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RESUMO 

A medida que cidades se desenvolvem há uma crescente demanda de água para atender às 

necessidades básicas. No entanto, as atividades antrópicas afetaram seriamente os corpos de 

água. Através das técnicas de Sensoriamento Remoto é possível obter dados espaciais e 

identificar as transformações na paisagem. A bacia hidrográfica do Igarapé Acará em 

Manaus-AM é um reflexo dessas atividades humanas, pois do total de efluentes domésticos 

produzidos na cidade, apenas 21,3% são tratados antes de serem descarregados na rede de 

drenagem. O objetivo deste trabalho é mapear o uso da terra e a cobertura vegetal da bacia 

hidrográfica de Igarapé Acará e verificar a qualidade da água avaliando as variáveis 

limnológicas: Temperatura, pH, Condutividade Elétrica, TDS e Turbidez. Através da imagem 

RapidEye, foi gerado o mapa de Uso da Terra e Cobertura Vegetal da bacia de Igarapé Acará, 

com as seguintes classes: Floresta (80%), Área Construída (13%), Terra Exposta (6%) e 

Lâmina d’água (1%). Após a realização do campo, foram recolhidas 11 amostras de água para 

análise. Em seguida, após a tabulação dos dados, os pontos que se destacam são nascente e 

foz. O primeiro ponto (nascente), localizado na Reserva Florestal de Adolpho Ducke, 

apresentou Temperatura 25,2 ° C, pH 6,0, Condutividade Elétrica 11,2 μS / cm, TDS 5,59 mg 

/L e Turbidez 0,99 NTU. O ponto 11, localizado perto da ponte Bolívia, bairro Lago Azul, 

apresentou Temperatura 28,6 ° C, pH 6,0, Condutividade Elétrica 146,5 μS / cm, TDS 73,2 

mg / L e Turbidez 21,9 NTU. Logo, faz-se necessário a preservação da mata ciliar, 

investimento no tratamento dos efluentes domésticos e esgoto sanitário. 
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INTRODUÇÃO 

           O uso da terra e a retirada da cobertura vegetal modificam os padrões de drenagem da 

bacia hidrográfica. O solo exposto sofre influência direta da pluviosidade, visto que o material 

sedimentar é transportado pelo escoamento superficial e é depositado na rede de drenagem. O 

assoreamento contribui fortemente em alagações oriundas de chuvas intensas e na alteração 

da qualidade da água (TUNDISI e MATSUMURA, 2008).  

           Com o advento tecnológico e adoção das técnicas de aquisição de imagens de satélite, 

a mudança na paisagem pode ser quantificada e interpretada levando em consideração as 

questões ambientais, elucidando as consequências positivas e negativas para a sociedade que 

tal modificação acarreta a bacias hidrográficas. A importância dos trabalhos de tal temática é 

enaltecida no Manual Técnico do Uso da Terra, uma vez que através da aquisição de dados 

espaciais por meio de plataformas é possível quantificar zonas de retirada de cobertura 
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vegetal, assim como realizar avaliações de impactos ambientais, positivos e negativos (IBGE, 

2013).  

O crescimento urbano e populacional acelerado das cidades tem causado danos 

severos aos corpos hídricos. Os igarapés da cidade Manaus-AM são exemplos, uma vez que 

da totalidade dos efluentes domésticos produzidos na cidade, apenas 21,3% recebe tratamento 

devido antes de ser despejado aos cursos d’água, modificando as propriedades 

físico/químicas, a exemplo o igarapé Acará (INSTITUTO TRATA BRASIL, 2012). 

Diante disso, o presente trabalho tem como objetivo realizar o mapeamento do Uso da 

Terra e Cobertura Vegetal da bacia hidrográfica do igarapé Acará (figura 1) e verificar a 

influência que o uso da terra exerce sobre a qualidade da água. 

 Figura 1 - Mapa de Localização da Bacia Hidrográfica do Igarapé Acará, Manaus-Am.  

 
Fonte: IBGE e CPRM 

Elaboração: Luam Silva, 2016. 

METODOLOGIA  

 

Para realização deste trabalho foi necessário fazer a aquisição de dado vetoriais, 

imagens de satélite e radar, para fazer o mapeamento do Uso da Terra da bacia hidrográfica 

em questão. Consolidar a análise e interpretação dos dados obtidos, por fim perpetrar a edição 

final dos mapas temáticos.  

