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A cidade de Manaus, capital do estado do Amazonas, tem sido considerada um 
importante polo na Região Pan-Amazônica (Becker & Stenner, 2008), por seu 

intenso crescimento econômico e demográfico, com ocorrência de profundas e 
rápidas mudanças ambientais. O processo exerce forte pressão sobre os sistemas 
naturais de floresta tropical, em especial, a partir da década de 1970, em que se 
observa uma intensificação da motricidade induzida por um processo de fluidez 
do território nacional (Santos, 2009) e rápida industrialização promovida pela 
Zona Franca de Manaus (Geo Manaus, 2002).

Como fatores portadores de futuro para essa capital, têm-se: as condições e 
tendências dos processos de desenvolvimento vigentes na Amazônia Legal, com 
intensos impactos ambientais, desigualdades e prejuízos à qualidade de vida dos 
habitantes (Freitas & Giatti, 2010); a continuidade de políticas de incentivos fiscais 
de apoio à industrialização e ao crescimento econômico inerente (Pereira, 2005); 
o desenvolvimento de infraestrutura sul-americana que transforma a Amazônia 
de periferia para posição central na porção continental (Théry, 2005); e a escolha 
dessa capital como uma das sedes da Copa do Mundo de futebol de 2014.
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Neste capítulo, tendo por base uma abordagem ecossistêmica, procurou-se 
compreender como o desenvolvimento urbano de Manaus afeta os serviços 
dos ecossistemas e as condições de bem-estar e saúde da população valendo-se 
desenvolvimento de um conjunto de indicadores de sustentabilidade ambiental e 
de saúde. Tal análise tem como objetivo subsidiar propostas de ações que possam 
vir a integrar a agenda pública na gestão urbana e ambiental de Manaus, as quais, 
futuramente, favoreçam a promoção da saúde. 

Concepção Teórica e Metodologia para Análise das Condições e 
Tendências da Situação Socioambiental e de Saúde 

O Millennium Ecosystem Assessment (MEA, 2005) revela que, apesar de 
logros em indicadores como esperança de vida ao nascer e mortalidade infantil, 
o planeta tem enfrentado um processo de profunda degradação dos ecossistemas, 
especialmente nos últimos cinquenta anos, em situações tais como: extensas e 
rápidas mudanças para atendimento de crescentes demandas das sociedades; uso 
insustentável e degradação de recursos naturais em nível global; evidências de 
mudanças não lineares capazes de incidir severamente sobre bem-estar e saúde; 
e maiores consequências negativas sobre populações pobres.

Como proposta de estudos integrados necessários para compreender as 
mudanças holísticas nos ecossistemas, adotou-se as abordagens ecossistêmicas, 
que pressupõem: reunião de informações diversas, as quais possibilitem 
demonstrar as interfaces entre bens e serviços, equilibrando-se com as metas 
ambientais, políticas, sociais e econômicas; formulação de políticas públicas 
amplas e instituições mais efetivas para implementá-las; participação do público na 
gestão, particularmente a das comunidades locais. Com essa finalidade, optou-se 
especificamente pela Abordagem Ecossistêmica em Saúde (AES) (Freitas, 2009), 
como subsídio para a compreensão das condições atuais e tendências históricas 
de mudanças nos ecossistemas e seus serviços na cidade de Manaus, bem como 
das consequências para o bem-estar e a saúde das populações, além da busca 
de respostas integradas com diversos outros setores e atores, sejam estes locais, 
regionais e mesmo nacionais.

Atendendo premissas da Teoria dos Sistemas Complexos, no que diz respeito à 
hierarquia entre os diferentes níveis de organização socioambiental e à dinâmica 
desses níveis em face de diferentes escalas (espaciais e temporais), a AES tem como 
base de investigação: o pluralismo metodológico, capaz de reunir, tratar e analisar 
dados e informações diversas; a ampla participação social; o foco em observações 
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de campo que permitam o olhar e o auscultar da realidade local; e a promoção 
da cooperação e aprendizagem social. Desse modo, houve a possibilidade de se 
constituir narrativas de tendências e possíveis futuros ou cenários na interface 
entre os processos que moldam as situações socioambientais, as condições de 
vida e a situação de saúde das populações. 

Tal abordagem deve resultar na proposição de estratégias de monitoramento 
para a gestão de diversas políticas públicas (Waltner-Toews, 2001; Kay et al., 1999).

Como orientação essencial, adotou-se como principal meta dos processos 
de desenvolvimento econômico e urbano a melhoria das condições de vida 
e situação de saúde das populações, que deveria pautar-se por princípios de 
sustentabilidade ambiental e equidade social como norteadores de análise e 
busca de soluções. Assume-se que a sustentabilidade deve estar fundamentada no 
princípio ético de equidade em relação às gerações presentes e futuras, tanto em 
relação aos determinantes das condições de vida e situação de saúde (emprego, 
renda, desigualdades e condições de vida), como aos ambientais (manutenção dos 
serviços dos ecossistemas que servem de suporte à vida). Diante desse horizonte, 
quanto maiores as iniquidades sociais, mais os distintos grupos populacionais 
da cidade de Manaus se tornam vulneráveis.

Tais mudanças e impactos aqui tratados apresentam-se como forças motrizes 
e pressões e integram uma complexa cadeia de efeitos diretos e indiretos, 
mediados (em escala temporal de semanas/meses e escala espacial local/regional) 
e modulados (amplas mudanças com base em origens sutis e/ou indiretas, pos-
suindo escala temporal de anos ou décadas e espacial que pode variar do regional 
ao nacional). Os elementos dessa cadeia de efeitos combinam-se e se sobrepõem 
simultaneamente, em diferentes níveis de organização socioambiental e escalas 
espaciais/temporais, bem como envolvem múltiplos determinantes sociais e 
ambientais, podendo, inclusive, resultar em propriedades emergentes ou rupturas 
nos sistemas socioambientais, como grandes mudanças ambientais globais, dentre 
elas as climáticas, exigindo longo prazo para adaptações sociais e no curto prazo 
atingindo milhões ou bilhões de pessoas em escala global (MEA, 2005).

Dois estudos relativamente recentes demonstram essa complexidade dos 
determinantes sociais e ambientais e sua cadeia de efeitos. O primeiro, realizado 
por Prüss-Üstün e Corvalán (2006), revela que os fatores de ordem ambiental 
contribuem fortemente para os quadros globais de morbimortalidade, estimando 
que 24% da carga total de doenças e 23% de todos os óbitos podem ser fortemente 
atribuíveis a fatores ambientais. No mesmo estudo é ressaltado também como essa 
carga ambiental de doenças se expressa de modo desigual em várias porções do 
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planeta. Nos países em desenvolvimento, por exemplo, prevalecem importantes 
doenças de elevada carga ambiental, como as diarreicas, nas quais os fatores 
ambientais respondem por até 94% da causalidade. No segundo estudo, dos 
mesmos autores, assinala-se que o desenvolvimento econômico não resulta em 
uma redução linear da carga ambiental de doenças, uma vez que países com PIB 
per capita similar ao do Brasil podem ter uma variação na ordem de duas vezes 
e meia a mais impactos em termos de saúde ambiental (Prüss-Üstün, Bonjour 
& Corvalán, 2008).

Nesse contexto, determinados grupos populacionais podem sofrer exposições 
muito mais severas quando submetidos à sobreposição de distintos padrões de 
riscos ambientais (Smith & Ezzati, 2005; Franco Netto et al., 2009).

