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Resumo: Na Amazônia, o rio comanda a vida como bem afirma Leandro Tocantins. 

Dessa forma, a população amazônica depende dos rios para as mais variadas atividades, 

bem como para a locomoção e transporte de bens e serviços. A sazonalidade dos 

mesmos aponta diferentes cenários ao longo do ano apontando espacialidades 

específicas e formas de adaptações aos períodos de cheias e secas. Na ocorrência de 

eventos hidrológicos extremos como os que ocorrerem nos anos de 2005 e 2010 (secas 

extremas) e 2006 e 2009 (cheias extremas) as cidades que se situam às margens dos rios 

bem como as autoridades públicas, precisam encontrar medidas mitigadoras que 

minimizem as consequências desses eventos. Sendo assim, o referido relatório tem por 

objetivo geral estudar os eventos hidrológicos extremos dos anos de 2005, 2006, 2009 e 

2010 e a sensibilidade de alguns parâmetros socioeconômicos relacionados a esses 

eventos na cidade de Manacapuru, no estado do Amazonas. Como objetivos específicos 

pretendem-se: Analisar em Manacapuru séries históricas dos níveis do Rio Solimões; 

Caracterizar os eventos extremos (cheias e secas no contexto da série histórica de dados 

hidrológicos da estação hidrométrica de Manacapuru); Examinar possíveis relações 

entre a oscilação nos preços da Cesta Básica Regionalizada – CBR, número de pessoas 

atingidas e o grau de intensidade dos eventos hidrológicos extremos e; Investigar 

impactos destes eventos na cidade de Manacapuru e as ações de Defesa Civil 

desencadeadas demonstrando suas estratégias e consequências. Para o alcance de tais 

objetivos, realizou-se levantamento bibliográfico de fontes secundárias (Relatórios de 

cheias e secas, documentações oficiais, planos diversos referentes à água e gestão de 

recursos hídricos), bem como a análise de cotas diárias, utilizando a série histórica de 

dados da estação hidrométrica de Manacapuru (no período de 1970 a 2010) e 

posteriormente com o tratamento desses dados no software HYDRACCESS. Realizou-

se a coleta mensal do preço dos produtos da CBR durante o período de um ano e 

também trabalho de gabinete consistindo na fundamentação teórica, sistematização e 

análise dos dados obtidos proporcionados por estudos estatísticos de análise descritiva e 

de correlação entre variáveis e através de estudos de regressão linear. Por fim, a 

produção deste relatório. Dos anos tomados para o estudo, somente os anos de 2005, 

2009 e 2010 foram anos que tiveram uma representatividade na estação hidrométrica de 

Manacapuru sendo que o ano de 2006 ficou na 11º colocação na relação de maiores 

enchentes. Porém, não se deve descartar que todos esses anos de eventos extremos 

críticos aconteceram em curtos intervalos de tempo e trouxeram prejuízos tanto para a 

cidade de Manacapuru como para as comunidades rurais no seu entorno. O estudo 

revelou ainda que as localidades atingidas pelas cheias tiveram um índice muito alto de 

atendimentos nos hospitais e que aulas em diversas escolas foram suspensas. Nos anos 

onde ocorreram as secas, obteve-se grande atendimento médico por doenças de 

veiculação hídrica, difícil acesso dos estudantes às escolas e perda da produção de 

vários agricultores pela dificuldade de escoamento dos produtos por via fluvial.       
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INTRODUÇÃO 

 

A água se faz presente nas diversas atividades humanas. Ela assume um caráter 

essencial para a manutenção da vida de todos os seres vivos. Seja no consumo diário, 

seja para atividades ligadas ao comércio, ao transporte, entre outros, a água é um fator 

de extrema importância e merece atenção e cuidados especiais. Na Amazônia, em 

especial, detentora de grande parte da reserva de água doce existente no mundo, os rios 

como citado por Leandro Tocantins (1988) comandam a vida da população que deles 

dependem em suas relações sociais (Figura 01). 

 

Figura 01: Influência dos rios na vida ribeirinha. 

Fonte: FILIZOLA, N., 2005. 
 

 A Amazônia é detentora de uma vasta biodiversidade e sociodiversidade, e 

possui também uma grande disponibilidade hídrica. Segundo BRASIL (2006): 

A Região Hidrográfica Amazônica representa cerca de 40% do 

território brasileiro e possui mais de 60% de toda a disponibilidade 
hídrica do País. Os recursos hídricos dessa região, abundantes e até 

hoje pouco explorados, constituem um patrimônio nacional para o 

qual a nação brasileira não pode voltar as costas. Região de grandes 

contrastes naturais e humanos, a Região Hidrográfica Amazônica [...] 
tem na gestão de seus recursos naturais, na qual se inclui a água e o 

processo de implementação de sua gestão, um grande desafio 

(BRASIL, 2006, p. 19).   
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A sazonalidade dos rios, que alternam entre períodos de águas baixas e de águas 

altas, configura e estabelece adaptações por parte das populações tradicionais para se 

integrarem a estas duas realidades que fazem parte do contexto amazônico. De acordo 

com Diegues (2009), 

A sazonalidade (periodicidade) das águas é um elemento marcante nas 

sociedades tradicionais, que organizam suas atividades econômicas e 

sua vida social em função da estação das águas e da estação seca. [...] 
Essa periodicidade também existe nas cidades (em algumas o verão é 

equivalente a enchentes destruidoras), mas sua interpretação é distinta 

daquela que existe nas sociedades tradicionais (DIEGUES, 2009, p. 
18). 

 

  Stevaux et al. (2010, p. 246, tradução livre do autor), em suas análises das 

cheias em áreas urbanas  no Brasil, afirmam que: “Populações e rios estiveram sempre 

intimamente interrelacionados na história humana”. A partir desta afirmação é possível 

apreender que os rios desde sempre estiveram presentes na história das mais diversas 

sociedades, ora sendo usados com frequência, ora mantidos em regime de proteção 

integral por estarem relacionados ao sagrado, dependendo do contexto sociocultural. 

 Para FILIZOLA et al. (2006): 

As oscilações nos regimes dos rios Amazônicos, tanto para cima 
(cheias), quanto para baixo (secas), ocorrendo de forma intensa ou 

não, obrigaram, com o passar dos anos, o caboclo local a construir um 

modo de vida adaptado àqueles eventos hidrológicos, porém ainda 
sofrendo com o flagelo causado pelos eventos críticos (FILIZOLA et 

al., 2006, p. 41). 

 

Tomando por base o pensamento acima, além das oscilações que o rio apresenta 

no decorrer do ano, os eventos hidrológicos extremos passam a modificar o modo de 

vida das populações locais, fazendo com que as próprias através de seus conhecimentos 
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empíricos tracem estratégias que permitem enfrentar de modo mais ameno os eventos 

críticos, sem, contudo estarem isentas de prejuízos os mais diversos.  

De acordo com Filizola et al. (2006, p. 46), “os eventos de cheias na Amazônia 

são em geral, registrados nos meses de junho e julho de cada ano, liderados pelo regime 

do rio principal”. No que concerne ao período de descida dos rios, os “eventos de secas 

na Amazônia são em geral, registrados entre os meses de setembro e outubro, assim 

como os eventos de cheia, liderados pelo regime do rio principal” (FILIZOLA et al., 

2006, p. 47). 

 Diante do contexto acima, o poder público adquire um caráter central na medida 

em que busca medidas mitigatórias e promove assistência às populações que sofrem 

danos oriundos de eventos hidrológicos críticos.  

Assim, o presente projeto justifica-se na medida em que, com base nos dados 

hidrológicos dos anos de 2005 e 2010 (anos caracterizados por eventos hidrológicos de 

secas extremas) e nos anos de 2006 e 2009 (caracterizados por eventos hidrológicos de 

cheias extremas), realiza um estudo de análise da influência dos mesmos na 

configuração socioespacial do município de Manacapuru, localizado no Estado do 

Amazonas, situado a 86 km da cidade de Manaus. O Rio Solimões torna-se referência 

no estudo e em especial a cidade de Manacapuru onde se encontra uma Estação 

Hidrométrica. Esta se constitui uma estação-chave para o controle hidrológico da bacia 

do Solimões antes do encontro dos seus maiores tributários (Rio Negro e Rio Madeira) 

que modificam significativamente o regime dos rios principais.  