A imagem de satélite utilizada no mapeamento do Uso da Terra da bacia hidrográfica 

do igarapé Acará, pertence a constelação de satélites orbitais RapidEye datada de 04 de 

setembro de 2014. Disponível no site Geo catálogo do Ministério de Meio Ambiente – MMA, 

a imagem possui resolução espacial de 5 metros, sua órbita está numa altitude de 630 km, 

apresenta 5 bandas espectrais (vermelho, azul, verde, infravermelho próximo e infravermelho 

Limítrofe), resolução radiométrica de 12 bits e faixa imageada de 77 km (MMA, 2017).  
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Para complementar as produções cartográficas e mapeamento da localização da área 

de estudo e Uso da Terra foram necessários aquisição de dados vetoriais. Foi necessário fazer 

uso de banco de dados primários da base cartográfica do CPRM, de onde foi extraído a rede 

de drenagem da área de estudo. Base de dados do IBGE para elaboração do mapa de 

localização com shapefile limítrofe do estado do Amazonas, município de Manaus e 

delimitação da bacia hidrográfica do igarapé Acará. 

Com o auxílio de imagens SRTM foi extraído a rede de drenagem com o software 

Spring, através de ferramentas específicas foi delimitada a área da bacia hidrográfica do 

Igarapé Acará. Tais imagens estão disponíveis, gratuitamente, no site do Banco de dados 

Geomorfométricos do Brasil – TOPODATA, possuem resolução espacial de 30 metros. Para 

satisfazer a área de estudo foram necessárias 4 imagens (02S615, 03S615, 02S60_ e 03S60) 

sendo necessário o mosaico para assim extrair a bacia rede de drenagem em questão.  

A imagem do satélite RapidEye foi importada ao programa Spring 5.4.2, nele foi 

realizado uma composição colorida 453 RGB, e aplicada a ferramenta contraste. Através dos 

shapefiles de delimitação da bacia, foi realizado o recorte da imagem. Para a classificação 

foram coletadas amostras na imagem e associadas as classes Floresta, Terra Exposta, Área 

Construída e Lâmina d’água, diversos classificadores foram utilizados no processo e o que se 

mostrou mais apropriado para utilização foi o MAXVER. Tais classes foram definidas de 

acordo com IBGE (2013).  

Os dados limnológicos foram obtidos em trabalho de campo realizado no dia 13 de 

julho de 2016. As 11 amostras foram coletadas ao longo do curso do Igarapé Acará e 

armazenadas em frascos de poliuretano (garrafas plásticas). Em loco, a variável Temperatura 

foi adquirida por meio do Aparelho Termômetro Digital. Os valores da variável Turbidez 

foram obtidos através do aparelho Turbidímetro Digital TU Lutron. Já as valores de 

Condutividade Elétrica, TDS e pH foram quantificados com o uso do equipamento Edge 

Hanna Instruments. Todos os valores obtidos em campo foram tabulados no software 

Microsoft Excel. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES  

Ao analisar o mapa de uso da terra e cobertura vegetal da bacia hidrográfica do 

igarapé Acará da figura 2 é possível notar que a classe que obtém a maior área é a Floresta. 

Esta classe possui 15,64 km² de extensão, apresenta 80% do total da bacia.  Área Construída 

tem 2,54 km² de área e corresponde a 13% da área de estudo, é possível notar que a maior 

concentração da classe em questão se encontra na porção sul da área, onde está localizado o 

Residencial Viver Melhor. 
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Figura 2 - Mapa de Uso da Terra e Cobertura Vegetal da Bacia Hidrográfica do Igarapé Acará, Manaus-AM. 

 
Elaboração: Luam Silva, 2016. 

 

Terra Exposta, com área de 1,11 km², corresponde a 6% do total da área de estudo, 

esta classe se concentra ao longo da construção da Av. das Flores. A retirada da cobertura 

vegetal tem acelerado os processos erosivos e o aumento dos sedimentos transportados ao 

cursos d’água. Por fim, a classe Lâmina d’água apresenta área e 0,20 km² que corresponde a 

1% do total da bacia hidrográfica mapeada. 

