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INTRODUÇÃO 

A década de 80 do século XX, marca com grande força o aumento das 

pesquisas a respeito de voçorocas (OLIVEIRA e MEIS, 1985; COELHO NETTO et al; 

1988; OLIVEIRA, 1989; AMARAL, 1989; entre outros) e em particular sobre as 

voçorocas urbanas (FENDRICH, 1984; BIGARELLA e MAZUCHOWSKI, 1985, IWASA 

et al., 1987; entre outros). Em síntese, essas pesquisas apontam as voçorocas urbanas 

como sendo originadas por fator antrópico sob determinadas condições naturais. No 

caso de influência antrópica, os principais fatores apontados são a deficiência na 

drenagem urbana, o crescimento acelerado e desordenado das cidades, a falta de 

planejamento e de critérios geotécnicos na preparação de lotes relativos espaço 

urbano acerca dos processos elementares de erosão.  

 Do ponto de vista físico os principais fatores estão ligados a existência de solos 

arenosos, a ocorrência de chuvas fortes em solos arenosos, e a relação solo friável 

com encostas íngremes e desprovidas de cobertura vegetal. Em ambiente urbano, as 

voçorocas acabam por gerar grandes danos (ambientais e urbanos) e a contenção 

dessas feições torna-se também mais complexa.  

A maioria dos trabalhos apresenta como causa do surgimento das voçorocas em 

ambientes urbanos a combinação de determinados fatores naturais com algum tipo de 

intervenção antrópica (GUERRA, 1994; OLIVEIRA e HERRMANN, 2001; MARÇAL e 

GUERRA, 2001; dentre outros). No caso de Manaus, verifica-se que até meados da 

década de 80 do século XX, pouca ou nenhuma pesquisa havia sido realizada. 

Somente com Vertamatti e Barancoski (1987) é que se tem o início dos estudos a esse 
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respeito. Os referidos autores descrevem os problemas relacionados às voçorocas em 

dois aeroportos na Amazônia (Santarém e Manaus). 

Desde então vem surgindo outros trabalhos (VIEIRA e LIMA, 1995; VIEIRA, 

1996, 1998,1999, 2002, 2008; NAVA, 1999; LIMA, 1999; TAKAKI, 20002; SANTOS 

JUNIOR, 2002; VIEIRA et al., 1999, 2004, VIEIRA e ALBUQUERQUE, 2004, 

MOLINARI e VIEIRA, 2004; MUNIZ et al., 2004; VIEIRA e MOLINARI, 2005; VIEIRA, 

2008; entre outros) que vêm contribuindo para a melhor compreensão sobre o 

problema.  

O estudo da Bacia Hidrográfica Boa Vista acrescenta um elemento importante 

que é o controle estrutural como um possível direcionador de feições erosivas do tipo 

voçoroca. Todavia, existem muitas semelhanças desta Bacia com a bacia Colônia 

Antonio Aleixo concernentes aos aspectos geomorfológicos e de drenagem. Entretanto, 

o número de voçorocas da Bacia Boa vista é bastante inferior (n=7) se comparada com 

a Bacia Colônia Antonio Aleixo (n=49). Esse trabalho buscou compreender a relação 

existente entre controle estrutural e o direcionamento de voçorocas uma vez que 

existem lacunas ainda não respondidas. 
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JUSTIFICATIVA  

A área escolhida justifica-se, pois apesar de semelhanças morfológicas entre as  

bacias Colônia Antônio Aleixo e Boa Vista, a última possui um número bem maior de 

voçorocas que a outra. Nesse sentido, qual ou quais fatores torna a Bacia Boa Vista 

menos susceptível a ocorrência de voçorocas se comparada a Bacia Colônia Antonio 

Aleixo? O fato de haver uma ocupação humana em menor escala na Bacia Boa Vista 

explicaria a menor ocorrência de voçorocas? Existindo falhamentos, haveria um padrão 

de orientação nessa bacia coincidente com a orientação das voçorocas? Na existência 

de um padrão de orientação é possível criar sugestões de uso e ocupação do solo que 

venham a evitar o surgimento de voçorocas? 

