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Apresentação

A Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia 
e Inovação – SEPLAN CTI/AM, como órgão indutor do desenvolvimento estadual, tem 
o prazer de apresentar, ao público em geral, sua 1ª edição de um trabalho produzido 
pelo Departamento de Estudos, Pesquisas e Informações, intitulado “AMAZONAS EM 
MAPAS”. 

Mensurar e mapear informes sobre os municípios do Estado do Amazonas, 
fora de suma importância, posto que, oferecer um produto nessa magnitude, é levar 
melhor comunicação, e acrescer referências sobre o conhecimento do território, com 
acesso a dados socioeconômicos e geográficos, podendo contribuir para o planejamento 
urbano regional e, assim, qualificar novos investimentos e ações do Estado, bem 
como de empresas, de organizações diversas, alcançando também os cidadãos, no 
definir prioridades ao desenvolvimento às regiões mais carentes.

Para construir o trabalho em lide, a Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento da 
SEPLAN CTI/AM, concentrou esforços no levantamento, sistematização, processamento e 
armazenamento de dados georreferenciados, transformando em indicadores as informações 
específicas, na forma visual de conteúdo em mapas, para os 62 municípios do Estado. 

A publicação aborda ainda os aspectos ligados a caracterização territorial 
e física, características geoambientais, demografia, índice de desenvolvimento 
humano, infraestrutura, emprego e renda; economia, agricultura, pecuária, piscicultura, 
transporte, segurança, saúde e educação, permitindo conhecimento sobre os mais 
variados aspectos da realidade amazonense.

Lícito enfatizar que infraestrutura, transporte, assim como serviços básicos de 
saúde, educação e principalmente segurança, dentre outros, são alguns dos desafios 
que a população requer sejam atendidas via gestão pública.

Por fim, deseja-se expressar agradecimentos às diversas instituições que forneceram 
a base de dados, utilizada para a elaboração deste documento.
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INTRODUÇÃO
O compêndio aqui registrado intitulado por “Amazonas em Mapas”, têm suas bases 

de coleta de dados no ano de 2014, e foram disponibilizados por diversos órgãos, no qual 
destacamos, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, Secretarias de Estado da 
Fazenda, de Segurança Pública, da Educação, da Saúde, além das agências de telecomunicação 
e água, que foram trabalhados e organizados, pelo Departamento de Estudos, Pesquisas e 
Informações – DEPI/SEPLANCTI. 
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1. Vista aérea do Distrito Industrial de Manaus.
2. Ponte Rio Negro.

3. Agricultura.

Segundo  o IBGE, o Amazonas em extensão é o maior estado dentre as 
27 unidade federativas do Brasil, com uma área de 1.559.148,89 Km2 o que 
corresponde a 18,30% do território Brasileiro. No levantamento censitário 
em 2010 sua população era de 3.483.985 habitantes e sua população 
estimada em 2015 foi cerca de 3.938.336 habitantes, com densidade 
demográfica de 2,53 hab/ Km2 em 2015. Na divisão político - administrativa 
o Amazonas possui 62 municípios com sede de sua capital, o município de 
Manaus com 52,25% da concentração populacional do estado. A área média 
de seus 62 municípios é de 25.147,73 km², e o maior deles é Barcelos, com 
122.476,12 km² e o menor é Iranduba, com 2.214,25 km². 

Os mapas aqui mostrados, destinam-se a avaliar o estágio de desen-
volvimento econômico e social nos municípios do estado, tendo em vista o 
fortalecimento nos diversos setores da economia. A partir dos mapas temáticos 
elaborados no “Amazonas em Mapas”, podem-se estabelecer, por exemplo, 
comparações entre os municípios; identificar aqueles que estão em melhores 
ou piores situações, para determinado indicador estudado; avaliar a presença 
de agrupamentos de municípios, assim como efetuar uma comparação 
espaço-temporal, para determinado indicador. Ressalta-se que também foram 
elaborados textos analíticos, que descrevem cada aspecto mapeado, não 
se esgotando, nesses textos, as diversas análises que podem ser realizadas a 
partir da interpretação de tais mapas, todavia realizando-se apenas uma breve 
introdução sobre cada aspecto do Amazonas, incluído neste trabalho. 

A obtenção de dados estatísticos, com base municipal que expressassem 
a oferta e a qualidade dos serviços públicos, frente a capacidade dos gestores 
municipais em atender suas populações, também foi objeto desta publicação. 
Informações sobre caracterização territorial e física como divisão político-admi-
nistrativa, região metropolitana de Manaus, calha dos rios, vegetação, solos, 
cobertura e uso da terra dentre outros podem ser visualizados no capítulo 1; 
dados estruturados sobre a população, inclusive taxa de crescimento e esti-
mativa da população para o biênio 2014/2015; razão de dependência, índices 
como o Índice de Desenvolvimento Humano dos Municípios (IDHM), os quais 
permitem apreciar, com maior visibilidade o estágio dessa população; entre 
outros o emprego, a saúde, a segurança, a vulnerabilidade à pobreza infra-
estrutura energética, rodovias, portos, aeroportos, saneamento e uma diversa 
abrangência econômica.  

O  conhecimento e a aprendizagem sobre a escala local, proporcionados 
pelas informações estatísticas, vêm responder às exigências imediatas de 
compreensão da heterogeneidade estrutural no País, e da realidade dos 
diferentes setores da sociedade organizada, levando em consideração a com-
plexidade brasileira, no sentido dos avanços social, político e econômico.
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Caracterização
Territorial e Física
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A Região Metropolitana de Manaus foi criada pela 
Lei Complementar Estadual nº 52 de 30 de maio de 2007, 
é formada pela união de oito municípios: Manaus, Careiro 
da Várzea, Iranduba, Itacoatiara, Manacapuru, Novo Airão, 
Presidente Figueiredo e Rio Preto da Eva. O termo refere-se 
à extensão da capital amazonense com seus municípios 
vizinhos, apesar de distantes e não conurbados, e com 
baixa densidade demográfica, 21,44 hab./km².

De acordo com a estimativa de 2015 do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), sua população era 
de 2.360,491 habitantes, fazendo desta a segunda região 
metropolitana mais populosa do Norte do Brasil.

Manaus - Capital do Amazonas
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Proposta de divisão regional do Amazonas elaborada pela CIAMA - Companhia de 
Desenvolvimento do Estado do Amazonas, no ano 2000 para a implementação do 
Projeto “Terceiro Ciclo” visando a reestruturação e promoção econômico-social do 
setor primário da economia do Estado. O território foi recortado em 9 subregiões, 
definidas pelo artigo 26 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, da 
Constituição Estadual de 1989.
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Mesorregião é uma subdivisão dos estados brasileiros que congrega diversos municípios de uma 
área geográfica com similaridades econômicas e sociais, que por sua vez, são subdivididas em 
microrregiões. Foi criada pelo IBGE e é utilizada para fins estatísticos e não constitui, portanto, 
uma entidade política ou administrativa



AMAZONAS EM MAPAS | 21

Microrregião é, de acordo com a Constituição brasileira de 1988 (art. 25, §3°), um agrupamento 
de municípios limítrofes. Sua finalidade é integrar a organização, o planejamento e a execução 
de funções públicas de interesse comum, definidas por lei complementar estadual. O Amazonas 
possui 13 microregiões.
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Demografia
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População censitária
(Total, urbana e rural)

O levantamento da população censitária realizada pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), e tem como fundamento 
legal a Lei nº 8.184, de 10 de maio de 1991, que regulariza e estabe-
lece a periodicidade dos Censos Demográficos um máximo de dez anos 
para o intervalo intercensitário. 

Os Censos Demográficos são a principal fonte de informação sobre a 
situação de vida da população em cada um dos municípios e localidades 
do País. Tem por objetivo contar os habitantes do território nacional, identificar 
suas características e revelar como vivem, produzindo informações impres-
cindíveis para a definição de políticas públicas e a tomada de decisões de 
investimentos da iniciativa privada ou de qualquer nível de governo. Também 
constitui a única fonte de referência sobre a situação de vida da população nos 
municípios e em seus recortes internos, como distritos, bairros e localidades, 
rurais ou urbanas, cujas realidades dependem de seus resultados para serem 
conhecidas e terem seus dados atualizados.

Não só o governo federal e a sociedade civil se beneficiam de infor-
mações do censo; a descentralização político-administrativa reinstaurada com 
a Constituição de 1988 aumentou enormemente a demanda por informações 
mais desagregadas. Prefeitos, governadores, órgãos municipais e estaduais de 
planejamento, investido-se de maior autonomia e de novas responsabilidades, 
dependem hoje, como nunca, dos Censos Demográficos para realizarem suas 
escolhas com base em informações atualizadas sobre a população.

Segundo o levantamento realizado pelo IBGE no Censo 2010, 
para o Amazonas, o contingente populacional foi de 3,483 milhões de 
habitantes. Desta população, concentram-se 79% em localidades urbana 
e 21% rural. No Censo 2000, essa proporcionalidade representava 75% 
na área urbana e 25% na rural, quando a população era de 2,812 milhões 
de habitantes. 

O município de Manaus, representa 52% de toda a população do 
estado com 1,802 milhões de habitantes (Censo 2010). A população entre 
61,45 mil e 102,03 mil habitantes, temos os municípios de Parintins, Itacoatiara, 
Manacapuru e Coari, juntos representam 10% da população. O menor contin-
gente populacional é o município de Japurá (7,326 mil hab.).

No Censo 2010, a população rural do estado era de 728.495 habitantes. 
Deste, 08 (oito) municípios (Coari, Manicoré, Manacapuru, Careiro, Careiro 
da Várzea, Itacoatiara, Maués e Parintins) atingem entre 20,528 mil e 32,143 
mil habitantes, e que juntos, representam cerca de 29% de toda a população 
rural do estado. 

População censitária - Total (1991 a 2010) 
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População censitária - Rural (1991 a 2010) População censitária - Urbana (1991 a 2010) 
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Taxa de crescimento populacional (2000/2010)

A taxa demonstra o ritmo de crescimento populacional no período de 
10 anos entre 2000 e 2010. A taxa é influenciada pela dinâmica da nata-
lidade, da mortalidade e das migrações. O mapa demonstra a distribuição 
geográfica da taxa de crescimento populacional no último Censo (2010/2000) 
para 5 faixas percentuais.

No Censo 2010, o Amazonas contou com 3,483 milhões de habitantes, 
ou seja, 671,4 mil a mais do que no Censo 2000 (2,812 milhões). A população 
amazonense cresceu 2,16% em 10 anos segundo dados do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Cinco municípios (Anamã, Juruá, Manaquiri, Presidente Figueiredo e 
Santa Isabel do Rio Negro) apresentam as maiores taxas com crescimento 
acima de 4,32%. Manaquiri, apresentou o maior crescimento (6,02%) popula-
cional frente há todos os municípios do Estado. Por outro lado, nove municípios 
apresentaram taxas de redução entre -3,33% e -0,44% na população quando 
comparado entre os anos de 2010 e 2000.     

Taxa de crescimento (%) populacional
(2000/2010)
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Número de homens e mulheres (2010)

No estado do Amazonas, o número de 
mulheres passou de 1.398.190 em 2000 para 
1.730.806 habitantes em 2010. A população 
dos homens passou de 1.414.367 em 2000 para 
1.753.179 habitantes em 2010. Em ambos os 
Censos, 2000 e 2010, a proporção de mulheres 
é menor que a dos homens, 49,71% e 49,68%, 
respectivamente.

O município de Manaus, representa 53% de 
toda a população feminina do estado com 922.272 
habitantes. Por outro lado, a população masculina 
representa 50%, segundo o Censo 2010. 

A população masculina entre 31.519 e 
52.304 habitantes, concentra-se nos municípios 
de Parintins, Itacoatiara, Manacapuru e Coari. 
Dentre estes, Parintins representa o município 
do interior do estado com o maior contingente 
populacional masculino (51.304 habitantes).

A população feminina entre 29.936 e 49.729 
habitantes, concentra-se nos municípios de Parin-
tins, Itacoatiara, Manacapuru e Coari. O município 
de Parintins destacasse com o maior contingente 
populacional feminino com 49.729 habitantes.

População por sexo (2010)
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População estimada (2014 e 2015)

Regido pela Lei nº 8.443, artigo 102 de 16 
de julho de 1992 e alterada pela Lei complementar 
nº 143, artigo 4 de 17 de julho de 2013 o Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) encami-
nha ao Tribunal de Contas da União (TCU) até o dia 
31 de agosto de cada ano, as estimativas popula-
cionais dos entes federativos, a qual é divulgada no 
Diário Oficial da União (DOU) no primeiro dia útil 
do mês de julho. As estimativas populacionais, 
têm fundamental importância para o cálculo 
de indicadores sociodemográficos, bem como 
servem de parâmetros para implementação de 
políticas públicas. 

Além disso, constituem o principal parâme-
tro para a distribuição das quotas partes relativas 
ao Fundo de Participação de Estados e Municípios 
- FPE / FPM, conduzida pelo Tribunal de Contas da 
União (TCU). 

No ano 2015, as estimativas populacionais na 
faixa acima de 111.576 habitantes, é concentrada na 
capital Manaus com contingente de 2,057 milhões de 
habitantes, o que representa 52% de toda populações 
do estado. A segunda maior faixa entre 62.445 
e 111.575 habitantes, estão os municípios de 
Parintins, Itacoatiara, Manacapuru e Coari, 
juntos representam 10% da população.

População estimada (2015)
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Densidade demográfica (2000 e 2010)

Segundo estatísticas do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE), o Amazonas 
possui a segunda menor densidade demográfica 
do Brasil. Tem 2,23 habitantes por quilômetro 
quadrado, atrás apenas de Roraima, possui uma 
população de 3.483.985 habitantes, segundo 
censo 2010, em uma área de 1.559.148,89 km².

Seis municípios do estado do Amazonas estão 
entre os dez com menor densidade populacional por 
quilômetro quadrado em todo o Brasil. O município 
de Japurá, a 743,46 quilômetros de Manaus na 
região da calha do médio Solimões, tem um índice 
de apenas 0,13 habitantes por quilômetro qua-
drado, com 7.326 habitantes e uma área total de 
55.791,9 km².

Os demais municípios tem a seguinte 
posição, Atalaia do Norte (2º), Barcelos (3º), 
Tapauá (4º) e Jutaí (5º). Estes municípios têm 
entre 0,20 e 0,26 habitantes por quilômetro 
quadrado. Este estudo aponta para grandes ex-
tensões territoriais para uma pequena população.

Os cinco municípios do Amazonas com 
maior densidade população são, além de Manaus, 
Iranduba, Parintins, Tabatinga e Manacapuru. 

Densidade demográfica (hab/km²)
(2010)
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Total de eleitores (2012 e 2014)

Em 2014, o número de eleitores ap-
tos a votarem no estado do Amazonas era de 
2.226.891 contra uma população de 3.873.743 o 
que corresponde a 57% de eleitores em todos os 
62 municípios do estado do Amazonas. Vale res-
saltar que destes 8,01% já atendiam a legislação 
eleitoral tendo realizado a biometria. 

A maior concentração de eleitores encontra-se 
no município de Manaus com 1.243.844 votantes, 
contra uma população de 2.020.301 habitantes, o 
que representa 62% de eleitores.

Os municípios com o maior número de 
eleitores concentram-se em Parintins, Itacoatiara, 
Manacapuru e Coari. Dentre estes, Parintins repre-
senta a maior zona eleitoral com 64.280 eleitores, 
seguido de Itacoatiara com 55.269, Manacapuru 
com 52.231 e Coari com 46.109 eleitores.

Os municípios com o menor número de 
eleitores são: Japurá, Amaturá, São Sebastião 
do Uatumã e Itamarati. O município com menor 
densidade eleitoral é Japurá que tem apenas 
3.816 eleitores, seguido de Amaturá com 5.114, 
São Sebastião do Uatumã com 5.498 e Itamarati 
com 5.998 eleitores.

Número de seções eleitorais
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Taxa de envelhecimento (2000 e 2010)
O índice ou taxa de envelhecimento reflete a 

razão entre o componente etário extremo (população 
de 65 anos ou mais de idade) e sua população total. 
A taxa de envelhecimento no Estado passou de 
3,25% em 2000, para 4,03% em 2010. Informações 
extraídas dos censos de 2000 e 2010, demonstra 
claramente que é crescente o número de idosos 
residentes em praticamente todos os munícipios do 
estado do Amazonas. No levantamento realizado 
pelo Censo de 2010 ficou identificado que doze 
municípios do estado apresentam as maiores taxas 
de envelhecimento estando acima de 4,7%. 

O estudo indica que a transição demográfica 
encontra-se em estágio avançado e que podemos 
acompanhar o ritmo de envelhecimento da po-
pulação, e assim contribuir para a avaliação de 
tendências da dinâmica demográfica e subsidiar a 
formulação, gestão e avaliação de políticas públicas 
nas áreas de saúde e de previdência social. 

É um processo caracterizado pelo cons-
tante aumento da expectativa de vida e a queda 
de fecundidade. Fatores estes que juntos, resultam 
numa grande quantidade de idosos e uma significa-
tiva redução de crianças e jovens.

Taxa de envelhecimento (2010)
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Razão de dependência (2000 e 2010)
A razão de dependência, faz comparativo 

entre um segmento etário da população defi-
nindo de um lado, uma parte economicamente 
dependente e outra potencialmente produtiva. Visa 
medir a participação relativa do contingente po-
pulacional potencialmente inativo, que deveria ser 
sustentado pela parcela da população potencial-
mente produtiva. Para tanto, consideramos que 
a dependência jovem seja aquela que limita o 
intervalo de zero a 14 anos adicionada a depen-
dência de idosos considerando idade de 65 anos 
ou mais. O segmento etário potencialmente pro-
dutivo é aquele que situa-se dentro de um intervalo 
de 15 a 64 anos.

A razão de dependência no Estado passou 
de 72,63% em 2000, para 59,33% em 2010. Os 
resultados dos levantamentos populacionais nos 
anos de 2000 e 2010 (Censo) para os 62 municípios 
do estado do Amazonas, verifica-se que existe um 
declínio gradativo da razão de dependência e que 
está relacionada ao processo de transição demo-
gráfica. Outra situação observada é com relação 
a redução dos níveis de fecundidade que leva à 
diminuição das taxas de natalidade, implicando o 
decréscimo do contingente jovem da população. 

Razão de dependência (2010)
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Expectativa de vida ao nascer (2000 e 2010)
A expectativa de vida ao nascer é o número de 

anos que se calcula que um recém-nascido pode 
viver caso as taxas de mortalidade registradas 
na população residente, no ano de nascimento, 
permaneçam as mesmas ao longo de sua vida. 
Fatores como saúde, educação, situação socioe-
conômica, criminalidade, poluição, entre outros, 
são determinantes para uma maior expectativa 
de vida. Podemos afirmar que o aumento da 
expectativa de vida da população está associada 
a melhoria das condições de vida dessa popu-
lação. Políticas públicas e avanços tecnológicos 
promovem essas melhorias, como: cuidados com 
gestantes (acompanhamento pré-natal), campa-
nhas de vacinação, saneamento básico (abasteci-
mento de água potável), esgotamento sanitário, 
limpeza urbana, manejo de resíduos sólidos e 
drenagem, manejo de águas pluviais, avanço da 
medicina, etc. 

A esperança de vida no Estado do Amazonas 
passou de 66,5 anos em 2000, para 73,3 em 2010. 
Dentre os 62 municípios pesquisados Manaus apre-
senta o maior tempo de vida com 74,54 anos.

Esperança de vida ao nascer (2010)
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 Percentual da população em domicílios com energia elétrica (2000 e 2010)
As informações levantadas no censo dos 

anos 2000 e 2010 mostram que a população 
residente em domicílios permanentes, cresceu 
12,21% no estado do Amazonas. Este crescimento 
está associado com a política do governo fede-
ral, o programa luz para todos, onde a população 
mais carente pôde ter acesso ao serviço público, 
localizada principalmente no interior do estado 
do Amazonas,

A capital do estado Manaus, apresentou 
um crescimento de 0,6% em razão da rede elétrica 
existente atender uma demanda pontual. Os muni-
cípios do estado, estes sim, são os mais necessita-
dos deste serviço, e observamos que nos últimos 
10 anos diversos municípios foram atendidos com 
percentuais bem elevados. Em 2010, doze municí-
pios se destacaram com os maiores acessos acima 
de 91,40% da população residente em domicílios 
permanentes com energia elétrica.

Percentual da população em domicílio
com energia elétrica (2000 e 2010)
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Percentual da população em domicílios com água encanada (2000 e 2010)
O fornecimento de água encanada para as 

populações residentes nos municípios do estado 
do Amazonas, apresentou um crescimento de 
41,20% nos últimos 10 anos, ou seja no período 
entre 2000 a 2010.

A prestação deste serviço está voltada 
muito mais para a população residente na 
sede do município. Os residentes ribeirinhos ou 
que estão na zona rural tem os rios ou lagos como 
fonte para suas necessidades e ou poço artesiano.

Podemos ressaltar que a maioria dos muni-
cípios deram atenção a este serviço e dentre eles 
podemos destacar o município de Beruri onde a 
população residente que possuía água encanada 
em 1991 era 2,49% e que em 2010 atingiu 54,61% 
de sua população em domicílio residente.

