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1. RESUMO 

O presente trabalho visa o estudo das populações ribeirinhas do Rio Amazonas, 

que é o maior rio em questão de volume de água, formado pela junção do Rio Negro 

com o Rio Solimões. O enfoque é descrever sua cultura, alimentação, dificuldades 

em relação à cheia e a seca do rio, crenças, educação, sazonalidade, impactos no 

ambiente, renda e principalmente seu modo de vida simples. Para isso foi realizado 

um estudo bibliográfico de artigos científicos de trabalhos realizados no Rio 

Amazonas. Apesar da bela natureza e de sua biodiversidade as comunidades 

ribeirinhas sofrem com a falta de políticas públicas como a falta de saneamento 

básico. As instalações sanitárias são localizadas no próprio solo, chamadas de 

cistinas ou “buraco”, onde são feitos os descartes dos dejetos humanos, 

contaminando o solo e consequentemente os lençóis freáticos. A agricultura também 

é prejudicada com a contaminação do solo, pois os alimentos que crescem ali 

tornam-se inadequados para o consumo, o que aumenta ainda mais a incidência de 

doenças. Os postos de saúde pública são extremamente precários e afastados da 

comunidade, portanto, com a dificuldade de locomoção até os postos, muitas 

famílias optam por serem consultados por curandeiras que dizem ser sua medicina 

alternativa, curando suas doenças e amenizando suas dores. Em relação à 

alimentação dos ribeirinhos podemos afirmar que a sua renda influi diretamente na 

sua dieta, uma vez que ao possuir uma baixa renda não será possível a 

consumação de uma carne de melhor qualidade. A população das várzeas tem um 

pouco de dificuldade na alimentação quando no período de cheia, entre junho e 

julho, por causa do impacto sobre a agricultura. Já no período de seca, em meados 

de novembro, os problemas se dão por causa da escassez dos peixes para a pesca. 

Por isso, em alguns períodos do ano, quando possível, um barco com mantimentos 

chamado “regatão” chega até a comunidade onde os ribeirinhos podem abastecer 

suas casas com alimentos, medicamentos, entre outros. Na educação estima-se que 

pelo menos 5 mil crianças e jovens tenham que sair de seu povoado diariamente 

para frequentar uma escola. Outro problema também é a falta de professores e 

corpo docente. Portanto, conclui-se que apesar de todas as dificuldades, existem 

muitos projetos de instituições que promovem ajuda a essas comunidades como, por 

exemplo, o NAPRA (Núcleo de Apoio a População Ribeirinha da Amazônia) e 

também o apoio financeiro, Bolsa família, do Governo Federal. 



2. INTRODUÇÃO 

O Estado do Amazonas está localizado na região norte do Brasil e caracteriza-se 

por ser a mais extensa das unidades federativas do país, com uma superfície atual 

de 1.559.159.148 km², sendo que grande parte dessa extensão é ocupada por 

reservas florestais e rios, tendo como principal meio de acesso as vias fluviais e 

aéreas.  Dentre os rios existentes no estado, destaca-se o Rio Amazonas, o maior 

rio em questão de volume de água, que é formado pela junção do Rio Negro com o 

Rio Solimões. O Rio Negro é considerado o maior afluente da margem esquerda do 

Rio Amazonas e é o mais extenso rio de água negra do mundo. Já o Rio Solimões 

nasce no Peru e recebe esse nome ao entrar em território brasileiro, possuindo 

1.700 km até o ponto onde se encontra com o Rio Negro. A principal característica 

do Rio Amazonas é o fenômeno de subida e descida de suas águas, comandado 

pelos seus dois maiores rios, Negro e Solimões. Quando em época de seca o Rio 

Amazonas possui 110.000 km² submersos, enquanto que na estação das chuvas 

essa área chega a ser de 350.000 km². No seu ponto mais largo atinge na época 

seca 11 km de largura, que se transformam em 50 km durante as chuvas. Todo esse 

fenômeno causa consequências às populações ribeirinhas: em época de seca há a 

escassez de alimentos, enquanto no período de cheia há dificuldades com a 

locomoção às escolas, hospitais e com o transporte em geral, além de inundação de 

casas, sendo algumas dessas casas suspensas justamente para evitar entrada da 

água. 

3. OBJETIVOS 

 Objetivo geral 

O objetivo geral do trabalho é aprofundar os conhecimentos acerca das 

populações instaladas às margens do Rio Amazonas e seus dois principais rios: 

Negro e Solimões.  

 Objetivo específico 

o Analisar a relação das populações com o ambiente por meio de 

aspectos cotidianos; 

o Descrever a cultura, bem como crenças, educação e alimentação 

dessas populações; 

o Avaliar aspectos como sazonalidade e impactos ao ambiente; 



o Relatar as consequências e dificuldades decorrentes da dinâmica de 

seca e cheia dos rios. 

