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Resumo do Relatório 

Com relação à cidade de Manaus, torna-se pertinente afirmar que a mesma se caracteriza 

por unidades de relevo, onde os recortes de vales por canais hidrográficos são traços 

marcantes tornando-o consideravelmente acidentado e, constituindo assim, diversas 

encostas que são geralmente ocupadas pela população menos favorecida. Isto decorre pela 

ausência de planejamento e fiscalização em áreas urbanas, permitindo que a população se 

instale em áreas frágeis, ou seja, em áreas de risco. De acordo com Rosa Filho e Cortez 

(2004) a ocupação das áreas frágeis provoca enchentes ou a erosão, é evidente que quem 

vai sofrer mais é o habitante desses locais. A condução deste estudo em caráter de 

comparação e analogia, foram selecionadas duas encostas, uma em cada bairro, João 

Paulo II e Francisca Mendes, estabelecidas e registradas pela Defesa Civil do Amazonas 

como áreas de risco. Foi efetuado o georreferenciamento com auxílio do GPS por meio de 

reconhecimentos e levantamentos de campo. Dados provenientes da Defesa Civil do Estado 

do Amazonas demonstram que os eventos adversos mais freqüentes estão relacionados às 

enchentes, estiagens e desabamentos. Os referidos eventos associados ao acentuado nível 

de urbanização da cidade de Manaus, principalmente à ocupação de encostas, tornam os 

ambientes propícios aos diversos riscos ambientais. Desse modo, os processos erosivos se 

agravam quando áreas inapropriadas são ocupadas pela população, não tendo ligação de 

água e acesso ao saneamento básico, os próprios moradores acabam fazendo suas 

ligações de água e esgotos a céu aberto, provocando a instabilidade do solo e fazendo com 

que seja vulnerável a erosão e movimentos de massa, isso ocorre pela falta de 

planejamento urbano, pelos governantes. Pois não foram ainda incorporadas medidas 

básicas de prevenção contra erosão urbana. 
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1. Introdução  

 

O processo de construção do espaço urbano em Manaus, não levou em consideração a 

dinâmica hidrogeomorfológica do quadro natural pré-existente, como um elemento do 

planejamento. Este aspecto resultou de forma negativa na ocupação das margens de 

igarapés e encostas, que por sua vez, se tornaram vulneráveis aos processos erosivos e/ou 

movimentos de massa, à medida que são desmatadas e habitadas. Sob esta forma de 

abordagem, é pertinente ressaltar que, a associação entre determinados fenômenos 

naturais (precipitação, movimentos de massa, erosão, dentre outros) e grupos sociais 

(representados neste caso, por populações humildes) de um determinado lugar constitui o 

que se pode denominar como áreas de risco. Estas áreas apresentam maior vulnerabilidade 

aos processos naturais devido à falta de infra-estrutura, gerando impactos múltiplos.  

Dados provenientes da Defesa Civil do Estado do Amazonas demonstram que os 

eventos adversos mais freqüentes estão relacionados às enchentes, estiagens e 

desabamentos. Estes resultam do acentuado nível de urbanização da cidade de Manaus, 

principalmente à ocupação de encostas que tornam os ambientes propícios aos diversos 

riscos ambientais. Na cidade, dois bairros se destacam na ocorrência de deslizamentos: 

João Paulo II e Francisca Mendes. Este fato salienta a relevância de um estudo para a 

prevenção de situação de risco erosivo (Figura 01 ). 

          

Figura 1: Localização da área de estudo: João Paulo II e Francisca Mendes. 

 

Deste modo, pretende-se de maneira geral caracterizar as áreas de risco considerando 

os fatores naturais e, especificamente, identificando os fatores físicos (morfologia e 

morfometria) e as condições de erodibilidade das vertentes caracterizando as unidades de 

relevo (graus de dissecação e níveis de fragilidade) e, mensurar a capacidade de infiltração 

de água nas vertentes.  
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2. Revisão Bibliográfica 

      O risco (lato sensu) refere-se, à probabilidade de ocorrência de processos no tempo e 

no espaço, não constantes e não-determinados, e à maneira como estes processos afetam 

(direta ou indiretamente) a vida humana. (Rio, et al, 2005). 

