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RESUMO  

Estudos recentes na cidade de Manaus revelam que algumas feições do tipo 

voçorocas apresentam, em sua morfologia, falhamentos. Dessa forma, o 

presente trabalho preocupa-se em abordar a relação entre o controle estrutural 

e o desenvolvimento de voçorocas em Manaus (AM). A bússola de bruton 

identifica a direção do crescimento das voçorocas e das falhas, se ambas 

estiverem na mesma direção, significa que existe controle estrutural. Nem 

todas as voçorocas apresentam falhas, e as que apresentam presença de 

falhamentos, de acordo com as pesquisas, não possuem uma significativa 

relação com controle estrutural, sendo poucas as voçorocas que se 

desenvolvem por esse tipo de condicionante. De acordo com o padrão de 

orientação das falhas de Manaus muitas voçorocas deveriam possuir seu 

desenvolvimento influenciado pelo controle estrutural, já que boa parte delas 

possuem a mesma direção de crescimento correlacionada à direção de 

falhamentos. No entanto, tal fato não foi identificado em campo, pois a maioria 

(46) das voçorocas visitadas não apresentavam falhamentos.  No total, duas 

possuem controle estrutural, e uma apresentou apenas falhamento, sendo a 

maioria (46) influenciadas por outros  aspectos naturais-antrópicos. 

Palavras chaves: Voçorocas, controle estrutural, Manaus. 
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1. INTRODUÇÃO  

2. INTRODUÇÃO  

A Terra é dinâmica (ROSS, 2000) e fatores endógenos (tectonismo, 

vulcanismo) e exógenos (intemperismo, erosão) atuam constantemente na 

modelagem e fisionomia da paisagem, sendo então a paisagem uma categoria 

que está em constante transformação. Os componentes que constituem a 

paisagem podem ser de origem natural (água, vegetação, solo, etc.) ou 

elementos criados por seres humanos.  

O solo, um dos componentes que constitui a paisagem da Terra, após ser 

formado através da intemperização da rocha, passa por diversos outros 

processos sobre o relevo terrestre (LEPSCH, 2011). Movimentos de Massa, 

lixiviação e erosão, são alguns dos fatores que dão dinâmica ao solo, que 

assim como todos os outros recursos naturais, faz parte de um sistema que 

esta em constante transformação. Um dos processos exógenos que mais 

atuam na dinâmica do solo é a erosão, que pode originar diversas feições 

erosivas, como: sulcos, ravinas e voçorocas. 

 O estudo a respeito do papel exercido pela ação das águas correntes e 

suas formas resultantes como as voçorocas é bastante antigo, e vem evoluindo 

com o passar dos tempos, com a adição de novas técnicas de pesquisa e 

monitoramento, contribuindo com novos dados e análises mais apuradas. Uma 

dessas valiosas contribuições refere-se ao trabalho que Charles Lyell realizou 

nos EUA, em 1846, a respeito da voçoroca de Milledgeville, localizada entre as 

terras baixas do estado da Georgia e Alabama. Suas anotações a respeito 

dessa incisão vieram mais tarde (1849) a compor uma pequena parte da nona 

edição de sua célebre obra Principles of Geology. Seu trabalho despertou o 

interesse de outros pesquisadores, que nos anos seguintes visitaram a referida 

incisão, a qual ficou conhecida como Lyell Gully (KENNEDY, 2001). Apesar de 

Lyell não dar maior importância à influência antrópica, outros autores, 

entretanto, destacam esse fator como sendo marcante para o desenvolvimento 

de erosão acelerada e em particular o caso da Lyell Gully (KENNEDY, 2001). 

   No Brasil, a década de 80 do século XX, marca com grande força o 

aumento das pesquisas a respeito de voçorocas (OLIVEIRA e MEIS, 1985; 
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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 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 

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; VIEIRA, 1999; NAVA, 1999; LIMA, 1999; VIEIRA, 2002; 

SANTOS JUNIOR, 2002; VIEIRA et al, 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.  

          Pesquisas sobre voçorocas na cidade de Manaus, em suma, 

conduziram-se com o ideal de que tais incisões são causas da má drenagem 

do sistema hídrico, uso indevido do solo, além de alguns poucos fatores 

naturais, como chuvas fortes, com grande potencial de erosibilidade. Porém o 

fator antrópico sempre foi visto como principal causador de tais incisões. No 

entanto, algumas observações quanto ao desenvolvimento dessas feições 

erosivas, demonstraram que há grandes chances, de algumas dessas 

voçorocas terem seu desenvolvimento relacionado ao controle estrutural, em 

específico as falhas.  

