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RESUMO: A cidade de Manaus, capital do Amazonas, possui sua zona urbana sob uma densa 
malha hídrica que corta toda a cidade desaguando no Rio Negro e afluentes, sendo de extrema 
importância a atenção quanto a ocupação das margens dos principais igarapés, pois a 
atividade antrópica é uma das responsáveis pela poluição hídrica em todo o Brasil. Com a 
expansão urbana da cidade de Manaus, áreas com considerável porcentagem de floresta e 
igarapés, foram sendo ocupadas causando a degradação acelerada aos recursos hídricos que 
compõem as sub-bacias e consequente poluição de seus afluentes. As Áreas de Preservação 
Permanente (APPs) previstas e caracterizadas pela Lei Federal 12.651/2012 do código florestal 
brasileiro são áreas ao longo de cursos d’água, cobertas ou não por vegetação ciliar, e que 
devem apresentar preservação ambiental dos mananciais e corpos d'água. Diante disso, o 
objetivo desta pesquisa foi utilizar o geoprocessamento como ferramenta para desenvolver um 
estudo de caso acerca do igarapé do Bolívia entre os bairros União da Vitória e Lago Azul, para 
isso foram utilizadas imagens de satélite do Google Earth Pro para análise da ocupação urbana 
e sua relação com a zona de influência do igarapé, os softwares Arcgis 10.2 e Qgis 2.18 foram 
os principais programas utilizados para o georreferencimento e a ferramenta de criação de 
buffers desses programas foi utilizada de acordo com os parâmetros da Lei Federal 
12.651/2012 para delimitar as áreas de preservação permanente. Através do uso das imagens 
temporais, buscou-se ainda apontar as principais mudanças ambientais e espaciais que 
ocorreram em um período de oito anos nos arredores do igarapé. As imagens analisadas 
apresentaram que a APP do igarapé do Bolívia vem sendo degradada, ultrapassando os limites 
definidos pela Lei 12.651/2012 para a zona de influência. O bairro Lago Azul, em relação ao 
outro está em acelerada expansão desde 2014, e é indiscutível as mudanças negativas que o 
crescimento desordenado na região acarretou para a área, onde antes havia floresta e mata 
ciliar intactas aos arredores do igarapé do Bolívia, hoje praticamente estão extintos devido a 
instalação da população em suas margens. Caso este que pode ser tomado como exemplo da 
negligência governamental e pública, de forma que se houvesse o mínimo de fiscalização e 
monitoramento das áreas pouco ocupadas da cidade de Manaus, casos como este, de invasão 
em áreas protegidas por lei poderiam ser premeditados e evitados. Portanto, o uso das 
ferramentas do geoprocessamento para análise de imagens e construção de buffers para 
delimitar áreas de preservação permanente, servem como auxílio para antever casos 
ambientais em que o governo poderia intervir, evitando futuros impactos ambientais aos 
recursos hídricos e florestas de áreas com pouca ou nenhuma intervenção antrópica. 
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