A Complexidade nos Sistemas Socioambientais e de Saúde

Buscou-se compreender os sistemas socioambientais complexos na condição 
de sistemas abertos, envolvendo diferentes níveis de organização socioambiental 
e com capacidade de auto-organização em torno de atratores, dinâmicos e 
adaptativos. Considerou-se como atratores as situações e eventos, que podem se 
constituir por meio de estímulos positivos ou negativos, cuja dinâmica por eles 
condicionada impulsiona uma auto-organização em consequência de processos 
circulares de retroalimentação (feedbacks) e adaptações contínuas. Na condição 
de níveis de organização socioambiental temos as escalas espaciais e temporais, 
em que prevalecem estruturas hierárquicas livres com relações de reciprocidade 
que podem ocorrer dentro de um mesmo nível ou entre distintos níveis de 
organização socioambiental (Kay et al., 1999; Waltner-Toews, 2001). 

Tais atratores tornam os sistemas propensos a determinados tipos de 
organização hegemônica, além de serem múltiplos e nem sempre seguirem um 
padrão de complementaridade e cooperação, mas, ocasionalmente, de competição 
e contradição. Podem incidir na emergência de novos estados e situações, 
fragmentações, surpresas e mesmo catástrofes também possíveis. A análise da 
complexidade inerente aos sistemas socioambientais tem como objetivo identificar 
os atratores e pontos críticos de instabilidade ou vulnerabilidade que podem 
resultar na emergência espontânea de novos padrões e estruturas de relações, 
bem como de novas formas de organização (social e ambiental). Essa abordagem 
requer tratar o sistema socioambiental dialeticamente, sendo chave o conceito 
de contradição e permitindo integrar o aparentemente paradoxal conceito de 
“destruição criativa” na estrutura geral (Kay et al., 1999; Funtowicz & Ravetz, 1994).
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Desse modo, não basta identificar perturbações lineares na estabilidade 
dinâmica (como surtos de doenças ou aumento de morbimortalidade) e tratá-
las com intervenções pontuais. Necessita-se investigar e agir sobre sinais que 
apontam para novas formas de organização em torno de atratores e propriedades 
emergentes que podem resultar em alterações radicais e efeitos severos sobre a 
saúde, bem-estar e condições de vida (Waltner-Toews, 2001; Kay et al., 1999).

Como parte fundamental de uma AES, este texto trata de definir a situação-
problema relacionada ao sistema socioambiental, às condições de vida e à situação 
de saúde com base em dados e indicadores amplamente produzidos e publicados 
por distintas fontes, tais como Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), o Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde/MS (Datasus), 
as Secretarias de Estado de políticas públicas (do Amazonas e de Manaus) e a 
Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), dentre outras.

Do ponto de vista operacional, analisou-se uma ampla cadeia de causas e 
consequências por meio do modelo Força Motriz-Pressão-Situação-Exposição-
Efeito-Ação (FPSEEA), proposto pela Organização Mundial da Saúde (OMS) 
(Corvalán, Briggs & Kjellström, 2000). A principal vantagem deste sobre outros 
modelos de indicadores é considerar, de modo mais destacado, as exposições 
ambientais dos humanos em diferentes situações ambientais, assim como seus 
consequentes efeitos sobre a situação saúde. A aplicação desse modelo possibilita 
o estabelecimento de ligações causais entre os fatos, permitindo vislumbrar que os 
efeitos sobre as situações de saúde das populações resultam de um amplo processo 
histórico e socioambiental, de modo que é impossível compreendê-los dissociados 
de seus determinantes sociais e ambientais, exigindo ações em todos os níveis.

Aplicação e Análise da Matriz FPSEEA para Manaus

Forças motrizes socioeconômicas e pressões ambientais 

O estado do Amazonas, em termos espaciais, é a maior unidade da federação. 
Tem área de 1.601.920 km2 e divide-se em 62 municípios. Componente da Região 
Norte do país e da macrorregião Amazônia Legal, encontra-se delimitada por 
nove estados onde ocorre o bioma amazônico, a saber: Acre, Amapá, Amazonas, 
Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins, Mato Grosso, Maranhão. A respeito dos 
remanescentes de vegetação nativa, o estado do Amazonas ainda apresenta uma 
das melhores condições de conservação, onde apenas 2,4% de sua cobertura 
original de floresta foi desmatada até o ano de 2012. A capital Manaus estende-se 
sobre uma área 11.474 km2 (0,73% da área do estado) e um desmatamento 
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total acumulado até 2012 de 1.249 km2, equivalente a 10,9% da área municipal 
(Inpe, 2014). Oliveira e Costa (2007) afirmam que a área urbanizada de Manaus 
corresponde a 4% da área do município. Geograficamente, a cidade localiza-se 
sobre um baixo planalto que se desenvolve na barranca da margem esquerda 
do rio Negro – nas imediações da confluência do rio Solimões – e também nas 
proximidades da foz do rio Tarumã com o rio Negro (Geo Manaus, 2002).

Historicamente, desde o período do extrativismo, Manaus tem grande 
importância por sua localização estratégica, com acesso por uma extensa rede 
hidroviária, dispondo de conexões internas pelo estado e também externas 
ao país. Desde a década de 1970 predomina, em Manaus, o crescimento da 
industrialização promovida pela Zona Franca, reforçando o papel dessa cidade 
na condição de liderança macrorregional (Becker & Stenner, 2008). 

Milton Santos (2009) assinala que a chegada do processo de industrialização 
a Manaus também é determinada por um processo técnico-científico que 
possibilitou a fluidez do espaço, ampliando o poder de ocupação territorial 
promovido pelo Estado, com base na grande mobilidade de fatores de produção, 
trabalho, produtos, mercadorias e capital. 

Apesar da importância indiscutível de Manaus em toda a extensa Região Ama-
zônica, sua rede urbana, distribuída por 72 municípios, compreende 1,7% em 
relação à população nacional, apresentando baixa intensidade de relacionamento 
com outras cidades. Manaus é bastante prejudicada por sua precária conexão com 
eixos rodoviários (Sathler, Monte-Mór & Carvalho, 2009). Em contraponto a essas 
fragilidades, há no contexto internacional, desde o ano 2000, um amplo projeto 
multilateral e multissetorial denominado Iniciativa de Integração da Infraestrutura 
Regional Sul-americana (Iirsa). Esta iniciativa almeja aumentar a fluidez do 
território da América do Sul por meio de eixos de integração e desenvolvimento, 
transformando a Amazônia em área privilegiada em termos de fluxos (Théry, 
2005). Tal iniciativa certamente incide em significativo aporte à já privilegiada 
posição estratégica de Manaus, embora haja indicativos de negligência a questões 
ambientais e urbanas inerentes a esse processo (Vitte, 2009). 

Manaus concentra cerca de metade da população do estado e aproximadamente 
80% de seu produto interno bruto – PIB (Freitas & Giatti, 2010). Seu crescimento 
populacional pode ser observado no Gráfico 1, com nítida e intensa progressão a 
partir da década de 1970, com 99,5% de sua população atualmente concentrada 
na área urbana (IBGE, 2011). A respeito disso, no período de 1950 a 2000 a taxa 
de urbanização no Brasil saltou de 36,1% para 81,2% e, comparativamente, no 
estado do Amazonas cresceu de 26,8% para 74,8% (IBGE, 2000).
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Gráfico 1 – População residente em Manaus de 1872 a 2010

Fontes: Recenseamento do Brasil 1872-1920. Rio de Janeiro: Diretoria Geral de 
Estatística, [1872]-1930; Censos demográficos 1940-2010. 
Obs: Exceto os dados do censo demográfico 2010, todos os demais foram obtidos 
diretamente com a Unidade Estadual do Amazonas do IBGE.

