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RESUMO 

Os estudos sobre bacias hidrográficas crescem a cada ano, vários pesquisadores adotam esta célula 
de análise ambiental (recorte espacial) para desenvolverem estudos. A bacia hidrográfica é um sistema 
que compreende um volume de materiais, predominantemente sólidos e líquidos, próximo à superfície 
terrestre, delimitado interna e externamente por todos os processos que, a partir do fornecimento de 
água pela atmosfera, interferem no fluxo de matéria e de energia de um rio ou rede de canais fluviais, 
onde estes elementos físicos interagem com o social. Nosso objetivo neste trabalho, além da coleta 
dos dados de cota das séries históricas de máxima e mínima do rio Solimões, é também analisar as 
cotas máximas e mínimas da estação fluviométrica de Manacapuru no período de 1972 a 2011, bem 
como a carga de sedimentos nos anos de 1972-2011 e criar cotagramas para análise do 
comportamento histórico das cheias e mínimas do Rio Solimões e identificar a variabilidade das cotas 
do rio Solimões. Utilizamos no primeiro momento da pesquisa levantamentos bibliográficos referentes à 
temática e sobre a área de estudo, bem como material cartográfico: mapas temáticos e imagens de 
satélite para. Os dados coletados foram da Agência Nacional de Águas - ANA que realiza o 
monitoramento hidrometeorológico. Este serviço é encontrado no site oficial da ANA - disponível na 
internet via http://www.ana.gov.br. As estações fornecem dados de chuva em mm, de nível cota em cm 
e de vazão em m³/s. A estação fluviométrica escolhida para desenvolver este estudo foi a de 
Manacapuru/1410000 que está localizada na bacia Amazônica, sub-bacia do Rio Solimões, onde a 
coleta de dados nesta estação começou no ano de 1972. O estudo coletou os dados da ANA referente 
aos anos de 1972 a 2011 para os dados referentes à carga de sedimentos e 1971-2012 para a análise 
da variabilidade do regime fluvial. Os estudos hidrológicos ganham confiabilidade nas estações 
hidrológicas com 20 anos, ou mais, de dados acumulados (série histórica consolidada). As 
contribuições deste trabalho procuram entender todo este funcionamento hidrológico, que tanto 
modifica a geomorfologia de uma seção de um canal, devemos também destacar que esta dinâmica 
também influência a vida do ribeirinho. É nesse ambiente dinâmico e sazonal que o homem da várzea 
se estabeleceu desenvolvendo cultivos e práticas agrícolas que permitem a sua permanência no 
ambiente de várzea, mesmo enfrentando os efeitos da dinâmica fluvial que ocorre com frequência; a 
enchente, cheia, vazante e seca, que contribuem para a construção e modificação da paisagem de 
várzea. 
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1. INTRODUÇÃO. 

 

 Os estudos sobre bacias hidrográficas crescem a cada ano, vários pesquisadores adotam esta 
célula de análise ambiental (recorte espacial) para desenvolverem seus estudos.  A bacia hidrográfica é 
um sistema que compreende um volume de materiais, predominantemente sólidos e líquidos, próximo 
à superfície terrestre, delimitado interna e externamente por todos os processos que, a partir do 
fornecimento de água pela atmosfera, interferem no fluxo de matéria e de energia de um rio ou rede de 
canais fluviais, onde estes elementos físicos interagem com o social. A bacia Amazônica abrange uma 
área de drenagem de 6.112.000 km2, está localizada entre os paralelos 5° de latitude norte (rio Cotigo, 
Brasil) e 20° de latitude sul (rio Parapeti, Bolivia), e entre os meridianos de 48° (rio Pará, Brasil) e 79° 
(rio Chamaya, Peru) de longitude oeste (Compreendendo sete países da América do Sul: Brasil (63%), 
Peru (16%), Bolívia (12%), Colômbia (5,6%), Equador (2,4%), Venezuela (0,7%) e Guiana (0,2%) 
(Figura 01). 
 Sendo limitada, a norte pelo Escudo das Guianas, enquanto, ao sul pelo Escudo Brasileiro, 
ambos correspondem a 44% da bacia; a oeste e sudoeste, pela Cordilheira dos Andes, representando 
12% da bacia e entre os Escudos e a cordilheira dos Andes estende-se a Planície Amazônica que 
limitando-se a leste e sudeste pelo oceano Atlântico, abrangendo 45% da bacia (Molinier et al., 1994 e 
1995; Guyot et al., 1999). Sendo a maior bacia em extensão e volume de água, toda esta imensidão de 
volume de água deve-se aos altos índices pluviométricos que ocorre nesta região, sendo as 
precipitações o principal sistema dominante. Esta bacia é constituída pelo rio Amazonas, seus 
tributários e os inúmeros lagos de várzea que interagem com os rios. As flutuações no nível da água 
são uma importante função de força que dirige o funcionamento ecológico do sistema. Durante o 
período de nível alto dos rios, todo o sistema sofre inundação. 
 Os rios e a várzea do Amazonas constituem um complexo de canais, rios, lagos, ilhas, 
depressões, permanentemente modificadas pela sedimentação e transporte de sólidos em suspensão, 
influenciando também a sucessão da vegetação terrestre pela constante modificação, remoção e 
deposição de material nos solos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: A bacia Amazônica, seu arcabouço estrutural: Andes, Escudos e a Planície Fluvial com seus grandes rios em 
destaque. Fonte: Adaptado de Filizola (2003) pelos autores Santos& Matos, 2012. 



