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Resumo

Apesar de a região amazônica possuir a vantagem de ser privilegiada por dispor de 

abundantes recursos hídricos,  a  distribuição do mesmo para o consumo humano nos 

municípios  do  estado  do  Amazonas  é  precário,  principalmente  no  que  se  refere  as 

técnicas  e  estruturas  adequadas  à  captação  e  distribuição  eficaz  para  que  não  haja 

contaminação no decorrer do processo.

A pesquisa objetivou estudar e descrever como ocorre a captação e distribuição da 

água na cidade de Manacapuru e sua relação com a incidência de doenças de veiculação 

hídrica. 

Por meio dos aportes teóricos, fonte de dados secundários e pesquisa de campo 

verificou  que  existe  dois  tipos  de  captação  de  água  na  cidade,  o  de  captação  dos 

afluentes superficiais e captação dos afluentes subterrâneos: afluentes superficiais, por 

intermédio  do  lago  Miriti,  e  pelos  afluentes  subterrâneos,  os  poços  tubulares  ambos 

realizados pelo Sistema Autônomo de Agua e Esgoto – SAAE. A carência da rede de 

abastecimento para os demais bairros que se encontram longe do centro da cidade e a 

inexistência de uma rede de tratamento de esgoto na cidade deve ser um grande motivo 

pelos índices de contaminados por hepatite A, possivelmente, a causa da contaminação 

se dá pela falta (escassez) de água tratada dos poços da rede de abastecimento local que 

possui apenas duas estações de tratamento que privilegia os habitantes dos bairros onde 

elas estão localizadas, bairros Liberdade e São Francisco.

Os dados do DATASUS no ano de 2010 revelam que foram notificadas 39 pessoas 

acometidas pela hepatite A. Nos dados da FUNASA (2014), no ano de 2010, 31 pessoas 

foram  infectadas  por  doenças  de  veiculação  hídrica,  não  sendo  a  doença  notificada 

identificada, o que incluir outras doenças além da hepatite A, causada por protozoários e 

bacterias.

Introdução

Apesar de a região amazônica possuir a vantagem de ser privilegiada por dispor de 

abundantes recursos hídricos,  a  distribuição do mesmo para o consumo humano nos 

municípios  do  estado  do  Amazonas  é  precário,  principalmente  no  que  se  refere  as 

técnicas  e  estruturas  adequadas  à  captação  e  distribuição  eficaz  para  que  não  haja 

contaminação  no  decorrer do  processo.  O  sistema  de  abastecimento  de  água 

caracteriza-se pela retirada da água do solo ou/e dos rios e a sua adequação e qualidade 

se dão por meio de processos químico-físico e/ou adequação de Potencial Hidrogeniônico 

(Ph) quando necessário, rede de abastecimento apropriada da captação até os domicílios 



e  o  fornecimento  em  quantidade  e  qualidade  compatíveis  com  a  necessidade  da 

populacão.

O sistema de abastecimento de água pode ser concebido para atender a pequenos 

povoados  ou  a  grandes  cidades,  variando  nas  características  e  no  porte  de  suas 

instalações.  A quantidade de  água abastecida  é  uma variável  importante,  mas não a 

única, pois a qualidade da água implica diretamente na saúde das pessoas.

De acordo com a OMS, atualmente, 80% das doenças e de 65% das 
internações hospitalares, implicando gastos de US$ 2,5 bilhões por 
ano,  estão  relacionadas  com  água  contaminada  e  falta  de 
esgotamento sanitário (SATO, 2006, p.4)

Nos municípios do Amazonas as condições de saneamento são precárias, um fator 

que somado com os períodos de vazante e seca, favorecem a contaminação da água que 

chega aos domicílios, ocasionando por vez índices de infectados por hepatite A e outras 

doenças de transmissão hídrica como a diarreia.procedimentos: Georrefêrenciar os poços 

de abastecimento públicos e privados de água; 2.   Descrever o sistema de distribuição 

de água; Relacionar o abastecimento e a distribuição de água e os casos de Hepatite A 

e diarreia em menores de 05 anos na cidade, nos anos de 2010 a 2014. Compreender do 

ponto de vista da espacialidade esse processo, a relação entre a qualidade da água e a 

incidência de doenças de veiculação hídrica é o objetivo de um dos ramos da Geografia a  

Geografia da Saúde.