Outros municípios também se destacam 
na expansão deste serviço. Em 2000, tínhamos 
apenas o município de Manaus com índice acima 
de 70,96% dos domicílios. Após 10 anos, 11 
municípios do interior do estado que se encon-
travam na faixa variando entre 26,05% e 59,75% 
com água, atingiram a faixa acima de 70,96% 
dos domicílios com água encanada, como: Apuí, 
Presidente Figueiredo, Itapiranga, Urucará, 
Tefé, Rio Preto da Eva, Itacoatiara, Humaitá, 
Canutama, Tabatinga e Parintins. 

% da população em domicílio
com água encanada (2000 e 2010)
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A maior população indígena da região norte, ou seja, mais de 50% está localizada no Estado do Amazonas, para tanto foram investigadas as pessoas 
indígenas por localização do domicílio e para pessoas que se declaram totalmente indígenas. No estudo foi detectado que a maior concentração indígena 
encontra-se no município de São Gabriel da Cachoeira, com 29.017 indígenas, o que representa 17,45% de toda a população indígena do estado, em 
seguida os municípios de São Paulo de Olivença com 14.974, Tabatinga com 14.855, Santa Isabel do Rio Negro com 10.749, Benjamim Constant com 
9.833 e Barcelos com 8.367 indígenas. A região do Alto Solimões abrange três municípios que detêm 39.662 índios e que representa 23,51%, são eles: 
São Paulo de Olivença, Benjamim Constant e Tabatinga. Seguido da região do Alto Rio Negro com os municípios de São Gabriel da Cachoeira, Santa 
Izabel do Rio Negro e Barcelos com 48.133 indígenas, o que representa 28,54%. Segundo dados Censo 2010 (IBGE), a população total de indígenas 
residentes no Amazonas representa 168.680.
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Índice de Desenvolvimento
Humano - IDH
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Índice de Desenvolvimento Humano Municipal - IDHM (2000 e 2010) 

O Índice de Desenvolvimento Humana 
Municipal (IDHM) é um número que varia entre 
0 e 1, resultado mais próximo de 1, indica maior 
o desenvolvimento humano do município, e caso 
contrário, pior é o desenvolvimento do município. 
O índice reúne três requisitos importante para a 
expansão do desenvolvimento e qualidade de vida 
das pessoas: Saúde, relacionada a oportunidade 
de vida longa e saudável; Educação ter acesso ao 
conhecimento e Renda poder de desfrutar de um 
padrão de vida digno. 

Para o IDHM de 2000, tínhamos 60 municípios 
classificados em muito baixo, 01 baixo e 01 médio, 
quando da realização do novo IDHM em 2010 
observamos um novo cenário, com 40 municípios 
passaram de muito baixo para baixo, 13 municípios 
passaram de muito baixo para médio, 01 município 
passou de baixo para médio e finalmente a capital 
que saltou de médio para alto. 

O Índice de Desenvolvimento Humano 
Municipal (IDHM) é realizado entre parcerias 
pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvol-
vimento (PNUD), Instituto de Pesquisa econômica 
Aplicada (IPEA), Fundação João Pinheiro (FJP) e 
Secretarias e Órgãos dos Estados.

IDHM 2010



48 | Índice de Desenvolvimento Humano - IDH

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal - IDHM -  Educação (2000 e 2010) 

O IDHM Educação é o índice que mais in-
fluencia negativamente o IDH estadual. Levando 
em consideração a evolução deste indicador a 
partir dos Censos Demográficos, percebe-se que 
este componente do desenvolvimento humano 
amazonense foi quem sofreu a maior evolução de 
1991 a 2010, cerca de 73%. Visto isso justifica-se 
que o Amazonas ocupe a 18ª posição entre as 27 
unidades federativas brasileiras.

 No Censo 2000, 93,8% dos municípios 
classificam-se em Muito Baixo na categoria 
educação, no Censo 2010, já percebemos uma 
distribuição entre os municípios e sinalizam que 
77,4% dos municípios se encontram na situação 
de Muito Baixo Desenvolvimento, 19,4% em 
Baixo Desenvolvimento e 3,2% em Médio De-
senvolvimento. Os municípios de Manaus (0,658) 
e Parintins (0,605) foram os únicos que o índice 
atingiu a classificação de Médio Desenvolvimento 
Humano em Educação, isto pesquisado em 2010. 
Apesar dos esforços na educação, 20 (vinte) mu-
nicípios ainda apresentam muito baixo desen-
volvimento, destes Atalaia do Norte e Itamarati 
apresentam os piores índices.

IDHM Educação - 2010
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Índice de Desenvolvimento Humano Municipal - IDHM -  Longevidade (2000 e 2010) 

Dentre os três índices que compõem o es-
tudo de Desenvolvimento Humano a longevidade 
é o indicador que passa a ter destaque a partir do 
momento que os estudos realizados mostram uma 
população com idade mais longa em relação aos 
estudos anteriores. Ter acesso à saúde de qualidade 
é fundamental para garantir a longevidade. 

No Censo de 2000, os seis primeiros 
municípios que apresentavam uma população 
maior na longevidade eram por ordem: Iranduba, 
Itacoatiara, Manaus, São Gabriel da Cachoeira, 
Presidente Figueiredo e Tabatinga.

No Censo de 2010, os seis primeiros muni-
cípios que passaram a apresentar uma população 
com maior longevidade foram: Manaus, Itacoatiara, 
Presidente Figueiredo, Tefé, Parintins e Maués.  

Na classificação inferior os municípios com 
população em menor longevidade no Censo de 
2000 eram: Tapauá, Juruá, Pauini, Fonte Boa, 
Santa Isabel do Rio Negro e Carauari, dez anos 
após ou seja no Censo de 2010 a classificação 
sofreu poucas alterações poucas e apresentou os 
municípios de Tapauá, Juruá, Fonte Boa, Pauini, 
Uarini e Envira.   

IDHM Longevidade - 2010
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Índice de Desenvolvimento Humano Municipal - IDHM - Renda (2000 e 2010)

O IDHM-Renda está relacionado com o 
padrão de vida dos residentes de certa localidade 
e é medido pela renda per capita. Assim como 
os outros componentes do IDHM, este índice 
teve uma evolução positiva no que foi observado 
nos Censos Demográficos do IBGE anteriores a 
2010.  No último censo, Manaus foi o município 
que teve maior índice, 0,738 e foi classificado na 
faixa de alto desenvolvimento humano. 

Observamos uma evolução na questão da 
renda, pois em 2000 haviam 33 municípios clas-
sificados muito baixo, apenas 2 municípios médio 
e nenhum alto. Dez anos após ou seja em outro 
levantamento do IDHM – renda, foi observado 
que dos 33 municípios em 2000 passaram a ser 
apenas 10 em 2010, de 2 médios passaram a ser 
10 com classificação de médio e a capital Manaus 
passou a figurar na classificação como alto. 

As classificações definidas no estudo e 
que são usadas para educação, longevidade e 
renda são as seguintes, muito baixo para intervalo 
de 0,000 a 0,499, baixo 0,500 a 0,599, médio 
0,600 0,699, alto 0,700 a 0,799 e muito alto 
acima de 0,800.

IDHM Renda - 2010
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Infraestrutura
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Consumo de energia elétrica (KWh) em 2014O fornecimento de energia elétrica no Estado do Amazonas é grandemente 
desafi ador, em razão da grandeza da região o que acarreta grandes desafi os, o que 
mais contribui para isto são longas distâncias dos grandes centros consumidores, o 
que força a exploração de geração própria isolada.

O crescimento da geração e distribuição de energia nos 62 municípios do 
estado deveu-se ao programa de eletrifi cação rural, denominado luz para todos, 
atendendo uma parcela da população do meio rural que não tinha acesso a esse 
serviço público, para tanto no período de 2013/2014, foram realizadas 15.455 
ligações, instalados 8.234 transformadores o que resultou em mais 44.522 kVA 
de potência instalada e implantados 35.999 postes.  
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Infraestrutura Energética (2014)

A matriz energética estadual con-
siste 82% de termelétricas e apenas 18% 
de hidrelétricas. O Sistema Interior se 
estende aos demais municípios, numa 
área de 1,57 milhão de km², contem-
plando 61 sedes municipais, e atende 
900.235 consumidores, sendo 568.602 
residenciais (dezembro/2014). Segundo 
a Eletrobrás Amazonas energia em 2014, 
o Sistema Manaus – Capital consiste no 
complexo de geração de energia elétrica: 
Usinas Termelétricas (UTEs), Produtores 
Independentes de Energia Elétrica (PIEs) 
e Usina Hidrelétrica (UHE), abrangendo 
a capital do Estado e os municípios de 
Iranduba e Presidente Figueiredo. Ma-
nacapuru integrou o Sistema quando 
foi interligada à subestação de Iranduba, 
em outubro de 2012. 

O parque gerador próprio do 
Sistema Manaus é composto pelas Usi-
nas Térmicas de Aparecida (172,0 MW), 
Mauá (436,5 MW), UTE-Cidade Nova 
15,4 MW, UTE-São José (36,4 MW), 
UTE-Flores (69,0 MW), Hidrelétrica de 
Balbina (250,0 MW) e há também a 
usina flutuante Electron com 120 MW. 
Isto resulta em uma potência efetiva de 
1.099,3 MW. 
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A nomenclatura das rodovias estaduais do Amazonas são três números precedidos das letras “A” e “M”, que correspondem a sigla do estado. As rodovias 
do Amazonas podem ser identifi cadas como: AM – xxx, onde x é o número da rodovia.

O estado do Amazonas possuí aproximadamente 25 estradas consideradas “AM” e as principais são aquelas que encontram-se no entorno da Região 
Metropolitana de Manaus, como a AM-010, conhecida como Manaus-Itacoatiara com 269 Km., de extensão, interliga a capital amazonense ao município 
de Itacoatiara, além do Rio Preto da Eva de forma direta e indiretamente liga aos municípios de Silves e Itapiranga.

Além destas, temos a AM-070, estrada de Manacapuru, Am-020 estrada de Autazes, Am-330 estrada de Silves, AM-240 estrada de Balbina, AM-352 
estrada de Novo Airão, AM-307 liga os municípios de Benjamim Constante a Atalaia do Norte, AM-450 que substitui a estrada do Turismo, dentre outras.

Com relação as rodovias federais, quatro BR estão localizadas dentro do estado, são elas: BR-319 Manaus / Porto Velho, BR-174 Manaus / Boa Vista-RR, 
BR-230 Transamazônica até Lábrea e fi nalmente a BR-317 que liga o município de Boca do Acre ao município de Rio Branco no estado do Acre.
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A maioria dos municípios do estado do Amazonas não possuem acesso rodoviário e muitos destes possuem uma pista de pouso nem sempre em 
boas condições de uso. Logo a maior forma de transporte encontra-se no modo aquaviário, tanto para transporte de passageiros e também transporte 
de cargas facilitando a entrada e saída de mercadorias, mesmo porque o transporte hidroviário é o mais vantajoso dos sistemas de transportes pela sua 
relação custo-benefício. A construção de portos nos municípios ajudará a escoar a produção principalmente agrícola, incentivará a implementação de 
novos empreendimentos e com estas ações certamente levará progresso para o mesmo.

Recentemente 14 (quatorze) municípios do estado do Amazonas foram benefi ciados e tiveram projetos aprovados para construção de portos 
acompanhado de um terminal de passageiros.

Os municípios comtemplados são: Barreirinha, Boa Vista do Ramos, Careiro da Várzea, Iranduba, Itapiranga, Beruri, Canutama, Codajás, Tapauá, 
Carauari, Eirunepé, Guajará, Ipixuna, Itamarati, São Gabriel da Cachoeira e Apuí.



58 | Infraestrutura

A capital do Amazonas, é o terceiro maior aeroporto do Brasil em volume de cargas, com capacidade para processar até 12 mil toneladas por mês.
O Amazonas possui um total de 54 aeródromos, a maioria administrado pelas prefeituras municipais.
Em 2013 o estado do Amazonas tinha 26 aeroportos homologados, dos quais, 05 (cinco) tinham sinalização noturna, localizados nos seguintes 

municípios, Parintins, Tefé, São Gabriel da Cachoeira, Tabatinga, além da capital Manaus.
O total de aeroportos não homologados (e que estão em fase de homologação) são 18 (dezoito) e destes apenas o aeroporto do município de Apuí 

tem sinalização noturna. 
Para os municípios de: Amaturá, Codajás, Jutaí, Maraã e Uarini existem estudos no sentido de ampliação e melhorias nestes aeroportos.
Os deslocamentos para os municípios do estado são defi citários e possuem uma tarifa muito elevada, principalmente nas viagens mais longas, como as 

realizadas entre Manaus e o município de Tabatinga, salientando que nem sempre estas viagens atingem os números desejados pelas companhias aéreas.
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Comunicação – Acesso multimidia

A Agencia Nacional de Telecomunicações 
(ANATEL), criada em 1997 com objetivo de im-
plantar novo modelo das telecomunicações, e as-
sim oferecer um ambiente de comspetição entre 
as operadoras, tendo como parâmetro a Lei Nº 
9.472, que define os serviços de telecomunicação, 
como um conjunto de atividades que possibilita 
a oferta de capacidade de transmissão, emissão 
ou recepção, por fio, radioeletricidade, meios óp-
ticos ou qualquer outro processo eletromagnético, 
de símbolos, caracteres, sinais, escritos, imagens, 
sons ou informações de qualquer natureza. 

O Serviço de Comunicação Multimídia 
(SCM), é um serviço fixo de telecomunicações 
de interesse coletivo, prestado em âmbito nacional 
e internacional, que possibilita a oferta de capa-
cidade de transmissão, emissão e recepção de 
informações multimídia utilizando quaisquer 
meios, dentro de uma área de prestação de 
serviço oferecidos aos assinantes.

O estado do Amazonas teve 192.641 acessos 
em 2014 contra 157.014 em 2013 apresentando 
uma alta de 22,7%. A capital Manaus é líder nos 
acessos em multimídia pois em 2014 ocorreram 
188.411 acessos contra 155.007 em 2013 com alta 
de 21,6%.  

Acessos multimídia - 2014
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Comunicação – Acesso de TV por assinatura

O mapa apresenta os números de atendi-
mento das Prestadoras dos Serviços de TV por 
Assinatura nas tecnologias de TV a Cabo (TVC), 
de Distribuição de Sinais Multiponto Multicanais 
(MMDS) e de Distribuição de Sinais de Televisão 
e de Áudio por Assinatura via Satélite (DTH) nos 
municípios do estado do Amazonas. 

No estado do Amazonas o número de pontos 
de TV por assinatura (canal fechado) cresceu 9,8% 
no comparativo entre os anos de 2013 e 2014, e 
que passou de 279.048 assinantes para 306.293. 
Em 2014, dentre os 62 municípios do estado, 
Manaus possui aproximadamente 261.774 assi-
nantes de TV canal fechado. No interior do Esta-
do, destacam-se 09 (nove) municípios com maior 
número de assinantes: Manacapuru (3.254), 
Parintins (2.684), Iranduba (2.631), Itacoatiara 
(2.527), Tefé (2.457), Coari (2.264), Presidente 
Figueiredo (2.227), Tabatinga (1.981) e São Paulo 
de Olivença (1.778) clientes de TV por assinatura, 
e os municípios com menor número de assinantes 
são: Amaturá com 4 (quatro) clientes, Itamarati 
com 26 Envira com 45e Japurá com 51.

Acessos TV por assinatura - 2014
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Comunicação – Cobertura de telefonia móvel

Segundo dados da Anatel, existem 5 empresas (Claro, Nextel Telecomunicação Ltda, Oi, 
Vivo e Tim) que disponibilizam acessos de serviços de telefonia móvel no estado do Amazonas. 
Os mapas apresentam o atendimento das empresas Claro, Tim, Oi e Vivo, nos municípios do 
estado com referência à abril de 2015. A operadora Vivo, representada pela empresa Telefônica 
Brasil S.A, disponibiliza cobertura em todos os 62 municípios. As operadoras Claro, Tim e Oi, dis-
ponibilizam cobertura de acesso móvel em, 29%, 35% e 40%, respectivamente nos municípios. 
A empresa Vivo disponibiliza sinal em todo o estado do Amazonas, em segundo lugar está a 
empresa Oi Móvel S.A. com cobertura de sinal em 25 municípios, em terceiro aparece a empresa 
TIM com cobertura para 22 municípios e finalmente a empresa Claro S.A. que oferece serviço de 
telefonia móvel para 18 municípios.

Participação (%) de Cobertura de Telefonia Móvel
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Saneamento

Um sistema de abastecimento de água pode 
ser concebido e projetado para atender a pequenos 
povoados ou a grandes cidades, variando de carac-
terísticas e no porte de suas instalações. No Estado 
do Amazonas, o abastecimento por município varia 
conforte a população residente, onde no ano de 
2015 o município de Manaus teve uma demanda 
média de 10.567 (l/s), sendo o município com 
a maior demanda, seguido por Parintins com 212 
(l/s), Itacoatiara e Manacapuru, ambos com 177 (l/s) 
e Tefé com 134 (l/s). No comparativo nos últimos 
dez anos, o abastecimento de água no estado do 
Amazonas teve um aumento de 29,96%.

Abastecimento de água (l/s) - 2015
Ranking dos 5 maiores

Abastecimento de água (l/s) - 2015
Ranking dos 5 menores
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Emprego e Renda
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Percentual da renda proveniente de rendimentos do trabalho

O mapa demonstra a participação percentual 
das rendas provenientes do trabalho (principal e 
outros) na renda total do município. Tem como 
fonte o Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil. 

Em 1991, todos os municípios tinham mais de 
80% da renda oriundas de rendimentos do trabalho. 
No ano 2000 esse número mudou bastante, pois 
apenas 20 municípios tinham a renda acima de 80% 
oriunda do trabalho, mostrando um grande grau de 
dependência de outras fontes de renda. 

No ano de 2010 esse número cresceu ainda 
mais, sendo que apenas 5 municípios (Presidente 
Figueiredo, São Sebastião do Uatumã, São Gabriel 
da Cachoeira, Apuí e Japurá) entraram na última 
classe, de 82,3% a 91,6% da renda proveniente do 
trabalho. Este estudo demonstra o nível de depen-
dência financeira dos municípios. 

Percentual da renda proveniente de rendimento
do trabalho - 2010
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Percentual de pobres e extremamente pobres

O percentual de pessoas extremamente po-
bre, representa uma parcela da população que vive 
em extrema pobreza em cada município do estado. 
É denominado extremamente pobre os indivíduos 
com renda domiciliar per capita igual ou inferior a 
R$70,00 mensais, isto em reais de agosto de 2010. 
O universo de indivíduos é limitado àqueles que 
vivem em domicílios particulares permanentes. 

Em 1991, sete municípios tinham uma 
população entre 60,6% e 80,1% vivendo em 
extrema pobreza nos municípios de São Paulo 
de Olivença, Atalaia do Norte, Ipixuna, Santo 
Antônio do Iça, Itapiranga, Benjamin Constant 
e Urucurituba. 

No ano de 2000, houve uma redução na 
pobreza extrema, sendo que a classe mais alta 
passou à 55,7% a 68,5%, e abrangendo 8 muníci-
pios do estado do Amazonas. 

No ano de 2010 tivemos uma nova redução, 
onde a classe superior tinha entre 46,3% a 55,8% 
da população em extrema pobreza, sendo composta 
pelos seguintes municípios: Itamarati, Pauini, São 
Paulo de Olivença, Santo Antônio do Iça, Guajará, 
Maraã, Santa Isabel do Rio Negro e Barcelos.

O percentual de pessoas pobres, corresponde 
a população que vive em situação de pobreza em 
cada município do Estado nos anos de 2000 e 2010. 

É denominado pobre os indivíduos com 
renda domiciliar per capita igual ou inferior a 
R$140,00 mensais e superior a R$70,00, isto 
em agosto de 2010. O universo de indivíduos é 
limitado àqueles que vivem em domicílios parti-
culares permanentes. 

No ano de 1991, cinquenta e oito municípios 
do Estado do Amazonas possuíam mais de 48,6% 
da população em estado de pobreza. Nos anos 
2000 o número de municípios continuou o mesmo, 
apesar de alguns municípios terem diminuído o 
percentual de pessoas em estado de pobreza 
dentro do seu território. 

No ano de 2010 já temos uma significativa 
melhora, onde 21 municípios conseguiram entrar 
nas classes mais baixas, que perfazem valores 
abaixo de 49,8% da população em estado de 
pobreza, e com tendência a diminuir cada vez mais.
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O percentual de vulneráveis a pobreza, reflete 
a parcela da população que vive em situação de 
vulnerabilidade a pobreza. 

São denominados vulneráveis a pobreza os 
indivíduos com renda domiciliar per capita igual 
ou inferior a R$255,00 mensais, isto em agosto de 
2010, equivalente a 1/2 salário mínimo nessa data, 
o universo de indivíduos é limitado àqueles que 
vivem em domicílios particulares permanentes. 

Em 1991, na faixa de 88,74% a 94,08%, 
existiam 10 municípios considerados mais vul-
neráveis a pobreza. Em 2000, houve uma piora 
da situação, pois passaram 12 municípios na 
mesma faixa de vulneráveis.  

Em 2010, destaca-se Manaus, como único 
município com até 33,5% da população vulnerável 
a pobreza conforme pode ser observada no mapa 
ao lado. Os demais municípios estão distribuídos 
em quatro outros intervalos e podemos observar 
que 30 municípios ou seja 50% dos municípios do 
estado estão vulneráveis a pobreza para um inter-
valo de 75,36% a 88,6%. 

