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Resumo - A gestão dos recursos hídricos deve ser baseada no bom senso de forma sustentável, 

sendo essencial para preservação dos ecossistemas aquáticos com boa qualidade ecológica para ser 

utilizada nos vários usos múltiplos pelo homem. Este trabalho teve como objetivo mostrar a 

contaminação da bacia do igarapé Caranã em Boa Vista, por falta de gestão integrada entre as 

instituições governamentais ocasionando desperdício de verbas federais utilizada na tentativa de 

revitalização deste recurso hídrico e redução de doenças. Através de análises de campo realizando 

avaliação rápida de habitat, análise de processos de Autorização Ambiental para Licença de 

Supressão Vegetal e Autorização de Instalação, verbas estas liberadas por vários ministérios para 

canalização de efluente, obras de habitação sem rede de drenagem, fossas sépticas fora dos padrões 

e ao mesmo tempo liberação de verbas para revitalização do igarapé Caranã. Seus afluentes igarapés 

Fogoió e Tauari recebem muita pressão antrópica e o igarapé 15 de novembro foi instalado um canal 

fechado funcionando como verdadeira estufa, pois aumenta os microorganismos dificultando a 

autodepuração e diluição das águas que deságuam no banho Caranã que é muito utilizado por 

banhistas. Esta bacia necessita de um trabalho mais efetivo dos órgãos ambientais para melhorar sua 

qualidade ecológica. 

 

 

Abstract - The management of water resources should be based on common sense in a sustainable 

manner is essential for preservation of aquatic ecosystems with good ecological quality for use in 

the various multiple uses by man. This study aimed to show the contamination of the creek basin 

Caranã in Boa Vista, due to lack of integrated management among government institutions resulting 

in waste of federal money used in an attempt to revitalize this water resource and reducing disease. 

Through analysis of field conducting rapid assessment of habitat, process analysis Authorization 

Environmental, Plant License Removal and Authorization of Installation, these funds released by 

various ministries for sewerage effluent, housing works without drainage network, septic tanks out 

standards while releasing funds to revitalize the Caranã stream. Its tributaries Fogoió and Tauari 

streams receive much human pressure and November 15 stream was installed a closed channel 

functioning as real gases, because it increases the microorganisms making it difficult to self-

purification and dilution of the waters that flow into the Caranã bath which is widely used by 

swimmers. This basin requires more effective environmental agencies to improve their ecological 

quality. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Uma nova consciência ecológica internacional foi moldada, por um lado, pelas crises 

ecológicas (entropia) provocadas pelo industrialismo e por outro lado, pelos novos avanços no 

controle industrialista da natureza (Costa, 1998).  

Gonçalves et al. (2009) citam as preocupações atuais com os recursos hídricos e energéticos, 

com manifestações nos principais fóruns especializados e nos principais veículos de informações 

em todo o planeta, decorrente de desequilíbrios no ciclo urbano da água, sendo uma fração do ciclo 

da água na natureza, onde os desequilíbrios localizam-se de forma ampla e sistêmica.  

Os estudos limnológicos são fundamentais para implantação de medidas de planejamento e 

gerenciamento de recursos hídricos, para um melhor acompanhamento de ações de conservação e 

revitalização de ecossistemas aquáticos continentais, antecipando impactos ou minimizando-os 

(Tundisi e Tundisi, 2008).  

Boa Vista fica a margem direita do rio Branco, que é formado pela confluência dos rios 

Uraricoera e Tacutu. O rio Branco tem 548 km de extensão e sua bacia têm uma área total 204.640 

km², percorrendo quase todo do Estado de Roraima (Franco et al., 1975).  É na capital Boa Vista 

onde vive mais da metade da população do estado, com 277.684 habitantes de um total de 425.398 

habitantes (BRASIL, 2010) e possui em sua área urbana as bacias hidrográficas: igarapés Caranã, 

Frasco, Mirandinha, Caxangá, Pricumã, Grande (Peccini et al., 2007; Souza, 2010) e Waizinho.   

