus, which demonstrates the power of dilution of the waters of the Negro 

River when it “invades” the city; however, when its waters begin to decrease, all the city's dirt goes 

down to the river, putting its waters at risk, which have low buffering. 

 

Palavras-Chave – Rio de água preta; período hidrológico; Amazônia Central  

                                                           
1) Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia-INPA/CODAM; Avenida André Araújo, 2936, Petrópolis, Manaus, AM, CEP 69067-375. (92) 3643-

3107, domitila@inpa.gov.br 
2) Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia-INPA, bolsista IC; Avenida André Araújo, 2936, Petrópolis, Manaus, AM. CEP 69067-375. 
luana.danissa@gmail.com 
3) Aposentada da Universidade Federal de Roraima – UFRR. Rua Anísio de Carvalho, 1507, casa 05, Paraviana, Boa Vista, RR, CEP 69307-250. (95) 

99971-5228, nubiagomes@hotmail.com 



 

XIV Encontro Nacional de Águas Urbanas e IV Simpósio de Revitalização de Rios Urbanos  2 

 

INTRODUÇÃO 

 

Maior rio de água preta do mundo, com volume médio de cerca de 4240-64380 m3/s (Guyot et al., 1994, 

1996), o Rio Negro está entre os três maiores tributários do rio Amazonas e entre os dez rios mais volumosos do 

mundo. Rio transfronteiriço, ele nasce na Serra do Junai, Planalto Colombiano, e deságua no rio Solimões (que a partir 

desse ponto passa a ser denominado Amazonas). Principal recurso hídrico do município de Manaus, no período de 

águas altas suas águas adentram os igarapés que têm nele a sua foz e os faz trasbordar, “lavando” a área ao redor das 

margens desses igarapés e inundando as galerias subterrâneas na região central da cidade (Pascoaloto et al., 2021), de 

forma que quando começa a vazante toda essa carga orgânica acaba entrando em seu canal e contaminando as suas 

águas. Soma-se isso o fato que, durante o período de águas baixas, ele recebe toda a carga dos efluentes químicos e 

orgânicos que foram lançados nos igarapés que formam as bacias hidrográficas inseridas na malha urbana da maior 

cidade da região Norte do país; sendo que, há mais de quatro décadas, apresenta pior qualidade de água no trecho a 

jusante das entradas dos igarapés São Raimundo e Educandos (Fonseca et al., 1982; Pinto et al., 2009).   

Com população estimada em 2.255.903 (IBGE, 2021) e contendo cerca de 65% da população do estado, 

99,46% dos domicílios estão contidos na área urbana. O crescimento da população se tornou mais acentuado a partir do 

final da década de 1970, com a criação da Zona Franca de Manaus e a instalação das fábricas e indústrias no Polo 

Industrial de Manaus – PIM (Benchimol, 1981; Nogueira et al., 2007). A cidade cresceu desordenadamente, geralmente, 

por questões logísiticas, próxima aos igarapés. As consequências desse crescimento se fizeram sentir, principalmente, 

nas duas bacias hidrográficas totalmente inseridas na malha urbana, Educandos e São Raimundo (Silva et al., 2007; 

Costa et al., 2016; Pascoaloto et al., 2021), as quais já apresentam poluídos todos segmentos de seus cursos que não 

estejam localizados em área de proteção/preservação ambiental, incluindo algumas nascentes na parte superior da 

microbacia do igarapé do Quarenta (Pascoaloto e Govone, 2020).  

O presente trabalho faz parte de uma série de estudos voltada para a ecologia das macroalgas na bacia do rio 

Negro e foi desenvolvido a fim de para aumentar o grau de compreensão de estudantes de iniciação científica sobre a 

dinâmica do rio Negro sobre a qualidade da água dos igarapés na área urbana de Manaus.   

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

O presente estudo foi desenvolvido na área urbana de Manaus (Figura 1), onde o rio Negro recebe a água dos 

igarapés que pertencem às bacias hidrográficas do Tarumã-Açu, São Raimundo e Educandos. Foram selecionados seis 

sítios amostrais, dois no igarapé Educandos, dois no igarapé São Raimundo, um no igarapé Gigante (bacia do Tarumã-

Açu) e um no rio Negro (Tabela 1, Figura 2).   
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Figura 1 – Localização da área urbana de Manaus (Legenda: T= Tarumã- 

Açu; R= São Raimundo; E= Educandos; P- Puraquequara). 

