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INTRODUÇÃO  

 O estudo em bacias hidrográficas passa a ser reconhecido como uma 

unidade espacial na Geografia Física em meados dos anos 60 (BOTELHO e 

SILVA, 2004), uma vez que anteriormente poucas ciências interessavam-se 

pela temática.  

 É de suma importância conhecer a bacia hidrográfica do ponto de vista 

sistêmico, uma vez que, para se entender os processos e interações nela 

existentes são necessários conhecer e avaliar seus principais elementos na 

qual atuam no sistema hidrológico (solo, água, ar, vegetação etc.) em relação a 

processos (infiltração, escoamento, erosão, assoreamento, inundação, 

contaminação etc.) ao se distinguir cada um desses elementos e seus 

processos, pode-se avaliar a qualidade ambiental e possivelmente o equilíbrio 

do sistema (BOTELHO e SILVA, 2004). 

 Em Manaus as áreas de intensa expansão da malha urbana estão 

concentradas na zona leste da cidade o que reflete uma ocupação dos 

interflúvios, ou seja, um consequente impacto no entorno das bacias, o maior 

reflexo é a diminuição gradativa de áreas florestadas (VIEIRA, 2008).  

A erosão é um processo natural de retrabalhamento das superfícies, que 

pode ser natural ou acelerada (MOLINARI, 2007). Muitos fatores hidrológicos 

que controlam a erosão controlam também os movimentos de massa, porém, 

esses são descritos de acordo com Guerra (2005) como movimentos 

descentes de materiais que formam a encosta, conhecidos popularmente como 

deslizamentos de terra.  

Este trabalho tem como objetivo geral caracterizar os impactos 

ambientais, urbanos e sociais relacionados àsvoçorocas e movimentos de 

massa nas microbacias Boa Vista e Colônia Antônio Aleixo. Como específicos: 

1. Mapear os tipos de movimentos de massa e as voçorocas existentes na 

área; 2. Descrever os impactos ambientais gerados pela existência das 
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voçorocas e pelos movimentos de massa nas duas microbacias; 3. Estimar os 

danos monetários relacionados aos impactos urbanos gerados pelos 

movimentos de massa e voçorocamentos; 4. Caracterizar os impactos sociais 

relacionados a esses dois processos.  
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JUSTIFICATIVA  

O estudo de processos erosivos em Manaus, ganha corpo a partir de 

meados da década de 90 (século XX), onde foram realizados desde trabalhos 

de conclusão de curso, relatórios de iniciação científica, artigos, dissertações e 

teses (VIEIRA e LIMA, 1995; VIEIRA, 1996; 1998; 1999; NAVA, 1999; LIMA, 

1999; VIEIRA, 2002; SANTOS JUNIOR, 2002; VIEIRA et al, 2004;  MUNIZ et 

al, 2004, VIEIRA e ALBUQUERQUE, 2004, MOLINARI e VIEIRA, 2004; 

VIEIRA, 2008; entre outros). 

 Por outro lado, pouco trabalho tem sido realizado a respeito de movimentos 

de massa, exceto quando são descritos como mecanismo de retrabalhamento 

das voçorocas (VIEIRA e MOLINARI, 2005). Em ambos os casos há uma 

necessidade de detalhar os problemas gerados por esses dois processos, 

descrevendo assim os impactos ambientais, urbanos e sociais existentes na 

Bacia Colônio Antônio Aleixo e Bacia Boa Vista.Vale destacar também, que a 

escolha por essas áreas, deveu-se ao fato de que de um total de 91 voçorocas 

cadastradas em 2006, 56 estavam nessas duas bacias (VIEIRA, 2008).  

Apesar de as respectivas bacias apresentarem algumas características 

morfométricas semelhantes (forma, tamanho, densidade de drenagem, 

densidade hidrográfica e extensão do percurso superficial) há uma diferença no 

que se refere a distribuição das voçorocas, sendo 50 localizadas na Bacia 

Colônia Antônio Aleixo e 6 na Bacia Boa Vista. A que se deve essa diferença? 

Qual a dimensão dos impactos relacionados às voçorocas e movimentos de 

massa nessas duas bacias? 

Assim, o presente trabalho pretende fazer uma análise comparativa entre 

duas microbacias (Boa Vista e Colônia Antônio Aleixo) no que concerne aos 

impactos ambientais, urbanos e sociais relacionados ao surgimento de 

voçorocas e movimentos de massa (rastejamento, deslizamento, corridas de 

lama etc.) ocorridos nessas microbacias; ambas localizadas na zona leste da 

cidade de Manaus.  
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HISTÓRICO DE OCUPAÇÃO DAS BACIAS 

As respectivas bacias abrangem 5 bairros: Colônia Antônio Aleixo, 

Distrito Industrial 2, Jorge Teixeira, Puraquequara e São José do Operário. 