Percentual vulneráveis a pobreza - 2010

Percentual de vulneráveis a pobreza
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Renda per capita

Renda per capita 2010

Caracterizado como a renda média dos 
residentes de determinado município, a renda 
per capita é um dos elementos que servem de 
parâmetro para a produção do Índice de Desen-
volvimento Humano (IDH).

Analisando a evolução deste indicador per-
cebe-se que de 2000 a 2010 houve um incremento 
de 49% para Manaus, progredindo de R$531,53 
para R$790,27 e para o Amazonas 54% passando 
de R$351,63 par R$539,80.

De acordo com os Censos Demográficos, 
percebe-se que ao longo do tempo a variação 
entre os percentuais da capital Manaus em 
relação ao estado estão retraindo. Em 1991 
(55%), 2000 (51%) e 2010 (46%).

O Amazonas figura na quinta posição entre 
os estados da região Norte, o destaque é Ron-
dônia com R$670,82. O estado do Pará figura na 
última colocação do ranking regional, muito em 
função do tamanho de sua população, a maior da 
região. O estado de Roraima apresenta a menor 
população da região Norte e que quando rateada 
pela renda estadual acaba elevando-se em relação 
aos demais estados.   
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Percentual da renda apropriada pelos 10% mais ricos e pelos 40% mais pobres

O mapa demonstra a distribuição de renda 
dentro do Estado do Amazonas, examinando o 
percentual da renda apropriada pelos 10% mais 
ricos e dos 40% mais pobres. 

Em 1991 quatro municípios do Estado possuí-
am mais de 55,01% da renda apropriada pelos 10% 
mais ricos, sendo eles: Autazes, Maués, Atalaia do 
Norte e Benjamin Constant. Em 2010 os municípios 
de Itamarati e São Gabriel da Cachoeira possuíam os 
mais altos graus de concentração da renda entre os 
10% mais ricos (intervalo entre 59,18% e 70,15% da 
renda total). 

Quanto aos municípios com concentração 
de renda dos 40% mais pobres, encontram-se 
municípios com população na faixa de 8,14% 
a 10,8%.

Percentual da renda apropriada pelos 10%
mais ricos - 2010

Percentual da renda apropriada pelos 40%
mais pobres - 2010
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O saldo do emprego formal em 2014 foi duramente infl uenciado pela 
dinâmica de retração da economia brasileira, uma vez que, o estado por 
infl uência da capital Manaus é uma das regiões mais industrializadas do país 
por consequência do Polo Industrial de Manaus (PIM). Foram mais de 1.500 
postos de trabalho a menos quando comparado com o saldo do ano anterior, 
uma retração de 0,23%.

Os setores do comércio e serviço aparecem como destaques no compara-
tivo com 2013, em valores absolutos o saldo foi positivo passando de 4.468 
para 7.221 novos postos de trabalho, respectivamente.

Percentual de empregos formais - 2014

Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego - MTE/RAIS, 2014.
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Número de empregos formais  - Extrativa mineral

O número de empregos formais tem como 
fonte a Relação Anual de Informações Sociais ( RAIS), 
que é um instrumento de coleta de dados que o 
governo brasileiro criou em 1975 para monitorar 
as atividades trabalhistas de empresas de todo o 
país, e é disponibilizada pelo Ministério do Trabalho 
e Emprego (MTE). 

No ano de 2013 os municípios com maior 
número de pessoas empregadas no setor extra-
tivo mineral foram Coari e Manaus seguidos de 
Presidente Figueiredo e Tefé, conforme informações 
da RAIS. Estes municípios somam juntos 1.997 
empregos formais. Em 2014 este contingente 
reduziu a 1.857 empregos formais. Vale salientar 
que a concentração de empregos formais no 
comparativo apresentado acima para esta ati-
vidade está centrada apenas nos municípios de 
Coari com 967 empregos formais em 2013 e 
921 em 2014. 

Manaus apresentou 810 empregos com car-
teira assinada em 2013 contra 744 em 2014. O 
município que mais perdeu empregos na extração 
mineral foi Tefé que em 2013 tinha 63 ocupações 
e 2014 registrou apenas 13. O destaque no ano de 
2014 foi o município de Urucará que aparece pela 
primeira vez nesta categoria com 23 empregos for-
mais, motivado pela exploração do minério calcário.

Extrativa mineral
Empregos formais - 2014
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Número de empregos formais - Comércio

O setor terciário, mais especificamente o 
de Comércio possui muita importância para o 
Estado do Amazonas. O número de empregos 
formais no estado apresentou um incremento de 
4,6% quando passou de 96.974 em 2013 para 
101.442 em 2014. 

O município de Manaus possui o maior 
número de empregados nesse setor e possue 
em média participação de 89,60% (2013 e 
2014) de todo o contingente de mão de obra 
do estado. No comparativo entre os anos 2013 
e 2014, apresentou crescimento de 4,23%, quando 
passou de 87.028 para 90.716 empregados 
com carteira assinada.

Depois de Manaus, conforme pode ser 
visualizado no gráfico, os seis primeiros municí-
pios do interior do estado que detém força no 
mercado de trabalho na atividade comércial, em-
pregaram um total de 6.256 pessoas em 2013 e 
em 2014 um total de 6.662 pessoas, com cresci-
mento de 6,48% empregados. Os municípios em 
analise, por ordem de ocupação, são: Itacoatiara, 
Parintins, Manacapuru, Tefé e Humaitá.      

  
Comércio

Empregos formais - 2014
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Número de empregos formais - Indústria de transformação

A indústria de transformação tem um grande 
número de pessoas ocupadas formalmente, pois o 
estado possui o Polo Industrial de Manaus, que 
tem benefícios fiscais e é o grande motor da eco-
nomia do Amazonas. A indústria de transformação é 
o tipo de indústria que transforma matéria-prima em 
um produto final ou intermediário para outra in-
dústria de transformação. O número de empregos 
formais no estado apresentou um decréscimo de 
6,0% quando passou de 140.629 em 2013 para 
132.192 em 2014.

A capital Manaus é o principal motor da 
economia no estado do Amazonas, tanto que 
no auge dos empregos de carteiras assinadas 
na Industria de Transformação, alcançou a marca de 
135.702 postos de trabalho, representando 96,50% 
de todos os postos de trabalho em 2013. Em 
2014 o contingente foi de 127.008 empregados 
com carteira assinada, representando 96,07% 
de todo o estado.

O município que tem destaque dentre os 
demais é Presidente Figueiredo, conforme pode 
ser visualizado no gráfico, que em 2013 possuía 
1.084 postos de trabalho contra 1.002 em 2014, 
apresentando uma queda de 7,6%.

Indústria de transformação
Empregos formais - 2014
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Número de empregos formais - Serviços Industriais de Utilidade Pública (SIUP)

Os Serviços Industriais de Utilidade Pública 
(SIUP) registrou baixo crescimento de emprega-
bilidade nos dois últimos anos, segundo dados da 
Relação Anual de Informações Sociais do Ministério 
do Trabalho e Emprego (RAIS/MTE). 

O SIUP é representado pelos empregos 
formais nos serviços de energia elétrica, água e 
limpeza pública.

O fornecimento de energia elétrica para 
todo o estado do Amazonas é de responsabilidade 
da Amazonas Energia subsidiaria da Eletrobrás, já 
para o fornecimento de água, existe uma divisão 
entre os entes municipais, a cidade de Manaus 
está sob a responsabilidade da Manaus Ambiental, 
doze outros municípios sob a responsabilidade da 
COSAMA, e os demais sob a administração das 
prefeituras de cada município, muito dos quais 
terceirizam o serviço e quanto a limpeza pública o 
serviço é terceirizado e ou sob responsabilidades 
das prefeituras municipais.

No estado, em 2013 tínhamos 6.191 postos 
de trabalho contra 6.392 pessoas ocupadas em 
2014. O maior contingente de pessoas ocupadas 
encontra-se na capital Manaus, pois em 2013 havia 
um contingente de 5.156 empregos formais contra 
5.272 no ano de 2014. 

Serviços industriais de utilidade pública
Empregos formais - 2014
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De acordo com dados divulgados pela Re-
lação Anual de Informações Sociais do Ministério 
do Trabalho e Emprego (RAIS/MTE), em 2012, 21 
municípios do Estado do Amazonas possuíam pes-
soas com empregos formais no setor da Construção 
Civil, e o destaque é para a cidade de Manaus, que 
possuía 29.108 postos de trabalho nesse setor de 
atividade, o que representa 94% de todo o contin-
gente empregado no estado na construção civil.

No comparativo entre 2012 e 2013, temos 
um crescimento de 14,02% neste segmento, onde 
a capital passou de 29.108 pessoas para 33.189 
empregos com postos de carteira de trabalho assi-
nada. Vale ressaltar que o crescimento deveu-se as 
obras realizadas para a copa do mundo de 2014.

No ano seguinte, houve um decréscimo na 
alocação de mão-de-obra neste setor e como a 
influência destas colocações se encontra na capital 
Manaus, passamos de 33.189 pessoas para 27.125 
empregos formais em 2014, representando uma 
queda de 18,3% nas alocações. Os municípios 
que mais empregam neste setor são: Itacoatiara 
e Presidente Figueiredo, para os demais municípios, 
estas atividades são esporádicas.  

Número de empregos formais - Construção civil

Construção civil
Empregos formais - 2014
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Número de empregos formais - Serviços

Serviços
Empregos formais - 2014

O setor de serviços na Relação Anual de 
Informações Sociais do Ministério do Trabalho e 
Emprego (RAIS/MTE) no ano de 2013 correspon-
dia a cerca de 26,40% dos empregos formais do 
Estado do Amazonas, com 170.051 empregos 
formais.

O setor terciário envolve a comercialização de 
produtos em geral e o oferecimento de serviços 
comerciais, pessoais ou comunitários. Contudo, 
em 2013, cerca de 25,29% dos empregos formais 
nesse setor estavam concentrados na capital do 
Amazonas, Manaus.

Na RAIS 2014 houve um aumento no nú-
mero de empregos formais no setor de serviços 
do Estado do Amazonas em cerca de 4,25%. 
A capital do Amazonas teve um acréscimo 
de 3,86% nos empregos formais, indo para 
169.181 postos de trabalho.

Os cinco outros principais municípios com 
relevância no número de empregos desse setor 
são, respectivamente: Itacoatiara (1.956 postos), 
Parintins (730 postos), Tefé (673 postos) e Rio preto 
da Eva (666 postos) e Manacapuru (628 postos).
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Número de empregos formais - Administração pública

A Administração Pública envolve todos os 
servidores com emprego formal disponibilizados 
no serviço público estadual, federal e municipal 
e apresenta um contingente de 30% de todos os 
empregos formais no estado do Amazonas.

Em 2012 o estado tinha 181.319 empregos 
neste setor contra 190.539 no ano de 2013 apresen-
tando um crescimento de 5,1% para este período.

Na comparação 2013 e 2014, ocorreu 
uma estabilidade na contratação de pessoas, 
tanto que em 2013 este contingente era de 
190.539 contra 192.416 em 2014 representando 
um incremento de apenas 0,1%.

Na capital Manaus, onde há uma concentra-
ção maior, verificamos que no período de 2013 em 
relação a 2012, ocorreu um crescimento de apenas 
0,33%, isto porque em 2012 haviam 127.561 em-
pregos formais contra 131.764 empregos em 2013.

No comparativo entre 2013 e 2014 ocorreu 
uma redução no número de empregos formais 
de 0,21%, onde foram registrados 131.764 e 
129.059 empregados, respectivamente.

Excluindo a capital Manaus, podemos 
afirmar que o município com maior número de 
empregos formais na Administração Pública é 
Coari com 4.217 empregos e o menor número de 
empregos é o município de Beruri com apenas 8 
colocações.

Administração pública
Empregos formais - 2014
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Número de empregos formais - Agropecuária, extração vegetal, caça e pesca

O setor de Agropecuária, extração vegetal, 
caça e pesca, só está acima do setor de extração 
mineral na alocação de pessoas no mercado de tra-
balho, ou seja, entre os oito setores estudados pelo 
Ministério do Trabalho e Emprego este setor ocupa 
o penúltimo lugar com 3.687 pessoas alocadas em 
todo o estado no ano de 2013 contra 3.533 empregos 
formais no ano de 2014, apresentando uma perda 
de 154 postos de trabalho. 

Manaus ocupa o primeiro lugar neste setor, 
mesmo com perda de postos de trabalho, pois no 
ano de 2013 haviam 1.408 pessoas ocupadas contra 
1.222 empregos formais no ano de 2014 represen-
tando uma queda de 178 postos de trabalho. Vale 
salientar que a capital Manaus tem 65% de todo o 
pessoal trabalhando neste setor.

Os municípios com mais postos de trabalho 
em 2013 nesta atividade foram: Manaus (1.408 
postos), Presidente Figueiredo (995 postos) e Boca 
do Acre (403 postos). Em 2014, Manaus caiu 13,2% 
na colocação de mão-de-obra e este contingente foi 
reduzido para 1.222 postos de trabalho; Presidente 
Figueiredo empregou 1.058 pessoas; e Boca do Acre 
371 postos de trabalho. 

Agropecuária, extração vegetal, caça e pesca
Empregos formais - 2014
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Economia
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O Produto Interno Bruto (PIB) representa a soma (em valores monetários) de todos os bens e serviços fi nais produzidos, durante um período 
determinado (mês, trimestre, ano, etc). Outro fator de importância deste indicador, é quantifi car a atividade econômica de uma região. 

No Estado do Amazonas, o Produto Interno Bruto (PIB), saltou de R$ 72,214 bilhões em 2012 para R$ 83,293 bilhões em 2013, com crescimento 
nominal de 15%. Analisando o ano de 2013 observamos que a capital Manaus tem participação absoluta diante dos demais municípios com 76,9%, 
a seguir os municípios de Coari e Itacoatiara com participações de 5,5% e 1,7% respectivamente.
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Produto Interno Bruto per capita

O PIB per capita é o nome de um indicador 
que auxilia o conhecimento sobre o grau de desen-
volvimento de um país e consiste na divisão do 
coeficiente do Produto Interno Bruto (PIB) pela sua 
população. A renda per capita ou renda média 
para cada habitante de um país, estado ou região, 
calcula-se dividindo a renda totasl acumulado 
pelo número de habitantes do país.

No Estado do Amazonas, o PIB per capita 
estimado passou de R$ 17.506 em 2012 para 
R$ 19.372 em 2013 com crescimento de 10,7%. 

Na análise com os 62 municípios do estado 
do Amazonas podemos classificar os três primeiros 
municípios por ordem crescente que tem destaque 
na participação do PIB per capita no ano de 2013: 
Coari R$ 55.979, Manaus R$ 32.301  e Presidente 
Figueiredo R$ 23.159 e os municípios que apresen-
tam menor participação são: Barcelos R$ 4.961, 
Nova Olinda do Norte R$ 4.670 e finalmente o 
município de Ipixuna com R$ 4.212. 

- Valor adicionado a preço básico: É a contri-
buição ao PIB pelas diversas atividades econômicas, 
obtida pela diferença entre o valor de produção 
e o consumo intermediário absorvido por essas 
atividades.

PIB - Produto Interno Bruto do Amazonas
Valores em milhões de reais

PIB - Produto Interno Bruto
per capita do Amazonas

Valores em R$ 1,00

OBS: PIB a preço de mercado
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Segundo o Instituto Brasileiro de Geografi a e Estatística (IBGE), o valor adicionado, é o valor que a atividade agrega aos bens e serviços 
consumidos no seu processo produtivo. É a contribuição ao produto interno bruto pelas diversas atividades econômicas, obtida pela diferença 
entre o valor de produção e o consumo intermediário absorvido por essas atividades.

O valor adicionado para o setor Agropecuário teve uma participação de 6,05% em relação ao PIB do Amazonas (2013). Os que tiveram maior 
participação foram Manacapuru com 12,2%, seguido por Itacoatiara com 7,98%, Parintins 6,91% e Manaus 4,30%. Dentro do setor Agropecuário, 
a lavoura permanente é a que apresenta a maior infl uência, e os principais indicadores são: cultivo de cereais para grãos, cultivo de cana-de-açúcar, 
cultivo da soja em grãos e outros produtos da lavoura temporária como horticultura, viveiro e serviços relacionados.
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O valor adicionado para o setor da Indústria teve uma participação de 30,05% em relação ao Produto Interno Bruto - PIB do Amazonas 
(2013), incluindo os impostos. O município que mais contribuiu para este setor foi Manaus, devido a localização do Polo Industrial de Manaus 
(PIM) está na capital do estado, onde se encontram as principais empresas multinacionais, como Moto Honda, Yamaha, Samsung, Pioneer, 
dentre outras. A participação fatiada pelo segmento da indústria em relação ao PIB do Amazonas tem a seguinte distribuição: Indústria 
extrativa com 4,1%, Indústria de transformação 19,2%, Eletricidade e gás, água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação 
2,0% e Construção civil 5,2%.
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O valor adicionado do setor de Serviço detém a maior parcela da economia do Amazonas onde, em relação ao PIB (2013), tem uma 
participação de 45,85% e concentra suas atividades econômicas na Administração Pública, com participação de 33,0%, seguido pelo 
Comércio, com 22,3%, Atividades Imobiliárias com 12,0% e demais serviços com 33,0%. A variação do volume de venda do Comércio 
Varejista nos anos de 2012 e 2013 teve um crescimento signifi cativo, no qual é um grande peso para o setor de Serviços. O município de 
Manaus detém 75,4% do valor adicionado do Serviço, seguido por  Coari e Itacoatiara com 2,9% e 2,0%, respectivamente.  
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Arrecadação do ICMS

O Imposto sobre Circulação de Mercadoria 
e Prestação de Serviço (ICMS) é um tributo de 
competência dos Estados e do Distrito Federal, 
incide sobre a circulação de mercadorias, serviço 
de transporte interestadual e intermunicipal, 
comunicações, energia elétrica, fornecimento de 
água, entrada de mercadorias importadas, etc. O 
ICMS é regulamentado pela Lei Complementar 
87/1996, a chamada “Lei Kandir”. Cada estado 
possui autonomia para estabelecer suas próprias 
regras de cobrança do imposto, respeitando as 
regras previstas na lei.

No Estado do Amazonas, o ICMS vem 
aumentando ao longo dos anos. Em comparação 
2013/2014, a arrecadação teve um aumento de 
4,6%. No ano de 2014 os principais setores res-
ponsáveis pela arrecadação foram a Indústria com 
participação de 47,5%, seguido do Comércio, 
42,5%, e outros Serviços com 10,1%. Os muni-
cípios que se destacaram com as maiores arreca-
dações foram Manaus R$7.391.056.222 e Coari 
R$301.889.180, abaixo o gráfico expõe os oito 
municípios que mais recolheram este imposto.

ICMS - 2014
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Importação e Exportação dos municípios (Dólar FOB)

A Importação no Estado do Amazonas, no 
ano de 2014, registrou US$ F.O.B 12,92 bilhões. 
Os principais países que o Estado importou foram 
China (US$ F.O.B 4,94 bilhões), Coreia do Sul (US$ 
F.O.B 2,51 bilhões) e Estados Unidos (US$ F.O.B 
1,12 bilhões). Os produtos mais importados foram 
peças para Aparelhos Receptores de Radiodifusão 
e Televisão (21,04%), Telefonia (5,42%) e Micro-
processadores (4,25%). Os municípios que mais 
importaram foram Manaus (US$ 12,88 bilhões), 
Itacoatiara (US$ 16,29 milhões), Iranduba (US$ 6,36 
milhões) e Presidente Figueiredo (US$ 2,63 milhões). 

No ano de 2014, as exportações no estado 
do Amazonas registraram US$ F.O.B 943,49 milhões. 
Os principais países de destinos foram Argentina 
(26,34%), Venezuela (20,26%) e Colômbia (7,05%). 
As empresas que se destacaram como os maio-
res exportadores foram, a Recofarma Indústria 
do Amazonas LTDA (26,08%), Moto Honda da 
Amazônia LTDA (14,69%), e Procter & Gamble 
do Brasil S.A. (11,73%). Os municípios que se 
destacam como maiores exportadores foram 
Manaus, Itacoatiara, Coari, Presidente Figueiredo 
e Iranduba.

Exportações - 2014

Importações - 2014
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Financiamentos Imobiliários (R$)

Dados disponibilizados pelo Banco Central 
do Brasil demonstram estatísticas dos financia-
mentos imobiliários bancários do estado.

O Financiamento Imobiliário vem crescendo 
bastante no decorrer dos anos, devido à expansão 
da economia e fácil financiamento através dos 
bancos e baixa taxa de juros. No ano de 2014, a 
capital Manaus obteve 95,37% dos financiamentos 
em todo o estado do Amazonas com R$ 3,31 bilhões. 
Dos municípios do interior, Parintins apresentou a 
maior participação com R$ 42,41 milhões, seguido 
por Iranduba com R$ 22,83 milhões. 

Financiamento imobiliário (R$)
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Número de Agências Bancárias

Segundo estatística disponibilizadas no Banco 
Central do Brasil, no ano de 2014, o Estado do Ama-
zonas possuía 217 agências bancárias, sendo que, 
desse total, haviam 128 no município de Manaus, o 
que corresponde a 58,99% das agências localiza-
das na capital. O Banco que detém o maior número 
de agências é o Bradesco (72), seguido do Banco do 
Brasil (48) e Caixa Econômica e Itaú com 39 e 26, 
respectivamente distribuídos nos municípios. Dos 62 
municípios do Estado, existem apenas 42 municípios 
com infraestrutura completa de agências bancárias.