2. A BACIA AMAZÔNICA. 

O rio Amazonas - com 6.515 km de extensão, tem mais de sete mil afluentes. É o segundo do 
planeta em comprimento e o primeiro em vazão de água, 200 mil m³ por segundo. Nasce no planalto de 
La Raya, no Perú, com o nome de Vilcanota, e ao longo de seu percurso recebe ainda os nomes de 
Ucaiali, Urubanda e Marañon. 

No Brasil recebe primeiramente o nome de Solimões, e, a partir da confluência com o rio 
Negro, próximo à cidade de Manaus, capital do Amazonas passa a ser chamado de rio Amazonas. O 
rio Negro é o principal tributário do rio Solimões-Amazonas (Rio Amazonas) e da sua confluência com o 
Solimões até as cabeceiras tem um comprimento de 1.500 km. 

Com toda esta dimensão se faz necessário cada vez mais desenvolver estudos sobres os rios 
desta bacia hidrográfica, para que se entenda o comportamento hidrológico deste sistema fluvial, vale 
ressaltar a existência de estudos sobre este sistema que trouxeram um avanço significativo para 
entender a dinâmica da bacia hidrográfica Amazônica.  

Para compreender a dinâmica hidrológica de um rio se faz necessário analisar as seguintes 
variáveis: vazão, índice pluviométricos, carga de sedimentos e cotas máximas e mínimas. Este trabalho 
irá analisar as séries históricas de cheia e vazante, e a variabilidade destes dados. O estudo sobre as 
cheias abrange a análise das frequências relacionadas com os débitos mais elevados que anualmente 
ocorrem em determinada seção transversal. 

No presente trabalho, o designativo de cheia refere-se ao maior débito diário que ocorre em 
cada ano, independente de causar ou não inundações. Cada cheia, portanto, representa um evento 
anual. A análise das cheias está inserida nos estudos dos eventos raros, de alta magnitude e baixa 
frequência, e diversas técnicas analíticas são utilizadas. (CHRISTOFOLETTI,1981). 

 Não somente os dados das cotas máximas servem para análise do comportamento hidrológico 
de um rio, mas as vazantes (cotas mínimas) também devem ser levadas em consideração para 
entender o funcionamento do rio e ter dados para que haja a análise da amplitude de variabilidade de 
um curso d’água, em especial na bacia Amazônica, que possui esta característica marcada nos seu 
regime hidrológico que tanto influência os seus rios e as sociedades que vivem desta dinâmica das 
águas, que tiram seu sustento, lazer e locomoção e desempenham atividades econômicas que 
possibilitam a permanência desses grupos nos diversos ambientes encontrados no Amazonas, 
principalmente o ambiente de várzea, pois recebe anualmente concomitante às inundações periódicas 
os sedimentos transportados desde as regiões Andinas. 

Enfatizando que o comportamento hidrológico da bacia Amazônica das cheias e de suas 
vazantes são lento, com isto facilita o observador (pesquisador) identificar o regime fluvial desta bacia. 
O monitoramento mostra-se de grande importância pelo fato do conhecimento do comportamento 
hidrológico dos rios e no sentido de dotar as autoridades e a população, de um quadro geral sobre o 
comportamento das cheias e vazante na região, cuja grande extensão territorial determina períodos 
diferenciados de evolução do fenômeno.  

O Serviço Geológico do Brasil monitora e divulga os alertas dos eventos hidrológicos, 
minimizando especulações e ações precipitadas por parte das autoridades e garantindo maior 
tranquilidade e segurança nas tomadas de decisão no âmbito da Defesa civil. (Serviço Geológico do 
Brasil /CPRM, 2010). 

 As dificuldades encontradas ao estudar os rios da Amazônia podem ser destacadas pelos 
seguintes fatores: o primeiro relacionado à extensão da bacia Amazônica já mencionada anteriormente, 
segundo a uma rede coletora de dados hidrológicos/sedimentométricos ainda insuficiente e as que 
existem em sua maioria não encontram totalmente estruturados na região, o que impossibilita uma 
identificação mais precisa dos eventos de águas altas (cheias) e águas baixas (vazante). 