Em estudos realizados por Gomes (2007; 2010), a autora faz referências aos prejuízos 

ambientais ocasionados pelas canalizações dos igarapés em Boa Vista, a exemplos dos igarapés 

Tiririca e Pricumã que recebem lixo sólido, despejos de esgotos domésticos clandestinos, 

contaminando à água, com modificação da biodiversidade e aumento de doenças veiculadas pela 

água, como também exalando um odor pútrido e aumento da temperatura as margens destes canais, 

que quando cobertos funcionam como verdadeiras estufas para reprodução de microorganismos, 

onde também enfatiza que esta prática deve ser evitada. Peccini et al. (2007) sugerem revitalização 

dos igarapés em Boa Vista, para redução da contaminação dos rios Cauamé  e Branco.  

 Tundisi e Tundisi (2008) comentam que atualmente, a “economia da recuperação” difunde-

se de forma rápida, promovendo uma nova dimensão no uso de informações básicas e no 

gerenciamento do banco de dados, que impulsiona uma revitalização de rios, lagos e represas, 

representando um avanço conceitual considerável. Os autores também descrevem várias técnicas, 
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exemplos de implementação de ações de recuperação e gestão em vários sistemas naturais e 

artificiais (represas). 

A forma errônea dos usos múltiplos da água vai torná-la mais escassa e mais poluída na 

Amazônia, pois estamos repetindo os mesmos erros de péssimas gestões destes recursos ocorridos 

em ouras regiões do Brasil e do mundo (Gomes, 2010). 

Apesar da quantidade de órgãos ambientais existentes no país e as várias ações do Governo 

Federal os Recursos Hídricos continuam sendo extintos no Município de Boa Vista. Este trabalho 

teve como objetivo mostrar a contaminação da bacia do igarapé Caranã em Boa Vista por falta de 

gestão integrada entre instituições governamentais ocasionando desperdício de verbas federais 

utilizadas na tentativa de revitalização deste recurso hídrico e redução de doenças veiculadas pela 

água.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

  

Durante um período de 21 anos foram feitas observações de campo e estudos limnológicos 

de recursos hídricos em área urbana e rural do Município de Boa Vista com avaliação da presença 

de espécies nativas da flora e fauna e observando espécies indicadoras da boa qualidade da água 

nestes ecossistemas. Foram aplicados protocolos de avaliação rápida de habitat em seis das sete 

bacias, entre elas a bacia do igarapé Caranã com várias turmas de graduação e ensino médio, 

utilizando protocolos como o de Ohio de 1987, modificado por Callisto et al. (2002).  

Além da avaliação dos habitats e a degradação ambiental, foram observadas também a 

presença e ausência de espécies nativas indicadoras da boa qualidade da água dos igarapés, como 

algumas espécies de macrófitas aquáticas, presença ou ausência de algas e peixes, já que a 

eutrofização reduz a diversidade de espécies e a presença e ausência de mata ciliar com plantas 

nativas. 

Foram feitas análises de Parecer Técnico, Processo para Autorização Ambiental, Licença de 

Supressão Vegetal, Autorização de Instalação e TAC – Termos de Ajuste de Conduta para 

revitalizar igarapés em área urbana do Município de Boa Vista e Plano de Controle Ambiental - 

PCA, na Fundação Estadual de Meio Ambiente Ciência e Tecnologia (FEMACT) e no Ministério 

Público Estadual (MPE). 

  

 

 

 



XIX Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos  4 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Apesar da quantidade de órgãos ambientais existentes no país e das várias ações do Governo 

Federal os igarapés em área urbana na Região Amazônica estão perdendo espaço para canais de 

concreto, como ocorreu em outras regiões do Brasil. As informações obtidas nos poucos trabalhos 

publicados sobre os igarapés em área urbana de Boa Vista, citam a possibilidade de revitalização 

dos mesmos, pela rápida autodepuração após poucos metros dos lançamentos dos dejetos e 

levantamento da biodiversidade, com várias espécies aquáticas, o que asseguraria um bom 

funcionamento dos igarapés após a retirada dos lançamentos destes esgotos domésticos 

clandestinos. Estes trabalhos sugerem sempre revitalização dos igarapés (Gomes, 2007; Peccini et 

al., 2007) (Figura 1), ao contrário do que os órgãos ambientais parecem priorizar, pois liberam suas 

canalizações sem discutir a manutenção do recurso natural e sim atender a “necessidade” 

apresentada pelo gestor que deve apenas atender as seqüências e preenchimentos de formulários que 

atendam os trâmites legais como: a liberação de licença ambiental para instalação, o PCA e a 

Licença de Supressão Vegetal. 