A presente proposta de pesquisa está inserida em um projeto maior intitulado Os 

processos de erosão acelerada (voçorocas) e a relação com as juntas e falhas 

geológicas em Manaus (AM), submetido ao Programa de infra-estrutura para jovens 

pesquisadores Programa Primeiros Projetos – PPP (FAPEAM/2010) que propõe 

verificar a existência de relação entre controle estrutural e voçorocas para toda a 

cidade de Manaus. 
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ÁREA DE ESTUDO 

A zona Leste de Manaus é uma zona administrativa estabelecida pela prefeitura 

de Manaus e forma com a zona norte a macro-zona conhecida simplesmente como 

"zona de crescimento". A nascente da Bacia Boa Vista está localizada no bairro Jorge 

Teixeira, na borda leste do Platô Leste (FIGURA 1). 

 Sua área abrange 37,931 km2, o rio na qual a bacia desemboca é o Rio 

Puraquequara. O canal principal da bacia apresenta extensão de 11,982 km. A bacia 

Boa Vista apresenta 223 pequenos canais, a densidade de drenagem é de 4,94 e a 

densidade hidrográfica de 5,88 e extensão do percurso superficial de 101 m. Nos 

limites da bacia (nas adjacências da cabeceira de drenagem) há ocupação humana 

(FIGURA 2).  

 
Figura 1.  Bacia Boa Vista - AM. Fonte: Laboratório de Geologia/ UFAM. 
Organização: Jessyca M. Benchimol de Andrade, 2011 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Zona_Norte_(Manaus)
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 Os aspectos analisados do ponto de vista geomorfológicos, climáticos, 

hidrográficos, geológicos e cobertura vegetal terão muita importância referente aos 

processos de voçorocamento atuante na bacia Boa Vista. 

a. Geologia 

Segundo Silva (2005) A base litológica da cidade de Manaus é constituída 

basicamente pela Formação Alter do Chão, constituídas de cobertura sedimentara qual 

teria se iniciado no Albiano Médio a Superior (entre 112 a 99,6 Ma – na Era Mesozóica, 

Período Cretáceo Inferior), estendendo-se pelo Cenominiano (99,6 a 93,5 Ma – 

Cretáceo Superior) ao Turoniano (93,5 a 89,3 Ma – Cretáceo Superior). 

O substrato geológico da bacia do Puraquequara é composto pelos sedimentos 

da Formação Alter do Chão, constituída de arenitos arcoseanos, quartzo-arenitos, 

quartzo-grauvacas e brechas intraformacionais, depositadas em ambiente flúvio-

lacustre entre o Cretáceo Superior e o Terciário Inferior (CUNHA et al, 1994). Essas 

rochas estão lateritizadas perfis são constituídos basicamente por caulinita, quartzo, 

goethita, hematita e, às vezes, gibbsita e formam extensos perfis imaturos, geralmente 

truncados. Os horizontes desses, recobertos por solos amarelados do tipo Latossolos e 

Espodossolos (HORBE et al., 2005).  

 
 

b. Cobertura vegetal 
 

Manaus está inserida na Floresta Amazônica (Floresta Ombrófila Densa), antes 

conhecida como Floresta Pluvial Tropical, sujeita a altas temperaturas e altos índices 

de precipitação. As folhas das árvores são geralmente largas (latifoliadas) e estão 

sempre verdes. A cobertura vegetal constitui um dos mais importantes fatores 
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controladores do processo erosivo, sobretudo a função protetora que a mesma exerce 

sobre o solo, é a defesa natural de um terreno contra erosão. Para Bertoni (2008) o 

efeito da vegetação pode ser enumerado: a) proteção direta contra o impacto das gotas 

de chuva; b) dispersão da água, interceptando-a e evaporando-a antes que atinja o 

solo; c) decomposição das raízes das plantas que, formando canalículos no solo, 

aumentam a infiltração da agua; d) melhoramento da estrutura do solo pela adição de 

matéria orgânica, aumentando assim sua capacidade de retenção de água; e) 

diminuição de velocidade de escoamento da enxurrada pelo aumento do atrito na 

superfície. 