         Na cidade de Manaus, poucos trabalhos foram realizados sobre a relação 

do controle estrutural e o desenvolvimento de voçorocas ( ALMEIDA, 2011; 

ANDRADE, 2011). Desde agosto de 2010, vem sendo executado o projeto de 

pesquisa intitulado Os processos de erosão acelerada (voçorocas) e a relação 

com as juntas e falhas geológicas em Manaus (AM), aprovado pelo Programa 

de infra-estrutura para jovens pesquisadores Programa Primeiros Projetos – 

PPP (FAPEAM/2009). Desse, resultou os trabalhos de Almeida (2011) e 
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Andrade (2011) sendo realizados na Bacia Colônia Antonio Aleixo e Bacia Boa 

Vista, ambas localizadas na Zona Leste de Manaus.   O presente trabalho 

analisou todas as zonas de Manaus, procurando assim responder, qual a 

relação entre o controle estrutural e o desenvolvimento de voçorocas em 

Manaus – AM. 

        A hipótese sobre a relação do controle estrutural no desenvolvimento de 

voçorocas surge pelo fato da geomorfologia da cidade possuir sua gênese 

atrelada a neotectônica. Os estudos sobre neotectônica na Amazônia, incluindo 

a cidade de Manaus, iniciaram desde 1950, por Sternberg e mais recente por 

Igreja (2000) e Silva (2005). 

       Contudo, torna-se crucial o estudo a respeito dos fatores que condicionam 

o desenvolvimento de voçorocas uma vez que estas representam um fator de 

risco à vida humana, causando prejuízos financeiros aos que vivem em suas 

proximidades e ao poder público, além disso, inutilizam o solo e modificam a 

paisagem (VIEIRA, 2008).  

 

    2. JUSTIFICATIVA 

        O fator antrópico e alguns aspectos naturais como a pluviosidade, o 

tipo de solo, a cobertura vegetal e a forma da vertente (côncava, convexa ou 

retilínea), na maioria dos estudos sobre o desenvolvimento de voçorocas são 

vistos como os principais fatores relacionados ao surgimento dessas incisões 

erosivas. No entanto, a existência de controle estrutural indica outro fator 

atuante para o surgimento dessas erosões - as falhas.  

       Identificar a influencia de falhas no desenvolvimento de voçorocas 

poderá auxiliar na prevenção do surgimento dessas incisões, pois com o 

conhecimento sobre a relação do controle estrutural no desenvolvimento das 

voçorocas, a analise do lineamento das falhas e direção das voçorocas, 

possivelmente haverá formas adequadas de uso e ocupação do solo sem que 

haja o desenvolvimento de tais incisões.  
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O presente relatório visa responder algumas lacunas ainda não 

respondidas. 1) As voçorocas existentes em Manaus teriam alguma relação 

com controle estrutural (falhas), visto que a geomorfologia local está 

relacionada em parte com a neotectônica? 2) Em caso de existir um controle 

estrutural, até que ponto isso contribui para o surgimento e evolução dessas 

incisões? 3) As falhas apresentam um padrão de orientação em Manaus? 4) 

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 

Manaus?  

Dessa forma o estudo a respeito de voçorocas foi de crucial importância 

para se entender os processos morfogenéticos e morfodinâmicos do relevo. 

Além disso, segundo Vieira (2008) as voçorocas vêm provocando danos 

ambientais e urbanos significativos nos últimos anos, destacando-se a perda 

de áreas para ocupação, assoreamento de canais, destruição e inutilização de 

parte de vias de comunicação (calçadas, ruas, avenidas etc.) e de outros 

aparelhos urbanos (tubulações de esgoto, água servida e canais pluviais). 

Contudo, este estudo buscou responder tais questionamentos, identificando a 

existência da relação  do controle estrutural com as voçorocas em Manaus. 
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      3. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo Geral 

- Caracterizar a relação existente entre controle estrutural e o direcionamento 

de voçorocas em Manaus. 

     3.2. Objetivos Específicos: 

- Identificar os principais lineamentos estruturais existentes em Manaus; 

- Determinar a orientação das voçorocas existentes; 

- Correlacionar os lineamentos estruturais com a orientação das voçorocas. 
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4. METODOLOGIA  

     A metodologia utilizada 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 contribuiu nos processos de 

voçorocamento (surgimento e expansão). 

 Mapeamento das voçorocas: foi utilizado como base o mapeamento 

realizado em 2006, onde foram cadastradas 91 voçorocas em Manaus. Através 

dessas 91 voçorocas cadastradas obteve-se a localização das voçorocas de 

toda a cidade de Manaus. Um recadastramento foi realizado, devido a 

necessidade de atualização dos dados de 2006, buscando verificar o estado 

atual dessas incisões (se ativas, não ativas, entulhadas, com falhamento, com 

controle estrutural). 