A fundação do bairro Colônia Antônio Aleixo consolidou-se em 1942 com 

a construção de vinte e três pavilhões feitos para abrigar e isolar os portadores 

de hanseníase.Mais tarde, foi preciso construir mais dois prédios para receber 

hansenianos da cidade. Criadocom o estigma da lepra, o bairro 

permaneceuisolado por muitos anos, sendo evitado pelos demais moradores 

de Manaus e recebendo odescaso das autoridades públicas. Conhecido 

popularmente como leprosário, de início o bairro abrigava estritamente os 

portadores de hanseníase, mas com o passar dotempo começou a servir 

de moradia tambémaos parentes dos doentes, que aos poucos foram - se 

integrando à população do local (FIGUEIRA, 2005).Atualmente,a colônia tem 

uma população estimada em vintemil moradores (IBGE, 1998), o que atesta 

seu grande crescimento demográfico e o fim do preconceito contra o bairro. 

O bairro Distrito Industrial conta atualmente com duas etapas, os distritos1 e 2 

I e II que faz fronteira com os bairros Armando Mendes, Nova República, 

Mauazinho, Nova Jerusalém e Crespo. Foi noDistrito Industrial que ocorreram 

uma das duas maiores invasões ocorridas em Manaus: a Nova  Vitória e a 

Nova Conquista.  

O bairro Jorge Teixeira foi criado pelo prefeito de Manaus, Arthur Virgílio 

Neto, em 14 de março de 1989, com a distribuição de lotes para pessoas 

carentes, inclusive do bairro do São José. A ocupação da área onde se instalou 

o bairro era comprimida, uma vez que a abertura da Avenida Autaz Mirim, na 

época denominada Grande Circular, passou a ligar a Zona Leste da cidade a 

Zona Norte, criando um corredor viário que se estende do São José à Cidade 

Nova. 

A ocupação urbana desta vasta área se deu por meio de invasões ou 

por loteamento, quando a ação de particulares antecipou-se ao poder público 

em termos de movimentos de ocupações, que foram promovidos por 

integrantes da Igreja Católica e de partidos políticos ligados às causas 



7 
 

populares. A fundação do Jorge Teixeira teve uma solenidade, que contou com 

a presença de autoridades municipais, lideranças comunitárias e religiosas, 

sendo rezada a primeira missa no local no dia 25 de março de 1989, pelo frei 

capuchinho Mário Monacelli(encarregado pela paróquia de São Sebastião de 

levar aos primeiros moradores ensinamentos religiosos e fazer trabalhos 

sociais, principalmente nas áreas de educação e saúde. (FIGUEIRA, 2005).  

Nesta época, o bairro tinha apenas cerca de cem casas, a maioria feitas 

de papelão e coberta de lona, em ruas ainda não asfaltadas e sem qualquer 

infra-estrutura.O processo de ocupação ordenado e pacífico do local veio 

abaixo nos anos seguintes, quando ocorreram sucessivas invasões que 

resultaram na criação das quatro etapas do bairro, mais o João Paulo 2, o 

Bairro Novo e o Valparaíso, comunidades que formam o Jorge Teixeira 

(FIGUEIRA, 2005).  

O bairro Puraquequara era conhecido como“comunidade de 

Puraquequara” surgiu na primeira década do século XX, formada inicialmente 

por 23 famílias ribeirinhas que se instalaram nas margens do rio Amazonas, 

vindas das calhas dos rios Madeira, Purus e Juruá, porém seu reconhecimento 

de bairro se deu pela Lei 671/02 do Plano Diretor do Município, em seu artigo 

44. A primeira vila veio se formar inicialmente na margem do rio Amazonas, 

com o aumento de moradores, na maioria em busca de atividades alternativas 

de sobrevivência após o declínio do comércio da borracha, por volta de 1918.  

Com o crescimento da comunidade, a atividade econômica principal 

passou a ser a produção de farinha de mandioca e carvão vegetal, além da 

pesca de subsistência. Os primeiros habitantes que chegaram ao local foram 

os das famílias Barroso e Matos. O nome Puraquequara vem de um peixe 

chamado poraquê, também chamado de enguia-de-água-doce, Puraquequara 

significa Morada do Poraquê. Atualmente sua grande atividade geradora de 

renda é o turismo, pois o bairro conta com áreas de conservação da floresta, 

que tem estrutura de hotéis que podem ser visitados por diversos turistas (fonte 

JORNAL do comercio). 
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ÁREA DE ESTUDO 

 As bacias hidrográficas urbanas Boa vista e Colônia Antônio Aleixo 

estão localizadas na zona leste da cidade de Manaus, abrangendo os bairros: 

Distrito Industrial 2, Puraquequara, São Jose do Operário, Jorge Teixeira e 

Colônia  Antônio Aleixo (fig. 1). 