 A mata ciliar, ou seja, a floresta que ocorre ao longo dos cursos d’água, tem  

papel predominante, pois protegem os cursos d’água do assoreamento. Vegetação 

esta que esta diminuindo a cada ano, as áreas de ocupações recentes ocasionam 

perda significativa das áreas verdes. Vieira (2008) a denomina de “ilhas verdes” esses 

resquícios de vegetação. 

Segundo Bigarella (2003) a vegetação é um fator importante para amenizar o 

impacto das gotas de chuva, pois “uma floresta muito fechada representa uma proteção 

bastante efetiva contra a erosão do solo, retardando o escoamento das águas das 

chuvas”.  

c. Geomorfologia 

 

 Do ponto de vista geomorfológico a cidade de Manaus apresenta um relevo 

com modelados de dissecação e acumulação, ao se observar a feição voçoroca, já 

denota claramente estes processos atuantes. Está inserida no Planalto da Amazônia 

Oriental, com altimetria de aproximadamente 120 m, composta pela superfície tabular 

http://www.infoescola.com/geografia/mata-ciliar-mata-de-galeria/
http://www.infoescola.com/biomas/floresta-ombrofila/
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(platô) cortado por igarapés (VIEIRA, 2008). Na Zona Leste destacam-se platôs que 

terminam em encostas de grande declividade, curtas e com predominância da forma 

convexa. 

 Do ponto de vista geomorfológico a bacia de drenagem corresponde a um 

sistema hidrogeomorfologico, o que segundo Guerra (1998) “é uma área da superfície 

terrestre que drena água, sedimentos e materiais dissolvidos para uma saída comum, 

num determinado ponto de um canal fluvial”. 

d. Aspectos hidrográficos e climáticos  

Manaus (urbano) em termos hidrográficos de acordo com Vieira (2008) é cortada 

por inúmeros igarapés, e se destacam as quatro grandes bacias: a bacia do Tarumã, a 

bacia do São Raimundo, a bacia do Educandos e a bacia do Gigante.  Segundo Vieira 

(2008) existem 19 bacias no espaço urbano de Manaus, classificadas em função da 

localização de suas respectivas desembocaduras em três grupos: bacias do oeste (três 

bacias), bacias do sul (nove bacias) e bacias do leste (sete bacias). Em termos de 

tamanho médio das áreas ocupadas pelas bacias verificou-se que as do oeste 

apresentam área média de 68,4 km2, em segundo lugar estão às bacias do sul com 

média de 24,8 km2, e as bacias do leste com as áreas em torno de 11,9 km2. 

Cosme Filho (2007) aponta “a Amazônia, confinada na zona equatorial, úmida e 

quente, se beneficia, em dimensões insuperáveis, com esse extraordinário privilégio: 

abundância de água em lençóis de superfície, alto índice pluviométrico e satisfatória 

distribuição de chuvas”.  

Um fator preponderante que não podem deixar de ser analisado em relação a 

aspectos do clima são as medidas de precipitação, uma vez que as chuvas na 
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Amazônia ocorrem com bastante frequência e intensidade. Para Aguiar (1995) aponta 

o regime pluviométrico na região amazônica seguindo quatro etapas principais: 1) os 

ventos de NE e E, do anticiclone tropical semifixo dos Açores e do anticiclone tropical 

semifixo do Atlântico Sul; 2)sistema de ventos de oeste resultantes da massa equatorial 

continental (mEc), formada pela convecção termodinâmica dos ventos de NE dos 

Açores  e pela Convergência Intertropical (CIT) ou “linhas de instabilidade tropical”; 3) 

sistema perturbado de ventos de norte da convergência intertropical, que apresentam 

linhas de depressão  barométrica, responsáveis por grandes aguaceiros ocorrendo 

sobretudo no verão e no outono; 4) anticiclone polar, com sua descontinuidade frontal, 

sistema de ventos de SO-NE provenientes da região polar, frequentemente assolando 

a região dos meses de junho a agosto gerando chuvas frontais e sensível queda de 

temperatura, provocando o que na região é conhecido como “friagem”. Segundo 

Ayoade (1998) “a intensidade de precipitação é a quantidade de precipitação pela 

duração da tempestade em horas e minutos”  

