
EVENTOS HIDROLÓGICOS EXTREMOS E CESTA BÁSICA REGIONALIZADA: IMPACTOS E 

INFLUÊNCIAS EM MANACAPURU (AM) – BRASIL1 

 

Diego Gomes Aguiar2 
diego.geoufam@gmail.com 

 
Naziano Pantoja Filizola Júnior3 

naziano.filizola@gmail.com 
 

Tatiana Schor4 
tatiana.schor@gmail.com 

 
 

Resumo: Na Amazônia, a dependência dos rios é notória em decorrência do seu uso para as 
mais variadas atividades básicas e para o transporte e escoamento de serviços e produtos. A 
sazonalidade dos rios amazônicos interfere nessa dinâmica produzindo distintas paisagens 
(períodos de secas e períodos de cheias). As populações locais buscam adaptar-se a essa 
sazonalidade com espacialidades específicas e formas de adaptação próprias. Porém, eventos 
como a estiagem de 2005 e 2010, e as enchentes de 2006 e 2009 trouxeram inúmeros prejuízos 
para as populações locais, dando impulso às autoridades públicas a encontrarem medidas 
mitigadoras que minimizem o impacto desses eventos. Boa parte dos prejuízos se dão nos 
gêneros alimentícios in natura que são produzidos na região e os mesmos alteram o preço da 
cesta básica local. O transporte e a comercialização destes produtos são afetados pela 
sazonalidade do rio. A Cesta Básica Regionalizada (CBR) é um fator importante a ser analisado, 
pois compreende os hábitos alimentares amazônicos e se correlacionado com o regime 
hidrológico permite avaliar se há alguma sensibilidade da mesma em decorrência de períodos de 
seca e cheia ao longo do ano. O presente artigo tem como objetivo geral: estudar os eventos 
hidrológicos extremos dos anos de 2005, 2006, 2009 e 2010 e a sensibilidade da CBR na cidade 
de Manacapuru, no estado do Amazonas. Como objetivos específicos pretenderam-se: 1 - 
Analisar em Manacapuru séries históricas dos níveis do Rio Solimões; 2 - Caracterizar os 
eventos extremos (cheias e secas no contexto da série histórica de dados hidrológicos da 
estação hidrométrica de Manacapuru) e 3 - Examinar possíveis relações na oscilação nos preços 
da Cesta Básica Regionalizada – CBR, tendo doze meses de coletas de preços dos produtos. A 
metodologia consistiu em levantamento bibliográfico de fontes secundárias (Relatórios de cheias 
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e secas, documentações oficiais, planos diversos referentes à água e gestão de recursos 
hídricos), bem como a análise de cotas diárias, utilizando-se 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 (www.ore-hybam.org). Realizou-se a 
coleta mensal do preço dos produtos da CBR durante o período de um ano, bem como 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 polinomial. O artigo permite a compreensão e estudo dos anos 
de eventos hidrológicos extremos em destaque e o acompanhamento do item CBR na 
reestruturação dos hábitos alimentares e na sensibilidade dos produtos face à hidrologia da 
região.  

Palavras-chave: Hidrologia, cesta básica regionalizada, eventos hidrológicos extremos, 
Amazônia. 

Eixo temático: f) Problemática ambiental, cambio climático y gestión del riesgo. 

 

INTRODUÇÃO 

Os rios assumem uma importância fundamental na vida do homem amazônico. A 

locomoção de pessoas e o transporte e comercialização de bens e mercadorias quase sempre 

se dá por via fluvial. A sazonalidade dos rios interfere na forma como as relações sociais e 

econômicas se processam, podendo ou não inviabilizar o deslocamento de pessoas e de 

produtos. 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.    

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. Diegues (2009) aponta que a 

periodicidade das águas torna-se um elemento marcante nas sociedades tradicionais por 

organizar as atividades econômicas e a vida social em função da estação das águas e da 

estação seca. 

Stevaux et al. (2010, p. 246, tradução nossa), 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.  



 

Figura 01: Influência do rio nas atividades cotidianas de ribeirinhos. 
Fonte: FILIZOLA, N., 2005. 