 

Tabela1: Sítios amostrais. 

 

Foram realizadas três visitas em cada local, nos meses de maio (período enchente/cheia), 

julho (cheia/vazante) e agosto (vazante). Por questões logísticas (incluindo a interrupção de 

excursões devido à nova onda de Covid-19, na época, no estado do Amazonas) não foi possível 

Sítio 

Amostral Referência Referência Bairro Coordenadas 

E1 

Igarapé Educandos 

Ponte Ephigenio Salles 

Educandos 

  3° 8'10.07"S  60° 0'32.69"O 

E2 Rua Amâncio de Miranda (próximo à Ponte 

Padre Antônio Plácido de Souza) 
  3° 8'22.27"S  60° 0'51.55"O 

R1 

Igarapé São Raimundo 

Ponte Presidente Dutra 

São Raimundo 

  3° 6'58.25"S  60° 2'1.18"O 

R2 Alameda Guanabara (Próximo à Ponte 

Senador Fábio Lucena) 
  3° 7'36.05"S  60° 2'4.92"O 

IG Igarapé Gigante Avenida do Turismo 

Ponta Negra 

  3° 4'4.08"S  60° 5'36.53"O 

RN Rio Negro Pier de um centro hoteleiro   3° 3'47.92"S  60° 6'32.44"O 
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realizar a visita aos locais no período da cheia, a qual, com a marca de 30,02 metros, se tornou a 

cheia histórica do rio Negro (ultrapassando em cinco centímetros a cheia de 2012).  As coletas 

foram realizadas a partir de pontes acima dos igarapés (sítios amostrais S1 e IG) ou de balsas que se 

encontravam neles (E1, E2, S2) ou da margem (RN) (Figura 2). Em cada excursão foram coletadas 

amostras de água para determinação, em campo, da temperatura da água (medida com termômetro 

de vidro) e das variáveis pH, condutividade elétrica e sólidos totais em suspensão, determinadas por 

pHmetro e condutivímetro portáteis. Também foram aferidas as variáveis físicas profundidade e 

largura, sendo que no sítio amostral no rio Negro (RN) essas determinações foram feitas na área de 

inundação, tomando por referência o muro (de dez metros de altura) que separa a “praia” da área 

construída no complexo hoteleiro, enquanto nos demais locais a largura foi estimada a partir da 

ponte de onde foi feita a coleta ou da ponte mais próxima ao local, quando a coleta foi feita de uma 

balsa. 
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Figura 2 – Localização e configuração dos sítios amostrais.   

Os gráficos foram organizados no programa Excell (plataformas Microsoft Office 2010 e Microsoft Office 

2016). Para o cálculo da média do pH os valores foram transformados em antiLog10 e expressos em Log10 (será 

informada, nos resultados, a diferença dos valores obtidos fazendo os cálculos dessa forma, matematicamente correta, e 

o valor da forma comumente realizada, sem a conversão). 

 

 

RESULTADOS 

 

Os resultados obtidos para a qualidade da água nos sítios amostrais encontram-se na figura 3. Não foi possível 

realizar a coleta de água no mês de agosto (vazante) nos sítios amostrais R2 e IG, no primeiro porque o local estava sem 

água – somente depois que o nível da água do igarapé São Raimundo baixou foi que percebemos que a balsa estava fora 

do canal do igarapé. Este foi o primeiro estudo realizado nesse sítio amostral, pois o local incluído no estudo anterior 

(Pascoaloto et al., 2021) não existe mais, tendo sido nele construído um parque com mirante, o qual não foi possível 

acessar porque o parque estava interditado, com aviso de obras em andamento, e não havia ninguém local a quem pedir 

permissão para entrar. No igarapé Gigante (IG) o nível da água estava muito baixo, mesmo tentando coletar água 

diretamente do leito do igarapé, não conseguimos acesso ao curso d’água. 

 

 

Figura 3 – Valores de pH, condutividade elétrica (C.E.) e sólidos totais em suspensão (S.T.S.) nos sítios amostrais e 

cota do rio Negro durante o período de estudo. Legenda dos locais conforme Tabela 1. 