 

 

Fig1. Mapa de localização das Bacias Boa Vista e Colônia Antônio Aleixo, Manaus (AM). Org.: 

JessycaBenchimol, Laboratório de Cartografia – UFAM (2011). 

 

 

 

 

Bacias Hidrográficas: Boa Vista e Colônia Antônio Aleixo 
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REFERENCIAL TEÓRICO  

Bacias Hidrográficas 

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 feita 

por critérios geomorfológicos, na maioria das vezes é feita pelo divisor de 

águas. As bacias hidrográficas recebem contribuição do relevo e do clima para 

sua formação, e a cobertura vegetal ou construções feitas muitas vezes em seu 

entorno, afetam a circulação das águas que escoa para o canal principal 

(VENTURI, 2005). 

Para Kobiyama (2008) a bacia hidrográfica compreende uma “área 

geográfica que abrange todas as nascentes de um rio principal e de seus rios 

afluentes,juntamente com as áreas ao redor desses rios” o tamanho é algo 

relativo, pois depende muito da referência a ser utilizada. 

Abacia hidrográfica ou bacia de drenagem é uma área da superfície 

terrestre que drena água, apresenta sedimentos e materiais dissolvidos para 

uma saída comum, em um determinado ponto de um canal fluvial (SILVA et al., 

2003). 

Voçorocas 

Para 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 Ueprofundidade superior a 1,5 m”. Para 

o surgimento de voçorocas Guerra (2001) aponta alguns mecanismos 

primordiais, como: 

a) Deslocamento de partículas por impacto de gotas de chuva 

(Splasherosion) - 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. 
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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” (GUERRA, 2001).  

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

escoamento e de sua descarga ao longo das margens, verifica-se 

aredução da remoção de partículas, formaram-se margens mais 

abruptas que tendem a sermais estáveisem detrimento da calha 

principal. 

d) Solapamentos da base de taludes ocorrem “após uma serie de 

eventos chuvosos, esse tipo de escoamento esculpe uma alcôva de 

forma sinusoidal na parede do degrau” (GUERRA, 2001).  

e) Movimentos de massa podem ser definidos como o movimento de 

descida, pela encosta abaixo, de material, sob a influência direta da 

gravidade (fig 2). Fatores como a declividade da encosta, 

intemperismo, clima, conteúdo de água, vegetação e sobrecarga 

são inter-relacionados e afetam a movimentação de massa 

gravidade (WINCADER, 2009).  

 

 

 

Fig2. Movimentos de massa do tipo queda em bloco no interior de voçoroca no Distrito Industrial 2. Foto: 

Jessyca M. Benchimol de Andrade, 2011. 

 



11 
 

Movimentos de Massa 

Segundo Wincader (2009) “movimento de massa é caracterizado pelo 

deslocamento, encosta abaixo, de solo e fragmentos de rocha devido à 

gravidade”.Em geral pode ser identificada pelos resíduos deixados 

imediatamente abaixo das bordas da incisão (OLIVEIRA, 2010). 

O tipo de material escorregado pode ser solo,rocha ou uma combinação 

dos dois. O corpo escorregado pode-se esfacelar durante o movimento ou 

permanecer intacto. A velocidade de um escorregamento pode variar de 

extremamente lenta a muito rápida.Os tipos de movimentos de massa 

são:Escorregamento Circular (rotacional) 

Movimento com profundidade elimites laterais bem definidos cujo material 

rotacional ao longo de superfícies de ruptura circulares oucurvas; pode estar 

associado acortesde estrada e edificações,associado a entalhes erosivos e/ou 

fluviais o u independentedestes (CASTRO, 2002). 

a) Escorregamento Planar (translacional) 

São o tipo mais frequente demovimentos de massa nos países tropicais; 

caracterizam-se por uma superfície deruptura com forma planar a qual 

acompanha, de modo geral, descontinuidadesmecânicas e/ou hidrológicas 

existentes no interior do material (MOLINARI, 2007) 

b) Quedaemblocos 

São um tipo de movimento gravitacional de massa, extremamente 

rápido,no qual as rochas de qualquer tamanho,desagregadas das 

encostas,caem em queda livre. Chama-se talus o depósito de fragmentos de 

rochas em queda livre.Notalus,os movimentos mais comuns são os rastejos 

(CASTRO, 2002). 

 As quedas de blocos resultam do colapso ao longo das juntas ou dos 

planos de acamento da rocha e são,comumente, desencadeadas pelo corte da 

parte inferior das encostas,seja por processos erosivos diferenciais ou pela 

ação antrópica. Esse tipo de movimento gravitacional de massa varia em 

intensidade e consequência (WINCADER, 2009).  
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c) Corrida de lama 

Movimento rápido em que osmateriais comportam-se como fluxosaltamente 

viscosos, fruto da perda do atrito interno, associado àconcentração de fluxos 

d'água. 