 Ou seja, a biota aquática, os olhos d`água, a mata ciliar nativa em trechos de APP, os 

serviços ambientais prestados para uma boa qualidade do clima dentro da cidade, parecem não ser 

importantes. As invasões das APPs a cada ano aumentam, principalmente no período político, sem 

que os órgãos de fiscalização inibam tal prática, invasões estas, às vezes, incentivadas por políticos 

em período de campanha. 

Os Pareceres Técnicos sempre mostram os maiores impactos nos igarapés, onde são  

declarados “mortos” e impossíveis de serem revitalizados, mesmo com várias espécies de árvores 

nativas em suas margens, peixes, macrófitas aquáticas e vários olhos d’água em quase toda sua 

extensão não canalizada, o que auxiliam na autodepuração melhorando a água do ecossistema por 

diluição do esgoto, mesmo assim, as obras de canalizações foram liberadas pelos órgãos ambientais.  

Tanto no MPE e FEMACT, existem conflitos entre os técnicos com opiniões contrárias à 

canalização dos igarapés, tendo sempre prevalecido os votos a favor da canalização dos mesmos. 

O Governo Federal têm vários Programas para revitalização dos recursos hídricos no Brasil: 

o Programa Despoluição de Bacias Hidrográficas – PRODES, o Programa de Avaliação da 

Qualidade das Águas e Conjuntura da Agência Nacional de Águas (ANA-MMA), campanhas de 

Gestão de Recursos Hídricos pelo Banco do Brasil e pela Caixa Econômica Federal, apresentados 

nos seus “sites”, orientam a revitalização dos recursos hídricos e não extinção dos mesmos. Como 

exemplo, o Programa do Governo Federal administrado pela CAIXA que integra projetos e 

atividades com o objetivo de promover a recuperação e preservação da qualidade e quantidade dos 



XIX Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos  5 

recursos das bacias hidrográficas brasileiras, operado com recursos do Orçamento Geral da União 

que são repassados aos Estados, Distrito Federal e Municípios, onde os interessados fazem apenas 

consultas prévias à ANA, de acordo com modelo constante na Resolução ANA nº 84, de 17/04/2002 

e após a liberação da agência os gestores apenas apresentam um plano de trabalho assegurando que 

as obras serão executadas representando uma efetiva melhora das condições de saúde e da qualidade 

de vida da população alvo. Mais uma vez, o ecossistema aquático e seus serviços ambientais dentro 

da área urbana é o que menos importa para os gestores.  

Oito igarapés estão sendo canalizados em Boa Vista com verba Federal (Figura 1, 2 e 3), 

entre eles a segunda fase do igarapé 15 de Novembro (igarapé Santa Tereza, no bairro Santa 

Tereza), afluente do igarapé Caranã. Pela definição de Macrodrenagem como sendo a retirada do 

excesso de água do solo, acumulada em áreas relativamente grandes em nível de bacia hidrográfica, 

os gestores alegam que a falta dessa prática poderia ocasionar enchentes e a permanência de áreas 

alagadas, com proliferação de mosquitos e reduzir os terrenos que serviria para a construção de 

residências. Santos e Cavalcanti (2007) mostram que a canalização do igarapé Mirandinha não 

reduziu a malária nos bairros onde passa e também não resolveu problemas de alagamentos (Gomes, 

2007).  