 

A diferença entre os períodos para o pH foi de 0,92 unidades no sítio amostral E1, de 1,00 no E2 e de  0,86 no 

R1 (figura 3). Nos sítios amostrais R2 e IG a diferença foi de 0,66 e 0,67 unidades, respectivamente (ressaltando que 

não houve coleta de água no período da vazante nesses locais); no rio Negro a diferença foi de 0,58 unidades. O pH 

médio no igarapé Educandos foi 6,91 (com valores médios de 7,06 no E1 e 6,63 no E2), 6,64 no São Raimundo (6,73 

no R1 e 6,44 no R2), 6,61 no Gigante (IG) e 5,30 no rio Negro (RN). Sem fazer a conversão para antilog10 esses valores 

seriam, respectivamente, 6,71 (6,95 no E1 e 6,47 no E2), 6,50 (6,61 no R1 e 6,33 no R2), 6,50 (IG) e 5,23 (RN). A 

importância de fazer a conversão está no fato de que a escala de pH é logarítmica e não aritmética; sendo assim, se duas 

soluções diferem por uma unidade de pH, isso significa que em uma solução a concentração de íons é dez vezes maior 

do que a outra (Lehninger, 1976). Observa-se que os valores sem a conversão os valores médios são menores, de forma 

que a conversão reflete melhor a fragilidade da água do rio Negro quanto à entrada da carga de poluentes dos igarapés 
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urbanos, devido à baixa alcalinidade observada nas águas ácidas do rio Negro, onde o carbono predominante está na 

forma de ácido carbônico, enquanto nos igarapés urbanos, com águas mais próximas da neutralidade, no pH observado 

o carbono orgânico se encontra predominantemente na forma de bicarbonato. Ressalta-se que não existe entrada de água 

do rio Negro no igarapé Gigante, de forma que os resultados obtidos (referentes apenas ao período da enchente e do 

início da vazante) indicam que a concentração dos íons que estão interferindo no pH desse igarapé foi 6,7 vezes mais 

elevada no início da vazante (diferença nos valores do pH), questão que fica mais evidente quando se trabalha com a 

conversão dos valores para antilog10.  

Em todos os locais houve um aumento gradativo nos valores de pH, enquanto a condutividade elétrica e os 

sólidos totais em suspensão aumentaram nos igarapés e diminuiu no rio Negro. No caso dos igarapés Educandos e São 

Raimundo a dinâmica observada pode estar relacionada com o fato de que a água do rio Negro está saindo e deixando 

de diluir o material que entrou em seus canais desde as cabeceiras nos bairros Armando Mendes e Cidade de Deus, 

respectivamente. No caso do igarapé Gigante, pode haver explicação semelhante, ainda que, tecnicamente, fosse a água 

no “lago” Tarumã (represamento da água do Tarumã-Açu, no “braço” onde fica a Marina do Davi, pelo rio Negro). 

Quanto ao rio Negro, os valores observados provavelmente estão relacionados ao fato de que a redução do nível de água 

resulta em menor diluição da carga que entrou em seu canal, seja por afluentes, seja por poluição difusa. Pascoaloto et 

al. (2021) registraram, entre maio de 2013 e maio de 2014, os valores médios de pH 5,22 e condutividade elétrica 8,53 

µS.cm-1, para o rio Negro; de 6,11 e 27,52 µS.cm-1, respectivamente, próximo à foz do São Raimundo (quando o local 

era uma área inundada e não a área pavimentada onde hoje está estabelecido o parque com mirante) e 6,27 e 55,46 

µS.cm-1, respectivamente, próximo à foz do Educandos (na área de inundação).  

O padrão de pH e condutividade elétrica observados no rio Negro (dados derivados, n.publ., do estudo de 

Pascoaloto et al., 2021) entre maio/agosto de 2013 e de 2014 (figura 4) foi semelhante ao observado no presente estudo,  

diminuindo a acidez (aumentando o pH) e aumentando a condutividade elétrica à medida em que a água abaixava, com 

exceção do pH no mês da cheia em 2013, quando o valor foi o mais elevado, embora ainda se encontrasse dentro do 

limite observado na parte baixa da bacia (Pascoaloto et al., 2018), entretanto  o estudo referente aos sítios amostrais nos 

igarapés Educandos e São Raimundo só puderam ser realizados no mês de junho. A comparação dos resultados obtidos 