Os principais fatores que estão inter-relacionados e afetam a movimentação 

de massa são apontadas por Wincader (2009): 

a) Declividade - a declividade da encosta é, provavelmente, a maior 

fator de movimentação gravitacional de massa. De modo geral, 

quanto mais íngreme éa encosta, menos estável ela será. Portanto, 

as encostas mais íngremes têm maiores probabilidades de 

experimentar a movimentação gravitacional de massas que as 

encostas mais menos íngremes. 

 

b) Conteúdo de água - a quantidade de água na rocha ou no solo 

influencia a estabilidade da encosta. O peso adicional que a água 

acrescenta a encosta pode ser suficiente para causar o movimento 

de massa. Ademais, a água, infiltrando-se através do material de 

encosta, ajuda a diminuir o atrito entre os grãos, contribuindo para a 

perda de coesão do material. 

 

c) Vegetação - a vegetação afeta a estabilidade da encosta de várias 

maneiras. Absorvendo a água das tempestades, a vegetação 

diminui a saturação de água do material da encosta que, de outra 

maneira diminuiria a resistência ao cisalhamento. O sistema de 

raízes da vegetação também ajuda a estabilizar uma encosta pela 

junção das partículas do solo, segurando o solo no substrato 

rochoso. Isso promove a estrutura do solo, conferindo a ele uma 

maior resistência ao cisalhamento. 

A movimentação gravitacional de massa é um importante processo que 

pode ocorrer a qualquer momento e, praticamente, em todos os lugares do 

planeta. Sem esquecer que pode acontecer a movimentação de massa com 

encostas escarpadas e instáveis. Mas ela também pode ocorrer em terrenos de 

baixa declividade sob certas condições geológicas e hidrogeológicas. 
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Caracterização dos Impactos 

É desuma importância estudos em bacias urbanas, que são áreas onde 

as ruas quase que tomam lugar dos efluentes, pois a água fica confinada nas 

tubulações de drenagem, a urbanização produz impermeabilização do solo, 

reduz a evapotranspiração, escoamento subterrâneo, enfim, uma série de 

impactosnegativos sobre a área. Em relação a impactos que ocorrem nas 

voçorocas percebe-se que o processo de voçoramento tem ocasionado perdas 

de áreas, pois, a movimentação de massa no interior da voçoroca faz com que 

a incisão se alargue cada vez mais, assoreamento de canais, grande 

quantidade de lixo e consequente proliferação de animais que causam danos a 

saúde humana, como ratos e baratas, além de doenças que estes animais 

podem trazer.Para fins de melhor compreensão dos impactos foram 

subdivididos em: 

a) Impactos Ambientais 

Os impactos ambientais a serem verificados, envolvem perda da 

vegetação, assoreamento de canais, perda de área, perda de solo. A perda de 

solo está relacionada com a perda de área. No bairro Jorge Teixeira foi 

perceptível que além da inutilização da área pela feição erosiva, a mesma pode 

interromper o fluxo de pessoas e veículos. (fig3). 

 

Fig3. Voçoroca que atingiu a rua, interrompendo o fluxo de pessoas e carros. Foto: Antônio F. G. Vieira, 

2006 . 
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b) Impactos Urbanos 

Drenagem urbana 

Por muito tempo a principal finalidade da drenagem urbana foi remover as 

águas pluviais em excesso para evitar possíveis transtornos, prejuízos e riscos 

de inundações. Medidas estruturais são necessárias e importantes,uma vez 

que, são essenciais para a solução de problemas mais complexos que 

envolvem a drenagem urbana. 

Dependem é claro de uma atuação mais abrangente por parte dos 

responsáveis pelo setor, que necessariamente deve envolver aspectos legais, 

institucionais, tecnológicos e sociológicos.O termo drenagem urbana segundo 

Porto (1993) pode ser entendido como um conjunto de medidas que tenham 

por objetivo minimizar os riscos a que as populações estão sujeitas. 

É perceptível que as consequências da urbanização de ordem não 

planejada, acarretam uma série de problemas como apontadas por Porto 

(1993):  

a) Proliferação de loteamentos executados sem condições técnicas 

adequadas, proliferação de lotes que na maioria das vezes acabam 

sendo interditados por conta do avanço davoçoroca; 

b) Ocupação de áreas impróprias (cabeceiras íngremes) que possua 

voçoroca; 

c) A montante das bacias pode-se perceber a proliferação de invasões, ou 

seja, adensamento de pessoas na bordas das voçorocas. 

d) Em termos hidrológicos das bacias, ocupação extensa e o adensamento 

cada vez maior dificultam a construção de canalizações e eliminam 

áreas de armazenamento das águas.  

