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RESUMO – Devido à expansão urbana desordenada, a falta de planejamento e a falta de 

preocupação com o meio ambiente têm criado um cenário urbano de grande complexidade no 

Brasil. Embora a cidade de Marabá exista há muitos anos, e tenha passado por diversos 

processos de desenvolvimento econômico e populacional, ainda não apresenta um sistema de 

drenagem que atenda à toda a população. Isto é percebido quando se nota a ausência de alguns 

elementos de drenagem em alguns pontos da cidade. Em alguns casos, isso ocorre até mesmo em 

bairros mais antigos da cidade, como ocorre no bairro Folha 16. Diante do exposto, notou-se a 

necessidade de realizar o estudo da área onde pudesse ser realizado o diagnóstico da mesma, 

apresentando as atuais condições físicas, ambientais e a influência destas condições sobre a 

bacia hidrográfica de Marabá. A escolha do bairro citado como área de estudo girou em torno do 

fato de ser um dos bairros mais antigos de Marabá e, por isso, deveria apresentar melhores 

condições de infraestrutura. Como sugestões de melhorias para o manejo da bacia destacam-se: a 

conscientização sobre as práticas ambientalmente corretas, a atividade do poder público fosse 

mais presente e eficaz quanto a essa problemática e os sistemas de coleta e tratamento de esgotos 

deveriam ser selecionados e planejados em concordância com as características de geração de 

efluentes, aspectos climáticos e morfológicos 
PALAVRAS-CHAVE: Manejo; Bacias Hidrográficas; Diagnóstico. 

 

 

1. INTRODUÇÃO  

 

A bacia hidrográfica pode ser definida como um conjunto de terras drenadas por um 

rio principal e seus afluentes. A rede fluvial, também chamada de rede de drenagem ou de 
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rede hidrográfica, é constituída por todos os rios de uma bacia hidrográfica 

hierarquicamente interligados. É um dos principais mecanismos de saída (output) da água, 

principal matéria em circulação na bacia hidrográfica. Tanto a bacia hidrográfica quanto a 

rede hidrográfica não possuem dimensões fixas (NASCIMENTO; VILLAÇA, 2008). 

Devido à expansão urbana desordenada, a falta de planejamento e a falta de 

preocupação com o meio ambiente têm criado um cenário urbano de grande complexidade 

no Brasil. Cenário qual abrange a interação meio ambiente-sociedade, em relação 

principalmente à estrutura que possa garantir a qualidade de vida da população.  

O Art. 225 da Política Nacional do Meio Ambiente dispõe que todos têm direito ao 

meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial a sadia 

qualidade de vida. Dessa forma, o cumprimento da lei exemplifica a importância de um 

planejamento urbano para que seja então promovida políticas e principalmente 

infraestrutura para garantir que a relação sociedade-meio ambiente seja equilibrada e sadia. 

Embora a cidade de Marabá exista há muitos anos, e tenha passado por diversos 

processos de desenvolvimento econômico e populacional, ainda não apresenta um sistema 

de drenagem que atenda à toda a população. Isto é percebido quando se nota a ausência de 

alguns elementos de drenagem em alguns pontos da cidade. Em alguns casos, isso ocorre 

até mesmo em bairros mais antigos da cidade, como ocorre no bairro Folha 16. 

O desenvolvimento adequado de infraestrutura de abastecimento e saneamento é 

essencial para um adequado desenvolvimento urbano. Nesse contexto, o estudo das 

características de uma bacia é importante para que seja obtido o diagnóstico da área de 

estudo, o que auxilia na observação e pontuação de áreas com potenciais quanto às 

características do meio social, infraestrutura e recursos naturais, para que possam ser 

sugeridas melhorias e as relações de sustentabilidade na interação entre esses meios sejam 

mantidas.  

A escolha do bairro citado como área de estudo girou em torno do fato de ser um dos 

bairros mais antigos de Marabá e, por isso, deveria apresentar melhores condições de 

infraestrutura.  

Diante do exposto, notou-se a necessidade de realizar o estudo da área onde pudesse 

ser realizado o diagnóstico da mesma, apresentando as atuais condições físicas, ambientais 
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e a influência destas condições sobre a bacia hidrográfica de Marabá. Visto que o processo 

de expansão e urbanização das cidades influencia diretamente na sustentabilidade hídrica 

destas (TUCCI, 2002), o presente artigo visa apresentar propostas para melhor manejo da 

bacia promovendo a utilização sustentável da mesma.  

 

2. OBJETIVO 

 O presente artigo tem como objetivo caracterizar e identificar as condições físicas e 

ambientais da microbacia do Bairro Folha 16, e propor melhorias para o manejo da mesma.    