Os municípios da Região Amazônica, de modo geral, têm apresentado grande 

variação populacional, principalmente por migrações. Assim, Manaus destaca-se 

com uma das maiores mudanças em termos de crescimento populacional para 

municípios brasileiros entre 2000 e 2007 (Théry, 2008). Segundo Sathler, Monte-

Mór e Carvalho (2009: 22), “Na Amazônia, a integração econômico-espacial 

provida pela globalização não foi suficiente para reduzir significativamente as 

distâncias entre as pequenas cidades e os demais níveis hierárquicos das redes 

urbanas”, o que faz com que Manaus, na condição de cidade globalizada, exerça 

grande força atrativa para a migração.

O PIB de Manaus é bastante expressivo, ocupando, em 2011, o sexto maior 

dentre os municípios do país. Com crescimento marcante entre os anos de 2002 

(IBGE, 2007) e 2011 (186%), totalizou neste último ano R$ 51 bilhões. O PIB per 

capita nessa capital atingiu R$ 27.845,00 em 2011, ao passo que o PIB per capita 

do estado do Amazonas chegou a R$ 18.244,00 no mesmo ano (IBGE, 2013). Em 

2011 o PIB de Manaus representou 2,6 vezes o PIB de Belém (no Pará), segunda 

maior cidade da Amazônia brasileira (IBGE, 2013).

Apesar disso, indicadores de distribuição de renda em Manaus têm demons-

trado permanência e recrudescimento de desigualdades. Como exemplo, pode-se 
mencionar o percentual de pobres,1 que aumentou de 23,6%, em 1991, para 
35,2% em 2000. De acordo com dados do censo demográfico de 2010, o  
percentual de pessoas abaixo da linha da pobreza em Manaus foi de 35,5% 

1  Pessoas com renda domiciliar per capita mensal inferior a R$ 61,90, sendo 2010 o ano de valor de referência. 
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(Pnud, 2012). A renda domiciliar per capita mensal de Manaus, mesmo sendo 
a maior dentre os municípios amazonenses, apresentou queda de R$ 276,90, 
em 1991, para R$ 262,40 em 2000.2 Em 2010, a o rendimento nominal mensal 
per capita em Manaus teve média de R$ 641,00 e mediana de R$ 334,00 (IBGE, 
2011). Nesse sentido, se por um lado observamos a elevação da renda, por outro, 
temos indícios da prevalência de grandes desigualdades. Assim, temos a razão 
entre a renda dos 10% mais ricos e dos 40% mais pobres, que evoluiu de 18,8% 
em 1991 para 30,8% em 2000 (Ipea, 2010). 

Na motricidade do processo econômico, o Polo Industrial de Manaus (PIM), 
cujo admirável crescimento pode ser verificado no Gráfico 2, contava, em 2008, 
com 550 fábricas, gerando 113.837 empregos diretos e cerca de 400 mil indi-
retos (Suframa, 2010). Por sua vez, é importante ressaltar a suscetibilidade 
conjuntural do faturamento do PIM sobre dois aspectos: primeiro em relação à 
vulnerabilidade econômica externa, como a crise do governo Collor – em 1991 – 
e a crise cambial – em 1997. E ainda, com a crise econômica de 2008-2009, o 
montante de faturamento do PIM declinou aproximadamente 7% (Amazonas, 
2010); segundo, com relação à troca e fluxo de mercadorias e insumos. O PIM 
exporta pouco (principalmente para o Mercosul) – sendo o maior escoamento de 
sua produção para o mercado nacional –, ao passo que importa muitos insumos 
tecnológicos, especialmente de países asiáticos (Suframa, 2008).

Na análise de Pereira (2005), a Zona Franca é um modelo de pouca relação 
com as potencialidades da região, que defende interesses exógenos com aquisição 
de mão de obra barata e significativos favores fiscais e governamentais. Nesse 
sentido, “A ZFM contorna a rede de trocas tradicional substituindo-a por uma 
dependência em investimento externo por firmas estrangeiras e multinacionais...” 
(Browder & Godfrey, 2006: 160).

O rápido crescimento econômico e populacional de Manaus vem induzindo 
pressões como o aumento do consumo de energia elétrica, gerada principalmente 
em termoelétricas. Entre 1999 e 2008, eleva-se em 59,2% o crescimento do 
valor bruto fornecido, assim como o fornecimento per capita, que se apresenta 
igualmente crescente, apesar do crescimento populacional, apresentando uma 
relação de elevação de padrão de consumo.3 Assinala-se que no período de 1999 
a 2008 o número de consumidores de energia elétrica em Manaus subiu 35,2%, 
elevando-se de 324.276 para 438.536 ligações (Amazonas, 2010). 

2 Unidade de valor monetário em reais, sendo 2000 o ano de valor de referência. 
3 Informações cedidas pela Manaus Energia, em referência a 2008 e série histórica.
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Fonte: Suframa, 2008.

Gráfico 2 – Evolução do faturamento do PIM, total e subsetores de 1988 a 2007  
em bilhões de dólares

4  Informação cedida diretamente pelo Detran do estado do Amazonas, em referência ao ano 2009.

A frota de veículos em Manaus cresceu 178,5%4 entre 1995 e 2008. Calcu-

lando-se a relação da frota de veículos pela população, verifica-se a elevação de 

62,5% do coeficiente no período, atingindo-se o índice de um veículo para cada 

quatro habitantes. Todavia, de acordo com o censo demográfico de 2010 (Ipea, 

2010), o percentual de pessoas que viviam em domicílios com carro disponível 

para locomoção em Manaus atingiu 21,5%.

As desigualdades associadas à ocupação espacial são exibidas na Figura 1, 

com a distribuição de categorias de renda e a delimitação dos cursos hídricos de 

Manaus, concentrando a pobreza nas periferias distantes e nas áreas de influência 

dos igarapés, mesmo nas partes mais centrais da cidade. Essa segregação ocorre 

historicamente naquela capital. Porém, com a rápida industrialização, tal 

segregação vem-se acelerando e reproduzindo condições de precária infraestrutura 

e equipamentos (Oliveira & Schor, 2008), caracterizando assim um processo de 

urbanização corporativa (Santos, 2009).

Situação e exposição

Considera-se que essa capital é um ecossistema urbano complexo, cuja 

dinâmica acarreta efeitos sobre a saúde. Dessa forma, há de se avaliar a atual  

(e provavelmente também a futura) vulnerabilidade dos grupos populacionais e a 

resiliência – capacidade de adaptação das coletividades humanas. Os atratores que 

incidem sob o urbano sobrepõem-se ao ecossistema natural, não sendo possível 

distinguir o natural do antrópico, o que faz com que se organizem diferentes 
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padrões de situações e exposições ambientais, com seus respectivos impactos nos 

serviços dos ecossistemas e riscos à saúde humana.

A dinâmica urbana do uso do solo se faz intensa, conduzindo a ocupação 

para periferias distantes, como, aliás, historicamente também para as áreas de 

influência dos igarapés e do sistema hídrico. A ocupação de áreas distantes ocorreu 

por projetos estaduais ou municipais de construção de complexos residenciais 

populares (Nova Cidade, Cidade Nova e outros), materializando uma cidade 

espraiada com inúmeros vazios, destruindo a cobertura vegetal natural, privando 

a população de serviços essenciais e reproduzindo sérios problemas viários.

Em se tratando de esgotamento sanitário, o percentual de domicílios com 

instalação sanitária ligada à rede geral de esgotos (e/ou águas pluviais) era de 

32,5% em 2000, apontando, por um lado, um sério déficit relacionado a tal setor 

(Ipea, 2010). Por outro lado, de acordo com dados de 2008 da Pesquisa Nacional de 

Saneamento Básico, Manaus conta com 418.657 domicílios abastecidos por água  

de rede pública, ao passo que são apenas 29.768 (7,1% do total com abastecimento de 

água) os esgotados por rede coletora de esgotos sanitários (IBGE, 2010).