Desta forma, a utilização de ferramentas hidrológicas para a análise dos eventos 

extremos facilita a percepção dos níveis de alteração do Rio Solimões nos períodos em 
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destaque viabilizando a apreensão do contexto de ocorrência (no que se refere tanto ao 

fator climático quanto ao espaço urbano) e suas consequências (população atingida, 

desabamentos e de preço de produtos básicos à economia local). A análise de série de 

dados temporais e o uso de avaliações estatísticas descritiva e de correlação entre 

variáveis, bem como estudos de regressão linear permitem o entendimento dos eventos 

extremos no período proposto ajudando a comparar com outros dados bem relevantes, 

para que possam compor uma base de informações possível de espacialização. Esses 

dados auxiliam, com sua análise, à tomada de decisão como medidas preventivas ou 

também mitigadoras relativas às catástrofes, bem como na elaboração de políticas 

públicas adequadas as necessidades da população. 

 

Objetivos 

Geral: Estudar os eventos hidrológicos extremos dos anos 2005/2006 e 

2009/2010 e a sensibilidade de alguns parâmetros socioeconômicos relacionados a esses 

eventos na cidade de Manacapuru. 

Específicos: 

- Analisar em Manacapuru séries históricas dos níveis do Rio Solimões; 

- Caracterizar os eventos extremos (cheias e secas no contexto da série histórica 

de dados hidrológicos da estação hidrométrica de Manacapuru); 

- Examinar possíveis relações entre: oscilação nos preços da Cesta Básica 

Regionalizada – CBR e o grau de intensidade dos eventos hidrológicos extremos; 
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- Investigar impactos destes eventos na cidade de Manacapuru e as ações de 

Defesa Civil desencadeadas; suas estratégias e consequências. 

 

Metodologia 

A pesquisa está centrada nos conceitos de hidrologia, eventos extremos, 

consequências e políticas de prevenção e/ou mitigação. Para seu desenvolvimento, 

utilizam-se procedimentos metodológicos da pesquisa documental e de pesquisa de 

campo a partir de fontes primárias e secundárias e aportes teóricos e tecnológicos para 

análise dos dados. 

 a) Levantamento bibliográfico de fontes secundárias (dados em geral e 

documentação oficial como relatórios, leis e planos diversos referentes à água e gestão 

de recursos hídricos); 

b) Análise das séries históricas de cotas diárias (estação da Agência 

Nacional de Águas – ANA, http://www.ana.gov.br/), no período de 1970 a 2010, 

comparadas às consequências dos eventos hidrológicos extremos na cidade de 

Manacapuru (identificação do número de atingidos, existência ou não de declaração de 

emergência). Para o tratamento das séries históricas, utilizou-se o software 

HYDRACCESS (http://www.ore-hybam.org/), dentro do qual é possível armazenar e 

processar dados fluviométricos e pluviométricos; 

c)  Coleta mensal (dia 10 de cada mês) dos preços dos produtos que 

compõem a Cesta Básica Regionalizada (CBR), proposta por Schor e Moraes (2009) 



12 

 

 

através de estudos realizados no Núcleo de Estudos e Pesquisas das Cidades da 

Amazônia Brasileira em Manacapuru durante 11 meses; 

d)  Trabalho de gabinete consistindo na fundamentação teórica, 

sistematização e análise dos dados obtidos através de estudos estatísticos como: análise 

descritiva e de correlação entre variáveis, bem como estudos de regressão linear; 

e) Elaboração dos Relatórios Parcial e Final (compondo algumas das 

atividades obrigatórias do projeto).    
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Caracterização Hidrológica e Climática da Bacia Amazônica 

A Bacia Amazônica se constitui como a maior bacia hidrográfica do mundo e 

possui em seu interior uma grande diversidade étnica e biológica. “Esta bacia 

continental se estende por vários países: Brasil (63%), Peru (17%), Bolívia (11%), 

Colômbia (5,8%), Equador (2,2%), Venezuela (0,7%) e Guyana (0,2%)” (FILIZOLA et 

al., 2002). Na figura abaixo (Figura 02) pode-se visualizar a delimitação da bacia 

Amazônica que ultrapassa fronteiras políticas de vários países. 

 

Figura 02: Mapa de delimitação da bacia hidrográfica amazônica e localização da 

cidade de Manacapuru 

Fonte: LAPA/UFAM, Org.: AGUIAR, D. G. e SAMPAIO, F. P. R., 2011. 
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 Ribeiro (2008) em seu livro Geografia Política da Água ressalta que: 

Os processos naturais ocorrem dentro de uma organização territorial 

construída ao longo de séculos. Os rios são resultados de processos 

naturais que se realizam sobre territórios demarcados pela história. 

Assim, a geografia de um rio sintetiza esta última e a natureza. Uma 
bacia hidrográfica pode englobar diversas unidades territoriais, como 

a própria bacia, e outras de caráter administrativo, como a municipal, 

a estadual e até a internacional (RIBEIRO, 2008, p. 31). 
 

Cabe considerar que a bacia Amazônica é bordejada pela Cordilheira dos Andes, 

com picos extremamente elevados, porém conforme se aproxima da planície amazônica 

a declividade torna-se consideravelmente baixa. Ao norte e ao sul da bacia têm-se os 

escudos antigos (Pré-cambrianos) das Guianas e do Brasil Central, respectivamente, 

representando aproximadamente 40% da área total da bacia, cuja cobertura vegetal apresenta 

tanto áreas de floresta tropical úmida quanto de cerrados (FILIZOLA et al., 2009). Ainda 

segundo só os mesmos autores entre os dois escudos há a grande planície fluvial Amazônica 

praticamente coberta em sua totalidade pela densa floresta tropical úmida. Nesse contexto, o 

ciclo hidrológico na Amazônia é caracterizado pela intensa variabilidade da precipitação 

associada a sistemas meteorológicos locais e regionais que ajudam a manter o clima úmido na 

maior parte da região. 

Molinier (1996) destaca que bacia Amazônica cobre uma área de 

aproximadamente 6.000.000 km² e uma descarga média de 209.000 m³/s. Nota-se a 

extrema importância da bacia Amazônica em termos hídricos, especialmente por tomar 

para si 68% do total da vazão de todos os rios brasileiros (BECKER e STENNER, 

2008). Para o mesmo autor, os Rio Solimões/Amazonas encaixam-se em um regime 

equatorial alterado, por receberem diferentes contribuições laterais tendo um máximo 

hidrológico em maio e um mínimo em junho. 
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Latrubesse et al. (2005, p. 9) afirma que “os regimes dos rios tropicais são 

também afetados pela ocorrência de 2-7 anos dos eventos do El Niño (ENSO)”. 

Mendonça e Danni-Oliveira (2007) explicam que: 

O evento de El Niño é um fenômeno oceânico caracterizado pelo 

aquecimento incomum das águas superficiais nas porções central e 

leste do oceano Pacífico, nas proximidades da América do Sul, mais 

particularmente na costa do Peru. A corrente de águas quentes que ali 
circula, em geral, na direção sul no início do verão, somente recebe o 

nome de El Niño quando a anomalia térmica atinge proporções 

elevadas (1º C) ou muito elevadas (de 4º a 6ºC) acima da média 
térmica, que é de 23º. Trata-se de uma alteração da dinâmica normal 

da Célula de Walker (MENDONÇA e DANNI-OLIVEIRA, 2007, p. 

189). 

  

 Os impactos do El Niño para a grande parte da bacia Amazônica compreendem a 

redução na precipitação ocasionando períodos de estiagem muito severos. É constatado 

que incêndios florestais também podem ocorrem durante o fenômeno. Diferentemente 

do El Niño, outro evento pode ocorrer denotando um efeito contrário, sendo chamado 

La Niña e que corresponde ao resfriamento atípico das águas do Pacífico podendo 

desempenhar impacto nas atividades humanas e em grande parte da bacia Amazônica 

um aumento da precipitação intensificando as cheias. 

Sendo assim, revela-se na região Amazônica um enorme potencial em termos de 

disponibilidade hídrica, o que acarreta uma imensa responsabilidade por parte das 

autoridades públicas no trato à preservação e conservação desta imensa riqueza. Porém, 

constata-se que cada dia que passa a conscientização e a sensibilização da população se 

tornam pouco expressivas gerando uma perda de grande volume de água que 

consequentemente levam à contaminação de diversos canais fluviais. Dados da Agência 

Nacional de Águas (2005) citados em BRASIL (2006) apontam que: 

É comum, em muitas cidades da Amazônia o lançamento direto nos 

rios, de águas servidas, sem o tratamento adequado. Assim também 

acontece, com a contaminação das águas subterrâneas como 
conseqüência da existência de fossas negras e a inexistência de aterros 
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sanitários adequados. Essas situações indicam que a poluição dos 
recursos hídricos na região ocorre de maneira localizada, próxima aos 

centros urbanos, onde há baixas percentagens de coleta (10,4% da 

população urbana) e tratamento de esgotos domésticos (2,3% da 
população urbana), fazendo com que sejam relativamente 

significativas as cargas poluidoras domésticas (AGÊNCIA 

NACIONAL DE ÁGUAS – ANA, 2005 apud BRASIL, 2006, p. 38). 