 

 

Figura 1. Bacias em área urbana do município de Boa Vista-RR (Google, 2011).  
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O TAC é um documento utilizado pelos órgãos públicos, em especial pelos Ministérios 

Públicos, para o ajuste de condutas contrárias à Lei. Em 07 de março de 2006, a Prefeitura 

Municipal de Boa Vista – PMBV assinou um TAC junto ao Ministério Público Estadual – MPE, 

onde o Poder Público Municipal obrigava-se a promover a revitalização dos igarapés Caxangá, 

Grande e Caranã, como efeito compensatório a canalização dos igarapés Mirandinha, Pricumã e 

Tiririca e os projetos seriam atestados por profissionais da área de conhecimento das instituições de 

pesquisas, ensino e fiscalização ambiental do estado como: UFRR, IFRR, MPF, IBAMA, 

FEMACT, MPE, EMBRAPA, INPA, UERR, entre outras, por um período inferior a cinco anos e 

submetido à aprovação do Conselho Municipal de Meio Ambiente - CONSEMA.  Este TAC não foi 

cumprido, pois o que vimos não foi à revitalização dos igarapés citados no TAC e sim a destruição 

total com canalização e retilinização de oito igarapés (Figura 3), canalizações estas, condenadas nos 

Protocolos de Avaliação Rápida em vários países (Callisto et al., 2002).  

Tundisi e Tundisi (2008) apresentam vários modelos de revitalização em recursos hídricos 

no mundo e no Brasil que deram certo. Hoje estamos repetindo erros de séculos passados e não são 

resolvidos os problemas de inundação e doenças veiculadas com a canalização (Gomes, 2010). 

 

 

Figura 2. Bacia do igarapé Caranã (igarapés Fogoió, Tauari e 15 de novembro), afluente do rio Cauamé, em área urbana 

do Município de Boa Vista-RR (Google, 2011). 
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No Art. 2º do Código Florestal (Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965) consideram-se de 

preservação permanente, as florestas e demais formas de vegetação natural. Apesar dos órgãos 

ambientais terem as Leis bem definidas, como a que defende APP nos recursos hídricos e do inciso 

II da Medida Provisória nº 2.166-67, de 2001, que define a área de preservação permanente como: 

área protegida nos termos dos Arts. 2
o
 e 3

o
 desta Lei, coberta ou não por vegetação nativa, com a 

função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a 

biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das 

populações humanas, este último item é utilizado como justificativa pelos gestores para canalizar os 

igarapés, não considerando os serviços ambientais desses ecossistemas. 

Apesar da grande bibliografia sobre gestão dos Recursos Hídricos e sobre a fragilidade destes 

ecossistemas aquáticos, mostrando a importância da sua preservação (Sioli, 1991; Rebouças et al., 

1999; Martins et al., 2003; Machado, 2004; Philippi Jr. et al., 2004; Dowbor e Tagnin, 2005; 

Menescal, 2005; BRASIL, 2006; Guerra e cunha, 2006; Tundisi e Tundisi, 2008), isto não vem 

auxiliando os ecossistemas aquáticos de forma efetiva, principalmente em área urbana, além das 

poucas pesquisas e bibliografia de caracterização limnológica mostrando a real qualidade da água 

que se agrava a cada dia, com a canalização dos igarapés, verdadeiros receptores de lixo e dejetos 

domésticos, locais perfeitos também, para proliferação e moradia de ratos e baratas.  

 

 

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

 

Figura 3. Solicitação de Licenciamento Ambiental para canalização de igarapés em Boa Vista-RR (Fonte: Proc. Nº 

CONVERTIDO EM ICP Nº 09/2005/3ª PJC/MP/RR VOL. IV 08 04 2010). 
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Estas canalizações vêm sendo financiadas pelo Ministério da Saúde, através da Fundação 

Nacional de Saúde - FUNASA, Ministério da Integração Nacional, Bancos Federais e Estaduais, 

entres outros, onde o “bem água”, com boa qualidade e a biodiversidade aquática é o que menos 

importa, pois não estão sendo priorizados. Tratar água com boa qualidade ecológica é menos 

dispendioso para as Companhias de Águas e Esgotos e para população que recebem o repasse destes 

gastos para suas contas, além de aumentar os riscos com doenças veiculadas pela água. A Secretaria 

de Habitação e a Secretaria de Saneamento Básico do Ministério das Cidades quando financiarem 

obras próximas ou nos recursos hídricos precisam andar juntas para minimizar os impactos nestes 

ambientes, com construções de conjuntos populacionais apenas após a realização do saneamento 

básico. 