 O terceiro fator é o número de pesquisadores que estão trabalhando com estes estudos são 
insignificantes ao tratar da dimensão da bacia Amazônica. Estes fatores mencionados dificultam o 



conhecimento do comportamento da bacia hidrográfica amazônica em escala de análise de grandeza 
de detalhes. 

Este estudo de caso desenvolveu sua análise por meio de gradiente linimétrico. Este método 
permitirá um comparativo de dados das séries históricas referente à estação Manacapuru. A 
apreciação dos dados foi realizada a partir da base dos dados hidrológicos de cotas fluviométricas da 
estação de Manacapuru/AM (141000) referente aos anos 1972 a 2011, proveniente da rede 
hidrometeorológica de responsabilidade da ANA (Agência Nacional de Águas). 

Esta estação fluviométrica está em funcionamento desde 1972, assim só é possível fazer uma 
analise hidrológica utilizando a partir deste ano com esta metodologia proposta por esse estudo, mas 
segundo alguns autores como Filizola (2002) estes dados já são de grande relevância para 
desenvolver estudos desta natureza. 

Acredita-se que com este estudo poderemos entender o comportamento das cheias e vazantes 
do rio Solimões referente à seção de Manacapuru/AM, com isto agregar mais informações sobre a 
dinâmica do rio Solimões. Além de fornecer subsídios para que pesquisadores utilizem estes dados 
para fazerem prognósticos sobre eventos críticos seja de cheias ou vazantes. Segundo Filizola et al 
(2002) os dados hidrológicos diários podem ser analisados, segundo os diferentes regimes, visando 
também a elaboração de cenários quanto à evolução dos níveis na região Amazônica brasileira.  

Esse estudo pode ser realizado através de uma simples sobreposição, em gráfico, das curvas 
dos níveis diários alcançados pelos rios numa determinada estação em anos anteriores, com a curva 
dos níveis do ano em curso. Após a sobreposição, são selecionados, das séries dos anos anteriores, 
os períodos com maior semelhança em relação ao ano em curso. 

Este monitoramento tem êxito, pois as cheias apresentam um longo tempo de percurso, devido 
ao gigantesco tamanho da bacia hidrográfica e a pequena declividade observada nos leitos dos seus 
principais corpos d’águas. Isto facilita a sua previsibilidade com vários dias de antecedência. O trabalho 
também fez uma síntese quanto ao histórico dos níveis alcançados nos principais eventos de cheias e 
secas do rio Solimões na seção de Manacapuru. 

 
 

3. LOCALIZAÇÃO DE ÁREA DE ESTUDO. 

O rio Solimões começa no Peru, na confluência dos Rios Ucayali e Maranõn. Entra no Brasil, 
no município de Tabatinga, recebe o nome de Solimões. Tem como afluentes da margem direita os 
Rios Javari, Jutaí, Juruá e Purus na margem esquerda os Rios Içá e Japurá e percorre as cidades de 
São Paulo de Olivença, Amaturá, Santo Antonio do Içá, Tonantins, Fonte Boa, Tefé, Coari, Codajás, 
Anamã, Anoni, Manacapuru, totalizando aproximadamente mil e setecentos quilômetros até chegar a 
Manaus, onde ao encontrar o Rio Negro, recebe o nome de Rio Amazonas. Ele é importante para o 
Norte porque é fonte de alimento, transporte, comércio, pesquisa cientifica e lazer. A área de estudo 
delimitada para esta pesquisa corresponde ao trecho do rio Solimões entre a cidade de Manacapuru e 
a foz do rio Negro, próximo à cidade de Manaus, conforme a figura 2.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Localização do segmento do rio Solimões em estudo. Fonte: (Marinho&Melo, 2009). 

Topograficamente a área se caracteriza por apresentar pequena variação altimétrica, com 
cotas que apresentam entre 50 e 100m na porção norte/nordeste e entre 25 e 50m nas partes sul e 
oeste, nas quais se inclui a planície de inundação do rio Solimões. O relevo é constituído, além das 
planícies fluviais e fluviolacustres, por modelados de dissecação em topos convexos, com densidade 
de drenagem muito fina e aprofundamento de drenagem muito fraco, e em topos tabulares, com 
densidade de drenagem fina a média e aprofundamento de drenagem muito fraco a fraco (Projeto 
RADAMBRASIL, 1978). 

Quanto aos aspectos geológicos, são encontradas aluviões fluviais holocênicos nas faixas de 
planície, enquanto nas áreas dissecadas verificam-se os sedimentos terciário-quaternários da 
Formação Solimões e os sedimentos cretáceos da Formação Álter do Chão [Projeto RADAMBRASIL 
(op. cit.)]. 

