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A outra 
face da 

enchente 

Alcançando a marca de 29,97 metros acima do nível 
do mar, a cheia do Rio Negro em 2012 modificou a 
paisagem na cidade de Manaus e arredores, trouxe 
prejuízos sociais, econômicos, e chamou a atenção 
da população para um problema comum nas 
grandes cidades: o lixo urbano
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Anualmente, o degelo na Cordilheira dos 
Andes e a grande quantidade de chuvas 
que caem na região amazônica a partir 

de dezembro propiciam o início da enchente dos 
rios, quando o nível das águas sobe vários metros, 
alcançando o pico da cheia entre os meses de junho 
e julho. A partir de agosto, a diminuição das chu-
vas contribui para a vazante dos rios, que vai até o 
final de novembro, quando novamente as chuvas 
aumentam e se inicia uma nova enchente. Todos 
os rios da Bacia Amazônica seguem este ciclo anual 
de enchente-cheia-vazante-seca, comandados pelos 
dois maiores rios da região, o Negro e o Solimões.
Ao longo de séculos, as populações humanas que 
habitam as margens desses rios se adaptaram a esse 
ciclo sazonal das águas. Nos períodos da vazante e 
da seca, são plantadas as culturas de ciclo rápido, 
como melancia, feijão, abóbora e hortaliças, e a cria-
ção de galinhas, porcos e gado é realizada de forma 
extensiva, com os animais soltos pelas áreas das propriedades. Já 
durante a enchente e a cheia, cessam os cultivos e os animais têm 
que ser recolhidos em “currais” flutuantes (Figura 1), ou transferi-
dos para as áreas mais altas, onde a água não alcança.
No entanto, em maio de 2012, o nível do Rio Negro alcançou a mar-
ca histórica de 29,97 metros acima do nível do mar – um novo recor-
de de cheia desde que se iniciaram as medições do nível da água em 
1902. Até então, as maiores cheias do Rio Negro foram registradas 
nos anos 2009 (29,77 metros) e 1953 (29,69 metros). Especialistas 
creditaram a grande subida das águas do Rio Negro às fortes chuvas 
que ocorreram, sobretudo, na região de fronteira entre o Brasil e a 
Colômbia, área onde se encontra a sua nascente.
Em Manaus, capital amazonense, a cheia afetou mais de 15 bair-
ros e boa parte do centro da cidade, onde a água invadiu as ruas e 
atingiu importantes pontos turísticos, como o relógio municipal 

(Figura 2), o porto e o Mercado Adolpho Lisboa. A prefeitura 
teve que instalar sacos com areia e pontes improvisadas para a 
locomoção dos pedestres. Próximo dali, ruas e calçadas ficaram 
submersas, o que obrigou a paralisação de atividades no prédio da 
alfândega e no terminal central de ônibus (Figura 3).
Em alguns bairros da cidade, os moradores atingidos pela cheia elevaram 
o piso de suas casas e construíram passarelas até as áreas não atingidas. 
No entanto, a cheia recorde fez com que muitos deixassem suas casas, 
abandonando móveis e eletrodomésticos, transferindo-se para casas de 
parentes, ou mesmo para abrigos provisórios (Figura 4).

PRODUÇÃO AGRÍCOLA 
EM PREJUÍZO
Municípios conhecidos como grandes produtores agrícolas, como 
Iranduba, Careiro da Várzea e Autazes, situados nas proximidades 

| RIO DE ÁGUAS PRETAS

O Rio Negro origina-se nas terras baixas do Terciário da 
Amazônia. Suas águas são escuras, por causa do alto 
conteúdo de húmus dissolvido e do baixo nível de sedi-
mento. Devido à sua química, cor e origem, é classi� cado 
como um rio de água preta, o mais extenso rio de água 
preta do mundo e o segundo maior rio do mundo em 
volume de água, atrás somente do Rio Amazonas, do 
qual é a� uente. Tem sua nascente na Colômbia e, nas 
proximidades de Manaus, une-se ao Rio Solimões, que, 
a partir dessa união, passa a se chamar Rio Amazonas.

CP_GEO48_28-31_Em_Debate_Enchentes.indd   29 27/02/2013   05:56:29



30  |  geografi a | conhecimento prático

MARCELO DERZI VIDAL E VIVIANE SANTOS DA SILVA Em debate

ram um odor fétido, que tomou conta das áreas atingidas 
pela cheia. Tentando reverter essa situação, a prefeitura 
de Manaus realizava diariamente a coleta do lixo nos iga-
rapés. De acordo com a Secretaria Municipal de Limpeza 
Pública, em dois meses de trabalho, foram retiradas mais 
de 4 mil toneladas de lixo dos igarapés da cidade. Em 
algumas ruas alagadas no centro da cidade, foi utilizado 
óxido de cálcio para diminuir o mau cheiro.

PROBLEMAS CRÔNICOS
Atualmente, Manaus tem uma população de aproxi-
madamente 2 milhões de habitantes. Boa parte desses 
moradores veio de municípios do interior, atraída pela 
perspectiva de conseguir emprego no polo industrial 

de Manaus, também sofreram com a cheia. Segundo o Instituto 
de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do 
Estado do Amazonas (Idam), cultivos de mandioca, hortaliças, 
banana e mamão foram os mais afetados, gerando perdas signi-
ficativas de suas produções, e provocando o aumento do preço 
de comercialização em feiras e mercados da capital.
Com o represamento das águas nos igarapés que cortam a área 
central da cidade de Manaus e alguns bairros da zona oeste, o lixo 
predominou na paisagem. Enormes quantidades de garrafas PET, 
sacos plásticos, pneus, restos de comida, até eletrodomésticos 
eram constantes no leito dos igarapés (Figura 5). O entupimento 
das tubulações de esgoto e a falta de oxigenação da água provoca-

Doença Causador Meio de transmissão Sintomas

Leptospirose Leptospira interrogans (bactéria)
A bactéria, presente na urina de ratos, 
reproduz-se na água e penetra na pele 

e nas mucosas dos seres humanos.