O percentual de domicílios atendidos por abastecimento de água encanada 

proveniente de rede geral apresenta crescimento desde 1970 até 1991 (atingindo 

79%) e ligeira queda no ano de 2000 (74%), totalizando, nesse ano, 243.296 

domicílios (Ipea, 2010). 

Um plano de ação da Companhia Águas do Amazonas5 – concessionária de 

saneamento no município – descreve o sistema de abastecimento de água da 

cidade. Ele é composto por adutoras que fornecem água tratada captada no 

rio Negro, além de soluções alternativas como a distribuição de água prove-

niente de poços profundos no meio urbano. Tal sistema mantinha, em 2007, 

aproximadamente 600 mil pessoas com abastecimento precário e 250 mil pessoas 

sem abastecimento público de água. Permanecem as maiores dificuldades de abas- 

tecimento nas zonas norte e leste da cidade, predominantemente. Vale salientar 

que essas áreas comportavam, à época, quase metade dos domicílios (44,2%), e 

foram tornando-se as localidades da cidade que mais cresceram entre 1991 e 2000 

(Oliveira & Costa, 2007; FJP, 2011). Em análise de dados do censo demográfico 

de 2000 é possível verificar a prevalência do abastecimento de domicílios por 

água de poços ou nascentes em Manaus, mesmo em áreas atendidas por rede 

pública de abastecimento (IBGE, 2000).

5 Documento obtido da companhia em 2009. 



146

Cidades saudáveis? alguns olhares sobre o tema

Nessa capital o percentual de pessoas que vivia em domicílios atendidos por 
coleta de resíduos sólidos era de 78% em 1991, tendo evoluído para 91% em 
2000 (Ipea, 2010). Em 2007, de acordo com o Sistema Nacional de Informações 
sobre Saneamento (SNIS), a taxa de cobertura da coleta de resíduos sólidos foi 
de 100% para o município de Manaus (Brasil, 2009).

Em um panorama comparativo entre dados de saneamento dos censos 
demográficos de 2000 e 2010, evidenciou-se que em Manaus o percentual de 
domicílios considerados adequados caiu, no período em questão, de 56,3% 
para 50,3%. Cabe ressaltar que a categoria considerada adequada diz respeito à 
disponibilidade simultânea de abastecimento de água por rede geral, esgotamento 
sanitário por rede geral ou fossa séptica e lixo coletado direta ou indiretamente 
(IBGE, 2011). O fato de a destinação de esgotos para fossa séptica ser contemplada 
na categoria, certamente permite a inclusão de muitos domicílios na mesma, 
apesar de, como já apresentado, haver baixa cobertura de domicílios por 
esgotamentos via rede coletora, solução que seria mais adequada para essa 
grande Manaus.

A coleta de resíduos sólidos urbanos em Manaus em 2007 foi de 1.975 t/dia, 
com produção per capita de 1,20 kg/hab/dia (Abrelpe, 2007). Em 2009 registra-se 
a coleta de 2.168 t/dia nessa capital, com produção per capita de 1,25 kg/hab/dia. 
Para o Brasil, projeta-se uma produção per capita de resíduos sólidos urbanos da 
ordem de 1,25 kg/hab/dia, com variações. A produção de resíduos per capita em 
Manaus se destaca por ser o maior encontrado na região da Amazônia Legal, com 
tendência de se aproximar do valor de outras capitais brasileiras com elevada 
produção de resíduos (Abrelpe, 2009). Os resíduos sólidos urbanos coletados nessa 
capital são encaminhados para um aterro de resíduos sólidos urbanos controlado, 
iniciado em 1986, situado na zona norte da cidade, no km 19 da rodovia AM-010. 
Este recebe aproximadamente 900 mil toneladas por ano (875.892 em 2002 e 
883.676 em 2007) na forma de resíduos domiciliares e públicos, de serviços de 
saúde, entulho e resíduos de podas e outros. A coleta seletiva (0,1% do total em 
2002 e 0,2% em 2007), apesar de ter duplicado, permanece com cifra muito 
baixa (Brasil, 2004, 2009). 

Entre 1971 e 1986, existia em Manaus um depósito de lixo desprovido de 
critérios técnicos de proteção ambiental. Situava-se na área hoje ocupada pelo 
bairro periférico Novo Israel, zona norte da cidade, local onde entre 2007 e 
2008 água contaminada, inclusive por metais pesados, era captada em poços  
e consumida pela população local. Isso, apesar do reconhecimento do problema 
ambiental (Giatti et al., 2010).
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Analisando a inserção de Manaus nos sistemas naturais, especificamente 
quanto ao sistema hídrico, a cidade está localizada entre dois grandes rios e 
inúmeros igarapés, abrangendo quatro bacias hidrográficas tributárias do rio 
Negro. No interior da cidade situam-se integralmente duas bacias – dos igarapés 
São Raimundo e Educandos – e partes das bacias do igarapé Tarumã-Açu e do rio 
Puraquequara. A complexa rede hidrográfica da cidade, composta por inúmeros 
afluentes dos cursos principais apresenta uma série de problemas, como águas 
poluídas – sobretudo por esgotos domésticos –, alagamentos de áreas ocupadas, 
riscos de desabamentos e inundações por cheias fluviais (Geo Manaus, 2002).

O igarapé Tarumã-Açu, que corta a cidade pela sua zona oeste e deságua no 
rio Negro, nas proximidades do bairro Ponta Negra, constitui um importante 
local de lazer e para atividades de recreação, inclusive de contato primário 
com a água. Ele tem sofrido um processo de contaminação tanto por esgotos 
domésticos como pelo fato de ter em sua bacia de drenagem a localização do aterro 
controlado da rodovia AM-010 (Santos et al., 2006), acarretando contaminação 
por metais pesados em níveis superiores aos estabelecidos pela resolução Conama 
n. 357/2005 (Santana & Barroncas, 2007). 

Ressalta-se ainda que a “cidade cresce de costas para os rios, aterra seus igarapés 
ou deixa-os como veias abertas a drenar esgotos” (Oliveira & Schor, 2008: 59). 
Isso também consumou um modelo de urbanização que agride intensamente os 
recursos hídricos e suas áreas de influência, como por aterramentos que desde o 
passado ocorriam sob uma lógica de supressão de áreas sujeitas a ares corrompidos 
(Valle & Oliveira, 2003).

Uma intervenção de grandes proporções nos igarapés foi feita por meio do 
Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus (Prosamim), realizado 
com financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Tal 
programa deve ser mencionado como ação de resgate do espaço dos igarapés 
no meio urbano, embora estejam bastante oprimidos pelo traçado que a cidade 
constituiu. Todavia, um grande esforço ainda se faz necessário para se tratar das 
causas da poluição dos igarapés por esgotos, pois só então poder-se-á considerar 
as áreas beneficiadas como ambientes favoráveis à saúde.

Os igarapés, chavascais e nascentes, por sua importância sistêmica e sua 
contribuição no provimento de serviços de ecossistemas e suporte à vida (MEA, 
2005), são fundamentais no ciclo da água, drenagem, manutenção da biota, 
interação com sistemas terrestres, influência no microclima, interação com rios 
e bacia hidrográfica, entre outros. Sob a necessidade de se manejar essas áreas 
por sua capacidade como sistemas de suporte à vida, sua gestão deve ser realizada 
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em torno das trocas e fluxos com sistemas antrópico e natural. Assim, há que se 
assinalar que a preservação e a não ocupação irregular desses sistemas hídricos 
tem grande relevância: 

•  para a drenagem urbana e para a prevenção de enchentes, inundações e 
desastres associados; 

•  para a minimização do efeito que produz calor urbano, podendo interferir 
positivamente mediante a constituição de ilhas de calor; 

•  por ter a possibilidade de oferecer áreas verdes para usufruto dos habitantes, 
revertendo em ambientes favoráveis à saúde e favorecendo práticas saudá-
veis – promoção da saúde; 

•  por ter a possibilidade de fortalecimento da identidade singular da cidade, 
com suas características de interação com os sistemas naturais.