Os solos existentes nas áreas de planície são os Solos Aluviais eutróficos e os Gleissolos 
eutrófico e álico. Na área de dissecação em interflúvios tabulares elaborados sobre os sedimentos 
cretáceos encontra-se o Latossolo Amarelo álico, ao passo que no trecho correspondente aos 
dissecados em sedimentos pliopleistocênicos verificam-se o Plintossolo álico nos topos tabulares e o 
Podzólico Vermelho-Amarelo álico nos topos convexos [Projeto RADAMBRASIL (op. cit.)]. 

A cobertura vegetal compõe-se principalmente pela Floresta Ombrófila densa nos dissecados 
em topos tabulares e pelo Contato Floresta Ombrófila densa Aluvial/Formações Pioneiras nas áreas de 
planícies fluviais e fluviolacustres. Nos topos convexos o predomínio é da Vegetação Secundária com 
palmeiras, enquanto que na faixa de planície entre os rios Solimões e Negro verifica-se a Vegetação 
Secundária sem palmeiras, em ambos os casos associadas a atividades agropecuárias. [Projeto 
RADAMBRASIL (op. cit.)]. 

3.1. A origem do nome rio Solimões. 

O Solimões recebe esse nome devido aos povos que habitavam as suas margens e foram 
descritos pelos primeiros cronistas espanhóis e portugueses no século XVI. Em suas margens, entre os 



atuais municípios de Coari e Anamã, havia as tribos dos Yurimáguas. Esses mesmos povos receberam 
diversas variações ao longo dos séculos e cada cronista os nomeava de forma diferente como: 
Joriman, Sorimões e Sorimão. As derivações de Sorimões e Solimões vem da palavra Solimum do 
latim em referência ao veneno utilizado nas pontas das flechas e dardos daqueles povos. Por ser uma 
das sociedades mais belicosas do Rio Solimões, teve seu destaque nas pontas de flechas 
envenenadas, dando origem ao nome do Rio. 

4.0. Objetivo. 

4.1. Analisar as cotas máximas e mínimas da estação fluviométrica de Manacapuru no período de 1972 
a 2011. 
4.2. Coletar os dados de cota das series históricas de máxima e mínima do rio Solimões. 
4.3. Criar cotagramas para análise do comportamento histórico das cheias e mínimas do Rio Solimões 
e identificar a variabilidade das cotas do rio Solimões.   

5.0. Metodologia. 

No primeiro momento da pesquisa foram feitos os levantamentos bibliográficos referentes à 
temática da pesquisa e área de estudo e levantamento de material cartográfico, como: mapas 
temáticos, cartas e de imagens de satélite para localização. Este estudo de caso desenvolveu sua análise 

por meio de gradiente linimétrico. Para compor a base de dados desta pesquisa os dados coletados foram 
da Agência Nacional de Águas - ANA que realiza o monitoramento hidrometeorológico. 

Este serviço é encontrado no próprio site oficial da ANA - disponível na internet via 
http://www.ana.gov.br. As estações fornecem dados de chuva em mm, de nível cota em cm e de vazão 
em m³/s. A estação fluviométrica escolhida para desenvolver este estudo foi a de Manacapuru/ 
1410000 (ver figura 03), que está localizada na bacia Amazônica, sub-bacia do Rio Solimões, o rio 
referente aos dados é o rio Solimões/Amazonas, a área de drenagem corresponde a 2.147.740 km², a 
coleta de dados nesta estação começou no ano de 1972. O estudo coletou os dados da ANA referente 
aos anos de 1972 a 2011. 

De acordo Filizola et. al (2006) os estudos hidrológicos ganha confiabilidade nas estações 
hidrológicas com 20 anos, ou mais, de dados acumulados (série histórica consolidada). Estes dados 
foram tabulados e criados cotagramas para analisar as cotas máximas e mínimas e como se 
desenvolveu durante estes 40 anos, assim fazendo inferências sobre a dinâmica do rio Solimões na 
seção de estudo e uma analise histórica.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 03: Localização da estação de Manacapuru. Fonte: Agência Nacional das Águas (ANA, 2012). 

http://www.ana.gov.br/


6. REFERENCIAL TEÓRICO. 

Principais estudos sobre regimes hidrológicos da bacia Amazônica brasileira foram abordado 
por Molinier et.al (1995) que definiu os regimes hidrológicos na bacia Amazônica  tomando por base e 
adaptando à Amazônia,uma classificação francesa ditada por Jean Rodier(1964) para os rios africanos. 
Assim, afirmou que existe para a Amazônia brasileira 4 tipos principais de regimes hidrológicos:  

1) O regime tropical austral, com um só pico de cheia,normalmente acontecendo no primeiro 
semestre do ano calendário e o período de seca ocorrendo em meados do segundo semestre do ano 
calendário.Esse regime é representado pelos rios originários do hemisfério sul, como o Purus, o 
Madeira e seus afluentes, o Xingu e o Tapajós; 

 2) O regime tropical boreal (rio Branco em particular) com um pico de cheia bem marcado no 
segundo semestre do ano civil e o período de seca em torno na metade do primeiro semestre do ano 
civil;  

3) O regime equatorial, representado pelo rio Negro e também pelos rios Içá e Japurá, nos quais o 
pico de cheia é mais acentuado no meio do ano, sendo que por vezes observa-se até dois picos de 
máxima no ano.Nesses rios o período de seca se observa na primeira metade do ano civil;  

4) O regime equatorial alterado representado pelo Amazonas,sofrendo a influência dos três 
regimes já citados anteriormente, com as cheias entre maio e junho e o período de secas entre outubro 
e novembro. 