Número de agências bancárias
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Arrecadação do IPVA

O Imposto sobre a Propriedade de Veículos 
Automotores (IPVA) é um tributo estadual pago 
anualmente pelo proprietário de todo e qualquer 
veículo automotor ao qual seja exigido emplaca-
mento o qual lhe dá permissão para transitar, os 
Departamentos de Trânsito de cada unidade da 
federação e que acatam normas do Departamento 
Nacional de Trânsito (DENATRAN). 

A frota de veículos no estado do Amazonas no 
ano de 2014 era de 755.763 unidades distribuídas 
entre 4 e 2 rodas. Somente na capital do estado tra-
fegam 622.675 veículos ou seja, representa 82,4% 
de toda a frota, vale salientar que destes 251.995 
veículos são motocicletas ou ciclomotores. 

Os cinco municípios que tem destaque com 
a frota de veículos são: Itacoatiara com 20.428 
veículos dos quais 15.865 são veículos de duas 
rodas seguido de Parintins com 15.541 veículos 
dos quais 13.628 são veículos de duas rodas, 
como podemos observar os municípios do estado 
do Amazonas tem uma demanda muito grande de 
veículos de duas rodas.

 

IPVA- 2014
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AGRICULTURA
Lavoura permanente
Lavoura temporária
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Lavoura Permanente é a área plantada ou em preparo para plantio de culturas de longa 
duração, isto é, aquelas que após a colheita não necessitam de plantio, produzindo por vários 
anos consecutivos, facilitando inclusive a previsão de nova safra. Estas informações foram 
extraídas do Censo Agropecuário e estão disponibilizadas no acervo da Produção Agrícola 
Municipal (PAM), com dados sobre área plantada, área colhida, quantidade produzida e valor 
da produção, disponibilizados na página do IBGE com tema agricultura.    

No ano de 2014 a produção das 5 culturas visualizadas no mapa foi de 141.718 toneladas 
contra 184.072 toneladas em 2013, apresentando uma queda de produção da ordem de 23%. 

Percentual da quantidade produzida
da lavoura permanente - 2014
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A banana é um alimento altamente nutritivo, 
sendo uma das frutas mais calóricas que existem 
depois do abacate. A cada 100 gramas de banana 
tem aproximadamenete 90 calorias, são ricas em 
açúcares e contém vários minerais como o potássio, 
magnésio, ferro, betacaroteno e um pouco de sódio. 
O consumo de bananas, aportam vitaminas do grupo 
A, B, C e E, assim como ácido fólico e fibra.

Nos últimos anos a produção de banana no es-
tado do Amazonas vem apresentando um declínio ano 
a ano, tanto que no ano de 2013 a produção do fruto 
foi de 84.726 toneladas contra 54.610 toneladas no 
ano de 2014, apresentando uma queda de 36% apenas 
no período de 12 meses, o fator preponderante para 
esta redução é um fungo denominado cercosporios. 

Os principais municípios produtores tiveram 
redução significativa em relação ao fruto, segundo 
dados divulgados pelo IBGE e que estão disponibili-
zados no acervo da Produção Agrícola Municipal (PAM), 
o município de Manicoré que no ano de 2013 teve 
uma produção de 17.946 toneladas registrou apenas 
uma produção de 450 toneladas em 2014, outro mu-
nicípio que apresentou uma queda muito grande foi 
Coari, em 2013 produziu 1800 toneladas contra 200 
toneladas em 2014. 

Banana

Valor de produção da banana - 2014

Rendimento médio da produção  - 2014
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Laranja
A laranja é uma fruta popularmente conhecida 

por ser rica em vitamina C, mas além desta vitamina, 
a fruta também oferece ácido fólico, cálcio, potássio, 
magnésio, fósforo e ferro, além de fibras, pectina e 
flavonóides, que aumentam o seu valor nutritivo. Os 
principais benefícios da laranja são as suas propriedades 
antioxidantes. O consumo diário de duas laranjas fornece 
a quantidade de vitamina C que o organismo precisa.

O Amazonas produziu 49.856 toneladas de 
laranja em 2013 contra 42.865 toneladas em 2014 
apresentando uma queda de 14%. Os municípios que 
apresentam as maiores produções estão localizados 
na Região Metropolitana de Manaus (RRM), com ex-
ceção da capital Manaus que teve queda acentuada 
na produção, quando produziu 8.000 toneladas em 2013 
contra 2.800 toneladas em 2014, tendo uma redução 
de 350% na produção do fruto.

Os municípios que apresentaram uma produção 
elevada e fazem parte da RRM, são: Rio Preto da Eva 
17.550 toneladas em 2013 contra 18.710 toneladas 
em 2014, seguido de Manacapuru 9.130 toneladas em 
2013 contra 9.200 toneladas em 2014 e Iranduba 3.860 
toneladas em 2013 contra 3.825 toneladas em 2014. 

Valor da produção - 2014

Rendimento médio da produção - 2014
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Maracujá
O maracujá é uma fruta utilizada como ingre-

diente para a elaboração de sucos, sorvetes, vinhos, 
licores ou doces. Os resíduos da industrialização de 
suco (casca e sementes) são normalmente descartados 
ou utilizados como ração animal e adubo orgânico.

A quantidade produzida de maracujá em 2014 
foi (12%) menor em comparação com o registrado no 
ano anterior. Em 2013 foram totalizados 23.438 tone-
ladas contra 20.655 toneladas em 2014 no estado.

Quanto ao valor da produção no estado, no 
comparativo 2013/2014, ocorreu uma redução de ganhos 
da ordem de 16%, quando tínhamos R$ 57.698 em 
2013 contra R$ 48.645 em 2014. Dentre os municí-
pios do estado, Manacapuru apresentou o maior valor 
gasto de produção com cifras estimadas de R$ 24.000, 
seguido por Iranduba com R$ 5.306 em 2014.  

Quando analisamos a representatividade da 
produção em 2014, temos o município de Manacapuru 
com 58,1% de toda a produção no estado, seguido 
por Iranduba com 10,7%, Atalaia do Norte com 2,9% 
e Manaus com 2,4%.

Valor da produção - 2014

Rendimento médio da produção - 2014
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Mamão
O mamão é uma fruta com as seguintes carac-

terísticas, possui 86% de água na sua composição, é 
bastante hidratante, rico em vitaminas A, B, C, cálcio, 
potássio, outros minerais e fibras, o mamão ainda 
possui uma enzima chamada papaína, que auxilia na 
digestão.

O fruto tem alguns benefícios tais como, ajuda 
a regular o intestino, pois possui boa quantidade de 
fibras, que aumento o peristaltismo, facilitando assim 
a evacuação.

Rico em vitaminas do complexo B, que auxilia o 
sistema imunológico.

Rico em vitamina C, que acelera a cicatrização, e 
possui propriedades antioxidantes.

Possui fósforo, que aumenta a resistência dos 
atletas, combate a fadiga, e é um bom tônico geral.

A quantidade produzida do fruto no estado em 
2013 foi de 21.682 toneladas, contra uma produção de 
19.508 toneladas em 2014 atingindo uma redução de 
10% na produção. 

Dentre os 62 municípios do estado apenas 16 
alcançaram crescimento acima de 1,8% na produção 
e o destaque foi para os municípios de Manacapuru 
que produziu 10.925 toneladas em 2013 e repetiu esta 
mesma produção em 2014.

Valor da produção - 2014

Rendimento médio da produção - 2014
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Coco-da-baía
Do coco tudo se aproveita, a camada externa 

serve para fabricar capachos, brochas, escovas e tecidos 
grossos para sacos, da casca interna ou seja a casca dura 
serve para artesanatos, as partes comestíveis do fruto, a 
polpa e a água são consumidos e tem valores nutritivos 
que varia de acordo com o seu estado de maturação. 
A medida que a polpa amadurece, aumenta o teor de 
gorduras, o fruto também contém sais minerais, como 
potássio, fósforo, sódio e cloro, possui proteínas impor-
tantes para o funcionamento do organismo e fibras que 
estimulam a atividade intestinal.

Ao compararmos o ano de 2014 em relação ao 
ano de 2013, observamos uma queda na produção do 
coco de 3,6% em todo o estado. Os principais municí-
pios que se destacaram na produção do fruto foram, 
Presidente Figueiredo que passou de uma produção 
de 1.200 mil frutos em 2013 para 2.855 mil frutos 
em 2014 tendo um crescimento bem expressivo da 
ordem de 137,9%, seguido de Manaus com 22,2% e 
Iranduba com 5,8%. 

Municípios como Rio Preto da Eva e Careiro 
da Várzea pertencentes a Região Metropolitana de 
Manaus, tiveram produção negativa no período ana-
lisado 2013 e 2014, ambos apresentaram quedas de 
19,5% e 7,1% respectivamente. 

Rendimento médio da produção - 2014

Valor da produção - 2014



102 | Agricultura - Lavoura permanente

Cacau
A polpa do cacau tem fibras, glicose e sacarose 

(energéticos), além de conter inúmeras vitaminas 
como as do complexo B e a niacina, que age nos 
músculos, no sangue e nos nervos. Os sais minerais 
ajudam na saúde dos ossos, a vitamina C fortalece 
o sistema imunológico, a vitamina A age diante da 
saúde da pele e dos ossos. As fibras ajudam com o 
bom funcionamento do intestino. Antioxidante, previne 
câncer e auxilia em casos de depressão. O cacau ainda es-
timula a liberação de endorfinas e aumenta a disposição 
mental. Por conter flavonóides e triptofano, aumenta 
ainda a proliferação de neurônios. Além disso, concentra 
outras substâncias que dão a sensação de bem-estar, e 
ajudam no combate à ansiedade e depressão.  

Em 2014 o Amazonas registrou queda de 52% 
na produção do cacau em relação ao ano de 2013, foi 
observado que nos últimos anos o de 2014 está mui-
to acentuado. Na análise, foi observado que não há 
nenhum município que apresente algum crescimento, 
e podemos citar os municípios que apresentaram as 
maiores quedas como Borba em 2013 produção 772 
toneladas contra 84 em 2014, Coari 500 toneladas 
em 2013 contra 35 em 2014, Nova Olinda do Norte 
475 toneladas em 2013 contra 45 em 2014.

Valor da produção - 2014

Rendimento médio da produção - 2014
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 Limão
São muitas as propriedades sobre o fruto, e 

dentre as quais ela é anti bacterianas, anti virais, e 
fortalecedora do sistema imunitário bem como na 
ajuda da perda de peso. Os limões contém substâncias 
cítricas, cálcio, magnésio, vitamina C, bioflavenoides, 
pectina e limoneno que promovem o sistema imunológico 
e combatem infecções.  

A produção do fruto no estado do Amazonas no 
ano de 2013 alcançou 4.370 toneladas contra 3.080 
toneladas em 2014 apresentando uma queda de 30%. 

Cinco municípios que fazem parte da Região 
Metropolitana de Manaus (RMM), produziram 2.075 
toneladas do fruto em 2014 contra 3.080 em 2013, 
apresentando redução na produção de 33%.

Destes três municípios apresentaram alta, 
sendo, Iranduba que produziu 1.030 toneladas em 
2013 e 1.085 em 2014 tendo alta de 5,3%, seguido 
de Presidente Figueiredo que produziu 300 toneladas 
em 2013 contra 425 em 2014 com alta de 41,7% e 
Rio Preto da Eva que produziu 115 toneladas em 2013 
contra 121 em 2014 com alta de 5,2%. Os municípios 
que representaram baixa produção foram Manaus que 
produziu 580 toneladas em 2013 e apenas 80 em 
2014 seguido de Manacapuru, produziu 410 toneladas 
em 2013 contra 364 em 2014.

Valor da produção - 2014

Rendimento médio da produção - 2014
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Dendê
O dendê é uma palmeira de origem africana, 

que se adaptou ao clima amazônico. Da fruta se 
extrai o óleo da polpa e também o óleo da amêndoa.

O fruto é um insumo potencial para as cadeias 
produtivas de geração de energia renovável. Conhe-
cidamente o dendezeiro mostra-se como a cultura 
mais promissora para produção de óleo e sua 
conversão em biocombustível.

Apenas quatro municípios produziram o 
fruto do dendê no estado do Amazonas no ano 
2013, de acordo com levantamento da Produção 
Agrícola Municipal (PAM), realizada anualmente 
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), são eles Atalaia do Norte, Benjamim Cons-
tant, Manicoré e Rio Preto da Eva.

A produção do fruto no estado atingiu 2.318 
toneladas em 2013 contra 628 em 2014, salientando 
que não há informações para os municípios mais 
produtores que são Atalaia do Norte e Benjamim 
Constant. 

A área destinada a colheita em 2013 era 
de 387 ha, reduzindo para 100 ha em 2014. 
Salientamos que estamos contabilizando apenas 
dois municípios em 2014 contra quatro em 2013.

Valor da produção - 2014

Rendimento médio da produção - 2014
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Café
Apreciado, amplamente consumido, saboreado 

de várias maneiras, o café faz parte da alimentação 
brasileira. O café está no topo dos alimentos mais 
consumidos, é rico em vitamina B, lipídios e sais 
minerais. Se consumido moderadamente, pode 
auxiliar na prevenção de inúmeras doenças, como 
o mal de Parkinson, depressão, diabetes, cálculos 
biliares, e outros. A cafeína presente na bebida 
estimula a atividade cerebral, a produção de en-
dorfinas, melhora a taxa de oxigenação do sangue, 
possui propriedades antioxidantes e combate os 
radicais livres presente no organismo.

No estado do Amazonas apenas 11 municípios 
produzem o fruto, estas informações são derivadas da 
Produção Agrícola Municipal (PAM), pesquisa está 
realizada anualmente pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), no ano de 2013 a pro-
dução do fruto alcançou 1.993 toneladas contra 429 
toneladas em 2014. 

Além do município de Apuí, outros se destacam 
pela produção como o município de Manicoré que 
produziu 320 toneladas em 2013 contra 225 em 
2014, Humaitá com 120 toneladas em 2013 contra 
30 toneladas em 2014, ambos apresentaram quedas 
na produção, seguido do município de Envira que 
apresentou crescimento na produção tendo produzido 
56 toneladas em 2013 contra 96 toneladas em 2014.   

Valor da produção - 2014

Rendimento médio da produção - 2014
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Guaraná

Valor da produção - 2014

Rendimento médio da produção - 2014

O guaraná, é um estimulante e como tal 
aumenta a resistência durante os esforços físico e 
mental, retarda a fadiga, aumenta a rapidez e a cla-
reza dos pensamentos, estimula o apetite, combate 
o envelhecimento prematuro, ajuda o organismo 
na desintoxicação do sangue, regula o ritmo cardí-
aco, combate a obesidade, a dispepsia (dificuldade 
na digestão) e a arteriosclerose (endurecimento da 
parede das artérias e aumento da tensão arterial). 
A planta, que é considerada como adaptogénia 
(reforça o organismo), é utilizada para tratamento 
de enxaquecas, nevralgias (dor intensa nos nervos 
periféricos). Também é utilizada como diurético 
(produz mais urina) e anti diarreico (previne a 
diarreia). Há quem a utilize também como um 
ligeiro afrodisíaco.

No estado do Amazonas apenas 20 municí-
pios produzem o fruto e o município que se destaca 
com o plantio é Maués, que produziu 300 t no ano 
de 2013 contra 370 t em 2014, apresentando um 
crescimento de 23,3%, a produção deste fruto no 
município de Maués representa 59% de toda a pro-
dução no estado, outros municípios se destacam na 
produção são eles: Presidente Figueiredo, Urucará, 
Itacoatiara e Parintins.
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A lavoura temporária abrange as áreas utilizadas para o cultivo de curta duração (geralmente inferior 
a 1 ano) que só produz uma vez, pois na colheita destrói-se a planta. O mapa do estado do Amazonas 
compreende as dez culturas de maior produção, com 1,35 milhões de toneladas em 2014, distribuídas 
nos 62 municípios, com participação de 62,53% mandioca, 22,30% cana de açúcar, 6,35% melancia, 
1,58% milho, 0,53% arroz, 0,13% feijão, 0,04% tomate, 0,33% batata doce  e 0,52% malva . Dentre 
estas culturas encontra-se o abacaxi, com produção de 76,9 mil frutos.

Dentre os 10 produtos analisados apenas o município de Parintins produz todas as culturas, a 
seguir temos os municípios de Tefé, Jutaí e Eirunepé com produção de nove culturas excluindo a 
malva e Nhamundá que não produz batata-doce.

Percentual da quantidade produzida
da lavoura temporária - 2014
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A mandioca é uma cultura altamente versátil, 
cultivada por pequenos agricultores em mais de 100 
países. As raízes são ricas em hidratos de carbono, 
enquanto as suas folhas tenras contêm até 25 % de 
proteína, além de ferro, lipídios, carboidratos, fibras, 
cálcio e vitaminas A, B1, B2, C. Outras partes da planta 
podem ser usadas na alimentação de animais, e o gado 
criado à base de mandioca possui uma maior resistência 
a doenças e baixas taxas de mortalidade.

Em 2013 a produção de mandioca na região 
Norte foi de 7.467.943 toneladas contra 8.037.507 
em 2014 com crescimento de 7,6%, em contra partida 
o Amazonas apresentou 940.975 toneladas em 2013 
contra 846.884 em 2014 apresentando uma queda na 
produção de 10%.

Os cinco municípios que se destacam na 
produção de mandioca em 2014 são, Manacapuru 
produziu 207.765 toneladas, representando 24,5% 
de toda a produção do estado, seguido de Tefé com 
120.000 toneladas, Manicoré com 90.000 tone-
ladas, Parintins 48.472 toneladas e Maués com 
48.360 toneladas.

Para a produção de 846.884 toneladas de 
mandioca no estado, foram usados 80.562 ha de 
área para plantio contra 74.804 ha de área na colheita, 
destas áreas usadas para a produção observamos 
que os municípios de Manacapuru, Tefé e Manicoré 
usaram 50% deste total. 

Mandioca

Valor da produção - 2014

Rendimento médio da produção - 2014
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Cana-de-açúcar
Introduzida no período colonial, a cana-de-açúcar 

se transformou em uma das principais culturas da econo-
mia brasileira. O Brasil não é apenas o maior produtor 
de cana. É também o primeiro do mundo na produção 
de açúcar e etanol e conquista, cada vez mais, o 
mercado externo com o uso do biocombustível como 
alternativa energética. 

No Amazonas a área plantada no ano de 2014 
do produto cresceu 11,3% em relação a 2013. Em 
2014 foram observados 4.639 hectares frente aos 
4.169 do ano anterior.

A produção amazonense de cana de açúcar é 
polarizada no município de Presidente Figueiredo com 
93,3% do total produzido no estado. Das pouco mais 
de 302 mil toneladas 282 mil são produzidas na terra 
das cachoeiras.

Houve um incremento de 5,9% quanto à 
valorização da produção de cana, onde o estado 
obteve pouco mais de R$ 79 milhões diante dos 
quase R$ 74 milhões registrados em 2013.

O indicador que mais reduziu foi o rendimento 
médio da produção que retraiu 7,9% em comparação à 
2013. Foram observados aproximadamente 1,3 milhão 
de quilogramas por hectare.

Valor da produção - 2014

Rendimento médio da produção - 2014
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Melancia
No Estado do Amazonas a produção é feita tanto 

em terra firme quanto na várzea. A melancia é altamente 
rica em potássio, fibras, vitaminas A e C. Possui grandes 
propriedades diuréticas e é recomendada as pessoas 
com problemas renais, pressão alta, reumatismo e nas 
dietas para emagrecimento.

A área plantada de melancia em 2014 foi 1,4% 
acima do registrado no ano anterior. Foram 5.666 
hectares totalizados frente aos 5.585 observados 
em 2013. Já em área colhida houve uma variação 
ainda que moderada de 3,1% em 2014 atingindo 
5.497 hectares.

A produção estadual de melancia em 2014 
apresentação uma leve queda quando comparada 
ao ano anterior registrando 3,1%. Foram produzidas 
86.071 mil toneladas do fruto enquanto que em 2013 
o total atingido foi de 95.653 mil. Cabe ressaltar a 
representatividade de Manicoré que responde por 
37,6% de toda produção amazonense com 32.400 
toneladas de frutos.

No agregado estadual a produção do fruto 
alcançou uma desvalorização de 2% inferior ao 
observado em 2013 com 92,1 milhões frente aos 
94,2 milhões do ano anterior.

Valor da produção - 2014

Rendimento médio da produção - 2014
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Abacaxi
A escolha da melhor época de plantio é crucial 

para o cultivo de abacaxi de sequeiro. A época de 
plantio mais indicada é aquela relativa ao período de 
final da estação seca e início da estação chuvosa. 

Em relação a área plantada em 2014 houve 
uma redução de 0,9% quando comparado ao ano 
anterior, tendo sido usado 4.096 hectares em 2013 
frente aos 3.719 no ano seguinte.

Quanto ao total de produção o estado registrou 
um recuo de 1,9% quando comparado a 2013 onde 
obteve-se pouco acima de 78 mil toneladas e passando 
a marca de 77 mil toneladas em 2014.