Além disso, nas proximidades das bordas das voçorocas é possível 

visualizar: 

a) Destruição ou interrupção de vias, que antes servia de passagem 

depessoas e carros; 
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b) Redes de drenagens deficientes ou inexistência de rede de coleta das 

águas da chuva (fig. 4) 

c) Casas próximas das incisões erosivas.  

 

Fig4.  Rede de drenagem deficiente, a água da chuva e das residências fluem na superfície da 

rua (seta amarela indicando o sentido do fluxo).Bairro Jorge Teixeira – Manaus (AM), Foto: 

Armando B. F. Filho, 2011. 

d) ImpactosSociais 

Os impactos sociais serão abordados através dos custos com a remoção 

de famílias (dados a serem obtidos na Defesa Civil Municipal). O processo de 

voçorocamento e movimentos de massa acarretam uma série de danos, 

gerando custos monetários contabilizados na remoção das famílias (fig5). 

 

Fig5. Casa na borda de uma incisão. A obra teve que ser paralisada devido à expansão da voçoroca 

(seta em vermelho, apontando resquícios de moradia, Bairro Jorge Teixeira). Foto: Armando B. F. Filho, 

2011. 
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Ocorre também a inutilização de sistemas de drenagem pluvial, além 

disso, a desvalorização das moradias pode ser vista pela quantidade de casas 

à venda (fig. 6), pois há uma desvalorização dos imóveis no entorno das 

incisões. 

 

Fig6. Casa à venda próximo a voçoroca , bairro Jorge Teixeira. Foto: Armando, B. F. Filho, 2011. 
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 A metodologia empregada neste trabalho seguirá uma abordagem 

sistêmica na qual procederá primeiramente na análise dos dados coletados 

tanto de fonte primárias como de secundárias, os quais serão analisados 

isoladamente e depois em conjunto, tanto no que se refere às interações entre 

os vários componentes do quadro natural quanto em relação aos aspectos 

urbanos e sociais. Vale destacar que é de suma importância entender como 

cada um dos elementos físicos naturais e humanos contribui nos processos de 

movimentos de massa e voçorocamento. Primeiro será realizado o 

levantamento detalhado da área em laboratório, através de consulta a 

trabalhos (dados secundários) que tratam de aspectos físicos naturais, em 

seguida serão feitas as pesquisas de campo (dados primários). 

 As etapas de pesquisas de campo já foram inicializadas no mês de 

dezembro de 2011,nos bairros que fazem parte das bacias Boa Vista e Colônia 

Antônio Aleixo. Sendo utilizado como materiais ummapa da área de estudo 

para localização das voçorocas, fichas cadastrais das voçorocas,GPS e 

máquina fotográfica. 

 Materiais utilizados  

 No mapa constam dados de hidrografia, curvas de nível, arruamento e 

os bairros. A utilização de fichas cadastrais de voçorocas serve para verificar o 

estado atual de voçorocamento: 

a) Localização e identificação da voçoroca; 

b)  Coordenadas geográficas; 

c)  Dados relativos à morfometria das voçorocas, como: comprimento, 

largura e profundidade, área, volume,direção,tipo,forma e tamanho. 

d) Descrição da Geologia; 

e) Geomorfologia: se encontra-se numa área de platô, baixio ou 

encosta (superior, mediana ou inferior); 

f) Propriedades e características superficiais do solo,se está inalterado, 

alterado, compactado, com crostas, e qual o tipo de solo. 
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 Além disso, constam dados que dizem respeito ao breve histórico da 

ocorrência de voçorocas em Manaus, em cadastramento realizado em 2006 

(VIEIRA, 2008) e assim comparar com os dados atuais.O GPS (Sistema de 

Posicionamento Global) serve para localizar de forma precisa à voçoroca que 

depois será utilizado no mapa de para plotar os pontos de localização das 

voçorocas. Os registros fotográficos são fundamentais para mostrar, por 

exemplo, a expansão dos processos erosivos, os danos ambientais e sociais. 

As fotos atuais servem também para comparar com as de 2006(VIEIRA, 2008). 

 Posteriormente serão ordenados os dados coletados em campo (dados 

primários) relativos ao período de agosto/2011 a maio/2012. Será realizada 

uma análise comparativa entre as bacias (Boa Vista e Colônia Antônio Aleixo), 

envolvendo os processos estudados e seus respectivos impactos.Os 

parâmetros a serem identificados em campo serão: 1) voçorocas; 2) feições e 

mecanismos de retrabalhamento; 3) movimentos de massa e; 4) os impactos 

relacionados.  