Conforme Molinier et al (1995)  apud Filizola et .al (2002)  os primeiros estudos levam a crer 
que os eventos de cheias e secas se intensificam e se tornam realmente críticos à medida que ocorre 
maior sobreposição entre períodos específicos dos diferentes regimes numa determinada área da 
bacia. Ou seja, quando os períodos de cheia dos regimes1 e 3 (acima) se aproximam, há uma 
tendência a uma grande cheia em localidades da Amazônica central, por exemplo. 

Assim, quando a coincidência de períodos de ocorrência abrange mais de 2regimes, os 
eventos tendem a ter tempo de recorrência maior e serem ainda mais intensos. Ou ainda, podem variar 
sua intensidade de acordo coma persistência do período de coincidência entre os diferentes regimes. 

 Segundo Filizola et.al  (2002)  em seus estudos sobre a variabilidade das águas na bacia 
amazônica,  caracterizou  da seguinte forma em  referencia aos anos de 1970 a 1996.A amplitude das 
variações de cotas (diferença entre as cotas máximas e mínimas) foi estudada para o conjunto da 
bacia.  

Os resultados obtidos mostraram que essa amplitude varia de 2 à 18 m ao curso do ciclo 
hidrológico. Os valores mínimos (de 2 a 4 m) são observados nas cabeceiras, nos rios que drenam os 
escudos (rios Branco, Jari, Xingu, Tapajós e Guaporé), as máximas (de 15 a 18 m) foram registradas 
nos trechos inferiores dos rios Juruá, Purus e Madeira. Sobre o rio Solimões - Amazonas, essas 
amplitudes variam de 12 m (Teresina, próximo à fronteira Peru - Brasil) até 15 m (Manacapuru, próximo 
a Manaus), para depois ir baixando regularmente para 8 m em Óbidos e finalmente 3 m em Macapá 
(próximo à foz do Amazonas).  

No estudo da variabilidade sazonal dessas séries de cotas e na comparação dos diferentes 
tributários, os autores escolheram o ano de 1985, ano considerado hidrologicamente normal. Sobre o 
rio Solimões-Amazonas, a estação de Teresina (983.160 km2) apresentou um hidrograma plurimodal, 
característico de um regime equatorial, com um primeiro pico em dezembro – janeiro, e um segundo 
mais importante em abril – junho. 

Mais para jusante, na estação de Manacapuru (2.147.740 km2), (estação de análise também 
deste estudo), o hidrograma é um pouco mais regular, com um pico de cheia, máximo de maio a 
agosto, ainda assim um pequeno pico de cheia precoce, também é observado em Janeiro –Fevereiro.  

 
 
 
 
 



6.1. Sobre as cotas fluviométricas: 
 
Segundo Martins (1976) apud Muniz e Filizola (2012) o nível da água ou cota fluviométrica é 

representado convencionalmente pela letra H “é altura da atingida da água na seção em relação a uma 
determinada referência. Pode ser um valor instantâneo ou a média em um determinado intervalo de 
tempo (dia, mês, ano)”. Convencionalmente são medidas em cm. 

 Segundo Santos (2001) apud Muniz e Filizola (2012) mede-se o nível da água por meio de 
linímetros, mais comumente chamados de réguas linimétricas e linígrafos. Uma régua linimétrica nada 
mais é do que uma escala graduada, de madeira, de metal ou mesmo pintada sobre uma superfície 
vertical de concreto. 

O autor afirma que as desvantagens é a facilidade com que o observador, em geral pessoa de 
pouca instrução, pode cometer enganos na leitura devido às dificuldades, na leitura durante as cheias, 
ou por problemas causados pelo impacto das águas em alta velocidade contra o suporte. Portanto, 
existe a necessidade de instalar junto à régua duas ou mais referências de nível (RN), para permitir a 
reinstalação na mesma cota, na eventualidade de os lances terem sido destruídos por enchente ou ato 
de vandalismo. As referências de nível são geralmente de concreto enterrados na proximidade das 
réguas. 

 A pesquisa utilizou os estudos de Marinho et. al ( 2009), pois os autores trabalharam a análise 
multitemporal da geomorfologia fluvial do rio Solimões entre dois períodos hidrológicos (cheia de 1999 
e a vazante 2005). Caracterizando o sistema hidrológico, geológico, geomorfológico da seção de 
Manacapuru, assim encontramos também subsídios para realização deste trabalho. 