A produção estadual do abacaxi concentra-se 
no município de Itacoatiara atingindo pouco mais de 
77 mil toneladas do fruto, um aumento de 1,7% em 
relação ao ano anterior, quando obteve-se 76 mil to-
neladas. Isso representa 81% do total produzido pelo 
Amazonas, seguido do município do Careiro que alcan-
çou 1.425 toneladas em 2014 contra 840 toneladas 
em 2013, aumentando em 69,6% sua produção.  

Houve uma valorização de 6,7% no total 
produzido atingindo R$ 107 milhões. Enquanto que 
o rendimento médio da produção regrediu 7,1% no 
comparativo com o ano anterior.

Valor da produção - 2014

Rendimento médio da produção - 2014
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Milho
A quantidade produzida de milho em 2014 foi 

22,4% menor do que a observado no ano anterior. 
Foram registradas 27.430 mil toneladas frente as 
27.610 mil em 2013.

Os municípios de Santa Isabel do Rio Negro, 
Apuí, Boca do Acre e Manacapuru são os maiores 
produtores, sendo que os dois primeiros são os 
únicos com produção acima de 2 mil toneladas, 
4.450 e 2.125 respectivamente.

A dinâmica da produção de milho teve algumas 
variações em termos de representatividade de 2013 
para 2014. Santa Isabel do Rio Negro que antes não 
fazia parte do grupo seleto, passou a compor este, isto 
porque deu um salto na produção, passando de 180 
toneladas em 2013 para 4.450 t em 2014 e ultrapas-
sando o município de Apuí, que obteve produção em 
2013 de 2.500 toneladas contra 2.125 toneladas em 
2014, seguido de Boca do Acre com 1.690 toneladas 
em 2013 contra 1.887 toneladas em 2014 seguido de 
Manacapuru com 1.405 toneladas em 2013 contra 
1.500 toneladas em 2014.

A safra amazonense de milho no ano de 2014 
manteve estável 22,4% na comparação com 2013. 
O estado totalizou R$ 22.126 milhões em 2014 frente 
aos R$ 22.019 milhões do ano anterior. 

Rendimento médio da produção - 2014

Valor da produção - 2014



114 | Agricultura - Lavoura temporária

Arroz
Muito embora o Amazonas não seja tradicio-

nalmente produtor de grãos, mais de 20.000 famílias 
de agricultores, no interior do Estado, trabalham 
anualmente com as culturas de arroz, milho e feijão. 
Esses produtos são utilizados na própria comunidade 
para o consumo humano, na criação de pequenos e 
médios animais como aves e suínos e comercializado 
para reforçar a renda familiar

A área plantada de arroz no Amazonas sofreu 
forte retração quando comparada a 2013, cerca de 
13,8%. Foram observados 2.961 hectares de plantação 
frente aos 3.463 do ano anterior. Como consequência 
direta desse recuo a área colhida também reduziu 19,1%.

Ainda no “efeito cascata” a quantidade produzi-
da diminui 13,3%, totalizando 7.114 toneladas produzi-
das em 2014 diante das 8.201 alcançadas em 2013. 
Os principais municípios produtores são Humaitá e Apuí 
representando cerca de 42 e 22%, respectivamente.

Houve uma desvalorização moderada no 
plantio de arroz no estado (0,6%), tanto que o valor 
da produção em 2013 foi de R$ 8.297 mil em 2013 
frente aos R$ 8.255 observados no ano anterior.

Rendimento médio da produção - 2014

Valor da produção - 2014



AMAZONAS EM MAPAS | 115

Malva
Uma das colheitas mais sensíveis à sazonalidade 

dos rios amazônicos, a malva teve uma redução de 
27,7% em relação a área plantada em 2014. Foram 
apenas 4.625 hectares da fibra frente aos pouco mais 
de 6.397 hectares registrados em 2013.

Ressalta-se que em contrapartida, em 2014 a 
área colhida recuou 12,9% na comparação com 2013. 
Foram observados 4.444 hectares de área colhida 
em2014 frente aos 5.103 do ano anterior.

A produção amazonense recuou 13,2% no 
comparativo com 2013, alcançando 7.075 t no ano de 
2014, frente a uma produção de 8.343 t no ano anterior. 

Manacapuru é o principal produtor, respon-
dendo por aproximadamente 54% do total produzido 
pelo estado com 3.865 toneladas, no comparativo com 
ano imediatamente anterior, o município perdeu 32,6% 
de sua produção, mas mesmo assim continua como 
primeiro no quesito produção, no ano de 2013 a pro-
dução de malva foi de 5.000 toneladas.

O rendimento médio da produção retraiu 13,9% 
em 2014, fechando em 20,3 mil kg/h. Enquanto que 
no ano anterior o produto atingiu 23,6 mil kg/h.

Valor da produção - 2014

Rendimento médio da produção - 2014
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Batata doce
A batata-doce é um alimento bastante aceito, 

pois é um coquetel de vitaminas A, B2, B5, B6 e C e 
possui diversos minerais. Representa uma combinação 
perfeita para manter os benefícios do sol à flor da pele, 
e também para lutar contra a diabetes e a hipertensão. 

É um tubérculo muito usado por sua grande 
utilidade em dietas, pois evita o envelhecimento precoce 
e também previne o câncer

O maior produtor de batata-doce do estado é 
Manaquiri, respondendo por cerca de 54,9% de toda 
a produção estadual com 1.827 toneladas frente as 
2.522 do ano anterior.

No entanto, no agregado o Amazonas recuou 
23,3% em relação a 2013. A área colhida estadual 
foi bem menor que o ano anterior com 279 hectares 
colhido contra 359 no ano anterior. Em área plantada 
a queda foi ainda maior representando uma redução 
de 32,7%, em comparação ao ano de 2013.

O valor da produção de batata sofreu uma 
desvalorização de 26,2%, alcançando pouco mais de 
R$ 4,6 milhões frente aos R$ 6,2 milhões observado 
em 2013.

Na contramão do valor da produção, o rendimento 
médio da batata em 2014 foi 31,6% menor do que em 
2013, atingindo a marca de 284 mil kg/h diante dos 
416 mil kg/h do ano anterior.

Valor da produção - 2014

Rendimento médio da produção - 2014
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Feijão
O feijão-caupi é um dos alimentos mais 

consumidos pela população do Norte e Nordeste do 
Brasil. No Amazonas, o feijão-caupi é cultivado, sobre-
tudo, por agricultores familiares, em solos de várzeas 
dos rios de água barrenta, locais onde a fertilidade na-
tural dos solos é favorável à produção agrícola, contudo, 
com emprego de baixo nível tecnológico.  

Em 2014, a quantidade produzida de feijão-caupi 
no Amazonas foi 53,5% menor do que o observado em 
2013. Foram 1.806 toneladas de grãos produzidos 
em 2014, frente aos 3.886 totalizados no ano anterior. 
O maior produtor do estado foi o município de Tapauá 
com 450 toneladas, respondendo por 24,9% da pro-
dução estadual.

Foram 2.289 hectares área plantada representando 
uma retração de 39%. Já com relação a área plantada 
no comparativo com 2013, observou-se uma redução 
de 40% atingindo a marca de 2.204 hectares de colheita.

Desvalorizada a produção amazonense registrou 
apenas R$ 5.250 mil, 40% a menos que o ano anterior 
quando obteve R$ 8.785 mil.

O rendimento médio da produção foi 34,8% 
menor do que 2013. Foram obtidas 32.946 kg/h 
diante dos 50.485 kg/h do ano anterior.

Rendimento médio da produção - 2014

Valor da produção - 2014
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Tomate
O tomate é considerado um dos alimentos 

mais saudáveis, principalmente pelo seu grande valor 
nutricional, que incluem vitaminas e minerais. Possui 
grande destaque por ser altamente vantajoso ao orga-
nismo humano, pois traz grandes benefícios ao sistema 
digestivo e imunológico, além de diminuir as chances de 
se ter câncer, principalmente na próstata.

A quantidade produzida de tomate em 2014 
foi 48,8% menor do que a registrada no ano anterior, 
influenciada pela redução brusca de vários municípios, 
quando a produção total em 2014 atingiu 601 toneladas, 
em 2013 a produção foi quase o dobro, alcançando 
uma safra de 1.231 toneladas.  

Os municípios de Careiro da Várzea e Iranduba 
com 187 e 88 toneladas, respectivamente, obtendo 
assim junto com Tefé a tríade produtiva de tomate no 
estado do Amazonas. Em representatividade os três 
respondem por 41,3% do totalizado no estado.

Tanto em área colhida quanto em área plantada 
o Amazonas reduziu em 55,3% o observado no compa-
rativo em relação ao ano de 2013. 

O rendimento médio da produção no estado foi 
40,8% menor do que o registrado no ano anterior, atin-
gindo 137.917 kg/h frente aos 337.500 kg/h em 2013.

Valor da produção - 2014

Rendimento médio da produção - 2014
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Extrativa vegetal
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O extrativismo é a atividade de extrair da natureza os recursos que está há disposição do homem, ou seja coleta os recursos que a natureza lhe 
proporciona. Na extrativa vegetal encontram-se as matérias primas como madeira, folhas, raízes e frutos.

No estado do Amazonas o principal produto explorado é o açaí. Este fruto está presente nos 62 municípios do estado do Amazonas e sua produção 
no ano de 2014, atingiu 66.642 toneladas representando 80,4% de todos os produtos extraídos no estado. A seguir está a coleta de castanha, que 
é realizada em 43 municípios e juntos conseguiram 12.903 toneladas, além destas duas culturas o extrativismo também é realizado com a copaíba, 
borracha e piaçava.

A cultura da piaçava é realizada em apenas três municípios do estado, são eles: Santa Isabel do Rio Negro, São Gabriel da Cachoeira e Barcelos, 
juntos conseguiram uma produção de 2.165 toneladas.
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Açaí
O açaí é uma palmeira perene nativo da floresta 

tropical Amazônica, e faz parte da vegetação de terra 
firme, várzea e igapó, com pequenas e redondas frutas 
roxas, com aparência semelhante as uvas. A semente 
do açaí é muito grande e ocupa a maior parte da fruta. 
As frutas do açaí são liofilizadas e transformadas em 
pó, sucos, cremes e suplementos nutricionais, vez que 
o açaí é um alimento altamente energético.  

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), o Amazonas desponta na segunda 
colocação com 33,6% da produção em tonelada, atrás 
apenas do vizinho Pará.

No estado do Amazonas foram produzidos 
mais de 66 mil toneladas do fruto em 2014, sendo 
o município de Codajás o maior produtor de açaí. 
Este é responsável por 37,5% de toda produção 
do estado com 25.000 toneladas e concentrando 
seus esforços no valor da produção em R$ 37,5 
milhões. A segunda maior produção variando de 
2.188 a 7.500 toneladas, estão os municípios de 
Itacoatiara, Lábrea, Manacapuru, Manicoré, Anori 
e Humaitá, e que juntos correspondem a 33,1% da 
quantidade de toneladas produzidas.

Quantidade produzida (t) - 2014

Valor da produção (mil reais)  - 2014
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Castanha
A castanha do Pará, também conhecida 

como castanha do Brasil, é considerado um ali-
mento funcional, pois possui propriedades que 
além de nutrir, fazem muito bem a saúde. Dentre 
as muitas propriedades na castanha, o selênio 
é o principal nutriente pois, protege o cérebro, 
previne o câncer e melhora o funcionamento de 
uma glândula conhecida como tireoide.

O Amazonas aparece na segunda colocação 
com 34,4% da produção nacional, atrás apenas do 
vizinho Acre. A produção da amêndoa de castanha 
no estado do Amazonas, atingiu 12.901 t no ano de 
2014, representando crescimento de 9,5% em rela-
ção a produção de 2013. Os municípios de Beruri, 
Humaitá, Manicoré e Coari são os responsáveis por 
37,9% da produção de 2014. 

Os municípios que se destacaram na produção 
do fruto foram, Beruri o maior produtor do estado 
com 1.350 t, seguido de Humaitá com 1.260 t, Coari 
com 1.200 t e Manicoré com 1.083 t. O destaque 
desta produção está em Humaitá, onde o município 
dobrou a quantidade produzida comparada a 2013 e 
adentrando na média de produção acima de 1.000 t.

Quantidade produzida (t) - 2014

Valor da produção (mil reais)  - 2014
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Copaíba
A copaíba é uma planta medicinal, muito 

utilizada para aliviar inflamações, problemas na 
pele, feridas e machucados abertos, pode ser 
encontrada em farmácias ou lojas de produtos 
naturais sob forma de cremes, loções, xampus, 
pomadas e sabonetes. O estado do Amazonas é 
o maior produtor do óleo de copaíba em toda a 
região norte brasileira com uma produção de 124 
toneladas no ano de 2014, extraiu 75,6% de toda 
a produção. Além do Amazonas, apenas 3 outros 
estados produzem este produto em escala bem 
menor, o estado do Pará produziu 32 toneladas 
em 2014, seguido de Rondônia com 7 toneladas 
e finalmente o Acre com apenas 1 tonelada.

Dentre os 62 municípios do estado apenas 
18 apresentam atividades de extração do óleo, com 
destaque para o município de Novo Aripuanã com 
extração de 50 toneladas de óleo em 2014 represen-
tando 40,3% de toda a produção do estado, seguido 
do município de Apuí com 20 toneladas e Nhamundá 
com 9 toneladas, vale salientar que estes três muni-
cípios citados acima, extraem 63,7% de todo o óleo 
de copaíba extraído no estado do Amazonas.   

Quantidade produzida (t) - 2014

Valor da produção (mil reais)  - 2014
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Borracha
O Estado do Amazonas possui uma produção 

histórica de borracha, apesar de não ter uma pro-
dução em larga escala como antigamente. 

A borracha é um produto com extração ex-
clusiva na Amazônia, e dentre os estados da região 
norte cuja produção alcançou 1.539 t, o estado do 
Amazonas apresentou extração de 1.049 t o 
que representa 68,2% de todo o produto extraído, 
ficando o estado do Acre com 210 toneladas ou seja 
13,6% seguido do estado de Rondônia com 153 
toneladas ou 9,9%.

No estado do Amazonas, 22 municípios 
apresentaram extração de borracha em 2014 
contra 26 no período anterior, com isto a produção 
apresentou uma queda na exploração de 18%. Des-
tacamos a seguir os quatro maiores produtores 
(extração do látex), Manicoré 350 toneladas em 
2014 contra 300 toneladas em 2013, alcançando 
uma alta de 16,7%, Eirunepé com 78 toneladas 
contra 150 do ano anterior, uma queda de 52%, 
seguido de Itacoatiara com 65 toneladas contra 
120 do ano de 2013, com redução na produção de 
54,2% e finalmente o município de Lábrea com 70 
toneladas em 2014 contra 100 toneladas em 2013, 
queda de 30%.         

Quantidade produzida (t) - 2014

Valor da produção (mil reais)  - 2014
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Piaçava
A fibra da Attalea funífera Mart., mais co-

nhecida como piaçava encontra-se no Estado do 
Amazonas apenas na região do médio e alto Rio 
Negro. É utilizada na fabricação de vassouras, 
cordas, chapéus, esteiras, coberturas de quiosques, 
além de outras serventias comerciais. 

Os municípios de Barcelos, Santa Izabel do 
Rio Negro e São Gabriel da Cachoeira produziram 
juntos 2.165 toneladas de piaçava contra 2.140 no 
ano de 2013 apresentando uma alta de 1,17%. O 
valor de produção em 2014 foi R$3,1 mil reais contra 
R$ 2,9 mil, com alta de 6,8% no valor da produção.

Dentre os três municípios produtores São 
Gabriel da Cachoeira foi destaque com cresci-
mento de extração da fibra em 15%, passando 
de 100 toneladas em 2013 para 115 toneladas 
em 2014, seguido de Santa Isabel do Rio Negro 
com 1,12%, uma produção de 890 toneladas em 
2013 contra 900 toneladas em 2014 e finalmente 
Barcelos que apresentou a mesma produção no 
comparativo ou seja a produção de 2013 e 2014 
foi de 1.150 toneladas. 

Quantidade produzida (t) - 2014

Valor da produção (mil reais)  - 2014
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Extrativa madeireira
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O extrativismo madeireiro no Estado do Amazonas está concentrado no benefi ciamento de madeira 
em tora, na produção de lenha e carvão. Os recursos fl orestais madeireiros existentes na região têm 
uma rica variedade de espécies, localizadas em áreas de terra fi rme e várzea. 

Os dados apresentados são referente ao ano 2014 onde foram consultadas no acervo da silvicultura 
disponibilizada pelo Instituto Brasileiro de Geografi a e Estatística (IBGE). 

O mapa supracitado demonstra a localização referentes as produções obtidas em metros cúbicos 
de madeira em tora e lenha nos municípios do estado do Amazonas.

No estado em 2014 foram extraídos, 746,56 mil m³ de madeiras em tora, 845,76 mil m³ de lenha 
e produção de 1,5 mil toneladas de carvão.

Percentual da quantidade produzida
da extrativa madeireira - 2014
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Carvão Vegetal
O carvão vegetal é utilizado como combustível 

de aquecedores, lareiras, churrasqueiras, fogões a 
lenha, além de abastecer alguns setores industriais, 
como as siderúrgicas.

Produzido de forma artesanal, apenas 29 
municípios do estado manufaturam o carvão 
vegetal com produção acima de 01 tonelada e 
seu custo de insumo em 2014 foi de R$ 2,238 
milhões. A fabricação deste produto no estado 
do Amazonas, apresentou tímida retração de 
0,6% quando saltou de 1.439 toneladas em 
2013 para 1.431 toneladas em 2014. Esse pro-
cesso no estado vem apresentando redução de 
12,1% quando observado a série entre os anos 
de 2011 até 2014.

As maiores produções deste produto em 2014, 
se concentraram nos municípios de Itacoatiara com 
380 toneladas, sendo o líder no ranking, seguido do 
Rio Preto da Eva com 280 toneladas. Com produção 
de 61 a 215 toneladas, estão os municípios do Careiro 
da Várzea (215) e Manicoré (160) toneladas. Estes 
quatro juntos, representam 72,3% de toda a fabri-
cação do estado.

Quantidade produzida (t) - 2014

Valor da produção (mil reais)  - 2014
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Lenha
No estado do Amazonas, a extração da lenha 

apresentou retração de 10,7% quando passou de 
840.569 em 2013 para 750.768 m³ em 2014. Esse 
processo no estado vem apresentando redução de 
15,8% quando observado a série entre os anos de 
2011 até 2014. Outro fator observado é a diminuição 
na extração nos municípios do estado, quando em 
2013 tínhamos manufatura em 48 municípios e em 
2014 reduziu para 43 municípios.  

As maiores produções deste produto em 
2014, se concentraram nos municípios de Tapauá 
e Tefé, ambos com 95.000 m³ e Manicoré com 
90.000 m³ de lenha. Estes juntos, representam 
37,2% de toda a extração de lenha do estado. 
Fatores como a logística podem impactar na pro-
dução de lenha, onde Tapauá, Tefé e Manicoré, 
obtiveram um custo de produção no valor de R$ 570 
mil, R$ 950 mil e R$ 1.260 mil, respectivamente. 

No estado para manufaturar a lenha, foi 
necessário o custo de insumo no valor de R$ 6.869 
mil em 2014 contra R$ 6.888 mil em 2013. 

Quantidade produzida (t) - 2014

Valor da produção (mil reais)  - 2014
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Madeira
No estado do Amazonas, a extração da madeira 

em tora apresentou retração de 7,1% quando pas-
sou de 803.985 m³ em 2013 para 746.569 m³ 
em 2014. Outro fator observado é a diminuição na 
extração nos municípios do estado, quando em 2013 
tínhamos manufatura em 52 municípios e em 2014 
reduziu para 45 municípios. Apesar de ter apre-
sentado queda neste período, em anos anteriores 
considerando o período de 2011 a 2013, houve 
crescimento geométrico de 8,7% deste produ-
to, quando passou de 680.700 m³ em 2011 para 
803.985 m³ 2013. 

No estado existem 45 municípios com 
licença ambiental para extração deste produto, 
onde as maiores produções em 2014, se con-
centraram nos municípios de Itacoatiara com 
132.361 m³ e Manicoré com 122.000 m³ de 
madeira em tora. Estes juntos, representam 34% 
de toda a extração de madeira do estado. Fatores 
como a logística podem impactar na extração do 
produto, onde Itacoatiara e Manicoré, obtiveram 
um custo de produção no valor de R$ 52.944 mil 
e R$ 4.880 mil, respectivamente. 

No estado para manufaturar a madeira em 
tora, foi necessário o custo de insumo no valor de 
R$ 121.444 mil em 2014 contra R$ 88.204 mil 
em 2013.

Quantidade produzida (t) - 2014

Valor da produção (mil reais)  - 2014
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Pecuária
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O rebanho existente em solo amazonense, está localizado em várzea ou terras fi rme, onde as maiores difi culdades estão situadas na várzea. A 
várzea compreende a parte inundada periodicamente pela cheia do rio, quando o nível do rio se eleva, alagando as pastagens nativas. Nesta situação, 
os criadores transferem seus rebanhos para terra fi rme ou mantém os animais em currais suspensos chamados de maromba. 

As informações ora apresentadas são relacionadas aos efetivos de rebanho existente nos 62 municípios do estado referente ao ano 2014 e foram 
consultadas no acervo da Pesquisa Pecuária Municipal (PPM) disponibilizadas pelo Instituto Brasileiro de Geografi a e Estatística (IBGE).