A tabela 1 reuni os valores obtidos das variáveis limnológicas ao longo dos 11 pontos 

amostrais situados na área de estudo. Os dados obtidos da variável Temperatura mostraram ao 

longo do canal ligeiro crescimento. A mínima registrada, de 25,2°C, corresponde ao ponto 1, 

localizado na Reserva Ducke. A máxima de 29,8°C corresponde ao ponto 7, situado nas 

proximidades da Estação de Tratamento de Efluentes (ETE). A mudança da temperatura da 

água se dá através da energia solar, quando o substrato aquático absorve a energia 

eletromagnética, dependendo da concentração de material dissolvido e em suspensão 

(ESTEVES, 2011). 
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A Condutividade Elétrica, assim como a variável Temperatura, obteve valores em 

crescimento ao longo curso d’água. No primeiro ponto, nas dependências da Reserva Florestal 

Adolpho Ducke, livre das ações antrópicas, o valor obtido foi de 11,2 µS/cm, enquanto no 

décimo primeiro e último ponto, localizado na Ponte da Bolívia, apresentou valor de 146,5 

µS/cm. Este ponto recebe todo o aporte de efluentes domésticos e esgoto ao do curso e de 

seus respectivos afluentes. Em consonância, conforme Cetesb (2009), a condutividade 

elétrica, quando seus níveis atingem valores acima de 100 µS/cm indicam ambientes 

aquáticos alterados.  

A Turbidez apresentou valores em contínuo crescimento ao longo do Igarapé Acará. 

Com mínima registrada de 0,99 NTU no ponto 1 e máxima de 21,97 NTU no ponto 11.  O 

aumento desta variável limnológica tem ligação com as áreas de Terra Exposta na área de 

estudo representa pela cor Cinza no mapa de Uso da Terra (ver figura 2), em momentos de 

precipitação pluviométrica o escoamento superficial carrega os sedimentos para o canal, 

depositando-os no leito do igarapé. A Turbidez elevada dificulta a passagem do feixe de luz, 

consequentemente, reduz a capacidade de absorção de energia solar pelo substrato aquático, 

com efeito, modifica a biota da água (CETESB, 2009). 

O TDS, sólido totais dissolvidos, também apresentou elevação longo do canal. Com 

mínima de 5,59 mg/L registrada no ponto 1, já a máxima foi identificada no ponto 11.  

Diferente das demais variáveis, o pH demonstrou pouca variação, com valores entre 5,6 a 6,0, 

os quais não tiveram tendência de aumento no sentido do igarapé. 

Tabela 1 - Dados Limnológicos obtidos em campo no dia 13 de junho de 2016. 

Pontos Localização 

Temp. 

da 

Água 

(°C) 

pH 

Condutividade 

elétrica 

(µS/cm) 

TDS 

(mg/L) 

Turbidez 

(UNT) 

1 Reserva Ducke 25,2 6,0 11,2 5,59 0,99 

2 Portal do Careca 25,4 6,0 11,6 5,8 1,12 

3 Sítio Seu Nilton 25,7 5,8 12,0 6,03 0,68 

4 Balneário 25,8 5,8 11,8 5,89 0,91 

5 Balneário-Rochalândia 26,0 5,7 21,6 10,81 2,46 

6 Viver Melhor-Balneário 26,6 5,7 20,1 10,05 2,59 

7 Viver Melhor-Próximo a ETE 28,9 5,6 62,9 31,5 20,82 

8 Viver Melhor-Represa-ETE 28,0 5,7 78,5 39,3 18,22 

9 

Ponte-Próxima a Entrada Viver 

Melhor 28,0 5,8 74,3 37,2 15,67 

10 Bairro Lagoa Azul 28,4 5,9 146,4 73,2 20,96 

11 Barreira-Próximo Ponte da Bolívia 28,6 6,0 146,5 73,2 21,97 

Elaboração: Luam Silva, 2016. 

 

CONCLUSÕES 

As variáveis limnológicas apresentaram valores díspares ao longo do canal do igarapé 

Acará. Fato está intimamente ligado aos tipos de Uso da Terra da bacia hidrográfica onde o 



                   XI Encontro Nacional de Águas Urbanas – 5 a 7 de Julho de 2017 – Belo Horizonte 
 

igarapé em questão está inserido. A medida que as atividades antrópicas se intensificam, os 

valores tendem aumentar, como foi registrado pelas variáveis turbidez. A Reserva Florestal 

Adolpho Ducke demostra a importância da cobertura vegetal na manutenção da qualidade da 

água, que através de diversas literaturas consultadas, sendo os valores de acordo com os 

padrões apresentados na literatura. Já na foz, com os níveis de atividades humanas elevados, 

os valores se mostraram elevados. Com isso, faz-se necessário a preservação da mata ciliar, o 

investimento no tratamento dos efluentes domésticos e esgoto sanitário. 
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