A vegetação auxiliará no processo de evapotranspiração uma vez que esta 

corresponde a perda de água das superfícies com vegetação, onde a transpiração é de 

fundamental importância na qual a evapotranspiracao é a combinação da evaporação e 

transpiração (AYOADE,1998).    
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O mapa anterior mostra onde estão localizadas as principais bacias urbanas de 

Manaus, e o número correspondente de voçorocas que cada bacia possui. A bacia Boa 

Vista é a de número 18. No entanto, nas atividades de campo realizadas para esse 

trabalho verificou-se que nesta bacia podiam ser localizadas 7 voçorocas.  

Os aspectos analisados do ponto de vista geomorfológicos, climáticos, 

hidrográficos, geológicos e cobertura vegetal tiveram muita importância no que se 

refere aos processos de voçorocamento atuante na bacia Boa Vista. 

 

 

Bacias Urbanas e Localização das voçorocas Manaus (AM) 

Figura 2. Mapa de localização da  Bacia Boa Vista 18. (VIEIRA, 2008). 
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

A metodologia empregada neste trabalho seguiu uma abordagem sistêmica: os 

dados coletados foram analisados isoladamente e em conjunto, tanto no que se refere 

às interações entre os vários componentes do quadro natural quanto em relação aos 

aspectos antrópicos. Procurou-se entender como cada um dos elementos físicos 

naturais e humanos contribui nos processos de voçorocamentos (surgimento e 

expansão). 

 No primeiro momento foi realizado o levantamento detalhado da área, através de 

consulta a trabalhos (dados secundários) que tratam de aspectos físicos naturais. Num 

segundo momento foram ordenados os dados coletados em campo (dados primários) 

relativos ao período de agosto/2010 a maio/2011. O presente trabalho utilizou a análise 

estatística de aspectos relativos a voçorocas e para aspectos do quadro natural. A 

análise qualitativa também foi empregada em alguns aspectos ambientais das áreas 

com ocorrência das feições estudadas, assim como a análise das influências 

antrópicas.  

O mapeamento das voçorocas foi realizado com base no mapeamento realizado 

em 2006 por Vieira (2008), onde foram cadastradas 91 voçorocas em Manaus, sendo 6 

na área da referida bacia. Um recadastramento foi realizado para verificar a existência 

das voçorocas anteriormente cadastradas ou o surgimento de alguma nova incisão 

(dados recentes apontam 9 voçorocas nessa área). Para isso o levantamento foi 

realizado por meio de ficha cadastral, destacando osdados a respeito de cada incisão e 

o ambiente em que estava inserida. As dimensões de cada incisão (comprimento, 
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largura e profundidade) foram obtidas diretamente em campo através do uso de uma 

trena. Com os dados de comprimento e largura foi calculada a área aproximada de 

cada voçoroca (comprimento x largura = área m2). A partir dos dados de área 

multiplicada pelos valores de profundidade média foi estabelecido o volume médio 

erodido (área x profundidade = m3).  
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REFERENCIAL TEÓRICO 

A bacia hidrográfica corresponde a um sistema que compreende um volume de 

materiais, predominantemente sólidos e líquidos, próximos à superfície terrestre, 

delimitado interna e externamente por todos os processos que, a partir do fornecimento 

de água pela atmosfera, intercepta no fluxo de matéria e de energia de um rio e 

abrange uma rede de canais fluviais.  

A bacia hidrográfica, portanto, pressupõe múltiplas dimensões e expressões 

espaciais (bacias de ordem zero, microbacias, sub-bacias) e que não necessariamente 

guardam entre si relações de hierarquia (BOTELHO e SILVA, 2004). 