Quanto à cobertura vegetal no espaço urbano de Manaus, um estudo realizado 
tomando por base um sensoriamento remoto, entre 1986 e 2004 (Nogueira, 
Sanson & Pessoa, 2007), mostra como a partir do franco crescimento urbano de 
Manaus decorre um processo de desmatamento que, de modo predatório, ocupa 
as bordas e os espaços intraurbanos. Durante ocupação, a área urbana da capital 
perdeu 65% de sua cobertura vegetal, tendo sido suprimida aproximadamente 
20% da cobertura em apenas 18 anos.

Com a grande extensão do município e a ocupação de apenas uma pequena 
fração de sua área, é no ambiente urbano, profundamente modificado, que as 
consequências da depleção do verde vêm interferir no bem-estar humano de 
grande parte da população.

Com relação à arborização urbana, há carência de dados ou indicadores para 
Manaus, mas a cidade tem apresentado padrão de arborização em quintais, o que 
pode ser verificado em uma ocupação planejada e consolidada como a do bairro 
Cidade Nova, na zona norte de Manaus. Por sua vez, ocupações mais recentes e 
também planejadas, como a do bairro Nova Cidade, carecem substancialmente 
de arborização. Tal fator, muitas vezes, acaba por criar ambientes bastante 
inóspitos como os dos conjuntos residenciais populares desse mesmo bairro, os 
quais não contam com áreas verdes e são constituídos por casas que oferecem 
pouco conforto térmico.6

Também se ressaltam outros problemas decorrentes da precária urbanização de 

Manaus: inadequação dos instrumentos de planejamento e controle; insuficiência 

6 Informação obtida da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma/Manaus) por ocasião de apresentação no seminário Impacto 
das Mudanças Climáticas sobre Manaus e Bacia do Rio Negro, ocorrido em Manaus em 2008.
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e desarticulação da malha viária; descaracterização ou substituição de edificações 
de interesse histórico e cultural: intensificação da atividade imobiliária; e 
deficiência da infraestrutura urbana e dos serviços e equipamentos sociais básicos 
(Geo Manaus, 2002). Em termos de expansão urbana, os conjuntos habitacionais 
e as ocupações espontâneas constituíram os mais recentes (três últimas décadas) 
vetores, reproduzindo contradições entre ricos e pobres no contexto da moradia 
(Oliveira & Costa, 2007).

Na tentativa de qualificar e quantificar aspectos de habitação, o conceito 
de déficit habitacional básico, segundo a Fundação João Pinheiro (FJP, 2011), 
corresponde ao somatório das habitações que registraram ou foram caracterizadas 
no último censo demográfico como coabitação familiar, domicílios improvisados 
e domicílios rústicos. Assim, o déficit habitacional urbano de Manaus é estimado 
em 105.044 unidades habitacionais, correspondente a 69% do déficit do estado 
do Amazonas. O componente que mais pesa negativamente para esse indicador 
é o de coabitação familiar, representando 52% do total do déficit (FJP, 2011).

Com relação à poluição atmosférica, não há ainda em Manaus uma rede de 
monitoramento. Contudo, verifica-se que sua pluma de dispersão de poluentes 
pode ser observada por cerca de 100 km de distância sobre suas imediações, onde 
prevalecem áreas de florestas nativas (Kuhn et al., 2010). Recentemente, usinas 
mais modernas e menos poluentes movidas a gás natural têm substituído antigas 
usinas a óleo combustível nessa capital (Geo Manaus, 2002). Por conta disso, 
deve haver preocupação com o aumento da frota de veículos e a consequente 
poluição atmosférica no meio urbano.

Efeitos

Para um estudo da situação de saúde de Manaus, considerando agravos de 
elevada carga de fatores ambientais (Prüss-Üstün & Corvalán, 2006), é impor-
tante que se reflita inicialmente sobre o processo de transição demográfica e 
epidemiológica. Nesse sentido, uma relevante medida é a que diz respeito ao 
índice de envelhecimento, representado pelo número de pessoas com 60 ou mais 
anos de idade para cada cem habitantes com menos de 15 anos (Ripsa, 2008). 
Entre 1991 e 2008 esse índice evoluiu no país, passando de 21,0 para 37,9, ao passo 
que em Manaus, no mesmo período, passou de 10,8 para 17,4 (Datasus, 2014).

A taxa de fecundidade total brasileira, entre 1991 e 2011, caiu de 2,73 
para 1,78 filhos por mulher (queda de 0,95 filhos por mulher), enquanto no 
estado do Amazonas, no mesmo período, caiu de 4,07 para 2,55 filhos por 
mulher, representando uma queda de 1,52 filhos por mulher (Datasus, 2014). 
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A expectativa de vida ao nascer em 2008, para a população brasileira, foi de 73 
anos, enquanto para a população do Amazonas foi de 71,8 anos.

A redução da mortalidade infantil em Manaus já assinala um desempenho 
melhor que o nacional, baixando de 48,8 óbitos de menores de 5 anos por mil 
nascidos vivos, em 1996, para 16,5 em 2010, o que demonstra a tendência ao 
cumprimento do Objetivo de Desenvolvimento do Milênio, cuja meta a ser 
atingida por Manaus em 2015 é de 16,2 óbitos de crianças menores de 5 anos 
para cada mil nascidos vivos (Pnud, 2012). 

De modo geral, a capital do Amazonas ainda conta com uma população 
bastante jovem, mas que experimenta um processo tardio de envelhecimento, 
sobretudo se comparado à realidade do país (Figuras 2a e 2b). A confrontação 
entre as pirâmides etárias de Manaus, relacionadas aos dados dos censos de 2000 
e 2010, aponta para um início de estreitamento na base em 2010, sendo a faixa 
etária dos 14 anos a mais numerosa, o que permite inferir sobre a ocorrência de 
grande e constante migração de jovens para essa capital.

Essa transição demográfica, acompanhada pela substituição dos índices de 
morbimortalidade por doenças infecciosas e parasitárias para doenças crônico-

Figura 2a – Pirâmides etárias de Manaus e do Brasil, 2010

MANAUS

Fonte: IBGE, 2010.
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degenerativas, tem-se reproduzido com certas singularidades nos países em desen-
volvimento. No Brasil, por exemplo, temos a persistência de algumas doenças 
infecciosas associadas à pobreza e a precárias condições sanitárias, ao passo 
que temos o crescimento das doenças associadas ao processo de urbanização, 
industrialização e da expansão das fronteiras agrícolas (Barreto & Carmo, 2007). 

Fonte: IBGE, 2010.

Figura 2b – Pirâmides etárias de Manaus e do Brasil, 2010

BRASIL

Um estudo realizado por Smith e Ezzati (2005), sobre Carga Global de Doen-
ças, aborda criticamente a clássica descrição de transição epidemiológica. Nessa 
análise demonstram que, com base na lógica do desenvolvimento econômico 
e social, ocorre uma transição da relevância de distintas categorias de riscos 
ambientais, classificados por abrangências: do domicílio (déficit de sanea- 
mento ambiental, precárias moradias, subnutrição); da comunidade (desenvol-
vimento desregulado associado à urbanização e à industrialização, exposições 
ocupacionais, expansão de fronteiras agrícolas e poluição ambiental); e de escala 
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global (crise da insustentabilidade ambiental, expressa nas mudanças climáticas 
e suas consequências).