1) Voçorocas – podem ser classificadas quanto ao tipo (conectada, 

desconectada e integrada) (OLIVEIRA, 1989), forma (retangular, 

bifurcada, irregular, linear e ramificada) (VIEIRA, 2008), tamanho 

(variando de muito grande a muito pequena – relacionado ao volume 

erodido) (VIEIRA e ALBUQUERQUE, 2004).  

2) Feições e mecanismos de retrabalhamento – referem-se a feições 

e/ou mecanismos que contribuem para a expansão tanto das 

voçorocas quanto das cicatrizes de movimentos de massa, como por 

exemplo: alcovas de regressão, marmitas, caneluras, filetes verticais 

e subverticais, dutos, etc. 

3) Movimentos de massa - esses podem ser classificados conforme 

velocidade e forma da massa movimentada, sendo lentos ou rápidos. 

Os tipos de movimentos de massa referem-se ao rastejo, 

deslizamentos, desmoronamentos, corridas de lama etc. 

4) Impactos ambientais, urbanos e sociais – sabe-seque o processo de 

voçorocamento e movimentos de massa acarretam uma série de 

danos, gerando custos monetários contabilizados na remoção das 

famílias, inutilização de moradias, sistemas de drenagem pluvial e 
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custo de contenção desse processo erosivo. Desta forma, os 

impactos ambientais a serem verificados, envolvem perda da 

vegetação, assoreamento de canais, perda de área, perda de solo. 

Os impactos urbanos referem-se a destruição de vias, casas e 

infraestrutura pública (rede de esgotos, canais pluviais, postes de 

iluminação etc.). E os impactos sociais serão abordados através dos 

custos com a remoção de famílias (dados a serem obtidos na Defesa 

Civil Municipal). 
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Resultados  

  

Pode-se perceber que das voçorocas cadastradas em 2006, 38 estão 

localizadas na zona leste de Manaus, distribuídas nas bacias Boa Vista e 

Colônia Antônio Aleixo (Fig 7), nos bairros: Distrito Industrial (n=15), Nova 

Vitória (n=6), São José (n=4) e Jorge Teixeira (n=13). 

 

 

 

  

ATIVA 

  

ATIVA COM LIXO 

  

ENTULHADA 

 

Fig 7. Distribuição 

De voçorocas em Manaus. 

Org.: Jessyca Benchimol 

(2012). 
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Foram sequenciados estágios de evolução das voçorocas sendo:  

1) ativa o grau normal de evolução da incisão, a voçoroca localizada no 

distrito industrial evidencia sinais de evolução, pois em seu seguimento foram 

visualizados movimentos de massa do tipo escorregamento translacional que 

provoca o alargamento da incisão, alcôva de regressão que denotam um fluxo 

concentrado da água (Fig. 8). 

 

Fig. 8. Voçoroca ativa, localizada no Distrito Industrial nas proximidades da indústria Brascabos. Seta em 

azul: sinalizando uma alcôva de regressão. Foto: Armando Filho, 2012. 

 

 2) não ativa encontra-se na fase da estabilização natural ou foi 

entulhada com lixos, restos de obras (materiais diversos);  

3) contida é o momento em que há uma interferência de alguma maneira 

pode ser feita pelo poder público ou de ordens privadas, a fim de se utilizar da 

área por exemplo, um exemplo é a contenção encontrada no distrito industrial 

que atualmente a área é utilizada por uma indústria, são realizadas no local 

obras de engenharia e arquitetura, ou seja, ela passa por obras que a fazem 

não ser mais vista, porém, nem sempre os serviços são bem planejados e 

projetados a fim de que a incisão possa ser contida realmente (fig. 9 ). 
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Fig. 9. Voçoroca que foi contida, atualmente faz parte de uma empresa do distrito industrial de Manaus. 

Seta amarela: caneleta sinalizando o caminho preferencial da água; seta laranjada: localizando a 

empresa. 

 

4) entulhada está no estágio na qual ocorre excesso de lixo da mais 

diversas ordens predominantemente  lixo doméstico aquele produzido pelas 

pessoas em suas residências lixo constituído por: restos de alimentos, 

embalagens plásticas, papéis em geral, plásticos, entre outros (fig 10) . 

 

 

 

Fig 10. Voçoroca com lixo predominantemente doméstico, localizada no bairro Jorge Teixeira. Foto: 

Fabiana Torma, 2011 
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Foram tabuladas os registros referentes a 38 voçorocas nas duas 

bacias, porém no bairro Distrito Industrial existem 20 delas , encontram-se 14 

voçorocas ativas, 6 entulhadas e 1 ativa com lixo são dados obtidos em campo 

por meio das fichas cadastrais. A tabela abaixo apresenta dados de 

comprimento, largura, total de área erodida e os  valores em reais de quanto 

dano foi causado (tabela 1). 