Segundo Venturi (2005) a bacia é um espaço natural que tem sua circulação e 

drenagem para um leito maior que recebe águas de seus afluentes e sua delimitação é 

realizado pelo divisor de águas. O relevo e o clima contribuem para a formação de uma 

bacia, assim como a cobertura vegetal e o solo afetam a circulação das águas que 

escoam para o canal principal. A bacia possui características bioclimáticas, águas 

subterrâneas (freático), fitogeográficas e hidrogeomorfológicas.  

Igreja (2000) aponta o Sistema Fluvial Amazônico como “regido por fatores ciclo-

hidrológicos, climato-ambientais, erosionais e deposicionais sazonais e topográficos-

neotectonicos, sendo estes últimos os que efetivamente controlam as principais 

direções dos grandes rios amazônicos”. Assim, a neotectônica vai ser um elemento 

fundamental para a correlação do controle estrutural e voçorocas neste trabalho, uma 

vez que as voçorocas podem ser consideradas canais de primeira ordem, quando 

ligadas a um canal fluvial (VIEIRA, 2008).  

 



16 
 

Erosividade da chuva 

De acordo com IBGE (2009) “a erosividade constitui a potencialidade da chuva 

de causar erosão”. Este é o caso da utilização da equação que calcula a média mensal 

do índice de erosão a partir dos registros de precipitação média mensal e precipitação 

média anual, o que evidencia a importância de séries históricas de precipitação média 

mensal para a investigação da erosividade, quando não houver registros da 

intensidade da chuva. Uma definição simples e dada por Hudson (1961 apud GUERRA, 

1997) “erosividade é a habilidade da chuva em causar erosão”. 

Dentre os parâmetros relacionados à erosividade destacam-se a energia cinética 

das gotas de chuva, a intensidade, o momento e o volume precipitado. A energia 

cinética da chuva esta relacionada com sua intensidade, pois é a quantidade de 

energia do número total de gotas de um evento chuvoso (GUERRA, 2005).  

Intensidade está relacionada a energia cinética pois prediz a perda do solo e está 

interligada a distribuição do tamanho da gota de chuva. Segundo Guerra (2005) “a 

intensidade da chuva tem papel importante nas taxas de infiltração”. Para Cunha 

(2005) momento é o produto entre a massa e a velocidade da gota de chuva exercida 

por pressão ou força, unidade de área (mecânica). 

 

Propriedades do solo 

Segundo o IBGE (2009) as propriedades do solo referem-se ao conjunto de 

características que, interagindo com outros fatores, afetam sua erosão, ou seja, 

determinam à maior ou menor suscetibilidade erosiva. A natureza do solo é um dos 

fatores que exerce maior influência sobre o material erodido e esta depende 
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essencialmente das propriedades física e química, especialmente textura, estrutura e 

permeabilidade, densidade aparente, porosidade, teor de matéria orgânica, teor e 

estabilidade dos agregados e Ph. 

A erodibilidade, definida como a resistência do solo tanto à remoção como ao 

transporte, está primeiramente condicionada às propriedades do solo, dependendo, 

secundariamente, da posição topográfica, do gradiente da vertente e do montante da 

perturbação antrópica IBGE (2009). 

Características das encostas 

Segundo IBGE (2009) as características das encostas que podem afetar a 

erosão dos solos dizem respeito à declividade, comprimento e à forma. A importância 

da declividade e do comprimento das vertentes para a erosão é atribuída à influência 

que estes fatores exercem sobre a velocidade e o volume do escoamento superficial. A 

forma das vertentes, por sua vez, atua direta e indiretamente no escoamento superficial 

e na erosão, com importantes implicações para o balanço de materiais e natureza dos 

processos.  

Controle Estrutural 

 

 O controle estrutural do sistema hidrográfico é evidenciado por diversas 

feições, entre elas estão: a assimetria de tributários, descontinuidades entre terraços e 

planície-margem, margens com escarpas expressivas, rios tortuosos na qual a 

presença de meandros mal calibrados, alinhamento de lagos e rios, rios de foz afogada 

ou rio-lagos (BERMEGURY e COSTA, 1991). 