 O Serviço Geológico Brasileiro divulga relatórios de cheias e vazante a cada ano, este trabalho 
também utilizou esta referencia para entender o funcionamento da dinâmica do rio 
Solimões/Amazonas, os relatórios estão disponibilizados na web, este material muito auxilia aos 
estudos hidrológicos. O objetivo destes relatórios é divulga o comportamento das cheias e vazantes de 
cada ano, com isto informando para a sociedade. 

7.0 RESULTADOS E DISCUSSÕES. 

As maiores cotas do rio Solimões na seção deste estudo foram três, a maior cota ocorreu no 
ano de 2009 que chegou a 2046 cm superando a de 1999, a segunda cota máxima foi no ano de 1999 
teve seu registro em 2003 cm e a terceira maior cota foi em 1976, com o valor de 1999 cm, todos estes 
picos de cheias ocorreram no mês de junho. A cheia mínima histórica desta série deu-se em 1992, com 
o valor de 1623 cm.  (Gráfico 01) 

As analises demonstraram que o processo de cheia nesta seção começa no mês abril e no 
mês de junho tem seu pico de águas altas. Vale ressaltar que neste ano (2012) a serie histórica possa 
ter registrado a maior cheia do Solimões nesta seção, a CPRM divulgou na imprensa que no mês de 
maio a cota máxima era de 2044 cm (CPRM, 2012), com isto faltava apenas três cm para superar a 
cheia de 2009, pelas analises feitas e nos estudos realizados sabemos que o pico de cota máxima 
ocorre em Junho, como esta pesquisa não teve acesso aos dados das cotas máximas de 2012 
disponibilizadas pela ANA esta cota não entrou na analise deste estudo, mas quando a ANA 
disponibilizar estes dados, este estudo ampliará sua analise e constatará ou não se a cheia de 2012 foi 
a maior da serie histórica desta seção.   

Com estas informações, a pesquisa verificou que os eventos de cheias extremas diminuíram 
em tempo de recorrência e ampliaram suas intensidades, vista que a última cheia foi registrada em 
2009, com a diferencia de apenas de 3 anos .Este fenômeno (cheia extrema) traz vários prejuízos, 
como a queda de produção agrícola e até mesmo perda de 100% da produção de banana, mamão 
macaxeira, etc.. , perda de bens materiais e até mesmo de vida. 

Segundo a Defesa Civil em nota ao um jornal local no dia 16 de maio de 2012 informou que 
dos 62 municípios do estado do Amazonas, 52 decretaram estado de emergência e dois estavam em 
situação de calamidade. 



Ainda nesta reportagem o superintendente da CPRM, Marco Antônio Oliveira, explicou que a 
cheia se deu de forma antecipada devido às chuvas que caíram antes do período previsto, e que o rio 
Tapajós esteja represando o Amazonas, pois o Tapajós teve uma grande cheia, represando o rio Negro 
e o Solimões, afetando Itacoatiara, Manaus e Manacapuru. (A CRITICA, 2012). 

Na tabela 1 referente a características históricas desta seção, aponta que a cota máxima 
absoluta se deu no dia 29 de junho no valor de 20,46m. A mínima absoluta no valor de 4,46m, a média 
anual da cota máxima 18,59 e a media anual da cota mínima 8,55m.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 04. Cotagrama das cheias do rio Solimões, Manacapuru/AM (1972 a 2011). Fonte: ANA, 2012. Elaboração: Santos, 

2012. 

 

1.Tabela.Estação fluviométrica de Manacapuru/AM – Características Históricas (1972 a 2011). 

Parâmetros característicos Cheia (M) 

Máxima absoluta (29 de junho de 2009) 20,46 

Mínima absoluta (01 de novembro de 2010) 4,46 

Média anual da cota máxima 18,59 

Média anual da cota mínima 8,55 

Fonte: ANA, 2012. Elaboração: Fabiana dos Santos, 2012. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Figura 05: Cotagrama da média mensal dos valores máximos do rio Solimões, Manacapuru/AM (1972 a 2011). Fonte: ANA, 
2012. Elaborador: Santos, 2012. 

No período de 1972 a 2011, a menor cota registrada na estação de Manacapuru ocorreu no dia 
01/11/2010, cujo valor foi de 446 cm, superado a de 1991 que atingiu 467 cm e a terceira maior 
vazante ocorreu em 1997, no dia 01/11/1997 quando o nível chegou a 495 cm. Sendo a vazante de 
2005 no valor de 508 cm, a pesquisa tinha como hipótese que a segunda menor cota registrada era do 
ano de 2005, mas os dados mostraram ao contrário (Figura 06). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 06: Cotagrama dos valores mínimo do rio Solimões, Manacapuru/AM (1972 a 2011). Fonte: ANA, 2012. Elaboração: 

Santos, 2012. 