 Orientação das voçorocas e controle estrutural: foi realizado a busca  

de falhamentos nas voçorocas através de  pesquisas de campo, a partir da 

simples observação da morfologia das voçorocas principalmente no que se 

refere a disposição dos solos e do sentido de evolução das incisões. Para 

haver controle estrutural, deve existir na voçoroca, vestígio de fenômenos 

geológicos que tendem a diferenciar as características do solo. Nessa 

pesquisa, as falhas são o objeto de avaliação de controle estrutural. Dessa 

forma, em campo, ao localizar uma voçoroca através das fichas cadastrais, 

procura-se identificar se na mesma há falhas, caso haja, utiliza-se a bússola de 

bruton para saber a orientação dessa falha. Com a direção do crescimento da 

voçoroca, mais a orientação da falha, identifica-se se existe controle estrutural 

no desenvolvimento da voçoroca.     

Sendo assim, se a direção do crescimento da voçoroca for sobreposta à 

direção da orientação da falha, então considerava-se a existência de controle 

estrutural, no entanto,  se a direção do crescimento da voçoroca for 

perpendicular a direção da falha, então não há controle estrutural. 
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 Uma vez obtido a orientação das voçorocas estas foram plotadas 

diretamente no mapa de localização das voçorocas. Uma análise mais 

qualitativa foi realizada no que concerne à influência do controle estrutural 

como desencadeador de voçorocas.  

 

 ÁREA DE ESTUDO 

           Espaço Urbano de Manaus 

  Segundo o IBGE (2010), a cidade de Manaus (FIGURA 01), com 

coordenadas leste: 03º01’04’’ S e 59º49’27’’ W, oeste: 03º03'08"S e 60º06'49" 

W, norte: 02º58'14" S e 60º00'55" W, sul: 03º09'32" S e 59º58'55" W., possui 

1.802.014 habitantes, e um densidade demográfica de 158, 06 hab/Km², sua 

extensão territorial é de 11.401,077 Km², está localizada no Estado do 

Amazonas, sendo a capital do estado. Possui dois principais rios afluentes: o 

rio Negro e Amazonas. Faz divisa territorial com o município de Presidente 

Figueiredo localizado ao norte; ao Sul, Careiro da Várzea e Iranduba; a Leste, 

Rio Preto da Eva e Itacoatiara e a Oeste, Manacapuru e Novo Airão. 

 

Fonte: Nádia Rafaela Pereira de Abreu, 2012. 
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De acordo com Ab’Saber (2004), Manaus, é uma cidade situada em um 

ponto de principal eixo de navegação fluvial do Brasil, possui uma posição 

geográfica privilegiada em face de extensões amazônicas e do gigantesco 

quadro de drenagem da bacia hidrográfica regional. 

 A partir de Manaus, através da confluência do Negro com o Solimões, 

tanto para oeste, como para noroeste e sudoeste, o esqueleto geral da rede 

hidrográfica do Amazonas apresenta aspecto marcadamente centrípeto, 

convergindo de todos esses quadrantes para o pequenino fragmento de 

tabuleiro, onde a cidade foi implantada. Na verdade, um vasto leque formado 

por grandes rios conseqüentes da Amazônia Ocidental possui seu fecho de 

raios à altura de Manaus. Em meio a sua estrutura urbana, existem diversos 

igarapés, que representam vales que isolam diversos blocos urbanos da cidade 

(AB’ SABER, 2004). 

           Inicialmente, a ‘’cidade’’ era chamada de Lugar da Barra, segundo 

Ab’Saber (2004) esse nome foi devido a sua localização privilegiada, que na 

época era de 20 km da confluência do rio Negro e Solimões. Logo após, em 

1783, a cidade foi considerada Forte são José da Barra, em 1804, Vila da Barra 

do Rio Negro e Província do Amazonas - em 1852 separou-se do Pará e no 

século XIX, tornou-se capital, adquirindo o nome de Manaus em 1852. 

          Desde então Manaus foi ganhando aspectos urbanos e um progressivo 

crescimento populacional, que se intensificou a partir do período da borracha, e 

mais atualmente significativo aumento demográfico, como a instalação da Zona 

Franca de Manaus e o Distrito Industrial de Manaus (BENCHIMOL, 1981; 

AB’SABER, 2004; OLIVEIRA e SHOR, 2009). Esse crescimento populacional 

influenciou o processo de expansão urbana da cidade de Manaus. 