   

O quadro da crise de água em alguns países revela-se mais por fatores políticos 

do que propriamente naturais, onde se constata que a quantidade de água destinada a 

indústria e à agricultura é excessiva superando a reposição natural de água. Ribeiro 

(2008) comprova que: 

As múltiplas propriedades da água permitem os diversos usos pela 

espécie humana, resultando em uma das mais graves tensões 

ambientais atuais: a diferença entre o ritmo natural de reposição da 

água e o de desenvolvimento da sociedade consumista de bens 
materiais. De um lado, conhecidas médias pluviométricas, que são 

mensuradas e redimensionadas a cada chuva. De outro, a crescente 

produção econômica (RIBEIRO, 2008, p. 24). 
 

 Em termos climáticos, conforme Espinoza (2009), a bacia Amazônica: 

[...] se caracteriza por uma forte variabilidade espacial das chuvas. As 

regiões mais chuvosas (com mais de 3000 mm/ano) se encontram 

próximo da foz do Amazonas, expostas à Zona de Convergência 
Intertropical (ZCIT) e no noroeste da bacia (Amazônia colombiana, 

norte da bacia equatoriana, nordeste do Peru e noroeste do Brasil). [...] 

Menor precipitação se observa nas regiões altas dos Andes onde se 

registra menos de 1000 mm/ano sobre os 3000 metros sobre o nível do 
mar (ESPINOZA, 2009, p. 67, tradução nossa). 

    

 O estudo do clima na região Amazônica torna-se importante na medida em que é 

possível gerar a partir do mesmo, modelos climáticos que auxiliam as análises na 

identificação de possíveis condicionantes de alteração no clima amazônico, um destes 

sendo o desmatamento.  Marengo (2003) atesta que: 

A precipitação pluviométrica, a vazão dos rios e a temperatura do ar 

são elementos do clima e tem sido largamente estudados, devido à 
existência de records meteorológicos e hidrológicos que em algumas 

áreas existem desde o início do século. Estes elementos são 

considerados parte vital do ambiente terrestre. As análises do 
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comportamento destes parâmetros levantam a questão sobre as 
alterações climáticas e seus impactos, pois não está esclarecido se as 

alterações climáticas ocorridas no passado, durante o processo 

evolutivo, foram e continuam sendo provocadas por causas naturais ou 
por processos antrópicos (MARENGO, 2003, p. 118-119). 

 

 Ainda segundo o mesmo autor, a variabilidade climática “causa sérios 

transtornos à economia e freqüentemente provoca impacto social e nos ecossistemas 

naturais significativos” (MARENGO, 2003). 

 

 

 A Estação Hidrométrica na cidade de Manacapuru 

 Manacapuru, também conhecida como Princesinha do Solimões, é um município 

localizado a 86 km da capital do Estado do Amazonas, Manaus. Possui segundo dados 

do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (2010), uma população de 

85.141 habitantes e uma área de 7.330,006 km². Apresenta uma forte ligação com 

Manaus em termos econômicos, sendo posteriormente agraciada com a construção da 

Ponte Manaus-Iranduba que possibilitou a sua integração com Manaus de maneira mais 

intensa. Acrescenta-se o fato de que sua população depende dos rios para a produção de 

gêneros alimentícios in natura e até mesmo para o deslocamento. 

 O núcleo urbano de Manacapuru encontra-se às margens do Rio Solimões 

destacando o papel do porto nas relações socioeconômicas. Oliveira e Schor (2010) 

retratam que: 

As cidades da calha Solimões-Amazonas estão situadas às margens 

dos rios, e dessas cidades pouco se fala. É preciso falar delas porque é 
possível, ao compreendê-las, compreender-se parte da complexidade 

da Amazônia. [...] A análises das pequenas cidades amazônicas deve 

levar em consideração a natureza expressa na floresta e na água como 
ponto de partida e não de chegada (OLIVEIRA e SCHOR, 2010, p. 

155). 
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 A influência do Rio Solimões na vida dos habitantes de Manacapuru é notória, a 

sua sazonalidade alterna entre regimes de secas e regimes de cheias no decorrer do ano. 

Eventos extremos envolvendo esta sazonalidade estabelecem adaptações e intervenções 

do governo público no trato às medidas preventivas e/ou remediativas. Para tal, as 

estações hidrométricas constituem-se como ferramentas necessárias ao 

acompanhamento do nível dos rios (Figura 03 e 04).  

 

Figura 03: Período de Cheia em 2008 no município de Manacapuru (AM) 

Fonte: FILIZOLA, 2008. 

 

 

Figura 04: Período de Seca em 2005 no município de Manacapuru (AM) 

Fonte: FILIZOLA, 2005.  

 



19 

 

 

 Em Manacapuru encontra-se instalada uma estação hidrométrica e conforme 

Filizola, Guyot e Guimarães (2009): 

A estação hidrométrica de Manacapuru está localizada a 3 km à 

jusante da cidade com o mesmo nome e 1500 km à montante da foz do 

Rio Amazonas. A área de drenagem controlada por esta estação 

estende-se a 2.150.000 km². É a primeira estação de medição acima da 
confluência do Rio Negro com o Rio Amazonas. A largura na seção 

de medição de vazão, situada a 6 km à jusante da cidade de 

Manacapuru, é 3200 m (FILIZOLA, GUYOT e GUIMARÃES, 2009, 
p. 3151, tradução nossa). 

 

  

 A estação hidrometeorológica de Manacapuru em particular, possui os seguintes 

instrumentos de medição: um pluviômetro e um pluviógrafo, uma telemétrica (com 

sensor de chuva, sensor de pressão e editador de cota) e uma sessão de réguas 

linmétricas. As estações hidrométricas são de responsabilidade da ANA, porém 

operadas por outras entidades. Apenas esta agência é responsável por 4.543 estações de 

monitoramento das 14.822 existentes em todo o país. A partir dessas estações, é 

possível mensurar o volume de chuvas, a evaporação da água, o nível e a vazão dos rios, 

a quantidade de sedimentos e a qualidade das águas em estações respectivamente 

relacionadas: pluviométricas, evaporimétricas, fluviométricas, sedimentométricas e de 

qualidade da água. As informações do monitoramento podem ser visualizadas no 

Sistema de Informações Hidrológicas – HidroWeb (www.ana.gov.br) e no Sistema 

Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos - SNIRH. As informações estão 

disponíveis para a realização de estudos e bem como para a definição de políticas 

públicas. 
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Ações de Defesa Civil 

 A Defesa Civil consiste, de acordo com a Política Nacional de Defesa Civil 

(2008) no: 

Conjunto de ações preventivas, de socorro, assistenciais e 

reconstrutivas, destinadas a evitar ou minimizar desastres, preservar o 

moral da população e restabelecer a normalidade social (POLÍTICA 

NACIONAL DE DEFESA CIVIL, 2008, p. 12). 
 

 A Defesa Civil assume um caráter especial nas medidas de prevenção a 

desastres, o que o torna um instrumento de extrema importância para as populações que 

são afetadas pelos diversos desastres naturais que ocorrem em todo o Brasil. Desastre 

entende-se como o: 

Resultado de eventos adversos, naturais ou provocados pelo homem, 

sobre um ecossistema vulnerável, causando danos humanos, materiais 

e ambientais e conseqüentes prejuízos econômicos e sociais. A 
intensidade de um desastre depende da interação entre a magnitude do 

evento adverso e a vulnerabilidade do sistema e é quantificada em 

função de danos e prejuízos (POLÍTICA NACIONAL DE DEFESA 
CIVIL, 2008, p. 11). 

 

 Os desastres obedecem a critérios de classificação. A Política Nacional de 

Defesa Civil relaciona-os quando se referem às causas primárias do agente causador, 

como: a) naturais – aqueles provocados por fenômenos e desequilíbrios da natureza; b) 

humanos ou antropogênicos – aqueles provocados por ações humanas que 

consequentemente geram danos à natureza e ao próprio homem e; c) mistos – são 

aqueles provocados ou por ação ou por omissão humana e quando os próprios 

fenômenos naturais acontecem em condições ambientais alteradas pelo próprio homem. 

 Na região Norte do Brasil em especial, os incêndios florestais e inundações 

tornam-se as principais causas de sofrimentos. Atualmente as secas têm feito parte da 

realidade de numerosas comunidades ribeirinhas. No caso de Manacapuru em particular, 
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os eventos extremos de cheias e secas causam um impacto significativo na vida das 

populações tradicionais e até mesmo na população urbana levando as autoridades 

públicas a buscarem meios que minimizem ou evitem um contato direto com os 

mesmos. 