Voçorocas Distrito Industrial II 

ord voc comp larg área vlr m2 Dano 

1 35 44 19 836,00 *12,57 11456,09 

2 81 43 12 516,00 *12,57 6486,12 

3 27 28 7,5 210,00 *12,57 2639,70 

4 78 50 34,2 1710,00 *12,57 21494,70 

5 19 100 17,5 1750,00 *12,57 21997,50 

6 32 36,7 8 293,60 *12,57 3690,55 

7 83 70 24,4 1708,00 *12,57 21469,56 

8 75 50,5 28,8 1454,40 *12,57 18281,81 

9 76 90 14,7 1323,00 *12,57 16630,11 

10 77 80 57 4560,00 *12,57 57319,20 

11 30 80 48 3840,00 *12,57 48268,80 

12 34 200 5 1000,00 *12,57 12570,00 

13 33 58 35 2030,00 *12,57 25517,10 

14 17 26,5 27 715,50 *12,57 8993,84 

15 74 49 21,7 1063,30 *12,57 13365,68 

16 13 49 54,6 2675,40 *12,57 33629,78 

17 14 37 50 1850,00 *12,57 23254,50 

18 73 103,5 37,3 3860,55 *12,57 48527,11 

19 29 27 13,7 369,90 *12,57 4649,64 

20 16 74 43,86 3245,64 *12,57 40797,69 

  
total  559,26 35011,29 

 
441039,49 

 

Tabela 1. Tabela de dados referentes às voçorocas encontradas na Bacia Colônia Antonio Aleixo. Valor 

básico do bairro Distrito Industrial II, *12,57 (Superintendência do Registro Imobiliário, Manaus - AM). Org: 

Jessyca Benchimol, 2012.  

  

O total de área erodida é de 35.011,29 mil totalizando a área, causando 

danos que ultrapassam 441.039,49 reais sem contabilizar os danos com 

remoção por cada família, os custos com transporte, aluguel de casas para as 

famílias removidas. 
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Das voçorocas do Distrito Industrial II a que apresenta maior 

comprimento, voçoroca de n° 34 (12), com 200m e a que possui maior 

largura voçoroca n°77 com 57m de largura. (gráfico 1). 

  

 
 

Gráfico 1.  Comprimento e largura das voçorocas da bacia Colônia Antonio Aleixo.  Org: Jessyca 

Benchimol, 2012. 
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 Ao longo da bacia Boa Vista no bairro Jorge Teixeira existem 18 

voçorocas, entretanto 17 delas estão ativas com lixo, e somente uma ativa sem 

lixo, fato de suma importância para entender o quanto à área em que as 

voçorocas se distribuem servem como “depósitos de lixo” (principalmente á 

montante da bacia) pois alguns moradores das adjacências acreditam que a 

quantidade de lixo ameniza o grau de evolução da incisão. 

Na tabela abaixo é possível visualizar dados de comprimento, largura, 

área, e os danos monetários causados por cada voçoroca (tabela 2). 

Voçorocas Jorge Teixeira 

ord Voc comp larg área vlr m2 dano 

1 51 60 43,2 2592,00 *26,84 69569,28 

2 52 65 19 1235,00 *26,84 33147,40 

3 46 60 40 2400,00 *26,84 64416,00 

4 47 50 43,8 2190,00 *26,84 58779,60 

5 45 65 21,5 1397,50 *26,84 37508,90 

6 44 70 50 3500,00 *26,84 93940,00 

7 48 100 70 7000,00 *26,84 187880,00 

8 57 48 25 1200,00 *26,84 32208,00 

9 58 80 26 2080,00 *26,84 55827,20 

10 59 50 15 750,00 *26,84 20130,00 

11 56 48 34,5 1656,00 *26,84 44447,04 

12 42 50 50 2500,00 *26,84 67100,00 

13 38 70 30 2100,00 *26,84 56364,00 

14 39 70 20 1400,00 *26,84 37576,00 

15 40 60 18 1080,00 *26,84 28987,20 

16 41 60 16 960,00 *26,84 25766,40 

17 43 43 28 1204,00 *26,84 32315,36 

18 82 70 74 5180,00 *26,84 139031,20 

  
total 624 40424,50 

 
1084993,58 

 

Tabela 2. Tabela de dados referentes às voçorocas encontradas na Bacia Boa Vista. Valor básico do 

bairro Jorge Teixeira I, *26,84 (Superintendência do Registro Imobiliário, Manaus - AM). Org: Jessyca 

Benchimol, 2012. 

 

O total de área erodida na bacia Boa vista é 40424,50 mil, causando 

danos que ultrapassam 1084993,58 reais sem levar em consideração os danos 

com remoção por cada família, os custos com transporte, aluguel de casas 

para as famílias removidas. 
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Das voçorocas da Bacia Boa Vista a  que apresenta maior comprimento, 

voçoroca de n° 48 (7), com 100 m e a que possui maior largura voçoroca n° 82 

(18) com 74m de largura. (gráfico 2). 