 Para se entender o controle estrutural é necessário perceber que a modelagem 

do relevo é produto da interação de fatores e processos diversos sobre as rochas. E o 
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efeito de tensão neotectônica pode favorecer a incidência preferencial de percolação 

de água e processos erosivos ao longo das juntas e falhas (HASUI et al., , 1995).  

Segundo Machado e Silva (2001) “as falhas resultam de deformações rúpteis 

nas rochas da crosta terrestres. São expressas por superfícies descontínuas com 

deslocamento diferencial de poucos centímetros a dezenas e centenas de quilômetros”. 

Conforme Penteado (1978) “o produto de esforços de compressão e tensão 

sobre o material rígido da crosta é a falha, que produz deslocamentos e 

desnivelamentos do terreno”. Igreja (2000) refere-se também à existência de juntas 

como elemento de destaque para o desenvolvimento de processos erosivos 

acelerados, uma vez que constituem planos de fraquezas para os desabamentos e 

como caminhos preferenciais da água (embora haja poucos trabalhos específicos que 

comprovem esse dado para Manaus).  

Os principais direcionamentos das juntas em Manaus estão ligados ao modelo 

Neotectônico Amazônico Atual (Transcorrente Destral) onde se verifica uma relação 

direta com o direcionamento estrutural da região. Essas juntas estão relacionadas às 

grandes falhas que cortam a cidade de Manaus. As principais famílias de juntas podem 

ser reunidas em cinco grupos: Direção Estrutural Rio Amazonas (OSO-ENE); Direção 

Estrutural Rio Solimões (ONO-ESE); Direção Estrutural Rio 30 Negro (NO-SE); Direção 

Rio Madeira (NE-SO) e Direção Estrutural Tarumã (S-N) (IGREJA, 2000). 

As falhas são encontradas em vários ambientes tectônicos, sendo associadas a 

regimes deformacionais compressivos, distensivos e cisalhantes e podem ser rasas ou 

profundas. Penteado (1978) aponta três forças essenciais geradoras na qual todo bloco 
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submetido ao jogo dessas três forcas agindo em planos diferentes é sujeito a falhar, 

são estes: 

- uma força horizontal de compressão agindo sobre um bloco. A resistência do 

bloco devera ter valor igual à forca de compressão. Não seria uma força antagônica 

mais uma reação as compressões. 

- a força de compressão pode gerar novas forças horizontais de sentido oposto 

e direção ortogonal a força precedente. 

- a força de gravidade age no sentido vertical pela sobrecarga dos terrenos. 

A falha possui um elemento que denota claramente sua localização e expansão 

em um dado espaço e a posição no espaço da superfície de uma falha é fundamental 

para sua classificação geométrica. Outro parâmetro importante é a estria de atrito 

desenvolvida no plano de falha (SILVA, 2005). 

Voçorocas 

Dentre as feições erosivas relacionadas ao solo, a voçoroca é a mais expressiva 

e marcante na paisagem. Segundo Vieira (2008) a voçoroca refere-se a uma “incisão 

erosiva que apresenta queda em bloco das camadas do solo, paredes verticais e fundo 

plano, formando secção transversal em U, profundidade superior a 1,5 m” (Figura 3). 
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A voçoroca surge por conta de diversos mecanismos primordiais e são 

apontados por Guerra (2001):  

a) Deslocamento de partículas por impacto de gotas de chuva (Splash erosion) 

- o deslocamento de partículas por impacto de gotas de chuva acarreta 

compactação da superfície do terreno, através da remobilização de silte e 

argila nos espaços intergranulares, e erosão, através da projeção de 

partículas para fora da zona de impacto. 

b) Transportes de partículas por fluxos concentrados – “as partículas 

transportadas assumem trajetórias variadas, chocam-se entre si e com o 

fundo e as bordas do canal”.  

c) Erosões por quedas d’água - com a diminuição da profundidade do 

escoamento e de sua descarga ao longo das margens acarreta redução da 

remoção de partículas, individualizam-se margens mais abruptas que 

tendem a ser  mais estáveis,em detrimento da calha principal. 