 As cheias e secas são entendidas pela Defesa Civil como Desastres Naturais 

Relacionados com a Geodinâmica Terrestre Externa, por se tratarem de efeitos danosos 

de fenômenos meteorológicos e/ou hidrológicos na atmosfera terrestre. 

 Quando se anuncia em determinado município, estado ou até mesmo região uma 

Situação de Emergência vale considerar que a mesma se define por um: 

“Reconhecimento legal pelo poder público de situação anormal, provocada por desastre, 

causando danos suportáveis à comunidade afetada” (POLÍTICA NACIONAL DE 

DEFESA CIVIL, 2008, p. 12). Quando uma situação anormal, gerada por um desastre, 

provoca danos sérios à comunidade afetada, inclusive à incolumidade ou à vida de seus 

integrantes, pode-se constatar que a situação chegou a um Estado de Calamidade 

Pública (POLÍTCA NACIONAL DE DEFESA CIVIL, 2008).   

 No fluxograma abaixo (Figura 05) procurou-se sistematizar a estrutura 

organizacional do Sistema Nacional de Defesa Civil (SINDEC). 
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Figura 05: Fluxograma representando a estrutura organizacional do Sistema Nacional de 

Defesa Civil 

Fonte: Org.: AGUIAR, D., 2012. 
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A Cesta Básica Regionalizada – CBR: um contexto socioeconômico importante 

Para um melhor entendimento envolvendo a população e os rios e os impactos 

oriundos dos períodos de secas e cheias, fez-se necessário compreender como estes 

períodos distintos afetam o abastecimento de gêneros alimentícios na cidade de 

Manacapuru. 

As relações econômicas que se estabelecem nas cidades do Amazonas são 

complexas e apresentam particularidades, que ora estão associadas a uma economia de 

mercado ora não estão. Grande parte das cidades mantém uma dependência em relação 

à capital Manaus que as abastece com bens e serviços, articulando a capital ao interior 

do estado. Considera-se que o transporte fluvial torna-se a principal via de articulação 

de toda a produção e comercialização. Moraes e Schor (2010) apontam que: 

Em todos os municípios do Amazonas, o abastecimento com gêneros 
alimentícios depende primordialmente do transporte fluvial. A 

sazonalidade dos rios, com os regimes de enchente e vazante, 

caracteriza o principal elemento que influencia nos fluxos entre as 

cidades em vários aspectos. O custo da cesta básica está passível dessa 
influência e por isso representa um indicador do perfil urbano dessas 

cidades, ilustrando parte da dimensão complexa entre a sociedade e a 

natureza presente na região (MORAES e SCHOR, 2010, p. 102). 

 

 Nota-se que a dependência dos municípios aos rios estabelece uma influência 

nos fluxos, sendo estes os mais variados possíveis. As discussões travadas para que se 

obtivesse uma cesta básica que abarcasse as especificidades do Estado do Amazonas 

deram início na década de 1980, de acordo com Silva (2000) apud Moraes e Schor 

(2010, p. 102) através da Comissão de Desenvolvimento do Estado do Amazonas – 

CODEAMA, um órgão de pesquisa do estado, com base em uma pesquisa realizada 

entre fevereiro de 1984 e janeiro de 1985 a respeito do orçamento familiar, onde se 
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criou uma cesta básica regional para a população com 18 produtos dentre eles a 

presença de peixe e farinha de mandioca. 

 A proposta de uma Cesta Básica Regionalizada (CBR) baseou-se na cesta básica 

adotada pelo CODEAMA, porém sofrendo algumas alterações no tocante à sua 

composição, unidades de medidas para alguns itens e as quantidades de tais. Estas 

alterações basearam-se nos resultados obtidos em pesquisas de campo empreendidas 

pelo Núcleo de Estudos e Pesquisas das Cidades da Amazônia Brasileira (NEPECAB). 

 É importante frisar que a noção de Cesta Básica Regionalizada provém de 

acordo com Moraes e Pinto (2011), do conceito de região assim entendido enquanto 

[...] enquanto uma unidade espacial que trata da homogeneidade de 

certa porção do espaço a partir de suas características intrínsecas pode 

contribuir com a idéia de cesta básica. Quando aglutinados, chega-se a 

noção de cesta básica regionalizada – CBR que consiste numa 
estratégica teórico-metodológica de garantir um entendimento mais 

próximo possível dessa realidade [...] (MORAES e PINTO, 2011, p. 

04). 

 

 No quadro abaixo (Quadro 01) é possível visualizar os produtos presentes na 

proposta da CBR, as unidades de medidas correspondentes e as quantidades destinadas 

a uma pessoa adulta. Cabe ressaltar que os produtos na parte laranja são produtos 

industrializados e beneficiados e na parte em verde são os produtos denominados in 

natura. Na proposta da Cesta Básica Regionalizada três itens acrescentam-se, sendo 

eles: tomate, banana e limão.  

 A inclusão de tomate e banana deve-se ao fato de que estes constam na cesta 

básica nacional (Ração Essencial Mínima) e a inclusão do limão na cesta parte da 

hipótese de que os hábitos alimentares das populações da calha do Rio Solimões 

mantêm-se influenciados pelos produtos in natura, dentro os quais o peixe aparece 
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como um dos principais e sua limpeza e tempero dependem para os amazonenses do uso 

do limão (MORAES e SCHOR, 2010).    

 

Figura 06: Composição da Cesta Básica Regionalizada. 

Fonte: MORAES e SCHOR, 2010. 
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RESULTADOS FINAIS 

 

 
Análise dos eventos extremos a partir dos dados fluviométricos da estação 

hidrométrica de Manacapuru 

A partir da utilização da série histórica de dados de cota do Rio Solimões e 

posteriormente com o tratamento desses dados, realizados pelo software 

HYDRACCESS foi possível gerar duas tabelas (Tabelas 01 e 02) que permitem 

identificar os principais eventos hidrológicos extremos ocorridos nos últimos 40 anos. 

Dessa forma puderam-se caracterizar os eventos extremos (cheias e secas no contexto 

da série histórica de dados hidrológicos da estação hidrométrica de Manacapuru), 

atingindo um dos objetivos específicos propostos. 

 

Tabelas 01 e 02: As 11 maiores enchentes e as 11 maiores secas nos últimos 40 anos 

registradas pela Estação Hidrométrica de Manacapuru 

Fonte: HYDRACCESS, Org.: AGUIAR, D. G., 2011.  

*Dados Modelados a partir de informações do Site da Agência Nacional de Águas e do SNPH – 

AM. 
 



27 

 

 

 Nas tabelas acima se encontram em vermelho os anos em estudo (2005/2006 e 

2009/2010), sendo que a partir das mesmas é possível visualizar que no ano de 2009 

registrou-se a maior enchente já ocorrida na estação hidrométrica de Manacapuru e os 

anos de 2010 e 2005, sendo o primeiro e terceiro ano de grandes secas respectivamente. 

Um detalhe a ser assinalado deve-se ao fato de que o ano de 2006 não consta com uma 

enchente de magnitude semelhante à de 2009 afetando diretamente Manacapuru, porém 

seus impactos foram significativos em outras partes da bacia Amazônica. 
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Figura 07: Cotagrama correspondendo às cotas mensais dos anos de 2005, 2006, 2009 e 2010 e de quatro décadas de registros da estação hidrométrica de Manacapuru. 

Fonte: Banco de dados ORE-HYBAM. Org.: AGUIAR, D., 2011.
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 O cotagrama acima (Figura 06) elaborado através da utilização e tratamento dos dados 

disponíveis no software HYDRACCESS mostra as médias mensais das cotas dos anos de 

2005, 2006, 2009 e 2010. Através do mesmo foi possível analisar em Manacapuru a série 

histórica dos níveis do rio Solimões. Este permite visualizar também as médias mensais de 

quatro décadas e comparar com os anos em destaque no presente estudo auxiliando na 

identificação da proporção dos anos de eventos hidrológicos extremos registrados na estação 

hidrométrica de Manacapuru.  

 As quatro décadas de registros revelam uma tendência que não é alcançada em parte 

nos anos de eventos extremos. Os anos de 2005 e 2010 revelam períodos de secas abaixo das 

médias mensais das quatro décadas apresentadas indicando a dimensão alcançada por tais 

eventos. No que se refere aos anos em que houveram cheias de grandes proporções, somente o 

ano de 2009 se destaca na análise. A proposta da análise por cotagramas remonta ao estudo 

empreendido por Sternberg (1998, reedição) para exprimir de forma quantitativa a descida e a 

subida das águas através dos dados coletados da escala fluviométrica do porto de Manaus. 