 

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 do autor citado 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 

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”. É importante frisar que para os tributários a cheia ocorre em regime específico. 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). 



 

Figura 02 e 03: Período de cheia na cidade de Manacapuru no ano de 2008 e período de seca no ano de 2005. 
Fonte: FILIZOLA, N. 

 

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. 

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), é possível realizar 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 em 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. 

Considera-se que o transporte fluvial torna-se a principal via de articulação de toda a 

produção e comercialização. Moraes e Schor (2010) destacam que a sazonalidade dos rios, com 

os regimes de enchente e vazante, se torna o principal elemento que influencia nos fluxos entre 

as cidades. 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 abastecem com bens e serviços, articulando a capital ao interior do 

estado. O custo da cesta básica está passível dessa influência, representando um indicador do 

perfil urbano dessas cidades, ilustrando parte da dimensão complexa entre a sociedade e a 

natureza presente na região. 
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Nota-se que a dependência dos municípios aos rios estabelece uma influência nos 

fluxos, sendo estes os mais variados possíveis (bens, mercadorias, pessoas, entre outros). 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 

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 itens. 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 Tavares-Pinto (2011), do conceito de região assim entendido: 

[...] 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 TAVARES-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 como um dos principais e sua limpeza e tempero 

dependem para os amazonenses do uso do limão (MORAES e SCHOR, 2010).    



 

Quadro 01: Composição da Cesta Básica Regionalizada. 
Fonte: MORAES e SCHOR, 2010. 

 

O presente artigo tem como objetivo geral estudar os eventos hidrológicos extremos dos 

anos de 2005, 2006, 2009 e 2010 e a sensibilidade da CBR na cidade de Manacapuru, no 

estado do Amazonas. Como objetivos específicos pretenderam-se: 1 - Analisar em Manacapuru 

séries históricas dos níveis do Rio Solimões; 2 - Caracterizar os eventos extremos (cheias e 

secas no contexto da série histórica de dados hidrológicos da estação hidrométrica de 

Manacapuru) e 3 - Examinar possíveis relações na oscilação nos preços da Cesta Básica 

Regionalizada – CBR, tendo como doze meses de coletas de preços dos produtos. 

 

METODOLOGIA 

Os procedimentos metodológicos adotados consistiram em: 1) Levantamento 

bibliográfico de fontes secundárias (Relatórios de cheias e secas, documentações oficiais, 

planos diversos referentes à água e gestão de recursos hídricos); 2) Análise de cotas diárias, 

utilizando-se a série histórica de dados da estação hidrométrica de Manacapuru (no período de 

1972 a 2010) e posteriormente com o tratamento desses dados no software HYDRACCESS 

(vide em www.ore-hybam.org); 3) Realizou-se a coleta mensal do preço dos produtos da CBR 

durante o período de um ano (maio de 2011 a abril de 2012), assim como; 4) 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 polinomial. 

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 

destaque viabilizando a apreensão do contexto de ocorrência e suas consequências. A análise 

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

variáveis, bem como estudos de regressão polinomial 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 a catástrofes, bem como na elaboração de políticas públicas adequadas as 

necessidades da população. 

 

RESULTADOS 

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

Manacapuru 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 naquela cidade. Dessa 

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

histórica de dados hidrológicos da estação hidrométrica de Manacapuru). 

Nas tabelas, se encontram em vermelho os anos em estudo (2005/2006 e 2009/2010), 

onde é possível visualizar que no ano de 2009 observou-se a maior enchente já registrada na 

estação hidrométrica de Manacapuru e os anos de 2010 e 2005, indicam a maior e a terceira 

maior registrada na mesma localidade 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. 



 

Quadro 02 e 03: 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, do SNPH – AM e do 

Observatório Ambiental da Hidrologia e Geodinâmica da Bacia Amazônica (ORE/HYBAM). 

 

 O cotagrama abaixo (Figura 04) 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 dele torna-se possível analisar em Manacapuru a série histórica dos 

níveis do rio Solimões permitindo a visualização das médias mensais de quatro décadas e a 

comparação com os anos em destaque. Desta forma, auxiliando na identificação da proporção 

dos anos de eventos hidrológicos extremos registrados na estação hidrométrica de Manacapuru.  