Como a carga total de doenças decai em países desenvolvidos, também os 
fatores de risco ambientais declinam em todas as categorias. Dentre os países em 
desenvolvimento, frequentemente estes mantêm grande importância em termos 
de riscos ambientais, e mediante as desigualdades intrarregionais, podem ter a 
configuração em que determinadas parcelas da população (como os moradores 
de favelas) sofram a sobreposição dos três grupos de padrões de riscos, conforme 
observam Franco Netto e colaboradores (2009).

Dadas as peculiaridades de ser uma cidade na floresta de um país em desen-
volvimento, a cidade de Manaus merece ser analisada de modo a atender suas 
peculiaridades e desigualdades, buscando-se assim compreender os impactos 
à saúde oriundos de seus dos problemas socioambientais. Assim, chamamos 
atenção para as situações de vulnerabilidade descritas nas seções anteriores, 
como no caso da distribuição espacial da pobreza, o precário saneamento, a 
proximidade com os igarapés poluídos, a periferia distante e seu contato com  
a floresta e, por fim, a sobreposição com os riscos modernos, como o crescimento 
da frota de veículos e a poluição atmosférica, as ilhas de calor urbano, os acidentes 
de tráfego, exposições ocupacionais e outros. 

Observando tendências recentes na proporção das mais representativas 
causas de morbidade hospitalar em Manaus (Gráfico 3), é possível perceber 
que as doenças infecciosas e parasitárias (DIP) vêm apresentando períodos com 
crescimento e situações de queda, porém, mantendo-se constantemente como 
um grupo relevante na proporção como causa de morbidade. Considerando o 
nível de abrangência dos riscos ambientais na classificação proposta por Smith 
e Ezzati (2005), as DIP podem estar predominantemente relacionadas aos 
riscos do domicílio e da comunidade, refletindo também precárias condições 
socioeconômicas e da atenção básica à saúde da criança, combinadas com 
fatores ambientais que favorecem a ocorrência de infecções respiratórias, como 
umidade em moradias precárias. Outros dois grupos de agravos relevantes 
em termos de morbidade crescente são doenças do aparelho circulatório e 
neoplasias, expressando um grupo de riscos ambientais que reflete o intenso 
processo de urbanização e industrialização, com abrangência que afeta diferentes 
comunidades.

Em termos de mortalidade (Gráfico 4), as infecciosas e parasitárias têm 
papel menos importante em proporção, mas ainda não apresentam tendência 
de decréscimo. Uma expressiva redução da proporção das DIP na mortalidade 
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em Manaus ocorreu em um período anterior a 1996, tendo em vista que em 
1985 esse grupo representou 18,5% e em 1995 caiu para 5,5% do total de óbitos 
notificados na capital. Tal declínio tão rápido da mortalidade por doenças 
infecciosas e parasitárias representou uma importante mudança no padrão de 
mortalidade no município (Santos & Moura, 2000). Por sua vez, para o período 
apresentado no Gráfico 4, o crescimento da proporção de neoplasias é verificável 
para mortalidade em Manaus, do mesmo modo como vem crescendo a proporção 
para mortalidade por causas externas e por doenças do aparelho circulatório. Para 
esse último grupo, em acordo com uma tendência nacional de se tornar o mais 
importante em termos de mortalidade (Barreto & Carmo, 2007). 

Gráfico 3 – Proporção (%) de principais causas de morbidade hospitalar (capítulo CID-10)  
por residência em Manaus – 1998 a 2013

Fonte: Datasus, 2014.

Para causas externas, diferentemente do padrão da morbidade, a mortalidade 
proporcional para essa categoria é bastante significativa, o que leva a inferir sobre 
a gravidade/letalidade dos respectivos agravos. Entre 1985 e 1995, a proporção 
de mortes por causas externas em Manaus cresceu 10,6%. 

Fonte: Datasus, 2014.

Gráfico 4 – Proporção (%) de principais causas de óbitos (capítulo CID-10)  
por residência em Manaus – 1996 a 2012
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Em termos das proporções de principais causas para morbidade e mortalidade, 
para menores de 5 anos de idade – faixa etária mais suscetível a riscos ambientais 
do domicílio e da comunidade –, podemos ter uma importante indicação por dois 
importantes grupos de causas: as DIP e as doenças do aparelho respiratório. Ambos 
os grupos se situam como de grande importância em termos de morbidade e de 
menor importância em termos de mortalidade em menores de 5 anos (Datasus, 
2014). Isso leva a considerar que, de um lado, o sistema de atenção à saúde tem 
dado respostas no tratamento dessas morbidades, tendo evitado mortes. Todavia, 
a exposição aos fatores de risco e o acometimento, tanto por doenças infecciosas 
e parasitárias como por doenças do aparelho respiratório, prevalecem interferindo 
intensamente na saúde e na qualidade de vida da população jovem.

Especificamente as doenças diarreicas agudas (DDA) e as infecções respiratórias 
agudas (IRA), na condição de mortalidade proporcional dentre menores de 5 
anos (Gráfico 5), temos a seguinte descrição: no caso das IRA, apesar de algumas 
oscilações, a proporção relacionada a essa causa se mantém razoavelmente 
constante. Para DDA, há uma queda substancial a partir de 1990, com nítida 
tendência de redução, que pode ser atribuída à ampliação da atenção primária em 
saúde, especialmente ao considerar o pouco progresso em termos de saneamento, 
particularmente de rede e tratamento de esgotos domésticos.

Gráfico 5 – Mortalidade proporcional (%) por DDA e IRA em menores de 5 anos. 
Manaus – 1990-2011

Fonte: Datasus, 2014.

Anos potenciais de vida perdidos na população de Manaus

As mortes atribuíveis a fatores de risco ambientais na cidade de Manaus 
foram estimadas por meio do indicador Anos Potenciais de Vida Perdidos 
(APVP) pela esperança de vida ao nascer de cada indivíduo, conforme 
proposto por Romeder e McWhinnie apud Silva (1984). Como causas básicas 
de mortes definidas abordadas nesta análise, consideram-se as enfermidades 
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fortemente atribuíveis a fatores ambientais sugeridas por Prüss-Üstün e Corvalán 
(2006), em que cada causa tem sua respectiva carga de causalidade atribuída a 
fatores ambientais. 

A análise comparativa do número absoluto dos APVP na cidade de Manaus, 
entre os anos de 2000 e 2007, registra redução na ordem de 9% do total: em 2000 
foram 216.829 APVP, acumulando coeficiente de 154,16 por mil habitantes; e em 
2007 foram 197.087 APVP, acumulando coeficiente de 143,5 por mil habitantes. 
O sexo masculino representa maioria (60% e 61%, respectivamente) e a razão 
entre os sexos foi de 1,6 e 1,7, respectivamente (Dias, Medeiros & Guerreiro-
Hurtado, 2010).

As doenças infecciosas e parasitárias, as causas maternas, as causas perinatais 
e as deficiências nutricionais que representam o Grupo 1 da supracitada 
classificação da OMS, em 2000, representam 41% dos APVP. Em 2007, são as 
doenças crônico-degenerativas, do Grupo 2, responsáveis por quase a metade 
do número dos APVP (44%), o que caracteriza uma nítida mudança do padrão 
da mortalidade na cidade de Manaus.