 

3. MATERIAIS E MÉTODOS 

O município de Marabá fica localizado na região sudeste do estado do Pará, cujas 

coordenadas geográficas são 05o22’08’’ Sul e 49o07’04’’ Oeste, e se desenvolveu no 

interflúvio de dois grandes rios, Tocantins e Itacaiúnas, sendo formado basicamente por 

cinco núcleos urbanos, ligados pelas rodovias BR-230 e BR-222.  

A cidade de Marabá é dividida em núcleos urbanos, sendo eles: Cidade Nova, Marabá 

Pioneira, Nova Marabá, São Felix e Morada Nova. A microbacia da Folha 16, local de 

estudo, localiza-se no núcleo urbano da Nova Marabá, assim como mostrado na Figura 1.  

 

Figura 1 – Localização da Folha 16 no Núcleo Nova Marabá 

 
                          Fonte: Autores, 2017.  
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Na Figura 2 tem-se detalhado a delimitação da microbacia em estudo. 

 

Figura 2 – Microbacia da Folha 16 

 
                          Fonte: Autores, 2017. 

  

 O desenvolvimento deste trabalho teve como etapa inicial o levantamento de 

acervos bibliográficos em periódicos, dissertações, páginas digitais de órgãos municipais, 

estaduais e federais que versam sobre a temática abordada e livros. Obteve-se relevante 

alicerce para a construção de fundamentos teóricos e técnicos no que concerne ao manejo 

de microbacias.  

 Com relação aos dados primários, os mesmos se deram através de vistas in locu 

pelas quais se analisou as estruturas físicas presentes na microbacia. Já com relação aos 

dados secundários, realizaram-se visitas a órgãos e entidades bem como acesso das 

informações pertinentes em sites de caráter federal.  

 Os dados que compõe os mapas e modelagens tridimensionais foram coletados a 

partir de imagens do satélite Digital Globe, fornecidas pelo Google Earth e pelas imagens 

com informações altimétricas captadas pelo radar SRTM e fornecidas pela Empresa 

Brasileira de Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA. Os softwares utilizados para 

modelagens e confecção de mapas foram os seguintes: Google Earth Pro, ArcGIs versão 

10, Surfer versão 12 e Global Mapper versão 9.  



 
 

A interdisciplinaridade na Educação, Saúde, Meio 
Ambiente e Tecnologia na Amazônia Paraense 

 27 a 29 de setembro de 2017 

 

 

 
5 

 

Universidade do Estado do Pará – Campus VIII/Marabá – Anais Eletrônico - ISSN: 2447-7605, n. 4, 
2017. 

 

 

4. CARACTERIZAÇÃO E DIAGNÓSTICO DA MICROBACIA  

A caraterização e diagnostico da microbacia estudada, Folha 16, se deu através da 

análise de dados e informações pertinentes ao meio físico e ambiental.  

4.1 Caracterização e diagnóstico físico 

Um dos graves problemas no processo de desenvolvimento urbano resulta da 

expansão, geralmente irregular, que ocorre sobre as áreas de mananciais de abastecimento 

urbano, comprometendo a sustentabilidade hídrica das cidades (TUCCI, 2002). A 

urbanização desordenada e o uso inadequado do solo provocam a redução da capacidade de 

armazenamento natural dos deflúvios os quais demandarão outro local para ocupar 

(CANHOLI, 2014). 

Existem pelo menos três tipos de sistemas de drenagem: a na fonte, a microdrenagem 

e a macrodrenagem (PORTO ALEGRE, 2005). A drenagem na fonte é definida pelo 

escoamento que ocorre no lote, condomínio ou empreendimento individualizado (por 

exemplo, lote), estacionamentos, área comercial, parques e passeios. 

A microdrenagem urbana, ou sistema inicial de drenagem, é constituído pelo sistema 

de condutos pluviais relacionados aos espaços dos loteamentos ou redes primarias urbanas 

e é composta pelos elementos hidráulicos: bocas de lobo, caixas de ligação, galerias de 

aguas pluviais, poços de queda e poços de visita. Este tipo de sistema de drenagem é 

projetado para atender a drenagem de precipitações com risco moderado (NEGRÃO & 

GEMAQUE, 2010; PORTO ALEGRE, 2005).  

Já a macrodrenagem pode ser caracterizada como o dispositivo responsável pelo 

escoamento final das águas pluviais provenientes do sistema de microdrenagem urbana. É 

constituída pelos principais talvegues, fundos de vales, cursos d’água, independente da 

execução de obras específicas e tampouco da localização de extensas áreas urbanizadas, por 

ser o escoadouro natural das águas pluviais (FEAM, 2006).  