Figura 3. Voçoroca encontrada no Distrito Industrial. Zona Sul/Manaus-AM. (VIEIRA, 2008). 
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d) Solapamentos da base de taludes ocorrem “após uma serie de eventos 

chuvosos, esse tipo de escoamento esculpe uma alcova de forma 

sinusoidal na parede do degrau”.  

e) Movimentos de massa localizados “fatores que podem diminuir a resistência 

ao cisalhamento dos materiais: composição e textura; reações físico-

químicas; efeitos da água matricial; alterações da estrutura; remoção da 

vegetação”.  

Para Guerra (2005) as voçorocas “são características erosivas relativamente 

permanentes nas encostas, possuindo paredes laterais íngremes e, em geral, fundo 

chato, ocorrendo fluxo de água no seu interior durante os eventos chuvosos”. 

 As voçorocas poder ser classificadas em relação ao tipo em: conectadas, 

quando estão ligadas a uma rede de drenagem; desconectadas quando não estão 

ligadas a rede de drenagem; integradas quando ocorre a juncão da conectada e 

desconectada em uma mesma voçoroca.  

Quanto a sua forma são classificadas em: a) Linear; b) Bifurcada; c) Ramificada; 

d) Irregular; e) Retangular. As principais formas de voçorocas encontradas em Manaus 

segundo Vieira (2008) são: linear, bifurcada, ramificada, irregular e retangular (figura 

4). 
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Figura 4. Formas de voçorocas. (VIEIRA, 2008). 
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RESULTADOS 

 As voçorocas que foram cadastradas em 2006, atualmente totalizam 7 

voçorocas, sendo 3 ativas e 4 que sofreram contenção por parte do governo ou servem 

como lugar para despejo de lixo. Um fator determinante para que as voçorocas 

surgissem está em sua maior parte relacionado ao sistema de drenagem pluvial do 

sistema de esgoto das moradias localizadas próximas das incisões. Em termos de 

voçorocas ativas, algumas vem sendo utilizadas como área de despejo de resíduos 

sólidos pelos moradores das proximidades (figura 5). 

 

  

 

Segundo Vieira (2008) a evolução das voçorocas em Manaus ocorre em  quase  

todas  as direções,  com  exceção  das  direções  NNO-SSE,  ENE-OSO  e  OSO-ENE 

(figura 6). As voçorocas apresentavam a mesma orientação das juntas e falhas locais 

descritas por Igreja (NE-SO, NO-SE, E-O, OSO-ENE, ONO-ESSE e S-N). As 

coincidências de direção de evolução de algumas incisões erosivas com os principais 

Figura 5. Lixo depositado em voçoroca ativa no bairro Jorge 

Teixeira. Fabiana Torma, 2011. 
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lineamentos estruturais de Manaus não configuram necessariamente controle 

estrutural. Das 7 voçorocas localizadas na bacia Boa Vista, nenhuma apresentava 

relação com algum tipo de lineamento estrutural (juntas ou falhas). Todas tiveram sua 

origem e evolução marcadas pela presença do sistema de drenagem pluvial e das 

águas servidas. 
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ORIENTAÇÃO DAS JUNTAS E FALHAS LOCAIS EM MANAUS-AM (IGREJA, 2000).

ORIENTAÇÃO DE EVOLUÇÃO DAS VOÇOROCAS NA BACIA BOA VISTA -  MANAUS-AM.

LEGENDA

 

Figura 6: Direção de evolução das voçorocas na Bacia Boa Vista em Manaus (AM).  

Organização: Antonio Fábio G. Vieira (2011). 