     A categoria risco natural está objetivamente relacionada a processos e eventos de 

origem natural ou induzida por atividades humanas. A natureza destes processos é bastante 

diversa nas escalas temporal e espacial, por isso o risco natural pode apresentar-se com 

diferentes graus de perdas, em função da intensidade (magnitude), da abrangência espacial 

e do tempo de atividade dos processos considerados. (Rio, et al, 2005). 

    As áreas de risco que constituem os espaços susceptíveis podem ser tomadas como uma 

categoria de análise associada à priori às noções de prejuízos materiais, econômicos e 

humanos em função de processos de ordem "natural", tais como aos processos endógenos: 

terremotos, vulcanismo, tsunamis; processos exógenos: erosão, movimentos de massa, 

enchentes, assoreamento; e atmosféricos: furacões, ciclones, tornados; e climatológicos: 

tempestades, trovões, chuvas, secas, calor extremo, frio extremo, e/ou daqueles associados 

ao trabalho e às relações humanas. (Rio, et al, 2005). 

   Entre o processo exógeno que se destaca por representarem perigo para as atividades 

humanas são os movimentos de massa, quando os movimentos de massa ocorrem em 

áreas urbanizadas, podem acarretar acidentes, desastres e catástrofes, que podem ser 

definidos como impactos negativos ao sistema socioeconômico. Geralmente provocam 

mortes e grandes prejuízos materiais. (Dias e Herrmann,2002) 

       Os movimentos de massa também estão associados a fatores como estrutura 

geológica, características dos materiais envolvidos, morfologia do terreno (declividade, tipo 

de modelado e forma das encostas) e formas de uso da terra, que atuam decisivamente na 

deflagração de movimentos de massa, especialmente em áreas ocupadas (Dias e 

Herrmann,2002). 

Outro processo que envolve as encostas é a erosão dos solos que podem ser analisada 

a partir de duas modalidades: uma sistêmica e uma geomorfológica. A sistêmica trata da 

integração entre elementos onde há fluxo de energia (escoamento) e matéria (sedimentos). 

Do ponto de vista geomorfológico erosão, é quando ocorre a remoção, e o transporte de 

sedimentos.  

Guerra (1998) afirma que o ciclo hidrológico é o ponto de partida do processo erosivo, 

que tem início, de fato, com o salpicamento (splash), visto que este prepara as partículas 

componentes do solo para serem transportadas pelo escoamento superficial, também 

provoca a compactação das partículas do solo no momento em que a água bate no solo, 

com isso surgi o processo de encrostamento. Outro fator determinante para a erosão é a 
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energia cinética, que esta relacionada à intensidade, duração, massa, tamanho e velocidade 

da gota de chuva (GUERRA, 1998).  

      Provocando deste modo os processos erosivos (ravinas e voçorocas), as voçorocas: são 

constituem incisões erosivas que apresentam algumas formas bem marcantes, como o 

fundo plano e as paredes laterais bem verticais, caracterizando a forma da calha em U 

(VIEIRA, 2002). 

          A capital do estado do Amazonas, Manaus encontra-se a 03º08’ S e 60º00’ W e 

altitude de 21 m acima do nível do mar à margem esquerda do rio Negro, próximo de sua 

confluência com o rio Solimões (IBGE, 1992). 

      No que se refere à cidade de Manaus os riscos, em geral, estão associados a enchentes 

e desabamentos, o último, interesse principal deste trabalho, pode ser causado por 

movimentos de massa ou por processos erosivos. 

A geologia da região está representada pela Formação Alter do Chão inserida no 

Grupo Javari. Os autores SOUZA e VERMA (2006) identificaram na Formação Alter do 

Chão quatro facies sedimentares: argilosa, areno-argilosa e arenosa, que é a mesma 

característica do Latossolo Amarelo. Em seção, estas ocorrem como camadas 

suborizontalizadas e com disposição lenticular que sofreram falhamentos listricos por ação 

tectônica recorrente. Esta formação caracteriza-se, então, por rochas friáveis, pouco coesas, 

intercaladas por rochas mais endurecidas e restritas aos níveis de ocorrência do “Arenito 

Manaus” e de crostas lateríticas e/ou “linhas-de-pedra” que são responsáveis pela 

preservação tabular do relevo. 