 O igarapé 15 de Novembro (Figura 4) chamado de igarapé Santa Tereza, maior afluente da 

bacia do ig. Caranã teve sua nascente em um lago que foi aterrado na altura da Praça Manoel 

Garrincha. Parte deste igarapé foi canalizado a pedido dos moradores que tinham suas casas em 

APPs alagadas a cada inverno. Os moradores solicitaram ainda a cobertura total deste canal o que 

aumentou a eutrofização e degradação da qualidade da água na foz do igarapé Caranã, pois os 

moradores do entorno continuam lançando esgotos domésticos clandestinos dentro do canal.  

 

 

Figura 4 – Canalização do igarapé 15 de Novembro, invasão de suas margens e poluição com lixo e esgoto doméstico, 

Boa Vista-RR e homens trabalhando no canal com máscaras e luvas. 

 

 

Já o igarapé Fogoió recebe na sua margem direita ação das invasões e a poucos metros da 

margem esquerda (Figura 2 e 5) foi construído um conjunto habitacional sem que a drenagem 

urbana tenha sido feita de forma satisfatória, nas mais de mil habitações do Programa Minha Casa, 

Minha Vida no bairro Equatorial. As fossas sépticas também estão fora das especificações da ABNT 

(Figura 5), o que poderá contaminar mais ainda a água deste igarapé e do igarapé Caranã, próximo a 
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sua nascente. O Ministério da Saúde através da FUNASA também fornece orientações técnicas 

sobre saneamento em manual (BRASIL, 2006), enfocando gestão ambiental e educação ambiental.  

A importância da atuação dos órgãos de fiscalização nas esferas Federal, Estadual e 

Municipal na área ambiental minimizaria este e outros impactos aos recursos naturais em área 

urbana, como também a Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, e outros bancos financiadores 

deveriam ter em seus quadros profissionais capacitados que atuem na área ambiental ou solicite 

assessoria dos profissionais devidamente capacitados nas instituições de ensino e pesquisa do 

estado. A quantidade de órgãos que tem braços ou competências de atuarem na área de proteção 

ambiental no Brasil é desproporcional ao aumento da degradação dos ecossistemas aquáticos. 

     

 

 

 

Figura 5. Tipo de fossas sépticas do Conjunto Habitacional “Parque Residencial Cruviana”, construído as margens do 

igarapé Fogoió, na bacia do igarapé Caranã, Boa Vista-RR. 

 

 

Com o crescimento populacional desordenado a margem direita do igarapé Caranã boa parte 

da APP está já está degradada e ocupada por residências e alguns lagos da bacia já foram extintos. 

Já na margem esquerda está mais preservada por ter sido loteada em xácaras. Os buritizais 
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(Mauritia flexuosa L.) que acompanham os cursos dos igarapés da bacia do Caranã são queimados 

para facilitar a construção de pequenas hortas e casas em sua APP. 

Apesar dos trabalhos realizados pelas escolas sobre Educação Ambiental enfocarem a 

preservação destes recursos naturais (IGARAPÉS) nas instituições Municipal, Estadual e Federal de 

Ensino, inclusive com associações, “Amigos das Escolas” e jornais como dos “Amigos do igarapé 

Pricumã”. Este projeto da Escola Estadual Carlos Drumond de Andrade foi selecionado entre vários 

projetos no Brasil e apresentado por Dona Zenaide Pinheiro dos Santos na Emissora Globo, em 

Rede Nacional. Este igarapé está com verbas aprovadas para sua total canalização com pedido de 

licença ambiental para o igarapé Pricumã (Figura 3 e 6), na parte que não está ainda canalizada e 

onde a autodepuração é visível, com a presença de peixes, apesar da parte canalizada está em 

péssimas condições com muito lixo, plantas invasoras e esgotos clandestinos, que principalmente no 

período seco exala um odor pútrido insuportável. Mesmo assim a FEMACT já publicou a Licença 

de Supressão Vegetal. 