Analisando o comportamento do efetivo no estado para os anos 2013 e 2014, observamos uma queda de 0,038% nos rebanhos, ocasionado 
principalmente pelas reduções em quatro tipos de rebanhos, sendo em termos quantitativos as maiores em bovino (65,329), seguido de ovino 
(14.022), bubalino (4.814) e caprino (3.619), o equivalente em reduções de taxas de 4,44%, 20,43%, 5,63% e 16,21%, respectivamente. 

Dentre os oito tipo de rebanho, temos os galináceos, bovinos, suínos e ovinos que se encontram distribuídos nos 62 municípios do estado. 
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 Galináceos

Dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), demonstram que  em 2014 o estado do Amazonas possuía 4.084.167 
bicos de galinhas, frangos (as) e pintos, contra 4.013.855 bicos em 2013 
apresentando um crescimento de 1,75%.  

Dentre os municípios do estado, Manaus é o maior produtor de aves e 
detém 2.380.000 bicos em 2013 contra 2.426.500 em 2014 que corresponde a 
um crescimento de 1,95%, segundo de Iranduba com 450.000 bicos em 2013 
contra 463.000 em 2014. Com efetivos acima de 30.588 bicos, os municípios 
de Manaus, Iranduba, Itacoatiara, Manacapuru, Maués e Parintins possuem 
juntos 80% de toda o efetivo do estado.

Efetivo 2014
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 Bovino

O rebanho bovino do estado do Amazonas conta com aproximadamente 
1.405.208 cabeças em 2014. Ainda é pequeno se comparado ao rebanho de 
outros estados da região norte, onde ocupa a 5ª posição com participação de 
3,1% de todo o rebanho da região, ficando depois do Pará (43,4%), Rondônia 
(27,8%), Tocantins (17,6%) e Acre (6,1%). No comparativo com ano 2013, 
houve uma retração de 4,44% no rebanho, onde as maiores quedas foram 
relativas as cheias dos rios e principalmente nos municípios com maiores 
rebanho, como Parintins (18,3%), Itacoatiara (23,0%) e Manicoré (4,7%). 

Os maiores produtores se concentram nos municípios de Lábrea 
todo o rebanho existente no estado. Verifica-se que os municípios que se 
destacam no efetivo de rebanhos fazem fronteira com os estados do Acre, 
Rondônia, Mato Grosso e Pará.

Efetivo 2014
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Suíno

No ano de 2013 o estado possuía 66.325 cabeças de suínos contra 
71.008 em 2014, apresentando um crescimento de 7,1%. No comparativo 
com outros estado da região norte, o Amazonas ocupa a 5ª posição com par-
ticipação de 5,4% de um total de 1,308 milhões de rebanhos da região, ficando 
atrás do Pará (42,8%), Tocantins (20,9%), Rondônia (15,6%) e Acre (9,9%). 

Os municípios de Parintins e Manicoré são os que detém os maiores 
rebanhos com efetivos de suíno acima de 5.000 cabeças. Destes, o destaque 
é no município de Manicoré, onde seu efetivo mais que duplicou, saindo de 
3000 efetivos em 2013 para 6.700 cabeças em 2014.

Dentre os 62 municípios do estado, quatro apresentaram crescimento 
significativo acima de 100% em 2014, no qual se destacam, Manicoré (163%), 
Envira (163%), Manaquiri (616%) e Anamã (144%) com 6.700, 5.000, 787 e 
361 cabeças, respectivamente. 

Efetivo 2014
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 Bubalino

A bubalino cultura, se destina na criação de búfalos. No estado do Amazonas por ser uma 
alternativa rentável, saudável, e por se adaptar facilmente em qualquer ambiente, esta cultura, vem 
apresentando crescimento consecutivo com taxa de 10,5% no período entre 2010 e 2013. No ano 
2014, houve uma retração de 5,63% quando o rebanho passou de 85.532 cabeças em 2013 para 
80.718 cabeças em 2014. No comparativo com outros estado da região norte, o Amazonas ocupa 
a 3ª posição com participação de 9,2% de um total de 877.345 efetivos da região, ficando atrás do 
Pará 56,3% e Amapá 32,6%.

Os municípios de Autazes e Itacoatiara são os que detém os maiores rebanhos com efetivos 
acima de 8.228 cabeças e juntos, possuem participação de 47% de todo o efetivo do estado. O 
município de Parintins como terceiro maior produtor, apresentou queda de 41,2% no efetivo quando 
passou de 13.986 cabeças em 2013 para 8.228 cabeças em 2014 refletindo perdas no estado em 
termos quantitativos 5.758 cabeças.  

Efetivo 2014
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Ovino

A atividade de Ovino é ruminante da criação de carneiro. No ano de 
2013 o estado possuía 68.628 cabeças de ovinos contra 54.006 em 2014, 
apresentando uma retração de 20%. No comparativo com outros estados 
da região norte, o Amazonas ocupa a 5ª posição com participação de 8,6% 
do total de 634.165 rebanhos da região, ficando atrás do Pará (33,7%), 
Tocantins (20,4%), Rondônia (18,1%) e Acre (13,9%).

Em 2014, os municípios de Boca do Acre, Parintins e Manaus são os 
que detém os maiores rebanhos com efetivos acima de 3.500 cabeças e 
juntos, possuem participação de 29,4% de todo o efetivo do estado. Dentre 
os 62 municípios, três apresentaram crescimento significativo acima de 
100%, ou seja, dobraram ou triplicaram seus efetivos onde se destacam, 
Silves (1.895) com aumento de 251%; Manicoré (2.800) com crescimento 
de 193% e Amaturá (200) cabeças com aumento de 106%. 

Efetivo 2014
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Caprino

A atividade de Caprino, destina-se na criação de cabra ou bode. Em 
2013 o estado possuía 22.328 cabeças de caprinos contra 18.709 em 
2014, apresentando uma retração de 20%. No comparativo com outros 
estado da região norte, o Amazonas ocupa a 3ª posição com participação 
de 13,1% do total de 142.480 efetivos da região, ficando atrás do Pará 
(45,2%) e Tocantins (17,9%). 

O município que mais se destaca nesta atividade é Parintins, com 
efetivos acima de 2.551 cabeças. Com efetivos acima de 846 cabeças, 
juntos os municípios de Parintins, Autazes e Apuí representa 42,8% de 
toda criação do estado. Dentre os 62 municípios, dois apresentaram 
crescimento significativo acima de 100%, ou seja, dobraram seus efetivos 
onde se destacam, Urucurituba (194) com aumento de 102% e Canutama 
(68) cabeças com aumento de 143%.

Efetivo 2014
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Codornas

A criação de codorna embora apresente baixa produção no estado do 
Amazonas, frente a outras produções da pecuária, obteve crescimento de 
22,5% no comparativo entre 2013 e 2014, quando saiu de 16.820 para 20.605 
bicos. No comparativo com outros estado da região norte, o Amazonas ocupa 
a 4ª posição com participação de 11,8% do total de 174.702 efetivos da região, 
ficando atrás de Rondônia (46,9%), Pará (21,1%) e Roraima (16,0%).

No estado apenas 09 (nove) municípios apresentam efetivos de 
codornas com produção acima de 29 bicos. A maior concentração desta 
produção é no município de Manaus com 16.000 bicos, seguido dos 
municípios de Tefé e Autazes, com produção de 2.000 bicos cada. Este 
último, destacamos sua atividade iniciada no ano de 2014, incrementando 
no estado crescimento de 11,8%. 

Efetivo 2014
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Equino

A atividade do Equino, destina-se na criação de cavalo. Em 2013 o estado 
possuía 15.479 cabeças de equino contra 22.284 em 2014, apresentando um 
crescimento de 44%. No comparativo com outros estado da região norte de um 
total de 877.176 cabeças, o Amazonas ocupa a 6ª posição com participação 
de 2,5% de todo o efetivo da região, ficando atrás do Pará (35,6%), Tocantins 
(30,2%), Rondônia (19,0%), Acre (8,7%) e Roraima (3,4%).

O município que mais se destaca nesta atividade é Boca do Acre, 
com efetivos de ovino acima de 2.585 cabeças. Com efetivos entre 1.635 
e 2.585, se encontram os municípios de Parintins e Apuí, totalizando juntos 
4.615 cabeças em 2014. Destaca-se o município de Manicoré, com o maior 
crescimento (1.665%), quando em 2013 detinha 68 e subiu para 1200 
cabeças de equino.

Efetivo 2014
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Produção de origem animal
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Leite bovino

A produção de leite bovino no Amazonas, tem presenciado um aumento na produtividade nos 
últimos dois anos (2013 e 2014). Nestes, a produção de leite bovino apresentou crescimento de 
4,8% quando passou de 48.970 mil litros em 2013 para 51.339 mil litros em 2014.

Manaus no ranking, entre os municípios do estado em 2014, encontra-se na 15ª posição 
com produção de 521 mil litros de leite bovino. No comparativo com ano anterior, houve redução de 
11,4% quando a produção obtido foi de 588 mil litros. O fato, está associado a redução de 32,4% 
efetivo de bovino.

Os municípios com as maiores contribuições estão na faixa de 2.921 a 8.218 mil litros da 
produção estadual, sendo, Careiro da Várzea o município que lidera o ranking de produção com 
8.218 mil litros, equivalente a uma participação de 16,01%, seguido de Autazes (8.181), Apuí 
(7.500), Parintins (5.625) e Itacoatiara (5.250) mil litros. Estes municípios representam juntos 
concentram 67,7% da produção de leite bovino do Amazonas.

Produção de leite (mil litros) - 2014
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Ovos de galinha

A produção de Ovos de galinha (Gallus gallus domesticus) encontram-se entre os produtos de maior 
relevância, por serem um dos poucos produtos de origem animal com o qual o Amazonas apresentou 
crescimento vegetativo de 1,8% na quantidade de bico de galinhas poedeiras. Consequentemente, a 
produção de ovos de galinha no Amazonas, cresceu na mesma proporção com 1,1% no comparativo em 
entre os anos, em que passou de 64.017 mil dúzias em 2013 para 64.699 mil dúzias de ovos em 2014.

O município de maior produção em 2014 se encontra em Manaus, com o total 49.000 mil dúzias 
produzidas, equivalente à participação de 75,74% de toda a produção do estado. Outros municípios que 
juntos representam 16,8% da produção estão entre 951 mil e 6.998 mil dúzias sendo, Iranduba (6.998), 
Itacoatiara (2.096) e Manacapuru (1.800) mil dúzias. As baixas produções no estado compreendem 
88,7% dos municípios com até 280 mil dúzias produzidas.

Produção de ovos de galinha (mil dúzias) - 2014
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Mel

Os dados da Pesquisa Pecuária Municipal (PPM) informadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), demonstram a produção de origem animal de mel de abelha em quilogramas referente 
ao ano 2014 para os municípios do estado do Amazonas.

A produção de mel de abelha no Amazonas apresentou crescimento de 3,5% quando passou 
de 36.700 kg em 2013 para 37.968 kg em 2014. Apesar do crescimento neste comparativo, o 
desempenho da produção média entre 2013 e 2014 foi menor com 37.334 kg de mel, enquanto a 
produção média avaliada no período entre 2011 e 2012 foi de 45.831 kg. Para trabalhar a comercia-
lização deste produto, os empresários dispõem de seu custo de produção um montante R$ 996 mil em 
2013 contra R$ 1.042 mil em 2014.

No estado, 6,5% dos municípios apresentaram as maiores produções na faixa de 2.501 a 
5.000 kg sendo, Humaitá o maior líder no ranking em produção 5.000 kg, seguido de Maués 3.760 kg, 
Manacapuru 3.500 kg e Manaus 3.300 kg de mel. Outros 21 municípios nesta categoria não apresentam 
nenhuma produção. 

Produção de mel (kg) - 2014
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Piscicultura
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Em 2014 a produção total do estado fi cou em torno 22.365.138 kg, em que a maior produção nesta cultura destina-se ao tambaqui com 
13.805.010 kg e participação de 61,7%, seguido de matrinxã com 8.439.410 kg e participação de 37,7%, pirapitinga com 63.618 kg e participação 
de 0,26% e a curimatã com 57.100 kg e participação de 0,26%.

No comparativo com outros estado da região norte, o Amazonas ocupa a 2ª posição com participação de 18,9% de um total de 118,251 milhões 
de quilogramas de todas as espécies de peixes da região, fi cando atrás de Rondônia com participação de 53,5%.

Dentre os 62 municípios do estado, Rio Preto da Eva, é o que lidera o ranking, com produção de 14.433.000 kg, seguido de Manaus 1.065.000 kg 
e Itacoatiara 991.000 kg de pescado, onde estão localizados na região metropolitana de Manaus e que juntos representam 73,7% de toda a produção 
de peixe do estado. 
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Tambaqui
O tambaqui é cultivado em 82% dos mu-

nicípios do estado do Amazonas. Sua criação 
em cativeiro apresentou crescimento de 19,4% 
quando passou de 11.563.840 kg em 2013 para 
aproximadamente 13.805.010 kg do produto em 
2014. Das quatro (tambaqui, matrinxã, curimatã e 
pirapitinga) espécies analisadas neste compêndio, o 
tambaqui, apresenta a maior produção do estado, 
com participação de 61,7% do total de 22.365.138 
kg de todas as espécies de peixes em 2014.   

No comparativo com outros estado da 
região nor te, o Amazonas ocupa a 2ª posição 
com participação de 13,0% de um total de 105,910 
milhões de quilogramas de tambaquis, ficando 
atrás de Rondônia que apresenta a maior produção 
deste pescado com participação de 59,7%.

Localizado na região metropolitana de 
Manaus, Rio Preto da Eva é o município que 
detém a maior produção do estado. Sua produção 
duplicou quando saltou de 3.592.000 kg em 
2013 para 7.307.000 kg de peixes em 2014. 
Os produtores demandaram em 2014 o valor de R$ 
51.149 mil para produzir esta espécie.    

Produção de tambaqui (kg) - 2014

Valor de produção (mil reais) - 2014
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Matrinxã
Devido a sua fácil adaptação ao cativeiro, 

rápido crescimento e comercialização, a atividade 
de criação da matrinxã no estado do Amazonas 
apresentou crescimento de 168,6% quando passou 
de 3.142.200 kg em 2013 para aproximadamente 
8.439.410 kg do produto em 2014. Das quatro 
(tambaqui, matrinxã, curimatã e pirapitinga) es-
pécies analisadas neste compêndio, a matrinxã, 
apresenta a segunda maior produção do estado, 
depois do tambaqui com participação de 37,7% 
do total de 22.365.138 kg de todas as espécies de 
peixes em 2014.

Dentre os estados da região norte, apenas 
05 (cinco) apresentam produção deste pescado, 
sendo o Amazonas o maior produtor com partici-
pação de 85,8% de um total de 9,835 milhões de 
quilogramas de matrinxã.

Localizado na região metropolitana de 
Manaus, Rio Preto da Eva é o município que 
detém a maior produção do estado. Sua produ-
ção quadriplicou quando saltou de 1.780.000 kg 
em 2013 para 7.126.000 kg de peixes em 2014. 
Os produtores demandaram em 2014 o valor de 
R$ 57.008 mil para produzir esta espécie. 

Produção de matrinxã (kg) - 2014

Valor de produção (mil reais) - 2014
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Curimatã
Conhecido popularmente como curimatá, 

curimbatá e curimba, é um peixe apreciado na 
pesca esportiva. 

Sua criação em cativeiro no estado do 
Amazonas apresentou queda de 78,5% quando 
passou de 266.000 kg em 2013 para 57.100 kg do 
produto em 2014. A queda está associada princi-
palmente nos municípios de Coari, Codajás e Rio 
Preto da Eva em que juntos, produziram 135.000 kg 
de peixe em 2013 e nenhuma produção em 2014.

Dentre os estados da região norte, apenas 
04 (quatro) apresentam produção totalizando 
R$ 834,193 mil quilogramas de curimatã, onde 
o Amazonas, é o segundo maior produtor com 
participação de 6,8%, depois do Acre com partici-
pação de 81,7% em 2014.

As maiores produções estão localizadas 
nos municípios de Benjamim Constant e Envira 
com produções acima de 10.100 kg de peixes. 
Juntos, representam 66,5% de toda produção 
do estado e para produzir este pescado, os 
aquicultores demandaram o montante no valor 
de R$ 344 mil em 2014.

Produção de curimatã (kg) - 2014

Valor de produção (mil reais) - 2014
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Pirapitinga
Conhecida popularmente como pacu negro 

e caranha, a pirapitinga em cativeiro no estado do 
Amazonas apresentou crescimento de 7,6% quando 
passou de 59.100 kg em 2013 para aproximada-
mente 63.618 kg do produto em 2014. O cresci-
mento deveu-se nos munícipios de Novo Airão e 
Tefé, onde passaram a produzir 35.000 kg de peixe 
em 2014, colaborando com a participação de 55% 
de toda a produção do estado.

Dentre os estados da região norte, apenas 
05 (cinco) apresentam produção totalizando R$ 
1,670 milhões de quilogramas de pirapitinga, onde 
o Amazonas, ocupa a 4ª posição na produção com 
participação de 3,8%, depois do Acre 59,5%, se-
guido do Pará 31,0% e Amapá 3,9% em 2014.

As maiores produções estão localizadas nos 
municípios de Novo Airão e Benjamim Constant 
com produções acima de 6.500 kg de peixes. 
Juntos, representam 78,6% de toda produção 
do estado e para produzir este pescado, os 
aquicultores demandaram um montante no valor 
de R$ 500 mil em 2014.

Produção de pirapitinga (kg) - 2014

Valor de produção (mil reais) - 2014
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Segurança pública
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Roubo

O roubo está enquadrado no Código Penal Brasileiro mediante Decreto Lei nº 2.848 de 07 de dezembro 
de 1940, inserido pelo Artigo 157, em que consiste no ato de subtrair coisa móvel alheia, para si ou para 
outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa. Os registros de roubos em 39 municípios do 
Amazonas estão relacionados à dados subnotificados ou seja, notificação não formalizada.

No Amazonas as despesas relacionadas com a defesa civil cresceram 433%, quando em 2013, 
saltou de R$ 14.098 milhões para R$ 75.146 milhões em 2014. Com os esforços das políticas públicas 
empregadas, podemos observar redução de 38,09% na taxa de roubo no estado, quando foram registrados 
7,13 casos em 2013 e 4,41casoss em 2014 por 1.000 habitantes.   

Dentre os municípios do estado, a capital por possuir o maior contingente populacional registrou 
as maiores ocorrências com 16.648 roubos em 2014. No comparativo, houve redução de 35%, quando 
ocorreram 25.694 roubos em 2013. No interior, Manacapuru aparece como segundo município com os 
maiores registro contabilizados 212 roubos em 2014. Este também apresentou redução de 38% no 
comparativo com o ano anterior, em que houveram 346 roubos.

Taxa de roubo no Amazonas
por 1000 habitantes
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Estupro

O mapa apresenta os registros de estupro nos municípios do estado do Amazonas referente 
ao ano 2014 fornecidos pela Secretaria de Estado de Segurança Pública. Vale ressaltar que os dados 
informados correspondem ao volume de ocorrências policiais registradas e não, necessariamente, 
indicam o número de vítimas envolvidas. Em 38 municípios, os casos inexistentes de estupro, estão 
relacionados à dados subnotificados ou seja, notificação não formalizada.

Estatísticas publicadas no Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2015, apresentam o 
desempenho das unidades da federação. Em 2014, o ranking das maiores taxas entre as 27 UFs, 
o estado do Amazonas encontra-se na 14ª posição com taxa de estupro de 25,1 para cada 100 
mil habitantes, e entre os estado da região nor te, o Amazonas ocupa a 7ª colocação.    

Os maiores registros de estupros se encontram nos município de Manaus e Manacapuru, com 
415 e 212 ocorrências, respectivamente. No comparativo entre os anos 2013 e 2014, Manaus apre-
sentou redução de 68,6% quando saiu de 1.321 para 415 estupros. Por outro lado, em Manacapuru, 
houve crescimento de 821% quando saltou de 23 para 212 estupros registrados. 

Estupro 2014
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Taxa de Homicídios/100 mil hab

O homicídio está enquadrado no Código Penal Brasileiro mediante Decreto Lei nº 2.848 de 07 
de dezembro de 1940, inserido pelo Artigo 121, em que consiste no ato de matar alguém. 

O mapa apresenta as taxas de homicídios nos municípios do estado do Amazonas referente ao ano 
2014 fornecidos pela Secretaria de Estado de Segurança Pública. Em 13 municípios, os casos inexistentes 
de homicídios, estão relacionados à dados subnotificados ou seja, notificação não formalizada.

Estatísticas publicadas no Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2015, apresentam o 
desempenho das unidades da federação. Em 2014, o ranking das maiores taxas entre as 27 UFs, 
o estado do Amazonas encontra-se na 18ª posição com taxa de homicídio de 24,1 para cada 100 
mil habitantes, e entre os estado da região nor te, o Amazonas ocupa a 5ª colocação.    

Os maiores registros nas taxa se encontram 5% dos municípios na faixa de 43,24 a 83,37 
homicídios por 100 mil habitantes. Destes, Iranduba apresentou 83,37 mortes por 100 mil habitantes, 
seguido de Presidente Figueiredo (62,56) e Rio Preto da Eva (58,32). Em média, os homicídios nos 
municípios do Amazonas é de 19,70 mortes por 100 mil habitantes.