Dores na cabeça e nos músculos, 
febre, diarreia, náuseas (sintomas 

parecidos com os da dengue), 
mas pode evoluir, atacando ór-

gãos vitais, como os rins, o fígado 
e o baço, podendo levar à morte.

Febre tifoide Salmonella typhi (bactéria)
Água e alimentos contaminados, 
ou contato direto com secreções 

de uma pessoa doente.

Febre, dor de cabeça, cansaço, 
náusea, vômito, diarreia, sangra-
mentos nasais e no trato digesti-

vo, podendo levar à morte.

Cólera Vibrio cholerae (bactéria) Água e alimentos contaminados. Diarreia intensa.

Hepatite VHA, VHB, VHC (vírus)
Água e alimentos contaminados, 
ou contato direto com secreções 

de uma pessoa doente.

Pele e olhos amarelados, febre, 
náusea e vômitos, dores abdomi-
nais, falta de apetite, urina escure-

cida e fezes esbranquiçadas.

Figura 2. A água invadiu as ruas próximas ao 
relógio municipal, obrigando a instalação de 

pontes para os pedestres se locomoverem

Figura 3. O nível da águas fez com que o 
prédio da alfândega e o terminal central 
de ônibus fossem interditados

Figura 4. Devido à cheia recorde, muitos 
moradores abandonaram suas casas, 
transferindo-se para casas de parentes ou 
mesmo abrigos provisórios

| PROLIFERAÇÃO DE DOENÇAS
Além dos transtornos econômicos e sociais causados pela cheia do Rio Negro, os moradores das 
áreas afetadas, sobretudo as crianças, foram expostos diretamente a inúmeras doenças transmitidas 
pela água contaminada, pelos mosquitos e pelos ratos.
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ram um odor fétido, que tomou conta das áreas atingidas 
pela cheia. Tentando reverter essa situação, a prefeitura 
de Manaus realizava diariamente a coleta do lixo nos iga-
rapés. De acordo com a Secretaria Municipal de Limpeza 
Pública, em dois meses de trabalho, foram retiradas mais 
de 4 mil toneladas de lixo dos igarapés da cidade. Em 
algumas ruas alagadas no centro da cidade, foi utilizado 
óxido de cálcio para diminuir o mau cheiro.

PROBLEMAS CRÔNICOS
Atualmente, Manaus tem uma população de aproxi-
madamente 2 milhões de habitantes. Boa parte desses 
moradores veio de municípios do interior, atraída pela 
perspectiva de conseguir emprego no polo industrial 

e pelo sonho de “morar na capital”. O grande fluxo de 
novos habitantes originou um processo de expansão ur-
bana desordenada, especialmente nas zonas leste e norte 
da cidade, onde se encontra boa parte das nascentes dos 
igarapés que a atravessam e deságuam no Rio Negro. 
Grandes bairros e conjuntos habitacionais foram cons-
truídos à custa da destruição da floresta, do calçamento e 
da urbanização das margens dos igarapés, ocasionando a 
diminuição, ou mesmo a eliminação, da permeabilidade 
do solo nessas áreas. A falta de infraestrutura adequada, 
sobretudo de coleta sistemática e eficiente do lixo, moti-
vou, ao longo dos anos, a transformação dos igarapés em 
grandes lixeiras a céu aberto, local onde se pesca, em vez 
de peixes, toneladas de lixo e esgoto doméstico. 

MORADORES 
ATINGIDOS PELA CHEIA
Segundo a Secretaria de 
Defesa Civil do Estado 
do Amazonas, 83% dos 
62 municípios foram 
afetados pela cheia 
dos rios e mais de 50 
decretaram estado de 
emergência. Em todo 
o Estado, mais de 80 
mil famílias sofreram os 
efeitos da cheia dos rios.

IGARAPÉ
É um curso d’água 
amazônico de primeira 
ou terceira ordem, 
constituído por um braço 
longo de rio ou canal. Em 
pequeno número na Bacia 
Amazônica, é caracterizado 
por pouca profundidade e 
por correr quase que por 
dentro da mata.

ÓXIDO DE CÁLCIO
O óxido de cálcio (CaO), 
também conhecido 
como “cal virgem” ou “cal 
queimado”, é um composto 
químico largamente 
utilizado. É branco, cáustico 
e alcalino sólido cristalino à 
temperatura ambiente.

VIVIANE SANTOS DA SILVA 
Centro de Pesquisa Agropecuária de 
Cocais e Planícies Inundáveis – CPACP. 
Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária – Embrapa

MARCELO DERZI VIDAL 
Centro Nacional de Pesquisa e 
Conservação da Socio-biodiversidade 
Associada a Povos e Comunidades 
Tradicionais – CNPT. Instituto 
Chico Mendes de Conservação da 
Biodiversidade – ICMBio

Figura 5. Grandes quantidades de lixo provocaram 
entupimento das tubulações de esgoto e espalharam 

um odor fétido pela cidade

| O CICLO DAS ÁGUAS

Anualmente, o ciclo que envolve seca-enchente-cheia-vazante se repete, obrigando 
as populações ribeirinhas da Amazônia a se adaptar aos diferentes níveis das águas.
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