Foi realizada uma visita de campo no bairro estudado afim de se observar as atuais 

condições do sistema de drenagem ali existente. Na área nota-se a presença de 

microdrenagem (drenagem inicial) representada pelas bocas de lobo e sarjetas que se 
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encontram em alguns pontos do bairro. Entretanto, foram identificados alguns problemas 

com relação a esse sistema de drenagem. A grande maioria das bocas de lobo que estão 

presentes no local apresentam-se obstruídas pelos resíduos sólidos presentes em alguns 

pontos do bairro como mostra a Figura 3. 

 

 Figura 3 – (A) Boca de lobo obstruída por resíduos sólidos. 

(B) Presença de resíduos sólidos nas vias do bairro. 
 Fonte: Autores, 2017. 

 

Esse tipo de situação pode provocar a total obstrução das bocas de lobo do local, 

impedindo a drenagem das aguas pluviais podendo, desta forma, contribuir para o processo 

de alagamento das ruas, que irá, por consequência, influenciar principalmente nas 

condições de saúde da população local, visto que os moradores podem ser vítimas de 

doenças de transmissão hídrica. 

Vale ressaltar que apesar da existência de sistema de drenagem, este não se faz 

presente em todos os pontos do bairro. Tal fator proporciona péssimas condições de higiene 

e, consequentemente, de saúde para a população local visto que, como algumas residências 

depositam seus esgotos diretamente nas sarjetas, com a ausência destas a água residuária é 

depositada diretamente no solo, contaminando este e aumentando o risco de contato da 

população com nada. 

De acordo com a Figura 5 pode-se notar a topografia da bacia tendo em base um 

mapa de curvas de nível e outro de vetores. Em relação aos de vetores, pode-se notar que as 

setas convergem para os locais de menor cota, logo há maior probabilidade do escoamento 

superficial na bacia se direcionar para esses pontos. 

 

A B 
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Figura 5 – Curvas de níveis e vetores da área de estudo 

 

Fonte: Autores, 2017. 

 

A seguir dois modelos tridimensionais, representados na Figura 6. Sendo um de falsa 

cor mostrando a variação da elevação ao lago da microbacia estudada e outro representa 

uma superposição de curvas de níveis, vetores e uma imagem de satélite da Folha 16. 

 

Figura 6 -  Modelos tridimensionais da área de estudo 

Fonte: Autores, 2017. 
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A água é fornecida pela Companhia de Saneamento do Pará – COSANPA. Inclusive, 

próximo ao bairro, cerca de um quilômetro de distância, há um reservatório elevado da 

companhia. O bairro está localizado cerca de dois quilômetros e meio, da estação de 

tratamento e captação da água.  

O esgotamento sanitário também é gerido pela COSANPA, entretanto a cidade ainda 

não possui uma estação de tratamento de esgoto. Entretanto a estação que irá atender o 

núcleo urbano já está em construção no bairro Amapá, distante cerca de cinco quilômetros 

da área de estudo. Atualmente o esgoto é direcionado para canais de drenagem conhecidos 

popularmente como “grota criminosa”, que escoam a água pluvial e residuária para o rio 

Tocantins. 

Com relação às normas de usos e ocupação de bacias hidrográficas no meio urbano 

restringem-se aos zoneamentos urbanos e delineiam-se segundo tendências político-

administrativas de expansão territorial. Este fato ocasiona conflitos de ordem ambiental e, 

em muitos casos, a ocupação ocorre de modo desordenado. 

Nesse sentido, de acordo o Plano Diretor de Marabá, Lei 17.213/2006,  o uso e 

ocupação do solo têm por principais finalidade: organizar o território potencializando as 

aptidões, as compatibilidades, as contiguidades, as complementariedades, de atividades 

urbanas e rurais; controlar a densidade populacional e a ocupação do solo pelas 

construções; otimizar os deslocamentos e melhorar a mobilidade urbana e rural; evitar as 

incompatibilidades entre funções urbanas e rurais; eliminar possibilidades de desastres 

ambientais e preservar o meio-ambiente e a qualidade de vida rural e urbano.  

Segundo o Plano em seu artigo 21, a Folha 16, enquadra-se na zona intermediária 

juntamente com as folhas 23, 22, 20, 16 e 17, e caracteriza-se pelo uso predominantemente 

residencial, pela ocupação e arruamento claramente definidos. Na Folha 16 percebe-se, no 

entanto, que há a inutilização dos imóveis não edificados.  

Quanto à integração entre as folhas percebe-se que não conseguiu cumprir essa 

orientação jurídica conforme estabelecido no plano diretor. Quanto à formação de 

corredores de comercio e serviço visando assumir a forma de centros bairros, percebe-se a 

existência de alguns locais comerciais capazes de atender parcialmente necessidades 

imediatas da localidade.  
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4.3 Caracterização e diagnóstico ambiental 

A vegetação está presente em grande parte do bairro. Pode-se perceber que as áreas 

verdes se concentram na direção norte da Folha 16. A partir de análise de imagem de 

satélite, pode-se aferir a porcentagem de áreas verdes na área em questão. Após a análise, 

constatou-se que 23,5% do bairro é coberto por vegetação, como mostra a Figura 7. 