 Os anos de 2005 e 2010 revelam períodos de secas abaixo das médias mensais das 

quatro décadas apresentadas ressaltando a dimensão alcançada por tais eventos. Em 2005, a 

cota mínima foi alcançada em outubro enquanto em 2010 a cota mínima se deu em novembro. 

No que se refere aos anos de cheias de grandes proporções, somente o ano de 2009 se destaca 

na análise. O ano de 2006 acompanha as médias decenais permanecendo regular. 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. 

  



 

Figura 04: 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: HYDRACCESS, Org.: AGUIAR, D. G., 2011. 

 

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. 

Quanto aos dados provenientes das coletas realizadas dos preços dos produtos da CBR 

em Manacapuru, foi possível juntamente com os dados médios mensais de cotas fluviométricas 

elaborar três gráficos que demonstram a sensibilidade dos produtos da cesta básica frente à 

sazonalidade do Rio Solimões.  

 

Figura 05: Correlação das cotas e CBR (preço por família) em Manacapuru. 
Fonte: AGUIAR, D. G. e SAMPAIO, F. P. R., 2012.  
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Na figura 05, encontram-se correlacionadas as cotas médias mensais em Manacapuru e 

os preços da CBR por família. A correlação desses dados foi positiva, permitindo visualizar que o 

preço total da cesta se mantém em conformidade com o regime hidrológico. A partir do mês de 

novembro, com a construção da ponte sobre o Rio Negro que interliga Manaus com Iranduba um 

novo padrão passou a ser observado. Um aumento é evidenciado, porém um patamar 

diferenciado daquele que havia sido verificado anteriormente. A queda no preço total da cesta 

em Março de 2012 refere-se à ausência do item peixe que corresponde a um pouco mais de 

35% do valor total da CBR em Manacapuru. 

Na figura abaixo (Figura 06), estão dispostos os valores dos produtos in natura, sendo 

estes os produtos mais sensíveis à oscilação do regime hidrológico e os condicionantes da 

subida ou da queda dos preços do valor total da CBR. Constata-se uma queda em alguns meses 

dos preços em decorrência da falta do item peixe nos pontos de coleta. Vale ressaltar que entre 

o dia 15 de novembro e 15 de março há um período de proibição da pesca de algumas espécies 

de peixes (período conhecido como Defeso) e duas das espécies fazem parte da composição da 

CBR: Pacu (nome científico: Myleus micanse) e Aruanã (nome científico: Osteoglossum 

bicirrhosum). 

 

Figura 06: Correlação das cotas e CBR (produtos in natura) em Manacapuru. 
Fonte: AGUIAR, D. G. e SAMPAIO, F. P. R., 2012. 

 

 Em Manacapuru, os produtos beneficiados e industrializados (Figura 07) não são 

determinantes no valor total da CBR. O aumento no preço dos produtos no mês de junho é 

decorrente do preço do pão (trigo), sendo que depois dessa subida mantém-se uma linearidade 

até alcançar uma leve subida no mês de março. 



 

Figura 07: Correlação das cotas e CBR (produtos beneficiados e industrializados) em Manacapuru. 
Fonte: AGUIAR, D. G. e SAMPAIO, F. P. R., 2012. 

 

CONCLUSÕES 

 A CBR, uma proposta diferenciada do DIEESE, trouxe uma possibilidade de envolver 

dados econômicos com dados hidrológicos abarcando especificidades da região em sua 

essência. Uma correlação positiva foi encontrada na análise dos preços da cesta básica total e 

nos preços in natura, revelando a sensibilidade do preço dos produtos face à sazonalidade do 

rio. Sensibilidade visível principalmente pelos produtos in natura.  

 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 extremos 

cada vez mais latentes na nossa realidade, tem-se que buscar mecanismos que forneçam a 

base para melhor aproveitamento dos potenciais econômicos e sociais regionais e um melhor 

aproveitamento dos recursos hídricos. 
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