É preciso também acompanhar a dinâmica das vazantes visto que a população mais afetada é 
formada por comunidades isoladas situadas às margens de lagos, paranás e de canais (“furos”) que 
ligam os grandes rios aos lagos da planície de inundação e em caso de nível muito baixo das águas, 
estes canais podem secar, impedindo o acesso fluvial às comunidades. 

No caso da maioria das sedes municipais, por se localizarem as margens dos rios, não ficam 
isoladas em vazantes extremas, porém o abastecimento de alimentos e combustíveis torna-se mais 
difícil, devido às condições de navegabilidade em situação de águas baixas, o que obriga as 
embarcações a navegar com carga incompleta e apenas durante o dia, demandando maior tempo de 
deslocamento para evitar o risco de acidentes, como o encalhe em bancos de areia, além de onerar o 
custo dos insumos. (CPRM, vazante, 2010). 

Ainda na análise dos dados buscou identificar a amplitude desta seção (diferença da maior 
cota pela menor). Os resultados obtidos mostram que amplitude desta seção é de 10,0m. Além de 
entender todo este funcionamento hidrológico, que tanto modifica a geomorfologia de uma seção de 
um canal, devemos também destacar que esta dinâmica também influência a vida do ribeirinho. 

É nesse ambiente dinâmico e sazonal que o homem da várzea se estabeleceu desenvolvendo 
cultivos e práticas agrícolas que permitem a sua permanência no ambiente de várzea, mesmo 
enfrentando os efeitos da dinâmica fluvial que ocorre com frequência; a enchente, cheia, vazante e 
seca, que contribuem para a construção e modificação da paisagem de várzea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 07: Cotagrama média mensal dos valores mínimo do rio Solimões, Manacapuru/AM (1972 a 2011). Fonte: ANA, 
2012. Elaboração: Santos, 2012. 

 

 

 

 

 

 

 



Este estudo identificou que nos anos de 2006 os dados dos meses de junho e julho não estão 
lançados causando uma lacuna nesta série. Além da ausência de dados, as maiorias dos dados não 
foram consistidos desde ano 2000. Com isso constata-se que ainda é preciso a avançar muito referente 
aos dados hidrológicos das estações fluviométricas. Além destes entraves para análise, a pesquisa 
encontrou dificuldades para baixar os dados e organizá-los. 

Os resultados obtidos no estudo de caso mostram que a deposição da carga de sedimentos 
ocorre na margem côncava e também na convexa. Na margem côncava ocorre durante a enchente e 
cheia, quando a planície é inundada. De acordo com as observações em campo os resultados do 
trabalho mostram a deposição nessa margem ocorre quando o fluxo do rio “ultrapassa as margens do 
canal” Crhistofoletti (1981). 

A maior carga de deposição de sedimentos ocorre na margem convexa, onde a correnteza do 
rio é menor possibilitando a deposição dos sedimentos que são removidos da margem côncava. Na 
margem convexa ocorre independente de o rio estar cheio ou não, tendo em vista que a correnteza é 
menor nesta margem, ocorrendo dessa maneira a deposição de sedimentos. As áreas de depósitos da 
carga de sedimentos em suspensão são aproveitadas para o cultivo agrícola pela população que habita 
as faixas marginais inundáveis. Toda essa dinâmica está inserida no cotidiano da população ribeirinha 
que vê a ocorrência de fenômenos como a cheia, por exemplo, a oportunidade de ter suas terras 
fertilizadas por essas cargas de sedimentos que o rio carrega e deposita ao longo do seu trajeto. 

Essas deposições de cargas de sedimentos alteram a configuração da paisagem de várzea, 
onde podemos observar o surgimento de micromeios na várzea. De acordo com Novo (2008) “o 
aparecimento de depósitos de canal pode expressar a considerável diminuição da competência do rio 
Solimões, resultado da redução da velocidade do rio que, por sua vez, mantém dependência de dois 
fatores; as propriedades físico-químicas da água e dinâmica do nível do rio”. Há também uma 
colaboração muito importante nessa atividade do transporte da carga de sedimentos, a fertilização do 
solo de várzea pelo processo de deposição dessa carga de sedimento. Abaixo estão relacionados os 
resultados montados em gráficos da pesquisa no site da ANA (Agência Nacional de Águas), por meio 
do qual foi possível a coleta de dados, ainda que com dificuldades para carregar o site, mas foi possível 
pegar os dados correspondentes à concentração de sedimentos em suspensão em um recorte 
temporal de 1991-2011 na estação de Manacapuru. 