Neste  sentido,  esta  pesquisa  tem  como  propósito  descrever  como  ocorre  a 

captação e distribuição de  água para consumo humano na cidade de Manacapuru no 

Estado do Amazonas. Essa descrição permitirá  compreender espacialmente o acesso à 

agua potável, levando-se em consideração a influência que sazonalidade do rio exerce na 

qualidade da água e os efeitos que ocasiona na saúde da população da cidade. 

Para  se  analisar  a  saúde  levantou-se  nos bancos de  dados do  DATASUS, na 

Secretaria  Municipal  de Saúde (SEMSA) e nas Unidades Básica de Saúde (UBS) os 

dados referentes a hepatite A e diarreia nos últimos 5 anos (2010-2014), pois ambas as 

doenças estão diretamente relacionadas a qualidade da água local.

Os dados descritivos do sistema de captação e de distribuição de água e os dados 

de saúde foram especializados para que pudéssemos realizar análises socioespaciais 

que permitiram compreender a problemática da Geografia da Saúde urbana na cidade de 

Manacapuru.

A  proposta  está  vinculada  ao  projeto  do  orientador  denominado  “Cidades 

amazônicas:  dinâmicas  espaciais,  rede  urbana  local  e  regional” 



PRONEX/FAPEAM/CNPq, processo 1055/2011 no item relativo a “Infraestrutura urbana” 

dados de saúde leitos, tipos de hospitais, postos de saúde e diagnósticos de saúde.

Objetivos

Geral: Compreender a relação espacial entre do abastecimento e distribuição de 

água para consumo humano e saúde na cidade de Manacapuru na calha do rio Solimões.

Específicos: 1 Analisar como se dá a o abastecimento e distribuição de água, 

na cidade de Manacapuru. 2 Relacionar o abastecimento e a distribuição de água e os 

casos de Hepatite A e diarreia em menores de 05 anos nas cidades, nos anos de 2010 a 

2014, comparando com as cotas máximas e mínimas do rio Solimões;

Metodologia

Para sua execução utilizaremos procedimentos metodológicos da pesquisa de campo 

para levantamento de dados e  da pesquisa documental, a  partir de  levantamentos 

secundários e  de aportes teóricos objetivando a  análise do objeto de  pesquisa: 

Geografia da Saúde Urbana: o abastecimento de água e doenças de veiculação hídrica 

na  calha dprocedimentos:  Georrefêrenciar os poços  de  abastecimento públicos e 

privados de água;  2.    Descrever o  sistema de distribuição de  água;  Relacionar o 

abastecimento e a distribuição de água e os casos de Hepatite A e diarreia em menores 

de 05 anos na cidade, nos anos de 2010 a 2014, comparando com as cotas máximas e 

minimas do rio Solimões.o rio Solimões, o caso de Manacapuru. 

Utilizaremos os seguintes procedimentos: Georrefêrenciar os poços de abastecimento 

públicos e privados de água;  Descrever o sistema de distribuição de água; Relacionar o 

abastecimento e a distribuição de água e os casos de Hepatite A e  diarreia em 

menores de 05 anos na cidade, nos anos de 2010 a  2014, comparando com as cotas 

máximas e minimas do rio Solimões.

Desenvolvimento

A pesquisa objetivou estudar e descrever como ocorre a captação e distribuição da 

água na cidade de Manacapuru e sua relação com a incidência de doenças de veiculação 

hídrica. Para a realização da pesquisa, foi utilizado o procedimento metodológico inicial do 

levantamento documental a partir de fontes secundárias, bem como de aportes teóricos e 

bibliográficos para compreender o processo histórico do saneamento básico na cidade e o 

tipo de captação de água da região.

A partir  de  documentos  oficiais  foi  feito  o  levantamento  dos  poços  públicos  e 

privados da cidade e o recorte do perímetro urbano do município,  delimitando a  área 



estudada, onde estão localizados os bairros que compõem a cidade de Manacapuru por 

meio de dados secundários obtidos pelo Serviço Geológico do Brasil – CPRM.

As técnicas utilizadas pela presente pesquisa foram o georreferenciamentos das 

duas estações hídricas da cidade,  mapeamento dos poços públicos e privados e das 

estações por meio do Software Livre Qgis para que se fosse possível fazer adiante as 

análises  sócio  espaciais  da  cidade  e  relacionar  essa  variável  com  as  doenças  de 

veiculação hídrica dos anos de 2010 a 2014.