 A figura abaixo (Figura 07) elaborada através dos estudos de Callède et al. (2004) com 

as vazões registradas em Óbidos a partir de 1903, mostram uma tendência ao aumento das 

secas, enquanto percebe-se, nas cheias, uma mudança de patamar na média das máximas, o 

que pode indicar uma eventual reação à alguma mudança climática. 

 
Figura 08: Taxas de evolução da vazão em Óbidos de 1903 à 1999. 

Fonte: Callède et al., 2004. 
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 A partir da análise dos níveis dos rios pode-se inferir que eventos hidrológicos 

extremos têm se tornado mais frequentes em Manacapuru, fato perceptível pela proximidade 

das ocorrências nos anos destinados ao estudo e destacando-se que a última enchente ocorrida 

(ano de 2012) se deu próxima da última grande enchente em 2009. 

  

 

Impactos e consequências dos eventos extremos e ações de Defesa Civil 

Os dados hidrológicos apresentam a dimensão dos eventos de cheias e secas de grande 

magnitude, que na prática trouxeram prejuízos econômicos e sociais para a cidade de 

Manacapuru e para as comunidades às margens do Rio Solimões. A Defesa Civil atua na 

minimização desses impactos e produz um relatório de Avaliação de Danos (AVADAN) onde 

constam: 

 - A área afetada/ Tipo de ocupação; 

 - Causas do desastre; 

 - Danos Humanos/Número de Pessoas; 

 - Danos Materiais/Edificações; 

 - Danos ambientais/Recursos Naturais; 

 - Prejuízos econômicos/Setores da Economia; 

 - Prejuízos Sociais/Serviços Essenciais; 

 - Informações sobre o município (no ano de ocorrência dos eventos) e; 

 - Avaliação conclusiva sobre a intensidade do desastre.  

 A avaliação dos danos se deu em nível de município, o que torna esta análise mais 

ampla por considerar que na maior parte dos casos a zona rural foi a mais afetada e de uma 

forma ou outra isso influencia a cidade de Manacapuru como um todo. Para uma análise mais 
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detalhada dos impactos e consequências dos eventos extremos se fez necessária a divisão do 

estudo ano por ano. Desta forma, alguns dos parâmetros acima serão melhor avaliados.  

 

 

Seca de 2005 

 A seca que ocorreu em 2005 trouxe inúmeros problemas para as áreas do sudoeste do 

Amazonas, inclusive veio acompanhada da incidência de tempestades tropicais de até 145 

quilômetros por hora que ocasionou uma perda significativa da cobertura vegetal, 

apresentando a fragilidade do ecossistema amazônico frente às alterações bruscas no clima. 

No que se referem aos índices pluviométricos, estes se mantiveram bem abaixo do normal. De 

acordo com o CPTEC/INPE e INMET (2005): 

Um dos possíveis fatores responsáveis por esta seca intensa de 2005 estaria 
provavelmente relacionado ao comportamento médio da temperatura da 

superfície do mar (TSM) nos últimos meses na bacia do Atlântico Tropical 

Norte, que tem se apresentado mais quente que o normal nos últimos 12 
meses. Como é característico desta época do ano, o movimento ascendente 

do ar que normalmente ocorre no Atlântico Tropical Norte, associado à 

célula de Hadley, está mais intenso este ano e a zona de convergência 

intertropical ainda está no Hemisfério Norte. Conseqüentemente, esta 
intensificação da circulação atmosférica faz com que os movimentos 

descendentes especialmente sobre o sudoeste da Amazônia sejam mais 

intensos do que a média, o que dificulta a formação de nuvens e, portanto, de 
chuva na região. Adicionalmente, nos últimos dois meses a seca tem se 

agravado devido ao anticiclone do Atlântico Sul que se tornou mais intenso, 

estendendo-se até o continente e gerando uma região de estabilidade 
atmosférica que não favorece a formação de chuva no Sul da Amazônia (site 

CPTEC/INPE e INMET, 2005). 

 

 Ainda segundo estes, a queima da biomassa gera a produção de muita fumaça que 

consequentemente altera o regime pluviométrico do sul da Amazônia. Essa diminuição das 

chuvas causou um grande impacto para as populações tradicionais que dependem dos rios, 

gerando grande repercussão na imprensa local e nacional. Em Manaus, no dia 28 de setembro 

de 2005, a cota alcançou 16,97 metros, 53 centímetros a menos do que a maior vazante até 
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então registrada pelo Serviço Geológico do Brasil (CPRM) em 1963. Em Manacapuru, a cota 

mínima atingiu 508 cm. 

 A Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (CEDEC) emitiu um AVADAN em 20 de 

outubro de 2005 na qual demonstra a situação da cidade de Manacapuru e das comunidades 

no entorno. Na tabela 03 pode-se visualizar a área afetada e o tipo de ocupação que foram 

prejudicados com a seca. 

 

Área Afetada Tipo de ocupação 

Comercial Urbana 

Agrícola Urbana e Rural 

Pecuária Rural 

Extrativismo Vegetal Rural 

Turismo e outros Urbana e Rural 

Tabela 03: Identificação da área afetada e do tipo de ocupação prejudicados com a seca de 2005. 

Fonte: AVADAN, Defesa Civil. Org.: AGUIAR, D. G., 2012. 

 

 Devido ao baixo índice pluviométrico, as áreas mais afetadas compreendem o 

comércio, a produção agrícola, a pecuária, o extrativismo vegetal, o turismo, além de outros 

serviços prejudicando em maior escala a zona rural. Quanto aos dados humanos, a seca 

propiciou uma série de transtornos que alcançaram várias faixas etárias conforme apresenta a 

Tabela 04.   

 

 Número de pessoas 

Danos Humanos 0 a 14 anos 15 a 64 anos Acima de 65 anos 

Levemente feridas - 120 - 

Gravemente feridas - 64 - 

Enfermas 632  560 

Tabela 04: Identificação do número de pessoas e danos humanos por faixa etária. 

Fonte: AVADAN, Defesa Civil. Org.: AGUIAR, D. G., 2012. 
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 O evento hidrológico extremo do ano de 2005 não causou danos materiais na cidade e 

nem nas comunidades próximas, porém causou danos ambientais de intensidades média e alta, 

representados na tabela a seguir (Tabela 05). 

 

Danos Ambientais 

Recursos Naturais Intensidade do dano Valor (R$) 

Água Esgotos sanitários Alta 2.440.000,00 

Outros Alta 1.457.000,00 

Solo Erosão Alta 5.490.000,00 

Contaminação Alta 4.285.000,00 

Fauna Outros - 10.000,00 

Tabela 05: Danos ambientais no município de Manacapuru na seca de 2005. 
Fonte: AVADAN, Defesa Civil. Org.: AGUIAR, D. G., 2012. 

 

 Quanto aos prejuízos econômicos, destacam-se grandes perdas na agricultura e 

pecuária ressaltando que o alcance maior das consequências da seca atingiu a zona rural do 

município. Conforme apresenta a tabela 06, a ordem dos valores de prejuízo chega à casa dos 

milhões de reais. Ainda assim, vale mencionar que no setor Serviços, o Comércio sofreu 

prejuízos estimados em mais de três milhões de reais. Outro fato a ser mencionado, é a 

dificuldade do escoamento dos produtos pela seca, pois muitos produtores escoam seus 

produtos por via fluvial. Também houve perda significativa nos rebanhos, pescados, aves e 

agricultura. 

 

Prejuízos Econômicos 

Setores da economia Quantidade Unidade de Medida Valor (R$) 

Agricultura Grãos/Cereais/Leguminosas 50 toneladas 8.000.000,00 

Fruticultura 10 toneladas 2.000.000,00 

Horticultura 25 toneladas 2.500.000,00 

Silvicultura/Extrativismo 1,5 toneladas 1.700.000,00 

Comercial 0,5 toneladas 2.000.000,00 

Pecuária Grande porte 67.000 unidades 13.400.000,00 

Pequeno porte 54.900 unidades 3.294.000,00 

Avicultura 20.000 unidades 40.000,00 

Psicultura 200 mil unidades 2.500.000,00 
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Serviços Comércio 1.354 unidades 3.500.000,00 

Tabela 06: Prejuízos econômicos da seca de 2005 por setores da economia.  

Fonte: AVADAN, Defesa Civil. Org.: AGUIAR, D. G., 2012. 

 

 Prejuízos sociais foram alvos da seca, com destaque para o abastecimento de água, 

energia elétrica, transporte, esgoto e saúde (Tabela 07). O AVADAN aponta que os prejuízos 

ligam-se também à falta de água potável, abastecimento de energia elétrica às áreas isoladas, 

manutenção da fonte geradora e assistência médica nas comunidades, que costumeiramente 

era feita duas vezes ao ano. 