 

 

 

Gráfico 2.  Comprimento e largura das voçorocas da bacia Boa Vista.  Org: Jessyca Benchimol, 2012. 
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CONSIDERAÇÕES  FINAIS  

 

 A importância de estudos referentes a voçorocas mostra-se crescente, e 

o estudo de processos de voçorocamentos em torno das bacias hidrográficas é 

um aspecto que deve ser levado em consideração uma vez que a bacia 

hidrográfica pode ser instrumento de gestão. Em pesquisa de campo foi 

perceptível que existem impactos das mais diversas ordens, sendo 

subdivididos em ambientais, urbanos e sociais, para melhor compreensão, 

porém, sabe-se que eles estão interrelacionados. 

Em relação a impactos urbanos foi verificado nos bairros das bacias que 

a rede de drenagem mostra-se deficiente para captação de águas pluviais, ou 

mesmo inexistente, ou é misturada com o sistema de esgoto, a água da 

encanação das residências escoa na rua e mistura-se as demais formas de 

captação da água que é a própria voçoroca, que recebe uma grande 

quantidade de águas (Fig 11).  

 

 

 

Fig 11. Voçoroca (seta vermelha). Seta laranjada: forma de captação de águas pluviais  inexistente, toda 

a água escoada segue o caminho preferencial da voçoroca. Seta amarela: tubulação para escoamento 

das águas das residências. 
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O impacto ambiental foi verificado nas bordas das voçorocas, pois os 

moradores fazem desta um verdadeiro depósito de lixo, pois muitos dos 

moradores acreditam que o despejo de lixo doméstico dentro do “buraco” como 

é conhecido popularmente, pode amenizar o problema (fig 12). 

 Outro aspecto de fundamental importância foi possível entender que os 

dados obtidos permitiram entender que das voçorocas ativas com lixo a maioria 

estavam distribuídas ao longo da bacia Boa vista (montante da bacia), 

enquanto que as verificadas na bacia Colônia  Antonio Aleixo estavam ativas, 

todavia sem presença de tantos resíduos de lixo. 

 

 

Fig 12. Placa em frente a uma residência no bairro Jorge Teixeira, indicando que o lixo seja despejado no 

interior da voçoroca. Foto: Armando B. F. Filho, 2011. 

Os impactos sociais foram verificados por meio da tabela de valores 

básicos dos bairros por meio do site da prefeitura de Manaus 

(Superintendência do Registro Imobiliário), tabela que faz referência à 

avaliação de terrenos baseados em pesquisa de mercado com tratamentos 

estatísticos em todos os jornais locais da cidade de compra e venda feito por 

média por bairros em m2 da terra ou/terreno.  

Foi possível entender que dos bairros da zona leste da cidade de 

Manaus, que se encontram na área de limite das bacias Boa Vista e Colônio 

Antonio Aleixo, o bairro Puraquequara é o que está com preço mais baixo 

custando R$ 5,88 o valor do metro quadrado, se comparado com os demais 

bairros, ficando em segundo lugar o bairro Colônia Antonio Aleixo R$ 8,88, 

todavia, o bairro mais valorizado é o São José custando R$ 53,74 m 2 .  A 
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Tabela 1. Mostra claramente quanto custa o valor por metro quadrado nos 

bairros que estão nos limites das bacias numa escala de valor de 0 a 60 reais. 

Entretanto verificou-se uma intensa desvalorização imobiliária nas áreas 

onde possuem processos de voçorocamento, as pessoas vendem suas 

residências a baixos custos, pois, muitas das famílias que moram nas 

proximidades não podem fazer construções, e se a fazem correm o risco de 

perder o valor gasto com a obra, devido o avanço da incisão que ocorre de 

forma regressiva e muitas vezes estão no sentido da rua. Em campo foi 

possível verificar muitas casas com placas de venda em apenas uma rua.  

 

 

 

Tabela 1. Valores do bairros por metro quadrado. Org: Jessyca Benchimol, Junho/2012. Dados fornecidos 

pelo site: http://pgm.manaus.am.gov.br/valores-basicos-dos-bairros-r. (Superintendência do Registro 

Imobiliário), validade 01.01.2012 à 31.03.2012. 

 

 

 

 

 

 

 

Bairros   Valor m2 

São José  R$ 53,74 

Jorge Teixeira R$ 26,84 

Distrito industrial II R$ 12,57 

C. Antonio Aleixo R$ 8,88 

Puraquequara R$ 5,88 

  

  

http://pgm.manaus.am.gov.br/valores-basicos-dos-bairros-r
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