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INTRODUÇÃO: 

O processo de expansão das malhas urbanas nacionais, são marcados pela concentração 

populacional, econômica de bens e serviços. No caso do município de Manaus, localizado no estado do 

Amazonas (Figura 1), ocorre um padrão de ocupação denominado dendrítico que é caracterizado pela 

expansão da rede urbana orientada pela calha dos rios (CORRÊA, 1989). Tal modelo de concentração 

resulta em problemas ambientais, os quais podem ser observados durante o processo histórico de 

urbanização, tais como enchentes e inundações, que evidenciam a produção desigual do espaço urbano 

no município e afeta principalmente a população economicamente desfavorecida, a qual enfrenta 

problemas relacionados à infraestrutura, como por exemplo, saneamento básico e habitação, 

especificamente aquela que vive abaixo da cota de 30 metros de inundação, tendo como referência o 

nível do Rio Negro, no Porto de Manaus (ROSSIN, 2008). Estes problemas geraram uma segregação 

socioambiental, a partir do entendimento que a degradação urbana é uma das principais manifestações 

desse processo, fruto da segregação sócio-espacial, aliada às desigualdades ambientais que acentuam 

o distanciamento entre as classes sociais. O presente trabalho buscou compreender como a dinâmica 

da ocupação junto às especificidades hídricas locais resultaram numa fragilidade na qual se encontra a 

população que reside nessas áreas, em habitações estruturalmente precárias. 

A cidade de Manaus, que se sobrepõe ao sítio urbano, está conjugada a uma rede hidrográfica 

que se assenta sob sua estrutura física e social. Sendo caracterizada por rios subsequentes, que a partir 

de drenagem orientada pelo neotectonismo Quaternário do baixo Rio Negro, segue seus dois principais 

conjuntos de falhas, com orientação NO-SE e NE-SO, tendo seus canais bem estruturados e perenes, 

contando com padrões de drenagem dendríticos e subdendríticos e com um escoamento levemente 

anastomosado pois segue a orientação da estrutura rochosa local (COSTA, 2017). Foram verificadas 

características relacionadas a processos naturais, aliados a questões orientadas pela intervenção 

humana de dois igarapés. 
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Figura 1 - Mapa de localização de Manaus (AM). 

  

O Igarapé de Manaus que fica localizado próximo à área central da cidade tem sua ocupação 

datada das primeiras invasões europeias do século XVII. A partir de 2006 esse igarapé foi parte do 

Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus (PROSAMIM), que desalojou a população que 

ali residia em casas construídas de madeira suspensas as margens do igarapé (palafitas), em um 

movimento de revitalização que realizou algumas intervenções de cunho habitacional, urbanístico e de 

saneamento básico. O Igarapé do Quarenta, principal igarapé da Bacia do Educandos, com seu curso 

percorrendo uma região de alta densidade populacional em áreas marcadas pela pobreza, serviços de 

saneamento insuficientes (MACIEL, 2016), além de contaminação com resíduos químicos ao ladear o 

Distrito Industrial da Zona Franca de Manaus. 

MATERIAIS E MÉTODOS: 

Os artigos acadêmicos e obras literárias utilizadas embasaram principalmente as definições dos 

referenciais teóricos que nos utilizaremos, e aos quais irão estar relacionadas às bases conceituais que 

fundamentarão a análise da pesquisa. Para o presente estudo, tomaremos como categoria analítica o 

território, este, tal qual compreendido por Raffestin (1993), é apresentado como “(...) sistemas de malhas, 

de nós e redes que se imprimem no espaço e que constituem, de algum modo, o território” (RAFFESTIN, 
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1993, pp. 150-151). Assim, por meio do território, entendido como um produto do espaço (Raffestin, 

1993), estrutura-se a cidade, “(...) comandada por objetivos e por ações diferentes, que dão imagens 

variadas de cidades e de redes urbanas, por exemplo” (Ibid, p. 152), sendo um produto destas relações 

e estando inserida na esfera do poder. Também explicitamos os conceitos de cidade e urbano, definidos 

por Lencioni (2008), através da manutenção de certos termos como “(...) aglomerado, sedentarismo, 

mercado e administração pública, que parecem constituir referências importantes na conceituação de 

cidade” (LENCIONI, 2008, p. 116), e resgatando as argumentações de Léfèbvre (1999) e Castells (2000), 

que partem de uma compreensão que “(...) relaciona diretamente o conceito de urbano à sociedade 