 

Prejuízos Sociais 

Serviços Quantidade Valor (R$) 

Abastecimento de 
Água 

Rede de distribuição 516.300 metros 30.400.000,00 

Estação de Tratamento 
(ETA) 

61 unidades 3.660.000,00 

Manancial 1.400 metros cúbicos 2.300.000,00 

Energia Elétrica Rede de distribuição 109.800 metros 36.600.000,00 

Consumidor sem energia 150.770 
consumidores 

8.534.500,00 

Transporte Vias 35.300 quilômetros 12.200.000,00 

Terminais 61 unidades 6.100.000,00 

Esgoto Rede coletora 48.800 metros 42.700.000,00 

Estação de Tratamento 
(ETE) 

61 unidades 10.250.000,00 

Saúde Assistência Médica 3.050 pessoas por dia 2.440.000,00 

Tabela 06: Prejuízos sociais oriundos da seca de 2005. 

Fonte: AVADAN, Defesa Civil. Org.: AGUIAR, D. G., 2012. 

 

 A Defesa Civil do Estado do Amazonas classificou o nível de intensidade do evento 

como “Grande” e suas ações se deram através da Operação SOS Interior. De acordo com 

informações divulgadas pelo site Amazonas em Tempo em 24 de outubro de 2005, no Rio 

Manacapuru mais de 950 famílias receberam cestas de alimentos, kits de medicamento e 

hipoclorito de sódio em 33 comunidades que estavam isoladas pela estiagem. 
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Cheia de 2006 

 Em 2006, a estação hidrométrica de Manacapuru registrou a 11º maior cheia de toda a 

série histórica. Uma cheia de grandes impactos em grande parte da Amazônia, porém com um 

impacto não tão expressivo em Manacapuru. O nível de intensidade do evento foi classificado 

pela Coordenadoria Municipal de Defesa Civil de Manacapuru como “Médio”. Mesmo assim, 

as áreas afetadas e o tipo de ocupação avaliado pelo AVADAN emitido em 22 de maio de 

2006 demonstram o avanço do evento (Tabela 07). 

 

Área afetada Tipo de ocupação 

Residencial Rural e Urbana 

Agrícola Rural  

Tabela 07: Área afetada e tipo de ocupação prejudicada com a cheia de 2006 em Manacapuru. 
Fonte: AVADAN, Defesa Civil. Org.: AGUIAR, D. G., 2012. 

 

 Pode-se perceber que as áreas residenciais e agrícolas foram as mais afetadas, 

destacando que houve danos humanos, que na tabela abaixo (Tabela 08) demonstram a 

complexidade do evento hidrológico extremo e o impacto que este causou nos habitantes do 

município. 

 

 Número de pessoas 

Danos 
Humanos 

0 a 14 anos 15 a 64 anos Acima de 65 anos Gestantes 

Desalojadas 120 216 72 196 

Desabrigadas 315 378 89 72 

Deslocadas 12 47 3 5 

Enfermas 58 - 18 - 

Afetadas 6.879 7.492 13 - 

Tabela 08: Identificação de danos humanos e número de pessoas por faixa etária prejudicados com a 

cheia de 2006 em Manacapuru. 

Fonte: AVADAN, Defesa Civil. Org.: AGUIAR, D. G., 2012. 

 

 A tabela abaixo (Tabela 09) apresenta os 6 bairros e 33 comunidades rurais atingidas 

pela cheia de 2006, destacando a vulnerabilidade das comunidades rurais frente às cheias.  
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Bairros e Comunidades Rurais atingidos pela cheia de 2006 em Manacapuru 

Zona Urbana - Bairros Correnteza 

Centro 

Liberdade 

São Francisco 

São José 

Biribiri 

Zona Rural - Comunidades Betel 

Nova Canaã 

Nossa Senhora do Perpétuo Socorro 

Jesus de Nazaré 

Samaria 

Menino Deus 

Galiléia 

Nossa Senhora de Nazaré 

Lírio dos Vales 

Vale da Benção Rainha dos Apóstolos 

Monte das Oliveiras 

Nova Canaã (Costa do Ajarutubinha) 

Associação Agrícola Comercial Ajarutubinha 

Nossa Senhora da Conceição 

Peniel 

São Francisco 

Divino Espírito Santo 

Nova Jerusalém/Monte Horebe 

Jardim do Éden 

Bom Jesus 

São Francisco (Lago Preto) 

São Raimundo 

São Raimundo (Vila Soares) 

Menino Jesus 

Bons Amigos 

Divino Espírito Santo (Costa do Marrecão IV) 

São Francisco do Parauá 

Nossa Senhora da Conceição (Costa do Canabuoca I) 

Fé em Deus 

Pentecostal Unida do Brasil 

Cristo Rei 

São Francisco de Assis 

São Francisco de Canindé 

Assembléia de Deus (Nova Canaã) 

Tabela 09: Bairros e comunidades rurais atingidos pela seca de 2006 no município de Manacapuru. 
Fonte: AVADAN, Defesa Civil. Org.: AGUIAR, D. G., 2012. 
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 De acordo com o AVADAN, houve danos materiais nas edificações, sendo: 

Residenciais Populares – 22 danificados e 15 destruídos; Instituições Públicas de Ensino – 4 

danificadas e 5 destruídas. No município não houve danos ambientais, porém prejuízos 

econômicos foram avaliados. No setor da agricultura a perda foi de 5.347,26 toneladas de 

frutas no valor de R$ 4.269.042,00. 

 Conforme o mesmo relatório, os prejuízos sociais na área da saúde constaram em 53 

atendimentos com pessoas com diarreia e por dia 110 pessoas recebendo instruções sobre os 

cuidados necessários para a prevenção de doenças oriundas da cheia. No setor educacional, 9 

escolas rurais entraram em recesso deixando 2.738 alunos sem aulas durante um período de 

21 dias.  

 

 

Cheia de 2009 

 A cheia de 2009 foi a maior cheia já registrada na estação hidrométrica de 

Manacapuru, alcançando a cota de 2046 cm, sendo nos dias atuais a segunda maior registrada 

após a ocorrência da cheia de 2012. A cheia gerou um grande impacto no município de 

Manacapuru sendo a área residencial e de produção agrícola as mais afetadas conforme 

apresenta a tabela a seguir (Tabela 10). 

 

Área afetada Tipo de ocupação 

Residencial Rural e Urbana 

Agrícola Rural 

Tabela 10: Área afetada e tipo de ocupação prejudicada com a cheia de 2009. 
Fonte: AVADAN, Defesa Civil. Org.: AGUIAR, D. G., 2012. 

 

 Não só a área rural foi afetada com a cheia. A área urbana também sofreu 

consequências com a subida anormal das águas, tendo um grande impacto nas áreas 
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residenciais. A Tabela 11 apresenta os bairros na zona urbana e das comunidades na zona 

rural afetada pelos cheia. No total foram 8 bairros e 60 comunidades rurais afetadas pela 

mesma. 

 

Bairros e Comunidades Rurais atingidos pela cheia de 2009 em Manacapuru 

Zona Urbana - Bairros Correnteza 

Centro 

Biribiri 

São Francisco 

São José 

União 

Morada do Sol 

Terra Preta  

Liberdade 

Zona Rural - 
Comunidades 

São Sebastião e Sagrado Coração de Jesus (Ilha do Ajaratuba) 

Peniel (Costa do Ajaratuba II) 

São Francisco de Assis (Costa do Ajaratuba II) 

Divino Espírito Santo (Costa do Ajaratuba III) 

Jardim do Éden (Costa do Ajaratuba III) 

Rainha dos Apóstolos (Costa do Ajaratubinha) 

Monte das Oliveiras (Costa do Ajaratubinha) 

São Pedro e Nova Canaã (Costa do Ajaratubinha) 

Jesus de Nazaré (Costa do Butija) 

Samaria (Costa do Butija) 

Monte Ararate e São Francisco da Chagas (Costa do Cabaleana) 

Cristo Única Esperança (Paraná do Cabaleana) 

Nova Canaã (Costa do Canabuoca) 

Nossa Senhora da Conceição (Costa do Canabuoca) 

Fé em Deus (Costa do Canabuoca) 

Pentecostal (Costa do Canabuoca) 

Cristo Rei (Costa do Canabuoca) 

São Francisco de Canindé e São Francisco de Assis (Costa do Canabuoca) 

Cristo Ressuscitado (Costa do Canabuoca) 

São Francisco (Lago Cururu) 

Nossa Senhora do Perpétuo Socorro (Costa do Iauara) 