 

Apesar de o gráfico acima apresentar três voçorocas se desenvolvendo no 

mesmo sentido da orientação das falhas da região de Manaus (E-W; S-N; SE-NW), na 

área em questão, nenhuma das voçorocas apresentou algum tipo de relação com 

falhas. Todas, sem exceção seguiam a evolução no sentido do sistema de drenagem 

pluvial.  
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O quadro a seguir sintetiza as voçorocas existentes na bacia Boa Vista e seus 

respectivos dados de comprimento, largura, área, profundidade, volume erodido e 

sentido de evolução das incisões.  

 

 
VOCOROCAS NA ÁREA URBANA DE MANAUS – BACIA BOA VISTA 

 

Número da 
voçoroca 

Localização e 
identificação 
da voçoroca 

Comp. Larg. Área 
m2 

Prof. Volume 
m3 

Orientação 

1.  J.Paulo 1-1 50,0 50,0 2500,0 16,0 40000,00 SSE-NNW 

2.   J.Paulo 2-1 

 
43,0 

 
28,0 1204,0 15,8 

 
19023,00 NNE-SSW 

 

3.  J.Paulo 2-2 

 
70,0 

 
50,0 3500,0 24,5 

 
85750,00 NNE-SSW 

 

4.  J.Paulo 2-3 65,0 21,5 1397,5 14,0 19565,00 SSE-NNW 

5.  J.Paulo 2-4 

 
60,0 

 
40,0 

 
2400,0 15,5 

 
37200,00 SE-NW 

 

6.  J.Paulo 2-5 

 
50,0 

 
43, 8 2190,0 6,5 

 
14235,00 E-W 

 

7.  J.Teixeira 2-1 

 
100,0 

 
70,0 2400,0 18,0 

 
126000,00 S-N 

 

    
Total 

 
15.591,5 

 
Total 

 
341.773,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Enfim, o estudo de uma bacia hidrográfica é bastante abrangente, envolve uma 

série de fatores que são interdependentes como: hidrográficos, geológicos, 

geomorfológicos dentre outros. A bacia Boa Vista tem uma ocupação humana em 

menor escala, enquanto a bacia Colônia Antonio Aleixo é bem expressiva em termos 

de ocupação. Em campo foi perceptível que o sistema de drenagem contribuiu para o 

surgimento e evolução das voçorocas, em 2006 existiam um total de 6 voçorocas, 

entretanto, atualmente existem 7 voçorocas. Em síntese as voçorocas da área 

correspondem uma área total de 15.591,50 m2, volume erodido de 341.773,00 m3. Não 

foi encontrado falhas nas 7 voçorocas, ou seja, as voçorocas dessa bacia, tiveram seu 

respectivos surgimentos relacionados ao sistema de drenagem pluvial e das águas 

servidas construídos sem critérios técnicos e direcionados diretamente para encostas 

com grande declividade. 

No início deste trabalho, 4 questões foram levantadas: qual ou quais fatores 

torna a Bacia Boa Vista menos susceptível a ocorrência de voçorocas se comparada a 

Bacia Colônia Antonio Aleixo? O fato de haver uma ocupação humana em menor 

escala na Bacia Boa Vista explicaria a menor ocorrência de voçorocas? Existindo 

falhamentos, haveria um padrão de orientação nessa bacia coincidente com a 

orientação das voçorocas? Na existência de um padrão de orientação é possível criar 

sugestões de uso e ocupação do solo que venham a evitar o surgimento de voçorocas? 

 Em termos de características geomorfológicas ambas apresentam-se 

semelhantes, no entanto, o fator que pode estar contribuindo para uma maior 

ocorrência de voçorocas na Bacia Colônia Antônio Aleixo, quando comparada com esta 
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bacia deve-se ao maior número de sistemas de drenagem, que além de mal 

construídos encontram-se em pontos susceptíveis a ocorrência de voçorocas. Não foi 

possível concluir o mapa de controle estrutural (falhas), ainda assim, não se verificou 

em campo, nas áreas de ocorrência de voçorocas a existência dessas estruturas. Em 

síntese, as voçorocas na bacia Boa Vista surgiram em decorrência dos sistemas de 

drenagem existentes e construídos em pontos susceptíveis à erosão. 
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