(dados derivados, n.publ., do estudo de Pascoaloto et al., 2021) nesse período com aqueles encontrados no presente 

estudo podem ser observados na tabela 2. Ressalta-se, entretanto, que a localização dos sítios amostrais referentes à foz 

dos igarapés Educandos e São Raimundo neste estudo não são exatamente os mesmos locais daquele de Pascoaloto et 

al., (2021), que coletaram a água em área de inundação (nas margens dos igarapés). No igarapé  São Raimundo no local 

onde foi feita a coleta em 2013  ficava o “Porto do São Raimundo”, atualmente lá se encontra “Parque Rio Negro”, e 

como , além de atualmente o local do antigo sítio amostral estar pavimentado, na época da coleta ele estava em obras e, 

devido à pandemia pela “Covid-19”, não havia ninguém local que pudesse autorizar a entrada para a coleta naquela 

área; de forma que a intenção, para o presente estudo, seria coletar a água a partir  do terreno onde fica a sede da 

FUNASA-AM, onde acreditávamos que haveria um porto, no entanto fomos informados que o terreno deles não possui 

mais acesso ao igarapé e o local mais próximo e de possível acesso foi uma balsa atracada na área de um “porto”, onde 

é realizada a manutenção de embarcações.  

A dinâmica na largura e profundidade dos sítios amostrais pode ser observada na figura 5. A largura média foi 

no 87,73 m no igarapé Educandos (58,12 m no E1 e 117,22 m no E2), 169,45 m no igarapé São Raimundo  (105,9 m  
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no R1 e 233 m no R2), 9.66 m no igarapé Gigante (IG) e a média da largura no sítio amostral RN (região inundada após 

o muro) foi 25,3 m. O local que apresentou maior variação de largura foi o R2 (87 m), seguido pelo R1 (54 m) e pelo 

E2 (39 m).  

 

 
Figura 4- Comparação dos dados de pH e condutividade elétrica no rio Negro para os meses maio, julho e 

agosto entre os anos 2013, 2014 e 2021, com referência para  a cota máxima registrada (mês de junho) para aquele ano. 

 

 

Tabela 2: Comparação dos dados dos igarapés Educandos, São Raimundo e Gigante entre os anos 2013, 2014 e 2021. 

  

  

  

  

2013 2014 2021 

(Cheia: 29.33m,  em 

14/06) 

(Cheia: 29.48m, 

em 13/06) 
(Cheia: 30.02m) em 16/06) 

Cheia enchente/cheia 
enchente/ 

cheia 

cheia/ 

vazante 
vazante 

Junho Maio Maio Maio Maio 

 pH 

Educandos (E2) *,*** 6,29 5,52 5,92 6,56 6,92 

São Raimundo (R2) *, **** 6,14  --- 6 6,66  --- 

Gigante (IG) ** 6,95  --- 6,16 6,83 

 
  Condutividade elétrica ( µS.cm

-1
)  

Educandos (E2) *,*** 55,46 11,05 67 101 127 

São Raimundo (R2) *, **** 27,52  --- 118 85  --- 

Gigante (IG) ** 133,90  --- 79 84  --- 

 

*  Fonte: (detalhamento, n. publ., do trabalho de Pascoaloto et al., 2021) 

**Fonte: (Pascoaloto, n.publ. - Relatório interno, acesso restrito) 

*** No mês de julho/2013 já não havia mais água alagada e as embarcações atracadas impediam o acesso ao igarapé. Em 2014 em 

junho as embarcações impediram o acesso ao igarapé e em julho, além das embarcações estarem na margem já não havia área 

inundada.  

**** Em 2014 o sítio amostral já estava em obras para abrigar o Parque Rio Negro. 
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Destaca-se, no entanto, que a variação no RN (23,4 m), é bastante significativa quando se considera que não houve 

coleta próximo à cheia do rio e que a largura média do canal do rio Negro próximo à foz é de dois quilômetros - 

somando-se isso ao fato de que o sítio amostral está localizado a 10 metros de altura em relação à base do muro e que 

este tem um desnível de, no mínimo, cinco metros em relação ao nível do rio. A profundidade média no igarapé 

Educandos foi 6,91 m (7,73 m no E1 e 6,09 m no E2), 5,97 m no igarapé São Raimundo (7,89 no R1 e 4,04 no R2), 

0,63 no igarapé Gigante (IG) e 10,23 no sítio amostral RN. O local com maior variação na profundidade foi o R2 (6,83 

m), seguido pelo R1 (5,84 m) e pelo E2 (4,33m), destaca-se que quando a água do igarapé São Raimundo baixou foi 

possível observar que o sítio amostral R2 se encontrava, de fato, fora do leito do igarapé (ou seja, as coletas foram feitas 

em área inundada) e que  Tabela 2devido às obras de engenharia que estavam sendo realizadas na Ponte Presidente 