Taxa de Homicídios - 2014
Ranking dos 10 maiores
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Transporte
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Frota de Carro
Os dados provenientes do Departamento 

Nacional de Trânsito (DENATRAN) demonstram 
as frotas de carro nos municípios do estado do 
Amazonas para os anos 2013 e 2014. As frotas 
de carros neste contexto são compostas de auto-
móveis, camionetas e utilitários. Destes, em sua 
maioria, 91,9% são frotas de automóveis, 6,9% são 
camioneta e 1,2% carros utilitários em 2014.  

Em 2014, o número total da frota de carros 
no Amazonas foi de 375.777. Em comparação 
com 2013, houve crescimento de 5,9%. Dentre os 
municípios do estado, Manaus teve a maior frota 
neste ano, e totalizou 357.364 carros, com cresci-
mento de 5,53% em relação a 2013. No interior em 
2013, 74% dos municípios possuíam frota de até 
176 carros passando para 2014, 70% dos muni-
cípios com frota de até 124 carros. Isso significa 
que os municípios de Autazes e Apuí em 2014 
aumentaram seu quantitativo de frotas passando 
em 2014 para a faixa de 125 a 523 frotas.   

Frota de carros 2014
Ranking 5 maiores

Frota de carros 2014
Ranking 5 menores
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Frota de Moto
Os dados provenientes do Depar tamento 

Nacional de Trânsito (DENATRAN) demonstram 
as frotas de motos nos municípios do estado 
do Amazonas para os anos 2013 e 2014. As 
frotas de motos neste contexto são compostas 
de motocicletas, motonetas e triciclo. Destes, 
em 2014, em sua maioria, 81,2% são frotas 
de motocicletas, 18,3% são motonetas e 0,5% 
são triciclos.

No Amazonas, a frota de motos cresceu 
10,1%, quando em 2013 passou de 230.062 
para 253.202 motos em 2014. Manaus repre-
senta 60% das frotas de motos do estado, com 
um quantitativo de 151.166 em 2014. No interior, 
8,1% dos municípios possuem frota de 5.405 a 
15.906 motos, sendo Itacoatiara em primeiro no 
ranking (15.906), seguido de Parintins (13.665), 
Manacapuru (8.789), Coari (8.081) e Tefé (8.054).

Frota de motocicletas 2014
Ranking 5 maiores

Frota de motocicletas 2014
Ranking 5 menores
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Frota de Ônibus
Para classificação de ônibus, foram con-

siderados apenas os veículos automotores de 
transporte coletivo com capacidade para mais 
de 20 passageiros.

No Amazonas, a frota de ônibus cresceu 
3,6%, quando em 2013 passou de 8.517 para 
8.822 em 2014, em que, o crescimento se 
observou em 23 municípios do estado. Do total 
das frotas no ano 2014, 90% se concentram 
na capital e 10% no interior. Observa-se ainda 
que existem 8 municípios que não possuem 
registros de ônibus. 

Para os dois anos analisados, a frota de 
ônibus da capital cresceu em 2,8%, onde saltou 
de 7.718, em 2013 para 7.934 frotas, em 2014. 
Dentre os municípios do interior do estado, se 
destacam cinco com as maiores frotas, e estão 
localizados na região metropolitana de Manaus, 
sendo, em primeiro lugar no ranking, Itacoatiara 
(137), seguido de Manacapuru (99), Iranduba 
(87), Presidente Figueiredo (82) e Rio Preto da 
Eva (72).

Frota de caminhão 2014
Ranking 5 maiores

Porcentual de frota de ônibus - 2014
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Frota de Caminhão
O total de frotas neste contexto são compostas 

de caminhões e caminhonetes, em que, foram con-
siderados os veículos automotores destinado ao 
transporte de carga, com peso bruto total de até 
3500 Kg. Destes, em 2014, a sua maioria, 79% são 
frotas de caminhonetes e 21% de caminhões.

No Amazonas, a frota de caminhão cresceu 
7%, quando em 2013 passou de 89.394 para 95.613 
em 2014, em que, o crescimento se observou 
em 61 municípios do estado. Do total das frotas 
no ano 2014, 89% se concentram na capital e 
11% no interior.

Manaus totalizou 85.159 caminhões, com 
crescimento de 6% em relação a 2013. No interior 
em 2014, 65% dos municípios possuíam frota de 
até 64 caminhões. Na faixa de 637 a 1.294 frotas, 
temos 6% dos municípios do estado, e deste, 
Manacapuru representa o maior quantitativo com 
1.294 caminhões, seguido de Itacoatiara 1.265, 
Presidente Figueiredo 959, Iranduba 852 e Rio 
Preto da Eva 636.

Frota de caminhão 2014
Ranking 5 maiores

Frota de caminhão 2014
Ranking 5 menores
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Saúde
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Médicos - 2014

O médico se ocupa da saúde humana e/
ou animal, prevenindo, diagnosticando, tratando 
e curando as doenças. Em 2014, o estado do 
Amazonas possui em seu quadro funcional um 
total de 1.909 médico ligado ao Sistema Único 
de Saúde (SUS), dos quais 59% estão localizados 
na capital e 41% distribuídos no interior.

A maioria dos profissionais nesta área, con-
centram-se na capital com 1.121 médicos ligados 
ao SUS e com taxa de cobertura de 0,555 atendi-
mentos para cada mil habitantes. No interior, 56% 
dos municípios possuem até 9 médicos, em que a 
concentração populacional é menor.

Médicos - 2014
Ranking 5 maiores

Taxa de médico
por 1.000 habitantes - 2014
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Enfermeiros - 2014

O enfermeiro é um dos principais protago-
nistas do sistema de saúde. Em 2014, o estado do 
Amazonas possui em seu quadro funcional um total 
de 1.889 enfermeiros ligado ao Sistema Único de 
Saúde (SUS), dos quais 39% estão localizados na 
capital e 61% distribuídos no interior. 

A maioria dos profissionais nesta área, 
concentram-se no interior com 1.153 enfermeiros 
ligados ao SUS e com taxa de cobertura de 0,622 
atendimentos para cada mil habitantes. Na capi-
tal existem 736 ligados ao SUS e com cobertura 
de taxa populacional de 0,364 para cada mil ha-
bitantes.

Enfermeiros - 2014
Ranking 5 maiores

Taxa de enfermeiros
por 1.000 habitantes - 2014
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Dentistas - 2014

O estado do Amazonas possui em seu quadro 
funcional um total de 869 dentistas ligado ao SUS, 
dos quais 47% estão localizados na capital e 53% 
distribuídos no interior.

A maioria dos profissionais nesta área, 
concentram-se no interior com 460 dentistas 
ligados ao SUS e com taxa de cobertura de 
0,248 atendimentos para cada mil habitantes. 
Na capital existem 409 ligados ao SUS e com 
cobertura de taxa populacional de 0,202 para 
cada mil habitantes.

Dentista - 2014
Ranking 5 maiores

Taxa de dentistas
por 1.000 habitantes - 2014

Fonte: Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde do Brasil – CNES, 
2014.
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Número de estabelecimentos - 2014

Foram considerados como estabelecimento 
de saúde, os Centro de saúde/Unidade básicas de 
saúde, Hospital especializado e geral, Policlínicas, 
Posto de saúde e Pronto socorro geral, totalizando 
no estado 825 estabelecimentos. Destes, 60% são 
estabelecimentos de unidade básicas de saúde. A 
capital possui 42% dos estabelecimento, totalizando 
343, e destes, 70% são centros de saúde/unidades 
básicas de saúde. No interior, temos 58% estabe-
lecimentos instalados, e destes, 26 municípios 
possuem de 5 a 8 estabelecimentos. 

Fonte: Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde do Brasil – CNES, 
2014.

Estabelecimentos ligados ao SUS - 2014
Ranking 5 maiores

Percentual de estabelecimentos
no Amazonas - 2014
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Número de leitos ligados ao SUS - 2014

O mapa apresenta a distribuição espacializada de recursos físicos 
instalados de leitos hospitalares de internação e leitos complementares 
dos municípios do Amazonas, registrados pelo Cadastro Nacional dos 
Estabelecimentos de Saúde do Brasil – CNES, referente ao ano 2014, 
totalizando 5.615 leitos. Destes, os leitos complementares, representam 
14% que se destinam na categoria de leitos para atendimento de UTI e 
unidade intermediária com atendimento pelo SUS e não SUS.

O estado do Amazonas possui cobertura de 1,243 leitos para cada 
mil habitantes, enquanto na capital a taxa é de 1,268 totalizando 3.290 
leitos. No comparativo, houve ampliação de recursos físicos de leitos de 
3,9%, quando saltou de 5.402, em 2013 para 5.615, em 2014 no estado. 
No interior, 34 municípios possuem de 17 a 35 leitos, representando 54,8% 
dos municípios do estado.  

Leitos SUS - 2014
Ranking 5 maiores

Leitos por 1.000
habitantes - 2014
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Taxa de mortalidade infantil - 2014

No estado do Amazonas em 2014, morreram 15,72 crianças para 
cada 1000 nascidas vivas, e em comparação com outras unidades da 
federação, encontram-se na 7ª posição, ficando depois do Pará com taxa 
de 15,75 mortes.  

Os índices demonstram as maiores taxas nos municípios de Amaturá 
(47,6) sendo o primeiro no ranking, seguido de Nhamundá (41,7), Ipixuna 
(37,3) e São Paulo de Olivença (34,5), onde estes juntos, representam 6,5% 
dos municípios do estado. Por outro lado, 37,1% dos municípios apresentaram 
baixas taxas de mortalidade infantil quando observadas variações de 1,0 até 
14,93 mortes em crianças de até 1 ano de vida. Nesta faixa encontra-se a 
capital com baixa taxas com 13,8 mortes para cada 1000 nascidos vivos. 

Taxa de mortalidade infantil - 2014
Ranking dos 5 maiores

Taxa de mortalidade infantil - 2014
Ranking dos 7 maiores estados
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Nascidos vivos em < 1 ano - 2014

Os dados apresentados, foram extraídos do Ministério da Saúde no 
DATASUS, que demonstram o quantitativo de nascidos vivos referente ao 
ano 2014.

No estado do Amazonas, 80.737 crianças foram declaradas nascidas 
vivas, sendo 61,7% partos normais, 38,0% partos cesáreos e 0,3% ignorados. 
Ao observar a faixa de idade das mães, o maior número de nascidos vivos 
concentrou-se na faixa de 20 a 24 anos de idade, totalizando 22.587 crianças. 
As adolescentes na faixa de 10 a 14 anos, nasceram 1.439 crianças.

Na capital, nasceram 42.840 crianças, representando 53,1% de 
todos os nascidos vivos do estado. No interior, 07 (sete) municípios repre-
sentam juntos 11,3% dos nascidos vivos, sendo Manacapuru em primeiro 
lugar (2,120), seguido de Itacoatiara (2.057), Parintins (2.047), Tabatinga 
(1.820), Coari (1.700), Tefé (1.585) e Maués (1.352). 

Nascidos vivos - 2014
Ranking dos 5 maiores

Nascidos vivos por faixa 
de idade da mãe - 2014
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Óbitos em < 1 ano - 2014

Os dados extraídos do ministério da saúde no DATASUS, demonstram 
o quantitativo de óbitos de crianças menores de um ano de idade referente 
ao ano 2014.

No estado do Amazonas foram a óbitos 1.268 crianças com até um ano 
de idade. Destes, 55,4% são do sexo masculino, 44,3% do sexo feminino e 
0,3% declarados ignorados. Das crianças que nascem, o tempo de sobrevida 
corresponde ao período de até 24 horas e vão à óbitos 22,9% dos nascidos, 
25,2% sobrevivem no período de 1 a 6 dias, e até 1 mês, 71,9% vão a óbitos. 

Na capital, foram a óbitos 591 crianças, representando 46,6% de todo 
as mortes no estado. No interior, 06 (seis) municípios representam juntos 9,7% 
dos óbitos, sendo Parintins em primeiro lugar (40), seguido de Tabatinga (38), 
São Gabriel da Cachoeira (37), São Paulo de Olivença (32), Coari e Manacapuru 
ambos (31) mortes.

Óbitos menor de 1 ano - 2014
Ranking dos 5 maiores

Óbitos menor de 1 ano
por faixa de idade - 2014
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IPA - Índice Parasitário de Malária - 2014

Para avaliar o nível de saúde da população nas áreas endêmicas localiza-
das na região Amazônica e outras regiões do Brasil, são expressos os valores 
do Índice Parasitário Anual de Malária (IPA). Os dados informados no Sistema 
da Informação e Vigilância Epidemiológica do DATASUS, demonstram o IPA de 
Malária referente ao ano 2014.

Em dois anos, no estado do Amazonas, houve redução do índice parasitá-
rio de malária, quando passou de 21,50 casos em 2013 para 7,54 casos positi-
vos por mil habitantes, em 2014.As maiores incidências estão concentradas nos 
municípios localizados no sudoeste do estado conforme demonstrado no mapa. 

O município de Atalaia do Norte, lidera o ranking das maiores IPAs em 
2014, com 178,70 casos por mil habitantes.Os menores índices da IPA, 54,8% 
dos municípios apresentaram registros de 1 a 20,01 casos por mil habitantes e 
4,8% dos municípios não apresentaram nenhum registro.

Índice parasitário de malária - 2014
Rankingo dos 5 maiores

Índice parasitário de malária - 2014
Rankingo dos 5 menores
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Casos de malária - 2014

Os de casos diagnosticados de malária são utilizados para o cálculo 
do Índice Parasitário Anual.

No estado do Amazonas em 2014, houve redução de 12,2% nos casos 
notificados, quando foram registrados 66.788 casos de malária, contra 76.078 
casos em 2013. 

Os municípios de Lábrea, Manaus e Eirunepé apresentaram casos 
acima de 4,6 mil notificações, sendo em termos quantitativo os maiores 
casos de malária. Vale ressaltar que a capital, apesar de apresentar o maior 
quantitativo com 5.515 casos, ao levar em conta o tamanho populacional, 
apresentou baixo índice parasitário de malária (IPA). O município de Lábrea, 
lidera o ranking de todos os casos com 7.378 notificações. Os municípios 
que não apresentaram nenhum registro de malária representam 4,8% dos 
casos, sendo, Boa Vista do Ramos, Barreirinha e Nhamundá.   

Casos de malária - 2014
Rankingo dos 5 maiores

Casos de malária - 2014
Rankingo dos 5 menores
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Casos de dengue - 2014

Assim como a Malária, a Dengue é uma doença parasitária transmitida pelo mosquito Aedes Aegypti infectado. 
Porém, é considerada como doença grave, podendo levar o paciente à óbito. Seus sintomas são febre alta, dor de 
cabeça, dor atrás dos olhos, perda do paladar e apetite, manchas e erupções na pele, náuseas, vômitos, tonturas, 
moleza e dor no corpo e muitas dores nos ossos e articulações. Os transmissores de dengue, proliferam-se em reci-
pientes onde haja água limpa parada (vasos de plantas, pneus velhos, cisternas, folhas, etc.). 

No estado do Amazonas em 2014, houve redução de 75,6% nos casos notificados, quando foram registrados 
3.873 casos de dengue, contra 15.858 casos em 2013. 

Esta epidemia se alastrou em 56,5% nos municípios do estado em 2014, e que os maiores registros foram 
nos município de Manaus com 1.672 casos, seguido de Tabatinga com 913 casos de dengue. Por outro lado, 
43,5% dos municípios do estado não apresentaram nenhum registro de dengue. 

Casos de dengue - 2014
Rankingo dos 5 maiores

Fonte: Secretaria de Estado da Saúde/Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas - FVS-AM, 2014.  
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Casos de hanseníase

Segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), a Hanseníase também conhecida como lepra, é 
uma doença infecciosa causada por uma bactéria chamada Mycobacterium leprae.  A transmissão se dá através 
de contato íntimo e contínuo com o doente não tratado. Apesar de ser uma doença da pele, é transmitida através 
de gotículas que saem do nariz, ou através da saliva do paciente.

Os dados informados no Ministério da Saúde no portal da saúde (Datasus), demonstram os casos novos 
de hanseníase diagnosticados referente ao ano 2014. No estado do Amazonas em 2014, houve redução de 14,6% 
de novos casos detectados, quando foram registrados 596 casos contra 698 casos de hanseníase em 2013. As 
maiores detecções foram na capital com 258 casos, representando 43,3% de todos os novos casos da hanseníase 
no estado em 2014. No comparativo com o ano anterior, houve crescimento de 8,8%, quando foram registrados 
237 casos. No interior, na faixa de 20 a 39 casos, se encontram os municípios de Humaitá, Parintins  e Coari, e 
que juntos, representam 18,0% dos casos. Apesar de existirem várias campanhas para a erradicação da doença, 
existem 66,1% dos municípios do estado que apresentaram até 4 novos casos de hanseníase. 

Casos de hanseníase - 2014
Rankingo dos 5 maiores
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Casos de AIDS - 2014

A AIDS é vírus da imunodeficiência humana. É uma doença que na maioria dos casos é transmitida pelo ato 
sexual sem proteção, agulhas e seringas contaminadas, da mãe para o bebê na gravidez, etc. 

Os dados informados pela Secretaria de Estado da Saúde/Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM), 
demonstram novos casos de AIDS diagnosticados em maiores de 13 anos de idade referente ao ano 2014. 

No estado do Amazonas, apesar dos esforços da saúde com campanha de prevenção da AIDS, houve cresci-
mento de 0,6% de novos casos, quando passou de 1.193 em 2013, para 1.200 casos em 2014, totalizando 2.393 
novos casos nesses dois anos. Os maiores registros foram na capital com 997 casos, representando 83,08% em 
2014. No comparativo com o ano anterior, houve crescimento de 1,01%, quando foram registrados 987 casos. 

Em 19 municípios do estado, não houve nenhum registro de novos casos, por outro lado, já os municípios 
de Tefé e Itacoatiara, apresentaram ambos 25 casos de AIDS, sendo os maiores registros no interior do estado. 

Casos de AIDS - 2014
Ranking dos 5 maiores
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Casos de tuberculose - 2014

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) denomina a Tuberculose como uma doença infectocontagiosa e endêmica, 
provocada pelo Mycobacterium tuberculosis, podendo atingir quase todos os tecidos do corpo, afetando principalmente os 
pulmões e outros órgãos do corpo como rins e ossos.

Os dados informados pela Secretaria de Estado da Saúde/Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas 
(FVS-AM), demonstram novos casos de Tuberculose referente ao ano 2014.

No estado do Amazonas, houve crescimento de 2,20% de novos casos, quando passou de 2.634 em 
2013, para 2.692 casos em 2014, totalizando 5.326 novos casos nesses dois anos. Os maiores registros 
foram na capital com 1.933 casos, representando 71,80% em 2014. No comparativo com o ano anterior, 
houve crescimento de 6,56%, quando foram registrados 1.814 casos. 

Em 04 municípios do estado, não houve nenhum registro de novos casos, por outro lado, em 9 municípios 
apresentaram os maiores diagnósticos no interior do estado. Destes, Manacapuru em primeiro lugar no ranking 
com 80 casos, seguido de Itacoatiara (56), Parintins (49), Tabatinga (38), Tefé (35), Coari (34), São Gabriel da 
Cachoeira (34), Iranduba (33) e Autazes (32) novos casos.

Casos de tuberculose - 2014
Ranking dos 5 maiores
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Casos de diarréia - 2014

Os casos de diarreias no geral, são contraídos durante o período da cheia nos rios do Amazonas. Pode ser 
acompanhada de náusea, vômito, febre e dor abdominal. É autolimitada, com duração entre 2 a 14 dias e não confere 
imunidade duradoura. 

Os dados informados pela Secretaria de Estado da Saúde/Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM), 
demonstram os casos de doença diarreicas agudas referente ao ano 2014.

No estado do Amazonas, houve crescimento de 19,27% de novos casos de diarreia, quando passou de 155.788 
em 2013, para 185.807 casos em 2014. Os maiores registros foram na capital com 68.649 casos, representando 36,94% 
em 2014. No comparativo com o ano anterior, houve crescimento de 46,96%, quando foram registrados 46.712 casos. 

O interior representa 63,05% dos casos, onde os maiores registros variaram de 4.416 a 8.593 casos, nos 
municípios de Parintins (8.593), Manacapuru (7.011), Tefé (7.005), Itacoatiara (6.347) e Itamarati (6.296) casos. 
Os menores registro encontram-se em 56,45% dos municípios com até 1.358 casos.

Casos de diarréia - 2014
Ranking dos 5 maiores
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Casos hepatite viral - 2014

O Departamento de Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST) ligado à Secretaria de Vigilância em Saúde 
do Ministério da Saúde, define hepatite como sendo a inflamação do fígado causada por agentes infecciosos (vírus, 
bactérias, parasitas) ou tóxicos (álcool, antibióticos etc.) e caracterizada por icterícia, acompanhada de febre e outras 
manifestações sistêmicas como, cansaço, febre, mal-estar, tontura, enjoo, vômitos, dor abdominal, pele e olhos 
amarelados, urina escura e fezes claras.

Os dados informados pelo Ministério da Saúde no portal da saúde (Datasus), demonstram os casos confirmados 
de hepatites virais referente ao ano 2014. No estado do Amazonas em 2014, foram confirmados 2.323 casos de he-
patite, dos quais, 50,31% são provenientes do sexo masculino e 49,69% do sexo feminino. No comparativo com o ano 
anterior, houve crescimento de 748%, quando foram registrados 274 casos. As maiores detecções foram na capital com 
1.395 casos, representando 60,1% de todos os novos casos da hepatite no estado em 2014. No comparativo com o ano 
anterior, houve crescimento de 528%, quando foram registrados 222 casos. 