As causas externas – Grupo 3 – apresentaram uma variação positiva de 5% 
no número absoluto dos APVP na análise comparativa entre os dois anos da 
análise. Contudo, registrou uma redução no coeficiente: em 2000 foram 36,80/
mil habitantes; e em 2007 baixaram para 31,35/mil habitantes. Nesse grupo de 
causas de mortes, a razão entre o sexo masculino e feminino foi de 14,5 e 15,1, 
respectivamente, o que demonstra a maior vulnerabilidade masculina perante 
a violência urbana na cidade de Manaus. Dentre as enfermidades fortemente 
atribuíveis a fatores ambientais no contexto social, econômico e ambiental, quatro 
delas mantiveram-se na mesma posição em número absoluto de anos de mortes 
prematuras na comparação, conforme destaca a Tabela 1: violência; doenças 
cardiovasculares; acidentes de trânsito; e infecções das vias aéreas inferiores. As 
doenças diarreicas, que representavam a quinta posição na classificação (postos) 
em 2000, recuaram e em 2007 ocuparam a décima posição. A quinta posição, 
nesse último ano, foi ocupada pelas neoplasias da traqueia, brônquio e pulmão. 

As doenças e agravos fortemente atribuíveis a fatores ambientais que apre-
sentaram crescimento entre os dois anos analisados foram: asma (132%); 
hepatite B (63%); mal de Parkinson (60%); e uso de drogas e álcool (54%); DPOC 
(45%); câncer de traqueia, brônquios e pulmões (26%); malária (17%); doen- 
ças cardiovasculares (17%); e acidentes de trânsito (6%). Por sua vez, as doenças 
diarreicas e as tuberculoses apresentaram um padrão inverso, ou seja, decréscimo 
de 75% e 42%, respectivamente.
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Conclui-se que os coeficientes dos APVP estimados para Manaus, em 2000 
e em 2007, foram superiores aos registrados no Projeto Carga de Doença, em 
1998, para a Região Norte – 97,00/mil habitantes – e para o Brasil – 111,00/mil 
habitantes (Gadelha et al., 2000).

Apesar do incremento de mortes prematuras por doenças crônicas e dege-
nerativas, típicas dos países desenvolvidos que completaram a transição epide-
miológica, as doenças infecciosas e parasitárias, as causas maternas, as causas 
perinatais e as deficiências nutricionais ainda são responsáveis por cerca de um 
terço de anos potenciais de vida perdidos na cidade. Apresentaram, inclusive, 
percentuais superiores ao registrado na Região Norte, assim como também para 
todo o país em 1998 (38% e 27%).

 
Doenças e agravos
 

2000
APVP

2007
APVP  

Variação
 Posto N /100 /mil 

hab. Posto N /100 /mil 
hab.

Todas as causas 216829 100 154,24 197087 100 113,79 -9

GRUPO 1 – 89593 41 63,73 – 51451 26 29,71 -43

1. Tuberculose 6 2411 1 1,71 9 1400 1 0,81 -42

4. Doenças Diarreicas 5 5323 2 3,79 10 1321 1 0,76 -75

Hepatite B 11 646 0 0,46 11 1053 1 0,61 63

Hepatite C 16 0 0 0,00 16 74 0 0,04 0

8. Malária 14 246 0 0,17 15 287 0 0,17 17

11. Dengue 17 0 0 0,00 14 319 0 0,18 0
1. Infec. das Vias 
Aéreas Inf. 4 8077 4 5,74 4 6775 3 3,91 -16

1. Desnutrição 7 2202 1 1,57 7 1619 1 0,93 -27

GRUPO 2 – 72053 33 51,25 – 86953 44 50,20 21
7. Câncer traq., bronq. 
e pulm. 8 2066 1 1,47 5 2601 1 1,50 26
5. Uso de drogas 
ilícitas e álcool 12 579 0 0,41 12 892 0 0,51 54

7. Mal de Parkinson 15 17 0 0,01 17 27 0 0,02 60
G. Doenças 
cardiovasculares 2 17552 8 12,49 2 20467 10 11,82 17

1. DPOC 10 1406 1 1,00 6 2041 1 1,18 45

2. Asma 13 342 0 0,24 13 793 0 0,46 132

GRUPO 3 – 51735 24 36,80 – 54296 28 31,35 5
1. Acidentes de 
trânsito 3 11998 6 8,53 3 12676 6 7,32 6

3. Quedas 9 2001 1 1,42 8 1552 1 0,90 -22
2. Violência 
(agressões) 1 24218 11 17,23 1 29125 15 16,82 20

Fonte: Datasus, 2014.

Tabela 1 – Distribuição proporcional e ordenamento de doenças e agravos  
fortemente atribuíveis a fatores ambientais. Manaus – 2000 e 2007
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Prüss-Üstün e Corvalán (2006) pressupõem que 40% das mortes por violência – 
e acidentes de trânsito, por exemplo, derivam de políticas e práticas de uso e 
ocupação do solo, desenho urbano inapropriado, estrutura urbana e adensamento 
demográfico, vias inadequadas e mal sinalizadas, ocasionando maior proximidade 
das residências em relação às vias de circulação de veículos automotores de médio 
e grande porte. Dentre as mortes por doenças cardiovasculares, estima-se que 
16% são originadas pelo estresse ocupacional, poluição atmosférica e exposição 
ambiental a chumbo e tabaco. As mortes por infecções das vias aéreas inferiores 
estão associadas à poluição em ambientes fechados – como uso de combustíveis 
sólidos – e a outros fatores domésticos – como as dimensões e características da 
habitação –, sendo responsáveis por 25% do total, enquanto as neoplasias de 
traqueia, brônquio e pulmão devem-se a exposições ocupacionais (9%), poluição 
atmosférica (5%) e exposição à fumaça de cigarro em ambientes fechados (1%). 
Vale salientar que todas são causas de morte evitáveis por meio de medidas 
socioambientais, algumas de baixo custo, e alto impacto na redução e controle 
das mesmas (Dias, Medeiros & Guerreiro-Hurtado, 2010).

Outras doenças e indicadores relevantes na dinâmica de saúde e ambiente 
em Manaus

No Gráfico 6 é possível observar uma evolução recente da incidência da den-
gue, com um significativa elevação em 2001, seguida de redução e elevado pico em 
2011. Manaus sofreu a primeira epidemia dessa doença em 1998, que desde então 
passou a ter grande importância local. Na cidade, a infestação e distribuição do 
vetor são homogêneas em distintos bairros, facilitando a ocorrência de epidemias 
(Ríos-Velásquez et al., 2007).

A malária, que ocorre de forma endêmica na Amazônia Legal, com média 
de 500 mil casos por ano, se mantém como sendo de grande importância na 
condição de morbidade nessa mesma metrópole. Após uma redução na noti-

Gráfico 6 – Taxa de incidência de dengue (casos/100 mil hab.) em Manaus – 1999-2012

Fonte: Datasus, 2014.
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ficação de casos, constatada entre 2000 e 2002, segue-se uma nova tendên- 
cia de aumento de casos entre 2003 e 2005 e, após 2006, novo decréscimo (Silva, 
2010). Segundo dados do Datasus/Sivep Malária, em 2007 ocorreram em Manaus 
40.403 casos da doença; 19.711 casos em 2008; 16.423 casos em 2009; e 15.635 
casos em 2010. Nesse mesmo ano, o índice parasitário anual por malária foi de 
11,99 casos por mil habitantes.

Apesar da tendência à redução, em Manaus a malária tem se constituído por 
significativas oscilações, chegando a picos muito preocupantes. Tal fato indica 
dificuldades no alcance das metas em torno da prevenção e assistência à saúde, 
além de incipiente esforço intersetorial que não consegue lidar com a motricidade 
da doença. Esta é inerente ao processo de ocupação populacional desordenada 
das áreas periféricas da cidade, onde ocorrem importantes fatores relacionados à 
proliferação do vetor e da disseminação da doença. Presume-se que a necessária 
mudança de enfoque no controle da malária passa, impreterivelmente, pela 
mobilização e participação social na construção de um novo modelo de controle. 
Nesse sentido, e na falta de direcionamento pelos documentos de referência do 
Programa Nacional de Controle Integrado da Malária (PNCM), do Ministério da 
Saúde, o conceito de rede social coloca-se como um significativo referencial para 
um controle ecossistêmico da malária em Manaus, como afirma Silva (2010).