 

4. METODOLOGIA 

Os artigos, reportagens e revistas cientificas utilizadas como base para este 

trabalho foram cuidadosamente escolhidas, uma vez que cada uma cuida 

especificamente de um item citado neste documento, entre eles aspectos do 

ambiente, cultura dos povos, alimentação das comunidades locais, renda familiar, 

religiões predominantes, saúde, educação, qualidade de vida e crenças. Perante 

todas as dificuldades enfrentadas pelas comunidades, como saneamento básico, 

cheias e secas, transporte, poluição, ausência de postos de saúde e escolas locais, 

programas de auxilio financeiro, como o Bolsa Família, ajudam as famílias cedendo 

todo mês uma quantia em dinheiro para ajudar na renda familiar. 

5. DESENVOLVIMENTO 

Apesar da bela natureza e de sua biodiversidade as comunidades ribeirinhas 

sofrem com a falta de políticas públicas como a falta de saneamento básico que 

auxilia no aparecimento de parasitoses e infecções (SANTANA, 2013). As 

instalações sanitárias são localizadas no próprio solo, chamadas de cistinas ou 

“buraco”, onde são feitos os descartes dos dejetos humanos, contaminando o solo e 

consequentemente os lençóis freáticos. 

A agricultura também é prejudicada com a contaminação do solo, pois os 

alimentos que crescem ali tornam-se inadequados para o consumo, o que aumenta 

ainda mais as chances de doenças e infecções. Os postos de saúde pública são 

extremamente precários e afastados da comunidade, as famílias muitas vezes não 

se preocupam nem se a água consumida é contaminada ou não, apesar de muitos 

agentes de saúde alertarem sobre a importância de ferve-la antes de ser consumida. 

Com a dificuldade de locomoção até os postos de saúde, muitas famílias optam 

por serem consultados por curandeiras que dizem ser sua medicina alternativa, 

curando suas doenças e amenizando suas dores. Uma entrevista com uma 

moradora de uma das comunidades ribeirinhas, feita pelo jornal o Globo diz que 



muitas das doenças como malária, chagas e pneumonia podem ser curadas com 

suas preces, e que graças a seus poderes muitas pessoas não precisam ir até os 

médicos na cidade. O povo da comunidade não confia nos medicamentos 

disponibilizados pelos médicos, portanto, utilizam de sua medicina alternativa alguns 

medicamentos naturais preparados pelas próprias famílias, como por exemplo, o chá 

da carapaça do mata-matá (Chelus fimbriatus) é utilizado para curar problemas 

respiratórios e hemorrágicos, a carapaça do jabuti (Geochelone spp.) é indicada 

para picada de serpentes e até mesmo a gordura da tartaruga (Podocnemis 

expansa) que é utilizada como cosmético hidratante e protetor solar (SILVA, 2008). 

Em relação à alimentação dos ribeirinhos podemos afirmar que a sua renda influi 

diretamente na sua dieta, uma vez que possuir uma baixa renda não será possível a 

consumação de uma carne de melhor qualidade. Sendo assim, o pescado por ter um 

valor menor é mais procurado pela população (SILVA, 2008) Os peixes consistem 

na principal fonte proteica consumida pelas populações ribeirinhas e da Amazônia 

em geral sendo que entre as espécies o tucunaré é o mais consumido (Gaeta, 

2011).  

A população das várzeas tem um pouco de dificuldade na alimentação quando 

no período de cheia, entre junho e julho, por causa do impacto sobre a agricultura, e 

no período de seca, em meados de novembro, por causa da escassez dos peixes 

para a pesca. O transporte para a cidade ou mercados mais próximos é precário ou 

muitas vezes não existe, sendo assim extremamente difícil a vida da comunidade. 

Por isso, em alguns períodos do ano, quando possível, um barco com mantimentos 

chamado “regatão” chega até a comunidade onde os ribeirinhos podem abastecer 

suas casas com alimentos, medicamentos, entre outros.  

No período de março a julho ocorre o que chamam de “fábrico” que é a pesca de 

espera onde pescadores ficam às margens do rio com suas canoas e redes durante 

12 horas por dia esperando cardumes de jaraqui e matrinxã, na hora da captura os 

vigias que ficam em terra firme avisam quando os cardumes estão se aproximando, 

assim eles lançam a rede e recolhem os peixes, esse ato requer a força de 10 

homens. Quando estão capturando muitos botos se aproveitam e as vezes acabam 

até rasgando a malhadeira. Os meses de pesca significam renda para os ribeirinhos 

que podem chegar a 700 reais, e também a pesca esportiva realizada por turistas 



interessados que chegam nesta época do ano que pode render até 5 mil reais por 

semana, valor este que pode ser direcionado a uma cadeia produtiva desenvolvida  

nas comunidades ribeirinhas, formando guias de pesca nativos, disponibilizando 

hospedagem, alimentação e transporte no próprio local. As famílias que não se 

beneficiam da pesca para adquirir sua renda, vivem da Bolsa Família disponibilizado 

pelo governo federal, que chega a ser 400 reais por mês.  