No interior, na faixa de 54 a 97 casos, se encontram 8,1% dos municípios onde, Coari (97) lidera o ranking, 
seguido de Tefé (95), Benjamin Constant (82), Fonte Boa (70) e Lábrea (69) casos.  

Casos de hepatite - 2014
Ranking dos 5 maiores
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Educação
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O número total de unidades de ensino no Amazonas registrado no Censo Educacional (INEP-2014), que faz 
um levantamento anual de dados educacionais de todas as dependências administrativas (Federal, Particular, 
Estadual e Municipal) diminuiu em relação a 2013, quando havia 5.582 escolas passando para 5.564, em 2014. 
Esta totalização conforme demonstrado no gráfi co, considera as escolas da educação básica do Estado e que 
estão em situação de funcionamento em atividade. Observou-se que esta diminuição foi infl uenciada pelo número 
menor das unidades de ensino da rede municipal com localização em sua maioria em áreas rurais. Dentre os mu-
nicípios do interior, os que possuíam mais estabelecimentos educacionais eram: São Gabriel da Cachoeira (256), 
Maués (191), Parintins (179), Coari (179) e Manacapuru (171). E, os que possuíam menos estabelecimentos 
eram: Silves (15), Apuí (20), Rio Preto da Eva (22), Novo Airão (23) e São Sebastião do Uatumã (24).

Situação da escola - 2014
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Total de escolas: estadual, municipal, federal e particular

As redes de escolas municipais e estaduais representam a maior parcela do número de estabelecimentos edu-
cacionais do Amazonas, 82% e 12,5%, respectivamente, em 2014. Escolas das redes federal e particular têm repre-
sentatividade de 5,1% e 0,4%. Dentre os municípios do interior, os que tinham a maior quantidade de escolas da rede 
estadual são: Parintins (22), Manacapuru (21), Tefé (18), Itacoatiara (17) e Coari (16) e com menor número de unidades: 
Manaquiri (3), Maraã (4), Pauini (4), Beruri (4) e Tonantins (4). As escolas da rede municipal tinham a maioria das unidades 
registrada em Manaus (499) e São Gabriel da Cachoeira (237) e a minoria em Silves (11) e Apuí (16). As unidades 
escolares das redes particular teve o maior registro em Manaus (239), seguido do município de Parintins (6). 

Do total de 15 escolas da rede federal, a maior quantidade está concentrada em Manaus com 4 unidades, 
sendo, 3 Institutos Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas (IFAM) e 1 colégio militar. No interior 
do Estado, o IFAM conta com 11 escolas campos, distribuídos nos municípios de Coari, Lábrea, Maués, Parintins, 
Presidente Figueiredo, São Gabriel da Cachoeira, Tabatinga, Humaitá, Eirunepé, Itacoatiara e Tefé, proporcionando um 
ensino técnico de nível médio em modalidade integrada profissional de qualidade a todas as regiões do Amazonas.

Total de escolas - 2014
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As matrículas são de suma importância para traçar um panorama 
da educação básica e servem para a formulação de políticas públicas e 
execução de programas de governo, incluindo as transferência de recursos 
públicos como alimentação e transporte escolar, distribuição de livros, im-
plantação de bibliotecas, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 
Básica (Fundeb), etc.

O resultado no mapa referem-se ao total de matrículas iniciais da 
educação básica de ensino de todos os tipos de dependência administra-
tivas (estadual, municipal, federal e particular) e todos os níveis de ensino 
(educação infantil, ensinos fundamental e médio). 

Segundo dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educa-
cionais Anísio Teixeira (INEP), em 2014, o número total de matrículas no 
Amazonas registrou 1.191.778 contra 1.192.050 em 2013.

Total de matrículas - 2014

Matrículas totais Amazonas - 2014
Ranking 5 maiores

Matrículas totais Amazonas - 2014
Ranking 5 menores
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Total de matrículas: estadual, municipal, federal e particular

No estado do Amazonas em 2014, foram registrados um total de 1.191.778 matrículas iniciais na educação 
básica. Deste, concentram-se as matrículas por dependência administrativa na rede municipal (50%), seguido da rede 
estadual (40%), particular (9%) e federal (1%). Ao observar os mapas, Manaus, se destaca com os maiores registros 
de matrículas em todas as dependências administrativas. Somente a capital, representa 48% com 569.792 matrículas 
em relação ao total do estado. 

No interior do estado, na rede estadual, as matrículas concentram-se na faixa de 8.251 a 15.952 em 5 municípios 
e que dentre estes, Parintins é o maior quantitativo de matrículas (15.952). Na rede municipal, concentram-se na faixa de 
10.026 a 19.082 em 8 municípios e que dentre estes, Parintins também é o maior quantitativo de matrículas (19.082). 
Na rede federal, concentram-se na faixa de 668 a 830 em 3 municípios e que dentre estes, Coari é o maior quantitativo 
de matrículas (830). Na rede particular concentram-se na faixa de 1.012 a 1.812 e que dentre estes, Itacoatiara é o maior 
quantitativo de matrículas (1.812). Em Itacoatiara as matrículas possuem maiores registros no ensino fundamental nas 
séries de 1ª a 8ª série.

Matrículas por dependência (%) - 
2014
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Total de docentes do Amazonas - Urbano e Rural
O total de professores distri-

buídos em todas as dependências 
administrativas dos municípios do 
Amazonas foi de 50.080, em 2014. 
Manaus por possuir mais escolas, a 
demanda de professores é maior, o 
número de docentes. 

Considerando os docentes que 
atuam em escolas nas zonas urba-
nas e rurais do estado, a quanti-
dade de professores em 2014 foi 
15.266 e 34.814, respectivamente. 

Docentes do Amazonas (%) - 2014
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Total de docentes estaduais - Urbano e Rural

Docentes da rede estadual (%)
2014

O número de docentes lecionan-
do em escolas estaduais, registrado 
em 2014, foi 18.852. Professores 
que atuavam nas escolas em áreas 
urbanas foram 15.733 e represen-
tavam 83% do total e, em áreas ru-
rais, 3.119, com representatividade 
de 27%. Em Envira e Eirunepé não 
houve registro de nenhuma unida-
de de escola estadual na zona rural 
desses municípios. 
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Docentes da rede municipal (%)
2014

Tendo em vista que o Estado 
possui um número maior de esco-
las da rede municipal tanto nas áre-
as rurais quanto nas áreas urbanas, 
a exigência de docentes para essas 
unidades administravas é maior. 
O número total de professores 
lecionando em escolas munici-
pais foi de 25.999 em 2014. Em 
escolas da área urbana tinham 
13.872, representando 53% do 
total, e na área rural 12.127, re-
presentando 47%. 

Total de docentes municipais - Urbano e Rural
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Total de docentes - Federal e Particular urbano
Com o aumento no número de escolas 

e matrículas nas redes de escolas federais e 
particulares, a demanda de professores acaba 
sendo maior. A quantidade de docentes lecio-
nando nessas redes representam 10% do total 
de todos os docentes do Estado. 

Considerando todo Estado, em escolas fe-
derais, o aumento no número de professores 
foi de 11,22%, saindo de 606, em 2013, e che-
gando a 674, em 2014. Nas escolas particula-
res foi de 4.168 para 4.555 representando um 
crescimento de 9,28%. 

Total de docentes federal urbano
2014

Total de docentes particular urbano
2014
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 IDEB do Amazonas - 2013

IDEB do ensino fundamental da região norte
2013

O Índice de Desenvolvimento da Educação 
Básica (IDEB) é um indicador que surge como re-
sultado, entre o produto do desempenho (Prova 
Brasil ou Saeb) e o rendimento escolar. Quando 
avaliada a evolução das variáveis que compõe o 
índice ao longo do tempo, os esforços emprega-
dos na área educacional seja com infraestrutura 
e professores qualificados, é justificável o “sal-
to” nos níveis de ensino da educação básica. No 
estado do Amazonas, o ensino fundamental nas 
séries iniciais (4ª série/5º ano), saltou de 3,1 em 
2005 para 4,7 em 2013, ficando em 2013 acima 
da meta projetado de 4,2. No ensino fundamental 
nas séries iniciais (8ª série/9º ano), saiu de 2,7 
em 2005 para 3,9 em 2013, ficando em 2013 
acima da meta projetado de 3,6. No ensino mé-
dio, saltou de 2,4 em 2005 para 3,2 em 2013, 
ultrapassando a meta projetado de 3,0 em 2013. 

 Nas séries iniciais do Ensino Fundamental, 
o Amazonas apresenta 31% de seus municípios 
entre 4,0 e 4,4 de índice. Para as séries finais 
do ensino fundamental, 37% de seus municípios 
apresentaram índices variando entre 3,9 a 4,3. 

 No comparativo entre os estados da re-
gião norte, o Amazonas se encontra na 5ª posi-
ção no ensino fundamental dos anos iniciais, no 
ensino fundamental dos anos finais, se encontra 
o Amazonas, Rondônia e Tocantins, todos na 
mesma colocação (2ª posição). No ensino mé-
dio o Amazonas está apenas na 19ª posição, em 
relação à região norte estamos a frente apenas 
do Amapá (3,0) e Pará (2,9), este por sinal ocupa 
a 27ª colocação dentre as UFs.
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 IDEB estadual e municipal - 2013

Os mapas demonstram a distribuição espacial dos municípios do 
Amazonas no desempenho do IDEB para as escolas das redes, estadual 
e municipal do ensino fundamental anos iniciais (4ª série / 5º ano) e finais 
(8ª série / 9º ano).

O desempenho das escolas da rede estadual nos anos iniciais me-
lhoraram no IDEB, quando o menor e o maior índice observado foi de 1,9 a 
4,0, em 2005, alcançando em 2013, desempenhos variando de seu mínimo 
e máxima de 2,6 a 7,6, respectivamente. Para os anos finais, o menor e o 
maior índice observado foi de 1,5 a 3,8, em 2005 alcançando em 2013 
índices variando entre 2,6 a 5,9. 

Em sua maioria, nas séries iniciais e finais do ensino fundamenta, as 
escolas estaduais apresentaram 37% e 85% de seus municípios entre, 4,3 

e 5,0 de índices e 2,6 a 4,0 de índices, respectivamente. Os municípios que 
mais se destacam na rede estadual nos anos iniciais foram: Beruri (7,6), 
Novo Airão (6,5) e Carauari (6,5). Nos anos finais foram: Novo Airão (5,9), 
Envira (5,4), Carauari (5,0) e Beruri (4,9). 

Avaliando os resultados na rede municipal para os anos iniciais do en-
sino fundamental, Presidente Figueiredo alcançou o maior índice em 2013 
nota 5,0. Isso significa dizer que para 4ª série / 5° ano a média padronizada 
da Prova Brasil foi 5,0 e o tempo médio de conclusão igual a 1 ano.  Quanto à 
análise dos anos finais (8ª série / 9º ano) o destaque é Tapauá (4,9), seguido 
por Boca do Acre (4,7), Tefé (4,2), Anori (4,1) e Parintins (4,1) que comple-
tam os cinco melhores no referido ano. Destes, apenas o município de Boca 
do Acre apresentou índices observado de 2005 a 2013. 
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Taxa de Analfabetismo – 15 anos ou mais de idade 
A taxa de analfabetismo indica a porcenta-

gem das pessoas analfabetas (de um grupo etário) 
em relação ao total de pessoas (do mesmo grupo 
etário). São consideradas analfabetas as pessoas 
que se declararam não saber ler e escrever um 
simples bilhete.

O Estado do Amazonas apresentou 4,20% de 
redução na taxa de analfabetismo na faixa de idade 
de 15 anos ou mais, quando saltou de 15,11%, em 
2000 para 9,84%, em 2010. No comparativo com 
outros estado da região norte, o estado ocupou a 
4ª posição em 2000 passando para 3ª posição no 
ranking em 2010, ficando atrás do Amapá (8,4%) e 
Rondônia (8,73%).

As menores taxas de analfabetismo de 15 
anos ou mais de idade encontravam-se em 13 
municípios na faixa até 15,01% quando observa-
das no ano 2000. Após 10 anos, as menores taxas 
concentraram 16 municípios na faixa até 11,25%, 
localizados na calha do baixo e médio amazonas. 
Deste último, os três município que mais se des-
tacaram foram, Manaus (3,78%) com as menores 
taxas, seguido de Parintins (6,03%) e Presidente 
Figueiredo (7,25%) consideradas como analfabe-
tas. O município de Parintins apresentou melhoria 
na taxa, quando obteve a 3ª posição em 2000 e 
passou para a 2ª posição em 2010 frente aos de-
mais municípios. 

Os dados do Atlas Brasil/PNUD, demons-
tram em 2010, que 9 municípios tiveram taxa 
maior que 30,86%, sendo Ipixuna com a maior 
taxa de analfabetos com 38,41% da população 
na faixa de 15 anos ou mais de idade. 

Taxa de analfabetismo de 15 anos ou mais de 
idade da Região Norte
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Taxa de Analfabetismo – 18 anos ou mais de idade 
Os mapas apresentam a distribuição espa-

cial nos municípios do Amazonas referente a taxa 
de analfabetismo para a faixa etária de 18 anos 
ou mais de idade, para os anos censitário 2000 e 
2010 realizado pelo IBGE.

Na faixa de 18 anos ou mais de idade, o 
estado do Amazonas apresentou 4,25% de redu-
ção na taxa de analfabetismo, quando saltou de 
16,17%, em 2000 para 10,47%, em 2010. No 
comparativo com outros estado da região norte, 
o estado ocupou a 4ª posição em 2000 passando 
para 3ª posição no ranking em 2010, ficando este, 
atrás do Amapá (9,09%) e Rondônia (9,42%).

As menores taxas de analfabetismo de 18 
ano ou mais de idade encontravam-se em 13 mu-
nicípios na faixa até 16,61% quando observadas no 
ano 2000. Em 2010, as menores taxas concentra-
ram 16 municípios na faixa até 12,13%, localiza-
dos na calha do baixo e médio amazonas. Deste 
último, os três município que mais se destacaram 
foram, Manaus (4,00%) com as menores taxas, se-
guido de Parintins (6,57%) e Presidente Figueiredo 
(7,82%) consideradas como analfabetas. 

Em 2010, 10 municípios do estado apresen-
taram as maiores taxas variando entre 31,51% e 
40,71% analfabetos, sendo Itamarati com a maior 
taxa dentre estes municípios com 40,71% da po-
pulação na faixa de 18 anos ou mais de idade.

Estados da região norteTaxa de analfabetismo
de 18 anos ou mais de idade
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Taxa de Analfabetismo – 25 anos ou mais de idade 
Os mapas apresentam a distribuição espa-

cial nos municípios do Amazonas referente a taxa 
de analfabetismo para a faixa etária de 25 anos 
ou mais de idade, para os anos censitário 2000 e 
2010 realizado pelo IBGE.

Na faixa de 25 anos ou mais de idade, o 
estado do Amazonas apresentou 4,32% de redu-
ção na taxa de analfabetismo, quando saltou de 
19,13%, em 2000 para 12,30%, em 2010. No 
comparativo com outros estado da região norte, 
o estado ocupou a 4ª posição em 2000 passando 
para 3ª posição no ranking em 2010, ficando este, 
atrás do Amapá (11,20%) e Rondônia (11,46%).

As menores taxas de analfabetismo de 18 
ano ou mais de idade encontravam-se em 13 mu-
nicípios na faixa até 20,54% quando observadas no 
ano 2000. Em 2010, as menores taxas concentra-
ram 16 municípios na faixa até 15,03%, localiza-
dos na calha do baixo e médio amazonas. Deste 
último, os três município que mais se destacaram 
foram, Manaus (4,76%) com as menores taxas, se-
guido de Parintins (8,08%) e Presidente Figueiredo 
(9,47%) consideradas como analfabetas. 

Em 2010, 9 municípios do estado apresen-
taram as maiores taxas variando entre 38,07% e 
48,14% analfabetos, sendo Itamarati com a maior 
taxa dentre estes municípios com 48,14% da popu-
lação na faixa de 25 anos ou mais de idade.

Estados da região norte Taxa de analfabetismo
de 25 anos ou mais de idade
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A Universidade do Estado do Amazonas (UEA) é uma instituição 
pública, autônoma em sua política educacional e teve início de suas 
atividades acadêmicas em 3 de agosto de 2001.

A UEA contabiliza hoje, com diversos níveis de ensino, desde cur-
sos de graduação e pós-graduação Lato e Stricto Senso. No nível de 
graduação, conta com 34 cursos de bacharelado, 21 em licenciatura e 
21 em tecnologia. A nível de Pós-Graduação Lato Sensu encontram-se, 
diversos cursos de especialização (70) e 2 programas em residência da 

saúde. Na Pós-Graduação Stricto Senso, temos 9 cursos de mestrado 
e 4 de doutorado, sendo estes em, Programa Multicêntrico de Bioquí-
mica e Biologia Molecular; Biodiversidade, Biotecnologia da Amazônia 
Legal – Bionorte; Clima e Ambiente; e Medicina Tropical. 

A Cidade Universitária da UEA encontra-se em construção e está 
localizada em Iranduba (município a 25 quilômetros de Manaus).

A listagem dos cursos e outras informações podem ser acessados 
pelo próprio site da universidade em www.uea.edu.br.
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Instalações físicas e corpo técnico da UEA no Amazonas - 2014

A Universidade do Estado do Amazonas (UEA) está atuando em quase todos os municípios, sendo, 19 
(31%) municípios com instalação física própria, 39 (63%) com instalações físicas cedidas para mediação 
tecnológica e 4 (6%) em nenhum município. Em sua estrutura própria estão 5 Unidades Acadêmicas na capital 
(Escolas Superiores); 6 Centros de Estudos Superiores e 12 Núcleos de Ensino Superior no interior do estado.  
Os mapas referente as variáveis de recursos humanos (docentes e técnicos administrativos), discentes e ma-
trículas são relacionados à valores médios. No ano 2014, em função do maior número em infraestrutura, a UEA 
possuía em seu corpo docente média de 775 professores na capital, seguido do polo de Parintins (77), Tefé 
(74) e Tabatinga (61). Quanto ao corpo técnico administrativo, Manaus, representa em média 479, seguido de 
Parintins (25), Tefé (19), Tabatinga (18) e Itacoatiara (18). Considerando todos os curso, a média de matrículas 
na capital é de 9.335 alunos, seguido de Parintins (2.231), Tefé (1.926), Tabatinga (1.753), Itacoatiara (838) e 
Manacapuru (558).

Instalações físicas - 2014
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Meio Ambiente
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Taxa de desmatamento - Extensão

A taxa de extensão do desmatamento do 
Amazonas em 2014 consolidou no acumulados 
entre os anos de 2000 a 2014 a distribuição de 
36.455,5 km² de acordo com o PRODES. 

Dentre os nove estados da Amazônia Legal, o 
Estado do Amazonas se encontra na 4º posição, 
depois do Pará (1º), Mato Grosso (2º) e Rondô-
nia (3º) em desmatamento por km²/2014.   

O município de Lábrea lidera o ranking de 
maior índice de extensão no desmatamento com 
3.616,14 km². Localizada no sul do estado, Lábrea 
em 2013, posiciona-se em 6º lugar como dos 
maiores no Produto Interno Bruto (PIB) do estado 

na atividade econômica agropecuária, com parti-
cipação de 50,08% do PIB geral de seu município. 
Os municípios que apresentam taxa de desmata-
mento de 1.358 km² a 2.273 km² foram, Boca do 
Acre (2.272,60 km²), Apuí (2.021,10 km²), Itaco-
atiara (1.755,60 km²) e Manicoré (1.751,50 km²), 
representam 6,5% de toda a extensão de desmata-
mento do estado.    

Os dados do PRODES subsidiam a comunida-
de científica e o governo do estado do Amazonas 
na tomada de decisão fomentando assim as visto-
rias, o licenciamento e a criação de políticas públi-
cas para o combate desta ação. 

Taxa de desmatamento anual  (km2/ano) - 2014 
Estados da Amazônia Legal
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Focos de incêndio 2014-2015
Os dados contabilizam as unidades de focos 

de incêndio ou calor obtidos no Instituto Nacional 
de Pesquisas Espaciais (INPE) através de monito-
ramento de queimadas (D). As informações foram 
consideradas em todos os satélites de captação 
no período diurno e noturno. A queima da vege-
tação é um aspecto relevante de monitoramento 
principalmente no período de estiagem, segundo 
semestre do ano onde estas ações são intensifi-
cadas devido ao verão no estado.

No Amazonas, houve crescimento de 
212,1%, quando em 2015 esta ação mais que 
triplicou com um total 97.845 focos e em 2014 
foram detectados um total 31.349 focos de ca-
lor de acordo com INPE. O Estado do Amazonas, 
com parado com outros estados da Amazônia 
Legal, se encontra na 6º posição em focos de 
queimada no ano 2015.

Dentre os municípios com maior incidên-
cia em 2014, temos 40,25% focos concentra-
dos na faixa de 2.212 a 4.896 focos detectados 
em, Lábrea (4.896), Manicoré (4.455) e Apuí 
(3.269). Em 2015 se encontram acima de 8.344 
focos, os municípios de Apuí com 13.961 focos 
em primeiro no ranking, seguido de Lábrea com 
12.876 focos. 

Foco de queimada - 2015
Amazônia Legal
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