Bom Jesus (Paraná do Iauara) 

São Francisco (Igarapé do Lago Preto) 

13 de junho (Lago do Jacaré) 

São Geraldo (Lago do Jacaré) 

São Raimundo (Jaiteua de Cima) 

Santa Luzia (Ilha da Linda Nova) 

São Raimundo (Costa do Marrecão) 
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Bons Amigos (Costa do Marrecão) 

Divino Espírito Santo (Costa do Marrecão) 

São José Operário (Ilha do Marrecão) 

Monte Sinai (Ilha do Marrecão) 

Nossa Senhora de Nazaré (Paraná dos Mundurucus) 

Adventista do Sétimo Dia (Paraná dos Mundurucus) 

Nossa Senhora de Nazaré e Galiléia (Costa do Paratari) 

Lírio do Vale (Costa do Paratari) 

Vale da Benção (Costa do Paratari) 

Menino Deus (Costa do Paratari) 

Nova Canaã (Ilha do Paratari) 

Menino Jesus (Ilha do Paratari) 

Divino Espírito Santo e Corpo de Cristo (Paraná do Paratarizinho) 

Assembléia de Deus (Furo do Parauá) 

São Lázaro (Paraná do Piriquito) 

Sagrado Coração de Jesus (Ilha do Ajaratuba) 

Nossa Senhora do Carmo (Macumiri - Rio Manacapuru) 

São Francisco (Paraná do Supiá) 

Nossa Senhora das Graças (Paraná do Supiá) 

Nossa Senhora da Conceição (Arajatubinha) 

Nova Jerusalém (Lago do Açu) 

Nossa Senhora de Fátima (Lago do Pesqueiro) 

Betel (Supiazinho) 

Nossa Senhora do Perpétuo Socorro (Costa do Supiazinho) 

Betânia (Ilha do Supiá) 

São Pedro (Ilha do Marrecão) 

São Francisco (Paruá) 

São Lázaro I (Paraná do Anamã) 

São Pedro e Bom Jesus (Lago do Castanho) 

Corpo de Cristo e São Sebastião (Costa do Tuiué) 

Nossa Senhora de Nazaré e Betel (Paraná do Guariba) 

Vila do Supiá (Paraná do Iuara) 

São José (Ajará) 

Tabela 11: Lista de bairros e comunidades rurais atingidos pela cheia de 2009 em Manacapuru. 

Fonte: AVADAN, Defesa Civil. Org.: AGUIAR, D. G., 2012. 

 

 

 Danos materiais também foram avaliados pelo AVADAN emitido em 18 de abril de 

2009 pela Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC), demonstrando de que as 

várias edificações atingidas apenas foram danificadas e não destruídas por inteiro (Tabela 12). 

O AVADAN não apontou nenhum dano ambiental oriundo da cheia. 
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Danos Materiais 

Edificações Danificadas Destruídas 

Residenciais 
Populares 

2789 - 

Públicas de Saúde 4 - 

Públicas de Ensino 101 - 

Comunitárias 20 - 

Tabela 12: Danos Materiais ocasionados pela cheia de 2009 em Manacapuru. 
Fonte: AVADAN, Defesa Civil. Org.: AGUIAR, D. G., 2012. 

  

 Ainda de acordo com o AVADAN, prejuízos sociais e econômicos foram encontrados. 

No que se refere aos prejuízos sociais, os setores da educação e saúde foram os mais 

prejudicados. Em 2009, todas as 101 escolas da zona rural de Manacapuru entraram em 

recesso por conta da cheia, pois todas as comunidades ligadas a elas foram atingidas, 

deixando cerca de 9.600 alunos sem aulas por 90 dias. Na área da saúde, o atendimento 

médico a pessoas enfermas foi destinado a 2.663 pessoas e as instruções de prevenção de 

doenças oriundas da cheia alcançaram 679 pessoas por dia.  

 Quanto aos prejuízos econômicos, vale considerar que o setor mais prejudicado foi a 

agricultura. O AVADAN aponta que houve uma perda de 15.528 toneladas entre produtos na 

Fruticultura, Horticultura, Comercial e outras atividades agrícolas. A tabela 13 apresenta as 

produções prejudicadas. 

Perdas na agricultura ocasionadas pela cheia de 2009 

Produção Quantidade 

Banana 2.880 toneladas 

Maracujá 2.880 toneladas 

Mamão 3.600 toneladas 

Macaxeira 864 toneladas 

Chicória 98 toneladas 

Abóbora 204 toneladas 

Côco 48.000 toneladas 

Juta/Malva 4.954 toneladas 

Tabela 13: Perdas na agricultura ocasionadas pela cheia de 2009. 

Fonte: AVADAN, Defesa Civil. Org.: AGUIAR, D. G., 2012. 

 



41 

 

 

 O nível de intensidade do desastre foi classificado com “Grande” pela Defesa Civil do 

Estado demonstrando a dimensão da cheia para o município e destacando que os danos 

humanos foram os mais importantes, tendo os danos materiais como moderadamente 

significativos e os danos ambientais pouco importantes.  

  

 

Seca de 2010 

 A seca de 2010 foi a maior já registrada pela estação hidrométrica de Manacapuru, 

alcançando a cota mínima de 254 cm. Ainda assim, o nível de intensidade do evento foi 

classificado como “Médio”. Vale ponderar que a zona rural do município foi a mais 

prejudicada pela seca, tendo em destaque as atividades agrícolas, pecuaristas e até mesmo 

uma área protegida, conforme demonstra a tabela 14.  

 

Área Afetada Tipo de Ocupação 

Agrícola Rural 

Pecuária Rural 

Reserva Florestal ou APA Rural 

Tabela 14: Área afetada e tipo de ocupação prejudicada com a seca de 2010 em Manacapuru. 

Fonte: AVADAN, Defesa Civil. Org.: AGUIAR, D. G., 2012. 

 

 O relatório de AVADAN foi emitido pela Defesa Civil Municipal de Manacapuru em 

22 de setembro de 2010. E segundo este, os danos humanos correspondem a: 4.121 pessoas 

afetadas (entre 0 e 14 anos), 6.264 pessoas afetadas (entre 15 e 64 anos), 1.358 pessoas 

afetadas (acima de 65 anos) e 954 gestantes afetadas. O mesmo relatório não aponta danos 

materiais e nem danos ambientais de quaisquer naturezas, porém destaca que os prejuízos 

econômicos envolveram a agricultura com a perda de duas toneladas de 

grãos/cereais/leguminosas no valor de R$ 12.454,00 e três toneladas de horticultura no valor 
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de R$ 24.705,00, sendo contar com a perda nas atividades de piscicultura estimadas em 5 mil 

unidades no valor de R$ 50.000,00. 

 A tabela 15 apresenta as 137 comunidades rurais afetadas pela seca de 2010. 

 

Comunidades Rurais afetadas pela seca de 2010 

Nossa Senhora do Perpétuo Socorro Nova Missão 

Divino Espírito Santo Nova Jerusalém 

São Francisco das Chagas Nossa Senhora da Conceição 

Nossa Senhora Aparecida São Lázaro I (Veneza) e II 

Monte Ararate Menino Deus 

Nossa Senhora Aparecida II Galiléia 

Monte Camelo Nossa Senhora de Nazaré 

Cristo Salvador Lírio do Vale 

Cristo Única Esperança Paraíso São José  

Vila Sião Vale da Benção (Assembléia de Deus) 

Santo Antônio (Vila) Nova Canaã 

Fé em Deus (Vila União) Nossa Senhora de Fátima 

Nossa Senhora da Conceição Adventista do 7º Dia - Maranata 

Pentecostal Unida do Brasil Menino Jesus 

Cristo Rei Novo Esporte 

São Francisco de Canindé Nossa Senhora da Conceição (Bota Fogo) 

São Francisco de Assis Divino Espírito Santo (Sempre Viva) 

Cristo Ressuscitado Corpo de Cristo 

Nova Canaã (Assembléia de Deus) Batista N. Missão 

Bom Jesus (Grêmio) São Francisco (Vila) 

São Pedro (Vasco) São Francsico do Paroa 

São Luiz Gonzaga Assembléia de Deus 

Mirapininga São Lázaro 

Bom Jesus  Maranata  

São João dos Cordeiros Sagrado Coração de Jesus 

Divino Espírito Santo Batista Missionária (Novo Paraíso) 

São Francisco Rocha Eterna 

Nova Esperança Apóstolo Paulo 

Assembléia de Deus Nossa Senhora de Fátima 

Nossa Senhora de Nazaré Nossa Senhora do Perpétuo Socorro 

Fé em Deus (Vila União) Nova Vida 

Betel Assembléia de Deus 

São Pedro  Bom Jesus 

Nossa Senhora do Perpétuo Socorro São Tomé 

São João Batista Santo Antônio 

Vila Sião Nossa Senhora do Perpétuo Socorro 

Bom Jesus Nossa Senhora Aparecida 
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Nova Jerusalém São José 