 

Figura 7 – Presença de Áreas Verdes 

 
                          Fonte: Autores, 2017. 

 

A preservação da vegetação é uma orientação jurídica que não foi totalmente 

atendida, mas percebe-se empenho por parte da administração para manter em pontos 

específicos arborização. 

Já com relação as fontes de poluição, de acordo com a Política Nacional do Meio 

Ambiente (PNMA) poluição é a degradação da qualidade ambiental, seja ela de água, solo 

ou ar, a partir de práticas que podem resultar em problemáticas de forma direta ou indireta.  

A PNMA ainda define como poluidor, toda pessoa física ou jurídica, de direito público ou 

privado, que é responsável direta ou indiretamente pela atividade degradadora da qualidade 

ambiental. 

Um dos aspectos ambientais relevantes na área estudada é à disposição de resíduos 

domésticos a céu aberto. Fator que acarreta em problemáticas como mau-cheiro, estética 

paisagística, além da atração de vetores de doenças como ratos, urubus, moscas e 

mosquitos. Este aspecto se dá principalmente pela falta de conscientização da população, 

que dispõe seus resíduos em locais proibidos, e em dias que não coincidem com os dias de 
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coleta pela empresa que presta serviço de coleta de resíduos à cidade. Tais assertivas 

podem ser percebidas de acordo com a Figura 8. 

 

 

Figura 8 - Atração de vetores 

                   Fonte: Autores, 2017. 

 

Outro aspecto é o lançamento de efluentes diretamente nas vias, que em alguns casos 

seguem por canaletas até bocas de lobo que chegam até ao sistema de drenagem urbano 

(Figura 8). Esta prática acarreta na estética local, mau cheiro, dificulta o tráfego de pessoas 

e automóveis, além de ser foco para reprodução de mosquitos, e principalmente do Aedes 

Aegypti. 

O sistema de esgotamento sanitário encontra-se ainda em fase de instalação na cidade 

de Marabá, fator qual dificulta a destinação correta deste efluente. É válido ainda ressaltar 

que a ETE que está sendo instalada na cidade tem como objetivo abranger o núcleo cidade 

nova, ou seja, não engloba o bairro estudado cujo é localizado no núcleo Nova Marabá. De 

acordo com a Figura 9 nota-se a situação sanitária do bairro. 

 

Figura 9 - Presença de lodo nas sarjetas 
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                                      Fonte: Autores, 2017. 

 

5. SUGESTŌES DE MELHORIA NO MANEJO DA MICROBACIA 

 

 Implantação de pavimento permeável, onde a superfície permeável objetiva permitir a 

infiltração do escoamento.  

 Conscientização sobre as práticas ambientalmente corretas, e conhecimento da 

importância das pessoas disporem seus resíduos em local adequado e dias que 

coincidem com a coleta pela empresa prestadora de serviços.  

 É recomendado que a atividade do poder público seja mais presente e eficaz quanto a 

essa problemática, pois a falta de saneamento, ou a ineficácia deste sistema, resulta 

em sérios problemas sociais, principalmente veiculados à saúde da população.  

 O sistema de macrodrenagem deve ser projetado com capacidade superior ao de 

micro drenagem, com riscos de acordo com os prejuízos humanos e materiais 

potenciais (PORTO ALEGRE, 2005). 

 Implantação de sistemas de coleta e tratamento de esgotos domésticos e industriais 

planejados em concordância com as características de geração de efluentes, aspectos 

climáticos e morfológicos, assim evita-se que despejos brutos sejam lançados nos 

corpos d’água, poluindo-os.  

 Sempre que possível devem-se posicionar as estações de tratamento de esgoto (ETEs) 

em locais estratégicos a jusante dos maciços urbanos, evitando gastos de energia com 

o recalque de efluentes.  
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6. CONSIDERAÇÃES FINAIS 

Com o estudo realizado através da caracterização e identificação das condições físicas 

e ambientais da microbacia estudada, entende-se que os elementos de drenagem são de 

suma importância no quis diz respeito ao manejo da Bacia Hidrográfica.  

Portanto com as condições de qualidade ambiental apresentadas na Microbacia da 

Folha 16, reflete a necessidade de um gerenciamento integrado e planejamento, que devem 

envolver uma visão abrangente de modo a incluir politicas públicas e educação com o 

intuito de promover melhorias no manejo da Bacia com a participação de todos os 

elementos envolvidos. 
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