  

 
Figura 6 – Desenho e maquete feita na Escola Estadual Carlos Drumond de Andrade (CDA), em 2005, pela aluna 

Verônica Santos, 7ª Série e plantio de árvores nativas no igarapé Pricumã, pelos alunos do CDA, com doação da 

PMBV. 

 

As crianças pedem pela revitalização do igarapé Pricumã (Figura 6), mas para os gestores o 

importante é trazer verbas para o Município. A liberação da canalização dos igarapés não condiz 
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com a função dos órgãos ambientais. Os mesmos financiam ou ofertam cursos e eventos nas escolas 

sobre “Educação Ambiental”, “Semana de Meio Ambiente”, “Dia da Árvore”, entre outras 

atividades, onde mais dinheiro é desperdiçado e este exemplo vai contra os princípios de 

preservação dos recursos naturais repassados nestes cursos e eventos. 

A Figura 7 mostra os efeitos maléficos da canalização em área urbana de Boa Vista.  

 

 

 

Figura 7. Aumento da poluição e contaminação das águas ocasionadas pela canalização de igarapés em Boa Vista-RR, 

principalmente quando o canal é coberto. 
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É observada a proliferação de microorganismos, odores pútridos, liberação de gases, 

aumento da temperatura, redução da biodiversidade, contaminação de seus afluentes, crescimento 

de plantas invasoras devido ao acúmulo de areia no canal, área para lançamento de lixo, animais 

mortos, proliferação de ratos e de vetores como Culex, que reproduzem bem em águas eutrofizadas 

nestes canais, o que vincula ao aumento dos gastos pela prefeitura ao tentarem manter estes canais 

limpos. 

Apesar dos principais veículos de informações expressarem suas apreensões com a 

necessidade de preservação destes igarapés em Boa Vista, chamando atenção da degradação destes 

ecossistemas, entrevistando também pesquisadores nos vários canais de televisão e reportagens nos 

jornais e suplementos onde os mesmos sugeriram aos gestores a não continuarem a canalizar os 

igarapés, mostrando as mesmas preocupações descritas por Gonçalves et al. (2009), todo esforço foi 

inútil para oito igarapés que estão sendo canalizados (Figura 3), alguns em fase final. As instituições 

federais que poderiam interferir como MMA, IBAMA, ANA, PPF, PF, MPF e Conselhos: CNRH e 

CONAMA, nesta hora, deixam de ser atuantes e ao mesmo tempo, indiretamente são 

corresponsáveis pela extinção dos mesmos. 

Com estes exemplos negativos, fica difícil tentar entender como os órgãos ambientais 

desistiram do TAC, pois em vez de cobrarem a revitalização dos igarapés à PMBV, permitiram a 

canalização modificando 100%, oito recursos hídricos, que daqui por diante passam a ser chamados 

de “canais” não prestando mais os serviços ambientais à cidade de Boa Vista. 

Dowbor e Tagnin (2005) chamam atenção para o descaso dos recursos hídricos já no título 

de seu livro “Administrando a água como se fosse importante: gestão ambiental e sustentabilidade”, 

pois se fala tanto em gestão ambiental e deixar para próximas gerações, em Roraima continuam 

tratando a água como se já não tivessem problemas sérios, como aumento de doenças veiculadas 

pela água eutrofizada por falta de saneamento básico, secas prejudicando a produção agrícola, 

agrotóxico e mercúrio encontrado em peixes da bacia do rio Branco e no sangue de índios Macuxi 

(Sing et al., 1996) e Yanomamy (Sing et al., 2003). 

Souza (2010) confeccionou Atlas dos igarapés urbanos e coordenou o Projeto Hydros para 

revitalização da bacia do igarapé Caranã com financiamento do Programa Petrobrás Ambiental - 

Petrobrás e esta mesma bacia ainda recebeu verba do MMA (Ministério de Meio Ambiente) através 

da PMBV, também para revitalização. O que não foi concretizada pelo aumento de esgoto 

proveniente da canalização do igarapé 15 de Novembro, com financiamento primeiramente do 

Ministério da Saúde (FUNASA) e depois verba do Ministério de Integração Nacional. Estes 

Ministérios precisam trabalhar de forma integrada para não ter desperdícios de verba pública e suas 

atuações não venham contaminar, degradar ou mesmo extinguir os recursos hídricos. Afinal “canais 
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de concreto” para passagem de águas pluviais não prestam serviços ambientais à cidade e não é um 

recurso natural.  