Os dados dos  índices de contaminados por doenças de veiculação hídrica foram 

obtidos através do banco de dados do DATASUS e da Fundação Nacional de Saúde  – 

FUNASA de Manacapuru.

Resultados e Discussões

Manacapuru é um dos municípios integrantes da Região Metropolitana de Manaus 

–  RMM,  região  metropolitana  brasileira  criada  em  30  de  maio  de  2007  pela  Lei  

Complementar   nº  52/2007  e  modificada  no  dia  27  de  janeiro  de  2008  pela  Lei 

Complementar nº  59 englobando o município de Manacapuru, possuindo  área territorial 

de  101.475  Km²  que  contou  no  ano  de  2014  com  2.360.491  habitantes,  segundo 

estimativa populacional do IBGE de 01 de junho de 2014, de acordo com a Secretaria de 

Estado e Planejamento e Desenvolvimento Econômico – SEPLAN (2014).

Bairro População

Liberdade 11.101
São José 9.569

Centro 5.870
Terra Preta 5.389
Aparecida 5.141
Correnteza 4.702

São Francisco 4.650
União 4.349

Morada do Sol 3.439
Biribiri 3.092

Nova Manacá 2.872
Total 60.174

                   Tabela 3 – Bairros e população urbana da cidade de Manacapuru-AM
                   Fonte: Censo IBGE, 2010
                   Organização: Jaqueline Cruz

A captação dos afluentes superficiais  é  feita por duas estações de tratamento do 

Serviço Autônomo de  Água e Esgoto  –  SAAE, localizadas no bairro da Liberdade e no 



bairro São Francisco.

Figura 1 – Mapa de localização das duas ETAs do SAAE.
Fonte: Serviço Geológico do Brasil – CPRM 
Organização: Jaqueline Cruz

Segundo Luiz  Vieira,  analista  de  água do SAAE e Técnico das ETAs,  as duas 

estações funcionam 18 h por dia, das 7h as 00:00h. As duas estações estão ligadas a 

uma rede de abastecimento com 85 Km de extensão que interligam e abastecem os 

bairros da Liberdade e São Francisco e juntas produzem 500 mil litros de água por hora, 

sendo responsáveis pelo abastecimento de 15.751 habitantes.

Antes da  água chegar as torneiras, elas passam por três etapas de tratamento: 

Clarificação da água, Desinfecção da água e correção do Ph. Na primeira etapa, usa-se 

material  químico  chamado  Sulfato  de  Alumínio  para  tirar  a  cor  escura  da  água.  Na 

segunda  etapa  outro  composto  químico  é  utilizado  na  água,  chamado  Hipoclorito  de 

Cálcio (Cloro), responsável por tirar a insalubridade da água. Na última etapa é usado o 

Hidróxido de Cálcio (Cal) que corrige o Ph da água.

Porém, o sistema de abastecimento das duas estações do SAAE não suprem a 

demanda da cidade, portanto, segundo Vieira, os poços públicos são responsáveis pelo 

abastecimento das demais residências dos outros bairros que compõem a cidade.



OS POÇOS PÚBLICOS DA CIDADE

Além da rede de abastecimento das ETAs, a cidade  é  abastecida por 90 poços 

tubulares públicos gerenciados pelo SAAE (CPRM, 2014).

 

Figura 2 – Mapa de localização dos poços públicos da cidade de Manacapuru-AM
Fonte: Serviço Geológico do Brasil (CPRM)
Organização: Jaqueline Cruz

O mapa mostra a concentração de poços na região central da cidade, abrangendo 

os bairros Centro, Aparecida, São José, Terra Preta e União. Os bairros mais afastados 

do centro  dispõem de poucos poços, considerando o contingente populacional desses 

bairros, como por exemplo, Nova Manacá, com 2. 872 habitantes e Morada do Sol com 3. 

439, são 6.311 habitantes sem os serviços da rede de abastecimento do SAAE.