         Para melhor entender o relevo brasileiro e como se deu sua formação geológica, é 

preciso primeiramente ressaltar como ocorreu algumas características do Continente Sul-

Americano, que é descrito com o relevo tendo em toda a sua borda Oeste a cadeia 

orogênica dos Andes, cuja formação iniciou-se no Mesozóico e estendeu-se ao Cenozóico. 

A parte Central e o Leste do continente são marcados por esculturas e formações litológicas 

antigas que remontam ao Pré-Cambriano. O território brasileiro, as estruturas e as 

formações litológicas são antigas, mas as formas do relevo são recentes (ROSS,2005).  

Do ponto de vista geomorfológico a área de estudo está localizada no Planalto da 

Amazônia Oriental, que é caracterizada, como um modelado de formas de topos convexos 

ou planos, com ocorrência descontínua de morros residuais de topo plano chamado 

tabuleiros (ROSS, 2000).  

Como o desenvolvimento da cidade de Manaus foi desordenado aconteceu um 

crescimento em áreas periféricas em lugares que são considerados de risco provocando 

riscos ambientais pela à ocorrência de processos erosivos intensos, nas mesmas 

localidades, com destaque a formação das voçorocas (VIEIRA, et al,2005). 
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3. Métodos Utilizados 

Para a condução deste estudo em caráter de comparação e analogia, serão 

selecionadas duas encostas, uma em cada bairro, João Paulo II e Francisca Mendes, 

estabelecidas e registradas pela Defesa Civil do Amazonas como áreas de risco. 

Estabelecida à seleção das áreas, efetuar-se-á o georreferenciamento com auxílio do GPS 

por meio de reconhecimentos e levantamentos de campo. Realizado o georrefereciamento 

das encostas. 

Durante os levantamentos de campo, serão realizadas medições para o reconhecimento 

dos seguintes itens: forma, comprimento e grau de declividade da encosta, com o uso de 

trena de 100m.  

Para o conhecimento das condições de erodibilidade, serão realizadas análises que 

visem à identificação das condições de textura, densidade do solo, densidade de partículas, 

porosidade, teor de matéria orgânica e estabilidade dos agregados, em metodologias 

propostas no Manual de Solos da Embrapa (1997).  

Com a finalidade de identificar e classificar as formas erosivas sejam de caráter 

natural, ou ainda aquelas associadas às influências de atividades humanas como a 

ocupação de encostas serão utilizadas metodologias propostas por IPT (1990), Guerra 

(1998) e Oliveira (2004) para classificar as seguintes modalidades: voçorocas (gullies), 

ravinas (rill), interravinas, dutos (pipes), alcovas, erosão por queda de água sejam naturais 

(pluviosidade) ou antrópicas (esgotamentos sanitários e tubulações de água). Ao passo que 

os movimentos de massa serão classificados em corridas (flows); escorregamentos 

rotacional (slumps), translacional e quedas de blocos (AMARAL e FERNANDES, 2000). 

A realização dos testes de infiltração, seguindo a metodologia de Guerra (1998) que 

consiste em com o auxílio de um martelo ou marreta, o infiltrômetro de Hills (cilindro 

metálico de 15 cm de altura por 10 de diâmetro) é colocado e/ou enterrado 5cm no solo e 

afixado uma régua graduada nos 10cm internos restantes do instrumento. Em seguida, 

despeja-se água dentro do infiltrômetro, marcando o tempo com um cronômetro e anotando 

a profundidade da água, a cada minuto na régua até chegar aos 30 minutos de experimento. 

Posteriormente os valores coletados em milímetro (mm) serão convertidos para mililitros 

(ml).  
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 4.Resultados e Discussões 

O presente relatório foi estruturado a partir de dados obtidos em três fases concernentes 

à revisão bibliográfica, pesquisas de campo e analise de laboratório. Para a primeira fase 

foram delimitados quatro blocos de leitura: o primeiro sobre processos erosivos, o segundo 

tratando dos movimentos de massa, o terceiro áreas de risco e o último relacionado à 

cidade de Manaus. 