Todavia, a área de abrangência da atividade do rio não se limita apenas à essa estação, por 
conta disso, neste trabalho será feita uma relação entre a carga de sedimentos em suspensão e a sua 
deposição, que ocorre nas faixas marginais ao longo do rio Solimões, incluindo a Ilha do Careiro.  Os 
gráficos mostram a quantidade de carga de sedimentos, evidenciando a quantidade máxima e a 
mínima da carga de sedimentos no rio Solimões de acordo com dados da estação originários da rede 
hidrometeorológica sob a responsabilidade da ANA (Agência Nacional de Águas). Os resultados 
mostraram que as maiores concentrações da carga de sedimentos estão nos anos 1994, 2001, 2003, 
2008, e principalmente o ano de 2010, vale lembrar que foram selecionadas para demonstração as 
concentrações acima de 200. Nestes anos foi verificada a carga máxima e mínima de sedimentos para 
o rio Solimões no mesmo recorte temporal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Na busca de compreender essa dinâmica foi realizado  o confronto entre os dois gráficos 

relacionando ambas as cargas de sedimentos, e foi verificado que as cargas menores de sedimentos 
ocorreram, de acordo com os dados dos anos relacionados: 1992, 1996, 1998, 2006, 2007 e 2011, 
ressaltando que essa escolha foi baseada com cargas de sedimentos inferiores a 30. Portanto, temos 
para os anos citados os meses de novembro em 1992, julho em 1996, agosto em 1998, julho em 2006, 
e agosto em 2007 e 2011.  

Com exceção dos meses de julho, onde as águas recuam os meses de agosto são meses de 
vazante. Em 1992 a cota mínima era de 835, em 1996: 941, em 1998: 557, em 2006: 748, em 2007: 
808 e em 2011: 697, dados de acordo com o gráfico da série anual entre 1991-2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte dos dados: Agencia Nacional de Águas. Organização: MATOS, J.A. 2012. 

 

Carga máxima de sedimentos nos anos 1991-2011

226,29

125 136
167 154 154

224
183

216
167 153 145

86

220
159

1290

184

109,14
155,6

91,27

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

Jan.

1991

Mai.

1992

Fev.

1993

Mai.

1994

Dez.

1996

Fev.

1997

Fev.

1998

Fev.

1999

Fev.

2000

Fev.

2001

Fev.

2002

Fev.

2003

Nov.

2004

Fev.

2005

Dez.

2006

Jun.

2007

Fev.

2008

Dez.

2009

Dez.

2010

Fev.

2011

Carga máxima de sedimentos



8.0. Considerações Finais. 

Este trabalho identificou as maiores e menores cotas da seção do rio Solimões/Manacapuru, 
onde pôde identificar que a maior cota deu-se no ano de 2009, com o valor de 2046 cm, mas também 
abriu uma ressalva nesta análise, pois se acredita que a cota máxima deu-se em 2012, já que no mês 
de maio e 2012 a cota máxima estava 2044 cm faltando apenas três cm para ultrapassar a maior 
máxima registrada nesta seção (CPRM, 2012). 

Com isto poderemos fazer inferência que neste ano (2012) houve a maior cheia desta seção, 
mas como a pesquisa não teve acesso a esta informação, pois a ANA (Agencia Nacional das Águas) 
ainda não havia disponibilizado as cotas do rio Solimões deste ano e a observação deste trabalho 
usa o banco de dados da ANA, a pesquisa ficou impossibilitada de agregar estes dados nos seus 
estudos. Este estudo ampliará suas discussões quando houver a publicação das cotas de 2012.  

Destaca-se também que a segunda maior vazante nesta seção não foi a do ano de 2005, mas 
sim a referente ao ano de 1997 onde foi registrada a cota de 497 cm. O fato é que os eventos extremos 
em algumas seções da bacia amazônica têm sido registrados em menores espaços de tempo, além de 
intensificar os fenômenos quer seja de vazante ou cheia. 

Além de buscar entender a dinâmica fluvial referente à seção de estudo, a pesquisa procurou 
identificar como estes fenômenos influência a vida dos ribeirinhos que acompanham a cada ano esta 
dinâmica, os rios são seus espaços vividos, quer seja para alimenta-se, para locomoverem ou para seu 
lazer. A reprodução social no espaço geográfico considera as peculiaridades do local nas relações com 
o lugar. Nessa questão temos que as experiências das condições ambientais de enchentes e vazantes 
influenciam a distribuição espacial e as atividades econômicas desenvolvidas pela população da área 
em estudo. 

Destacam-se ainda as estratégias de uso múltiplo dos recursos naturais que compreendem as 
atividades agrosilvipastoris e os impactos das cheias e vazantes no âmbito produtivo. Entretanto nesse 
aspecto temos uma contribuição significativa do transporte de cargas de sedimentos, onde áreas são 
fertilizadas por esses sedimentos possibilitando o surgimento de ilhas de deposição fluvial como 
resultado dessa dinâmica. 
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