Uso Quantidade

Doméstico 47
Urbano 25

Sem uso 14
Múltiplo 04

Total 90

           Tabela 3 - Uso da água dos poços tubulares públicos da cidade de Manacapuru-AM
           Fonte: Serviço Geológico do Brasil (CPRM, 2014)
           Organização: Jaqueline Cruz



Dentre os 90 poços tubulares públicos  existentes na cidade, 47  se destinam ao 

abastecimento geral da população, os demais são de uso restrito de escolas e hospitais.

POÇOS PRIVADOS DA CIDADE

Segundo o CPRM (2014), a cidade de Manacapuru dispõe na área urbana de 116 

poços tubulares privados.

Foto – 2 Mapa de localização dos poços privados urbano na cidade
Fonte: Serviço Geológico do Brasil
Organização: Jaqueline Cruz.

Bairros Quantidade de poços
Centro 54

Correnteza 16
São José 15

São Francisco 14
Terra Preta 09
Liberdade 04

Nova Manacá 02
Aparecida 01

Biribiri 01
União 00

Morada do Sol 00
Total 116

                            Tabela 4 – Poços privados da cidade de Manacaru
                            Fonte: Serviço Geológico do Brasil (CPRM)
                            Organização: Jaqueline Cruz



É importante salientar que os dados geoprocessados dos poços no mapa, consta 

que no bairro Morada do Sol existe 06 poços privados, porém, na tabela de atributos não 

consta nenhum bairro, o que provavelmente esses poços se encontram na área rural do 

município.

ÍNDICES DE CONTAMINADOS POR DOENÇAS DE VEICULAÇÃO HÍDRICA

A cidade de Manacapuru, durante os anos de 2010 a 2014, segundo o DATASUS 

(2015), teve 168 contaminados por Hepatite A e duas pessoas contaminadas por Febre 

Tifóide, veja a tabela a seguir:

Ano Hepatite Febre Tifóide

2010 39 02
2011 05 -
2012 09 -
2013 52 -
2014 58 -
Total 168 02

Tabela 5 – Índice de contaminados por Hepatite e Febre Tifóide em Manacapuru- AM, 
2010-2014
Fonte: DATASUS (2015)
Organização: Jaqueline Cruz

Diferentemente  desses dados,  são os de notificação da Fundação Nacional  de 

Saúde (FUNASA) de Manacapuru, veja a tabela a seguir:

Ano da 
Notificação

Contaminação 
por água

2010 31

2011 1

2012 0

2013 1

2014 9

Total 42

 Tabela 6 – Índice de contaminados por hepatite A Manacapuru-AM,  2010-2014
  Fonte: Funasa de Manacapuru, 2015.
  Organização: Jaqueline Cruz

Os dados do DATASUS no ano de 2010 revelam que foram notificadas 39 pessoas 

acometidas pela hepatite A. Nos dados da FUNASA (2014), no ano de 2010, 31 pessoas 



foram  infectadas  por  doenças  de  veiculação  hídrica,  não  sendo  a  doença  notificada 

identificada, o que incluir outras doenças além da hepatite A, causada por protozoários e 

bacterias.

Segundo os dados do DATASUS (2015), nos ano seguinte, 2011 teve 05 casos de 

contaminação por hepatite A, nos dados da FUNASA (2014), um caso foi notificado como 

contaminação por doença de veiculação hídrica. No ano de 2012, segundo o DATASUS 

(2015),  09  casos  de  hepatite  A foram  notificados  e  nenhum  caso  foi  notificado  na 

FUNASA. 

No ano de 2013 ouve um aumento no índice de contaminados por doenças de 

veiculação hídrica, segundo o DATASUS, foram 52 casos de contaminação por hepatite A, 

no ano de 2014, esse número aumenta para 58.

Considerações Finais

Possivelmente,  a  causa  da  contaminação se  dá  pela  falta  (escassez)  de  água 

tratada dos poços da rede de abastecimento local que possui apenas duas estações de 

tratamento que privilegia os habitantes dos bairros onde elas estão localizadas. Outra 

problemática também pode ser contaminação pela água das estações, devido o Lago do 

Miriti  sofrer bastante eutrofização pelo despejo de esgoto da cidade Manacapuru, pela 

criação de balneários a montante do lago o que interfere na qualidade da água, visto que 

existem protozoários resistentes ao processo de tratamento convencional aplicadas pelos 

sistemas de abastecimentos.

Chama atenção a precariedade das notificações com grande diferença entre os 

dados do DATASUS e da FUNASA. 
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