Sementinha Santa Rosa 

13 de julho Santo Antônio 

São Geraldo Bom Pastor 

Santo Antônio Nossa Senhora do Perpétuo Socorro 

Cristã Assembléia de Deus São Francisco 

São Raimundo Nova Esperança (Sapucaia) 

Santa Isabel Nossa Senhora do Perpétuo Socorro (Rainha da Paz) 

Nossa Senhora do Perpétuo Socorro São Sebastião (Indígena Jatuarana) 

Bom Pastor (Assembléia de Deus) Santo Antônio 

São Sebastião Evangélica Monte Horebe 

Santa Luzia São Sebastião 

São José Nossa Senhora do Carmo 

Divino Espírito Santo São Francisco (Monte Cristo) 

Bom Pastor  Nossa Senhora do Rosário 

São Lázaro Jerusalém 

São Pedro Nossa Senhora Aparecida 

Monte Sinai Divino Espírito Santo (Águia) 

São Sebastião (Lago das Mulheres) Nossa Senhora de Nazaré (Bota Fogo) 

São José Operário (Lago do Boné) Boa Esperança 

União Santa Luzia e Imaculada 
Conceição 

São Paulo 

São João Batista Cristo Salvador 

Adventista do 7º Dia Evangélica Betânia 

Nova Canaã  São Francisco III 

Unida do Brasil Nova Esperança 

Nossa Senhora de Nazaré Monte Sião 

Nossa Senhora do Perpétuo Socorro São Francisco 

São Pedro (Vila) Nossa Senhora das Graças 

Corpo de Cristo Rosa de Saron II (Assembléia de Deus) 

São Sebastião Betel (Assembléia de Deus) 

São João Batista Rosa de Saron I 

Nova Canaã  

Tabela 15: Lista das comunidades rurais afetadas pela seca de 2010. 

Fonte: AVADAN, Defesa Civil. Org.: AGUIAR, D. G., 2012. 

 

Quanto aos prejuízos sociais relatados pelo AVADAN, 145 pessoas receberam 

instruções de prevenção, consistindo na distribuição de medicamentos contra as doenças de 

veiculação hídrica dada a diminuição dos níveis dos rios, quando a água tornou-se imprópria 

para o consumo próprio e para o uso doméstico. No setor educacional, 327 alunos foram 

prejudicados com a descida anormal das águas. Os alunos das escolas São Francisco do 
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Cururu, São João do Edna, José Augusto Queiroz, José de Melo Sobrinho e Ajuricaba tiveram 

a sua locomoção de alunos prejudicados.  
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CBR e regime hidrológico do Rio Solimões em Manacapuru 

 É sabido que os rios condicionam diversas atividades e as influenciam em sua 

intensificação ou amenização. Fez-se necessário no seguinte estudo entender como a CBR se 

comporta ao longo do ano hidrológico, e se seus produtos são ou não influenciado com a 

subida e descida das águas.  

 Em Manacapuru, a forte ligação com Manaus se evidencia. Através da construção da 

ponte sobre o Rio Negro, a ligação entre as duas cidades se intensificou e consequentemente 

estimulou a maior locomoção de bens e serviços. A perda de influência das balsas que faziam 

a travessia entre Manaus e Iranduba pelo Rio Negro estabeleceu novas espacialidades, 

acarretando um fluxo maior de veículos e pessoas através da rodovia Manuel Urbano que liga 

Manacapuru e Iranduba.  

 Desta forma, compreende-se que a economia local sofre influências. O período da 

coleta dos preços da CBR compreendeu de maio de 2011 a março de 2012 (período de 11 

meses), um período dividido em dois momentos: O antes e o depois da inauguração da ponte 

sobre o Rio Negro. Conforme demonstra o gráfico abaixo, apesar de não ter havido uma 

correlação entre a cota e o preço da CBR (preço de cesta básica por família – até 4 pessoas), 

houve uma queda no padrão do preço da CBR após o mês de outubro, fato que pode ser 

associado ao menor custo em deslocamento de produtos. O índice de correlação obtido foi de 

um pouco mais de 40%. 
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Figura 09: Gráfico de correlação entre o nível médio mensal do Rio Solimões e a CBR (preço por 
família) 

Fonte: Org.: AGUIAR, D. G., 2012.  

 

 Com o gráfico constatou-se que não há uma correlação evidente entre o regime 

hidrológico e a CBR, ou seja, em termos de preço total, por família, a CBR não é influenciada 

pelo regime do Rio Solimões. O mesmo constata-se para a análise da CBR por indivíduo na 

família. No figura 10, em setembro registra-se um aumento nos preços, retornando ao 

decréscimo no mês seguinte. Atinge novamente o pico em fevereiro e volta a diminuir no mês 

de março. 
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Figura 10: Gráfico de correlação entre o nível médio mensal do Rio Solimões e a CBR (preço por 

família) 

Fonte: Org.: AGUIAR, D. G., 2012. 

 

 O índice de correlação torna-se ainda menos confiável quando o gráfico de correlação 

indica apenas os valores dos preços dos produtos “in natura”, chegando a 32% (Gráfico 03). 

Desta forma, constata-se que o regime dos rios não influenciou na produção e 

comercialização dos produtos in natura, porém vale ressaltar que o peixe em especial detém 

um período do ano conhecido como Defeso.  O Defeso é o período em que a pesca de 

determinadas espécies de peixe são proibidas, e dentre essas espécies, duas são as espécies 

que estão inclusas na CBR: o Pacu e o Aruanã. A proibição de pesca é do dia 15/11 

prolongando-se até 15/03.  

 O detalhe mencionado influencia o resultado final, mas não é determinante, pois nos 

dias em que foram coletados os preços dos produtos, nem sempre todos os tipos de peixes 
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estavam disponíveis, dada a variação da frequência de consumidores no Mercado Municipal 

Azize Dibo Mussa em Manacapuru. 

 

 

Figura 11: Gráfico de correlação entre o nível médio mensal do Rio Solimões e os preços dos 
produtos in natura da CBR (preço por indivíduo). 

Fonte: AGUIAR, D. G., 2012.  
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CONCLUSÃO 

 Os eventos hidrológicos extremos que atingiram o município de Manacapuru nos 

referidos anos de estudo se mostraram impactantes o suficiente para alterar a dinâmica urbana 

e rural. De início, apenas a zona urbana seria o enfoque do estudo, porém com a abrangência 

dos fenômenos os impactos avaliados ultrapassaram nosso campo de abordagem, fazendo-se 

necessária uma referência maior. 

 As cheias de 2006 e 2009 e as secas de 2005 e 2010 trouxeram prejuízos econômicos e 

sociais de diversas ordens, atenuando a fragilidade das populações ribeirinhas e demonstrando 

que as políticas públicas devem voltar seus olhares para as ocorrências que vêm se 

apresentando de forma seqüencial. Cabe estar atento e mobilizar atitudes concretas e ao 

alcance dessas populações que em todos esses anos carecem de medidas mitigadoras. 

 Constatou-se que a zona rural é sempre a mais afetada, principalmente nos setores da 

educação, agrícola e de saúde. Na área da educação, grande parte das escolas ficam 

inoperantes tanto na cheia quanto nas secas, forçando os alunos e professores a suspenderem 

as aulas. No setor agrícola, as perdas foram relevantes em várias culturas. E na área da saúde, 

atendimentos efetuados registraram ocorrências por doenças de veiculação hídrica, apontando 

para um elemento importante que deve ser importante em termos de distribuição e qualidade. 

 A CBR, como uma proposta de cesta básica diferenciada do DIEESE, trouxe uma 

possibilidade de envolver dados econômicos com dados hidrológicos abarcando 

especificidades da região em sua essência. Uma correlação positiva esperada não foi 

alcançada, possivelmente por estar associada à mudanças nas espacialidades decorrentes da 

implantação da Ponte sobre o Rio Negro e a integração de Manacapuru à Manaus, integrado-a 

de forma concreta à região metropolitana de Manaus. 

 Por fim, acrescenta-se que seja necessário um maior aprofundamento de temas e 

pesquisas envolvendo os rios e as cidades na Amazônia. Com ocorrências de eventos 
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extremos cada vez mais latentes na nossa realidade, tem-se que buscar mecanismos que 

forneçam a base para o melhor aproveitamento dos potenciais econômicos e sociais regionais 

e um melhor aproveitamento dos recursos hídricos. 
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