Apesar do pH natural dos igarapés serem ácidos e as águas pobres em nutrientes, ocorrem 

uma grande biodiversidade de algas, peixes, macrófitas aquáticas e crustáceos nestes ecossistemas. 

Algumas macrófitas aquáticas e algas são indicadoras de águas limpas nesses igarapés, a exemplo 

de Nymphaea spp. e Eunotia spp., respectivamente, pois as mesmas morrem com o aumento da 

eutrofização por esgotos domésticos clandestinos (Figura 8).  

 

 

 

Figura 8. Biodiversidade encontrada na bacia do igarapé Caranã e sua foz, no rio Cauamé (Balneário Caranã, bastante 

utilizado por crianças), aonde a água vem eutrofizada e contaminada por esgotos domésticos clandestinos. 

 

 

CONCLUSÕES 

 

Os órgãos governamentais não trabalham de forma integrada sem conferir ao longo do tempo 

os recursos aprovados para o mesmo ecossistema onde as verbas para canalizar, com impactos na 

qualidade da água e outras para revitalizar são liberadas e esta segunda fonte é desperdiçada, o bem 
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ambiental que fornece serviços ao homem, não é observado pelos gestores na hora de trazerem as 

verbas federais para os municípios e estados. 

Com a macrodrenagem do igarapé 15 de Novembro aumentou a contaminação da água do 

igarapé Caranã e do balneário Caranã no rio Cauamé, principalmente por ser em forma de canal 

coberto funcionando como verdadeira estufa para reprodução de microorganismos liberando gases 

pútridos o que reduziu a possibilidade de revitalização, reduzindo a autodepuração da água com 

aumento dos dejetos. 

O conjunto habitacional construído a poucos metros do igarapé Fogoió, com saneamento 

precário e sem drenagem urbana, como também as invasões as margens direita dos igarapés Fogoió 

e Caranã funcionarão como função de força para aumento da degradação e contaminação da bacia 

do igarapé Caranã. 

As Leis e órgãos ambientais parecem não funcionarem junto às justificativas dadas pelos 

gestores, auxiliados pelos despreparos de alguns técnicos sobre o funcionamento dos recursos 

hídricos, e sempre os consideram como “mortos” nos Pareceres Técnicos, geralmente mostrando 

seus maiores impactos em área urbana e não pudessem mais ser revitalizados, principalmente 

associando os impactos aos aumentos de doenças veiculadas pela água e dos vetores, alegando 

benefícios à população. 

Verbas dos Ministérios da Saúde, Cidades e Integração Nacional auxiliam na má qualidade 

ambiental das águas da bacia do igarapé Caranã e rios Cauamé e Branco, no Município de Boa 

Vista-RR, enquanto verbas do Ministério do Meio Ambiente e Fundação Petrobrás são em parte 

desperdiçadas, pois a qualidade da água não melhorou e não ocorreu redução da degradação na 

bacia do igarapé Caranã. 

Apesar de Boa Vista ter todas as instituições que trabalham com a área Ambiental que tem 

uma grande Capital, apenas com um menor quadro efetivo, vários conselhos e ONGs, estes órgãos 

ambientais são muitas vezes inoperantes em relação à proteção dos igarapés ao serem canalizados, 

contaminando a água que vai para os rios, destruindo olhos d´água e vegetação ciliar nativa, o que 

os tornam indiretamente corresponsáveis pelo desaparecimento destes recursos hídricos, como 

também, pelo aumento da contaminação da água dos rios Cauamé e Branco. 

A gestão dos recursos hídricos no Município de Boa Vista deve ser baseada no bom senso, de 

forma sustentável, sendo essencial para preservação dos ecossistemas aquáticos com boa qualidade 

ecológica da água e preservação da biodiversidade aquática. 
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