A área situada no bairro Francisca Mendes está cadastrada como área de risco tanto, 

pela Secretaria Municipal de Defesa Civil de Manaus (SEMDEC) como pela Coordenadoria 

Estadual de Defesa Civil do Estado do Amazonas (CEDEC) (Figura 02 ). Segundo a 

SEMDEC no ano de 2005 foi registrado na referente área uma ocorrência de desabamento, 

onde duas crianças foram soterradas, sendo uma delas vítima fatal. A rua referente à área 

continua interditada desde o ano de 2005 (Figura 03 ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Figura 02: Área de Risco no Bairro Francisca         Figura 03: Rua Interditada do bairro Francisca  

   Mendes.                                                                   Mendes. 

   Foto: Karla Mendes, Jan. 2009.                               Foto: Karla Mendes, Abr. 2008. 

 Além disso, foi possível verificar a presença de muito lixo na área e de caramujos 

africanos (Figura 04 ). As águas servidas (Figura 05 ) de casas próximas ao lugar são 

despejadas na incisão aumentando sua instabilidade. Há presença de solo tipo Latossolo 

Amarelo, bem como fase inicial de encrostamento do solo (Figura 06 ) na área de 

contribuição da vertente, favorecendo o escoamento superficial.  

        
Figura 04: Caramujo Africano no Bairro             Figura 05: Água servida sendo despejada 

Francisca Mendes.                                             na encosta.Francisca Mendes. 

Foto:Thamiris Maia, Abr. 2009.                          Foto:Thamiris Maia, Abr. 2009. 
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                                  Figura 06: Processo de encrostamento.        

                                  Francisca Mendes.                                        

                                  Foto: Thamiris Maia, Abr.2009.                     

Foi realizado um teste de infiltração (Figura 07 ). Que seu resultado pode ser verificado 

na tabela 1 e no gráfico 1. Aonde foi possível verificar a baixa capacidade de infiltração do 

solo. Do ponto até a rua há em uma distância de 9,20 m, enquanto a distância das casas até 

a incisão é 7,60 m, que pode estar associado ao grau de compactação do mesmo, fator este 

que possibilita a geração de fluxos superficiais. Foi feito a retirada de uma amostra de solo. 

 
                                     Figura 07: Teste de infiltração. 

                                            Francisca Mendes. 

                                            Foto: Daivison Molinari, Abr. 2009. 

Foram determinados cinco pontos prováveis de evolução da voçoroca, sua característica 

é conectada retangular em forma de “U”. Quatro deles cobertos por lixo, e, sendo estes 

materiais inconsolidados, mascaram a inclinação (Figura 08 ). A vegetação existente é 

rasteira, também atua como um contribuinte para a instabilidade da vertente, visto que as 

árvores existentes no local estão inclinadas para dentro da incisão sofrendo impacto por 

desmatamentos. 

                                

                               Figura 08: Presença de lixo na vertente. 

                                     Foto: Thamiris Maia. Abr. 2009. 
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A feição de retrabalhamento face de estabilidade mais com ação antropica, como pó 

exemplo: Abaixo de um cano de escoamento de águas servidas aparece um 

escorregamento dando origem à cicatriz presente neste local (Figura 05 ), deste modo 

contribuindo para os movimentos de massa. 

Área de contribuição de 4:40 metros.Voçorocas com paredes instáveis, instabilidade por 

ação de escoamento sanitário e a presença de lixo é muito grande, favorecendo o 

desprendimento das paredes 

O teste de infiltração está relacionado com a compactação do solo e por ser um Latossolo 

Amarelo, que nesta área de estudo foi identificada como argiloso, ou seja, é o que faz com 

que os compostos do solo sejam agregados com maior intensidade. 

 
  Gráfico 01: Resultado do teste de infiltração demonstrado no gráfico. 

  Elaboração: Thamiris Maia. 

 

 A área referente ao bairro João Paulo II, também está cadastrada pela CEDEC e 

pela SEMDEC e abrange as ruas Andiroba, Mastruz, Jambu, Algodão Roxo e parte da 

Avenida Mirra. Uma das ruas mais afetadas é a rua Andiroba, visto que a mesma concentra 

grande parte das ocorrências registradas no bairro pela SEMDEC, além das várias 

residências interditadas pela Defesa Civil. 