capitalista industrial” (Ibid, p. 118), ou seja, estabelecem uma (...) premissa da existência da relação 

entre urbano e industrialização” (Ibid, p. 120). Contudo, não iremos considerar apenas, e tão somente, 

o tempo acíclico, ou seja, este tempo cronológico, que nos foi ditado pelo relógio, mas é essencial 

ponderar sobre o tempo cíclico, este tempo ecológico, que é determinado pelo tempo da natureza e as 

possíveis consequências no espaço. Para esta tarefa, utilizaremos o conceito de sítio, tal qual 

desenvolvido por Dollfus (1982), que o caracteriza como o receptáculo do espaço geográfico. Pois a 

análise do sítio, bem como suas formas, sistemas e processos, assim como sua escala causal, quer seja 

local, regional ou geral, podem auxiliar-nos na compreensão da paisagem urbana e quais relações 

podem se estabelecer com a estrutura organizacional do espaço urbano (DOLLFUS, 1982). A partir 

desta noção, que por vezes nos parece muito trivial, encontra-se o mais clássico referencial da Geografia 

que é esta relação Homem↔Meio. Assim sendo, o conceito de sítio urbano, utilizado por Ab'Saber 

(1953) para descrever as características singulares que compunham a paisagem de Manaus, bem como, 

a “(...) apropriação social da natureza, ou seja, do sítio urbano” (VILELA FILHO, 2006, p. 37), tornam-se 

fundamentais não só neste trabalho como em muitas análises, considerando as relações sociedade-

natureza e o processo de produção do espaço possibilitadores de uma abordagem interdisciplinar.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

Dessa maneira, as contribuições que estas informações geológicas e geomorfológicas, a partir 

das pesquisas consultadas, realizadas pelo INPA, irão auxiliar-nos com reflexões que considerem os 

elementos físico-naturais do sítio nos processos que ocorrem a partir do fenômeno urbano e suas inter-

relações. Já os dados sociais, foram obtidos através do portal Cidades@, sistema responsável por 

agregar informações do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) sobre os municípios 

brasileiros, está sendo possível encontrar tabelas, infográficos e mapas que auxiliam na obtenção de 

dados do município de Manaus como, população total, economia do município, extensão territorial, entre 

outros, além dos arquivos de malhas municipais. Também pesquisamos nas bases cartográficas do 

município informações para a elaboração de alguns mapas temáticos da área de estudo como o da rede 

de drenagem de Manaus, com destaque para os igarapés Manaus e Quarenta (Figura 2), que serão os 

estudos de caso propostos na pesquisa para: avaliar as dinâmicas socioambientais e a centralidade de 

Manaus no contexto regional do estado; analisar o valor no espaço e valor do espaço (MORAES; 

COSTA, 1987) nos Igarapés Manaus e Quarenta, trabalhando assim, a partir do meio ambiente urbano 
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da cidade de Manaus as dinâmicas sócio-espaciais, socioambientais e físico-naturais, a fim de mobilizar 

estes conceitos e suas aplicabilidades para compreender os diferentes usos, ocupações e produções e 

reproduções do espaço no território. 

 

Figura 2 - Mapa da rede de drenagem de Manaus, destacando os igarapés Manaus e Quarenta (Manaus/AM) 

 

CONCLUSÕES: 

O presente estudo permitiu o entendimento de como a dinâmica de produção e expansão do 

espaço urbano da cidade, essencialmente no que tange ao crescimento populacional com a alta taxa de 

migração foi pertinente para a ocupação das áreas de igarapés. Inicialmente pela chegada de europeus 

no século XVII, posteriormente com o interesse pelo trabalho durante o período de alta do preço do látex 

durante a economia gomífera, no final do século XIX, e principalmente a partir do período que 

compreende o Decreto-Lei Nº 288, de 28 de fevereiro de 1967 que regulamentou a criação de um polo 

industrial na região Amazônica, no período de altos investimentos estatais nas indústrias. Foi possível 

verificar tentativas recentes de órgãos públicos em realizar o saneamento e algumas intervenções de 

cunhos diversos pelo PROSAMIM, afim de conter essas ocupações desordenadas e sanar alguns 

problemas relativos ao acumulo de lixo, fator que contribui para maiores problemas de degradação 
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ambiental dessas áreas e durante os períodos chuvosos de cheia, que impulsionam problemas relativo 

a saúde da população manauara. O que revelou a fragilidade na qual se encontra tal população. 
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