Dutra (incluindo a permanência de uma balsa no rio, onde eram colocados os entulhos da obra e os resíduos sólidos que 

estavam sendo retirados do canal do rio – a qual pode ser observada na Figura 2 – imagem R1/Vazante) não foi possível 

medir a profundidade do canal em si no local, os dados neste trabalho se referem à mudança do nível do rio em relação 

à ponte. Durante o período de estudo a oscilação do nível de água no sítio amostral RN foi de “apenas” 1,56 metros, no 

entanto ressalta-se que no período da seca o desnível do rio em relação à área de inundação que serviu de referência é, 

provavelmente, superior a 15 metros. Novos estudos deverão ser realizados nesses locais a fim de compreender melhor 

a dinâmica nesses locais. 

 

 

 

Figura 5- Largura e profundidade nos sítios amostrais no período de estudo.  
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CONSIDERAÇÕES 

 

O desenho experimental do estudo foi desenvolvido visando aumentar a compreensão de estudantes de 

iniciação científica sobre a mudança da paisagem durante o período próximo à cheia do rio Negro. Em relação aos sítios 

amostrais incluídos neste trabalho essa abordagem pode ser feita para os igarapés Educandos e São Raimundo, onde a 

diferença entre o maior e menor valor para os sítios amostrais mostrou ser mais acentuada próxima à foz e foi maior no 

igarapé São Raimundo, o que condiz com os registros anuais de que as casas situadas à margem desse igarapé em sua 

parte inferior encontram-se inundadas. No entanto é importante ressaltar que, além do igarapé Educandos apresentar 

leito mais estreito, ele é chamado de “bairro alto”, com a maior parte das residências desse bairro estão situadas no alto 

do “barranco”, de forma que a inundação não os atinge tanto quanto àqueles que vivem no bairro São Raimundo. 

Apesar da bacia do igarapé São Raimundo ser maior, drenando a área de mais bairros e, consequentemente, receber 

maior carga orgânica, tanto o pH quanto a condutividade foram mais elevados, o que tanto pode estar relacionado com a 

vazão da água nele ser menor (menor diluição dos poluentes) quanto com a questão levantada por Pascoaloto e Govone 

(2020) sobre a parte superior da bacia estar comprometida e, sem incluir os metais de transição, não apresentar 

diferença significativa em relação à parte média, geralmente apontada como a mais impactada devido ao Distrito 

Industrial.  

Houve pouca variação de condutividade elétrica no igarapé Gigante, embora o pH tenha aumentado com a 

redução do nível da água. Esse igarapé, apesar de muitas organizações não governamentais e associações de moradores 

dos vários condomínios que existem em sua bacia, é pouco estudado, ainda que, segundo essas instituições, ele seja o 

“maior” igarapé da bacia do Tarumã-Açu. Sua inclusão neste estudo, apesar de, diferentemente dos outros dois 

igarapés, ele não ser um tributário direto do rio Negro se deu devido à proximidade com o sítio amostral do rio Negro e 

pela observação anterior dele ter pouco fluxo de água no período de águas baixas do rio Negro. No entanto, mesmo nas 

imediações da cheia histórica do Negro, não houve aumento do nível de água no canal desse igarapé, ao inverso, parece 

que ele está cada vez mais seco. Novos estudos devem ser realizados para verificar se a água dos seus afluentes está 

sendo represada. 

Apesar de o período da cheia do rio Negro ser destacado, principalmente na mídia, devido à inundação e 

“perturbação” que a subida de suas águas causam aos comerciantes e às populações que vivem nos bairros inseridos em 

sua área de inundação (principalmente o Centro)  bem como àquelas que vivem no entorno do igarapé São Raimundo e 

outros igarapés dessa bacia cuja foz está próxima ao rio Negro (como o da Glória), em termos de qualidade da água   

nota-se que o pior período, em todos os sítios amostrais, foi o da vazante. Os dados gerados neste estudo corroboram 

com Pascoaloto et al. (2021), confirmando que se a “invasão” das águas do rio Negro “prejudicam” o comércio na 

região central da cidade   (na área localizado dentro da planície de inundação desse rio),  provavelmente as condições 

sanitárias da cidade prejudicam muito mais as águas do rio Negro. 
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