Na área mencionada há presença de um conjunto de vales, onde tanto os topos quando 

os fundos encontram-se ocupados por vias de acesso (Figura 09 ), muitas das quais 

terminam no segmento da margem de um vale ou de um platô. Como medida de contenção 
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à eventos adversos, estão sendo realizadas obras estruturais de terraplanagem promovidas 

pelo Governo do Estado (Figura 10 ).  

   
Figura 09: Fundo do Vale Ocupado.              Figura 10: Obras do Governo do Amazonas. 

João Paulo II.                                                  João Paulo II. 

Foto: Thamiris Maia. Abr. 2009                      Foto: Thamiris Maia. Abr. 2009. 

      

     A voçoroca em estudo no bairro João Paulo II, possui as mesmas características do 

bairro Francisca Mendes, que é conectada ao fundo do vale retangular “U” , a presença de 

muito lixo (Figura 11 ) que é até maior que do outro bairro. Possui escamações nas paredes 

da voçoroca, aonde se pode afirmar que está ocorrendo movimentos de massa (Figura 12 ), 

junto com ação antropica, possui na incisão uma tubulação de esgoto (Figura 13 ) que se 

encontra quebrada (Figura 14 ) no final do vale. 

    
Figura 11: Presença de lixo fundo do Vale.    Figura 12: Escamações na parede da  

João Paulo II.                                                  voçoroca. João Paulo II. 

Foto: Thamiris Maia. Abr. 2009                       Foto: Deivison Molinari. Abr. 2009. 

    
Figura 13: Tubulação de esgoto.                    Figura 14: Tubulação quebrada no fundo  

João Paulo II.                                                  do vale. João Paulo II. 

Foto: Thamiris Maia. Abr. 2009                       Foto: Deivison Molinari. Abr. 2009. 
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Foi realizado um teste de infiltração, que também mostrou em seu resultado uma 

capacidade de infiltração baixa, como pode ser verificado na tabela 2 e no gráfico 2,com a 

presença também do Latossolo Amarelo. A vegetação presente na vertente é rasteira e 

muito densa o que dificultou para descrição da forma da voçoroca. 

 
        Gráfico 02: Resultado do teste de infiltração demonstrado no gráfico. 

  Elaboração: Thamiris Maia. 

  

 

 

 

 

 

 

4. Conclusão 

 

Os resultados e observações em campo nos demonstram que as erosões nos bairros 

Francisca Mendes e João Paulo II, foram ocasionada por resultados realizados de ações 

humanas, mesmo sabendo que a ocorrência de voçorocas é causada por vários 

mecanismos que atuam em diferentes escalas temporais e espaciais, que podem ser vistas 

como canais incisos naturais que resultam de desequilíbrios naturais ou induzidos pelo 

homem. Mas todas são derivadas de rotas tomadas pelos fluxos de água, que podem 

ocorrer na superfície ou subsuperficie, como os casos estudados mostram que ocorre pela 
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superfície quando acontecem eventos chuvosos e encanações feitas de formas incorretas 

para dentro das incisões, como também por tubulações quebradas (OLIVEIRA,1999). 

Sendo desta  forma as figuras que estão no tópico discussões e resultados nos mostram 

com clareza que as tubulações de esgoto são feitas de forma incorretas, aonde vem piorar a 

situação da incisão, e os objetivos propostos como testes de infiltração, seus resultados 

responderam de forma concisa a situação de efeito de salpicamento na cabiceira da incisão. 

Os processos erosivos se agravam quando áreas inapropriadas são ocupadas pela 

população, não tendo ligação de água e acesso ao saneamento básico, os próprios 

moradores acabam fazendo suas ligações de água e esgotos a céu aberto, provocando a 

instabilidade do solo e fazendo com que seja vulnerável a erosão e movimentos de massa, 

isso ocorre pela falta de planejamento urbano, pelos governantes. Pois não foram ainda 

incorporadas medidas básicas de prevenção contra erosão urbana. 
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