Na educação estima-se que pelo menos 5 mil crianças e jovens tenham que sair 

de seu povoado, diariamente, para frequentar uma escola. Nem todas as 

comunidades são registradas por isso segundo a Secretaria Estadual de Educação 

do Amazonas o número é impreciso (FRANÇA, 2014). Outro problema nas escolas é 

a falta de professores e corpo docente, com isso a Secretaria Estadual de Educação 

criou o ensino tecnológico que permitiu que professores de Manaus ministrassem 

aula para os ribeirinhos via satélite. Apesar dos problemas em algumas 

comunidades para ter sinal, o projeto vem caminhando bem e estima-se que cerca 

de 20% das escolas do Amazonas utilizam este tipo de ensino (FRANÇA, 2014). 

   

6. RESULTADOS 

No critério alimentação foi observado que as populações residentes nas margens 

do Rio Negro, apesar de consumirem uma quantidade razoável de peixes, elas 

possuem uma dieta baseada em cereais e frutas na sua grande maioria, mas 

também incluindo algumas leguminosas, verduras, leites, carnes, açúcares e 

gordura. Sendo a quantidade de carne apresentada distribuída entre carne 

vermelha, peixe e frango. O Rio Negro por apresentar um pH elevado (3,8 a 4,9), 

proveniente da decomposição dos vegetais, não possui nutrientes suficientes 

para a sobrevivência dos peixes, havendo assim uma escassez do mesmo no 

local (Silva, 2010).  

 

 

 



Abaixo pode-se observar a quantidade consumida de cada alimento nas 

diferentes populações ribeirinhas do Rio Negro (Tab.1) 

. Tab. 1. Consumo médio de porções dos diferentes grupos alimentares por 

mulheres, segundo comunidade ribeirinha do Rio Negro, Amazônia, 2009. 

Retirado de GAETA, 2011.  

 

 

As populações que residem nas margens do Rio Solimões, não encontram 

tamanha dificuldade no encontro de alimentos, uma vez que este rio é abundante 

na presença de peixes, e, além disso, o Rio Solimões é um rio de extrema 

importância para o Norte do Estado, pois, as principais atividades econômicas 

são realizadas nele incluindo a pesca e o transporte dos ribeirinhos.  

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Sabe-se que as populações ribeirinhas sofrem com muitas dificuldades no seu 

dia-a-dia, porém, após a análise de alguns artigos científicos de trabalhos realizados 

no Rio Amazonas, observou-se que apesar de todas essas dificuldades, existem 

muitos projetos de instituições que promovem ajuda a essas comunidades como, por 

exemplo, o NAPRA (Núcleo de Apoio a População Ribeirinha da Amazônia) e 

também o apoio financeiro, Bolsa família, do Governo Federal. Ao analisar a 

diferença nas pesquisas de trabalhos realizados no Rio Amazonas, observamos que 

o Rio Negro é considerado o “rio da fome”, pois não possui nutrientes suficientes 

para os peixes, sendo assim, escassa a presença dos mesmos. Já o Rio Solimões é 

um rio de muita influência para o Norte por que é nele que as principais atividades 



são realizadas, como a pesca, o transporte, o comércio, lazer e pesquisas. 

Concluímos então que a população que habita o lado do Rio Negro do Rio 

Amazonas, possui escassez de alimento.  

 

8. FONTES CONSULTADAS 

FRANÇA, Renan. Nas vilas ribeirinhas do Amazonas, 37 mil pessoas carecem de 

médicos e saneamento. O Globo 2014. Disponível em: 

<http://oglobo.globo.com/sociedade/nas-vilas-ribeirinhas-do-amazonas-37-mil-

pessoas-carecem-de-medicos-saneamento-14635488>.  

GAETA, Tamiris Lavorato. Avaliação do consumo alimentar da população ribeirinha 

do rio Negro-Amazônia 2011. Disponível em: 

<http://www.mackenzie.com.br/fileadmin/Pesquisa/pibic/publicacoes/2011/pdf/nut/ta

miris_lavorato.pdf>.  

SANTANA, Franciane Aguiar. “Comunidades Ribeirinhas da Amazônia: Relato de 

Experiência”. Perspectiva Amazônica, v. 6, p. 47-56, 2013. 

SILVA, Andréa Leme. Animais medicinais: conhecimento e uso entre as populações 

ribeirinhas do rio Negro, Amazonas, Brasil 2008. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/pdf/bgoeldi/v3n3/v3n3a05.pdf>. 

SILVA, Stephanie. Floresta Amazônica, 2010. Disponível em: <http://www. 

http://floresta-amazonica.info/> 