No Gráfico 7 pode-se verificar como também a leishmaniose tegumentar 
americana (LTA) continua a ter grande importância em Manaus, apesar da 
tendência ao declínio. A doença, nessa cidade, está intensamente circunscrita 
às margens da zona urbana e áreas rurais. Surtos da doença ocorrem quando se 
instalam populações modificando ambientes naturais. Posteriormente prevalecem 
casos esporádicos, inclusive em cães (Guerra et al., 2007). 

No Gráfico 8 estão agrupadas algumas causas de mortalidade por doenças crô-
nicas que podem ser compreendidas como de amplo significado em um contexto 

Gráfico 7 – Taxa de incidência de LTA (casos/100 mil hab.) em Manaus – 2001-2012

Fonte: Datasus, 2014.
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de mudanças socioambientais e de transição epidemiológica. Comparando-se essas 
às do Gráfico 4 – de mortalidade proporcional por principais causas –, verifica-se, 
primeiramente, que em ambos é bastante nítida a tendência de aumento da 
mortalidade por neoplasias. Por sua vez, tendo em vista que as taxas de mortali-
dade específica por doenças do aparelho circulatório e causas externas vêm caindo 
(Gráfico 8), estas últimas ainda têm prevalecido como relevantes mediante a 
mortalidade proporcional por diversas causas (Gráfico 4). Tal situação pode estar 
sendo corroborada por uma redução da taxa de mortalidade geral, em concordân-
cia com o que se espera para o processo de envelhecimento da população.  
De fato, a taxa bruta de mortalidade para o estado do Amazonas em 1991 foi de 
5,9/mil habitantes, ao passo que em 2011 foi de 4,6/mil habitantes (Datasus, 2014).

Como já comentado quanto à importância da mortalidade por causas externas, 
desagregou-se esse grupo em dois de seus principais componentes no Gráfico 9, 
quais sejam: taxa de mortalidade por acidentes de transporte – que tem dimi-
nuído; e taxa de homicídios – que apresenta oscilação entre 1990 até 2004, para 
a partir de 2005 apresentar clara tendência de crescimento (Datasus, 2014).

O crescimento das taxas de homicídios em Manaus acompanha tendência 
das regiões metropolitanas brasileiras. Em 1980, a taxa de mortalidade por 
homicídios em Manaus foi de 20 por 100 mil habitantes, atingindo 32,4 por 
100 mil habitantes em 2000. Em termos do tipo de ocorrência, observa-se uma 
proporcional redução no número de homicídios por armas de fogo em relação 
aos causados por arma branca. Outra questão de destaque quanto a homicídios 
nessa capital é a desigual distribuição espacial das ocorrências, nos quais apenas 
as zonas leste e sul da cidade concentraram 60% dos óbitos por tal causa no ano 
2000 (Nascimento & Teixeira, 2006).

Para Barreto e Carmo (2007), dentre as principais causas de óbito e internações 
no Brasil estão as doenças crônico-degenerativas, os acidentes e as diversas 

Gráfico 8 – Taxas de mortalidade específica por doenças do aparelho circulatório, causas 
externas e neoplasias malígnas (óbitos/100 mil hab.) em Manaus – 1990-2011

 

Fonte: Datasus, 2014.
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formas de violência. Todavia, os autores assinalam relevantes desigualdades 
regionais no país quanto a esse padrão, destacando entre outros fatores: a 
pobreza, a inadequada infraestrutura urbana, as alterações do meio ambiente, o 
desmatamento, a ampliação de fronteiras agrícolas, os processos migratórios e 
as grandes obras de infraestrutura.

Em 2011 a taxa de mortalidade por acidentes de transporte foi de 22,5 para 
o Brasil, 14,5 para o Amazonas e 19,6 por 100 mil habitantes para Manaus. Para 
a taxa de mortalidade por homicídios no mesmo ano, o Brasil atingiu 27,4, o 
estado do Amazonas 36,5 e Manaus figurou com 56,1 por 100 mil habitantes, 
demonstrando o quanto as violências são causas importantes nessa capital 
(Datasus, 2014). Freitas e Giatti (2010), discutindo indicadores de homicídios 
na Amazônia Legal, destacam a importância dessa causa de mortalidade na 
região de modo geral, por ter relação com distintos fenômenos como o processo 
de ocupação de terras. Para o caso específico de Manaus, há que se ressaltar as 
grandes desigualdades sociais, a segregação espacial dos desfavorecidos e, ainda, o 
processo de rápido crescimento populacional e de expansão urbana conflituosa.

Para Concluir

O estudo das condições e tendências para questões de sustentabilidade 
ambiental e de saúde em Manaus permitiu identificar uma intensa dinâmica 
demográfica e econômica, com forte expressão no modelo de industrialização, 
agindo na motricidade de rápidas e significativas mudanças ambientais. Essa 
análise possibilita que se verifique que o processo econômico predominante nessa 
cidade globalizada possa ser entendido como um importante atrator. Este, por 
sua vez, age na retroalimentação e na auto-organização de um sistema orientado 
para crescer demograficamente, consumindo espaço e recursos naturais de modo 

Gráfico 9 – Taxas de mortalidade específicas por componentes de causas externas  
(óbitos por 100 mil hab.) em Manaus – 1990-2011

Fonte: Datasus, 2014.
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acelerado (urbanização espraiada) e também gerando, mantendo e agravando 
situações precárias no quadro sanitário local. Isso acarreta sérias dificuldades para 
que as políticas públicas consigam atender com equidade as crescentes demandas 
por serviços, infraestrutura, atenção à saúde, entre outras. Essa dinâmica também 
se agrava mediante as diferenças que Manaus apresenta em comparação com o 
restante de sua região, sustentando uma constante atração migratória. 

Se, de um lado, o sistema industrial encontra condições necessárias para se 
desenvolver e se perpetuar, por outro, o mesmo não acontece com o que diz 
respeito às dimensões social e ambiental de Manaus. Isso pode ser verificado no 
recrudescimento de desigualdades sociais e na exacerbação da histórica relação 
insustentável do urbano sobre os sistemas naturais preexistentes.

A análise da situação de saúde (Castellanos, 2004), na condição de efeito dos 
processos socioambientais em curso, denotou que apesar de estar ocorrendo 
aumento de expectativa de vida ao nascer e envelhecimento da população 
de Manaus, permanece incidindo, principalmente sobre os mais pobres, a 
sobreposição de fatores ambientais nos três grupos identificados por Smith e 
Ezzati (2005), tal como no nível do domicílio para o caso das doenças relacionadas 
ao precário saneamento, ou no nível da comunidade como na elevação de 
mortalidade para doenças crônicas e causas externas, bem como no nível global 
para os riscos de inundações ou deslizamentos, por exemplo. 

Assim, considerando as inter-relações em uma ampla cadeia de causas e 
consequências, que se estende desde as forças motrizes – como no caso da 
industrialização, do crescimento econômico e das migrações –, espera-se que essa 
leitura sistêmica possa contribuir com opções estratégicas e condizentes com a 
complexidade dos processos determinantes da situação de saúde dessa grande 
e peculiar cidade. Nesse contexto, vale assinalar a necessidade de intervenções 
que possibilitem desencadear reações sistêmicas, como estímulos positivos que 
estimulem atratores capazes de promover retroalimentação e reorganização em 
distintos elementos da cadeia de ordem social e ambiental, contribuindo assim 
para o estabelecimento de ciclos virtuosos de promoção da saúde.
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