Para Oliveira (2003) a paisagem Urbana de Manaus, em uma análise 

desde 1920 a 1967, vem sendo constantemente modificada, tanto no que se 

refere aos fatores naturais como pelos fatores antrópicos. Em uma abordagem 

atual da paisagem urbana de Manaus, as voçorocas podem ser consideradas 

como tendo um papel na constituição da paisagem de Manaus, além de 

contribuir para o processo de modificação da realidade urbana. 
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5.1  Manaus por Zona 

          Segundo a ARSAM (2011) a divisão geográfica do Município de Manaus 

foi instituída no Decreto n. 2924, de 07 de agosto de 1995 e redimensionada 

pela Lei 283, de 12 de abril de 1995. Teve como base os estudos técnicos 

realizados pelo Instituto Municipal de Planejamento e Informática – IMPLAN. 

Desde então a cidade foi dividida em 6 zonas Administrativa. De acordo com o 

Diário Oficial do Município de Manaus, desde 2010, a cidade recebeu uma 

nova divisão territorial, essa divisão foi baseada na lei dos novos bairros (LEI 

Nº 1.401, DE 14 DE JANEIRO DE 2010) que decretou a criação de 7 bairros 

(Nova Cidade, Cidade de Deus, Novo Aleixo, Gilberto Mestrinho, Lago Azul, 

Tarumã-Açu e Distrito Industrial 2), totalizando assim 63 bairros na área urbana 

de Manaus. Em toda a cidade, de acordo com esta pesquisa, existem 48 

feições erosivas (voçorocas) distribuídas por toda a cidade de Manaus. 

        Na Zona Sul da cidade de Manaus existe várias aglomerações de casas 

às margens dos igarapés sem qualquer saneamento básico (ARSAM, 2011). 

Nessa zona está localizada a maior área de comércio e serviço da cidade, 

como por exemplo, no bairro Centro que além de ter importância econômica no 

setor de serviço e comércio, possui uma arquitetura que revela a história da 

cidade. Para Ab’Saber (2004), o Centro da cidade de Manaus apresenta a 

herança arquitetônica pouco transformada. Os bairros que fazem parte dessa 

zona da cidade são: Vila Buriti, N. Sra. Aparecida, Santa Luzia, Crespo, 

Presidente Vargas, São Lázaro, Praça 14 de Janeiro, Betânia, Col. Oliveira 

Machado, Morro da Liberdade, Educandos, Raiz, São Francisco, Distrito 

Industrial II e Cachoeirinha. Nesta zona foi contabilizado 2  voçorocas. 

        Segundo ARSAM (2011), a zona Centro-Sul de Manaus, de extensão 

territorial de 36, 95 Km², está caracterizada por possuir a melhor infra-estrutura 

urbana da cidade, com grandes números de empreendimentos imobiliários que 

possuem um alto valor de mercado. Sua posição geográfica é considerada 

estratégica e de fácil acessibilidade. O setor de serviços e comércio está se 

desenvolvendo, consolidando a descentralização de vários segmentos da área 
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central da cidade. Os bairros que fazem parte dessa zona são: São Geraldo, 

Adrianópolis, Chapada, N. Sra. Das Graças, Aleixo, Parque 10 de novembro e 

Flores. Nessa zona não foi encontrado nenhuma voçoroca. 

         A zona Norte da cidade de Manaus possui uma área aproximada de 76,2 

Km², que segundo o poder público, compreende aglomerados implantados 

através de ocupações (ARSAM, 2011). A infraestrutura urbana dessa zona, 

segundo a ARSAM (2011) em algumas áreas é considerada bem servida, 

porém em outras, devido às ‘’invasões’’, se caracteriza por apresentar uma 

situação precária devido aos grandes problemas urbanos. Os bairros que 

fazem parte dessa zona são: Novo Israel, Col. Santo Antônio, Santa Etelvina, 

Monte da Oliveiras, Col. Terra Nova, Nova Cidade, Cidade de Deus,  Novo 

Aleixo e Cidade Nova. Nesta zona foi contabilizado 3 voçorocas. 

       A Zona Oeste da cidade de Manaus, possui uma extensão territorial de 

132, 5 Km² essa zona se caracteriza pela ocupação espontânea, originada a 

partir do bairro São Raimundo, em 1940, tendo como exceção os bairros Ponta 

Negra e Tarumã, considerados nobres por sua paisagem e potencial turístico e 

ecológico, com loteamentos de alto padrão, mas ainda com grandes extensões 

desocupadas (ARSAM, 2011). O bairro São Jorge compreende uma grande 

área do Exército, concentrando a população dessa zona em aproximadamente 

1/3 da área total, em ruas estreitas e acidentadas, pelo fato de estar 

consolidada há décadas atualmente esta havendo substituição de casebres de 

madeira por construções de alvenaria. Os bairros dessa zona são: Ponta 

Negra, Glória, Vila da Prata, Santo Agostinho, São Raimundo, Nova 

Esperança, Santo Antônio, Lírio do Vale, São Jorge, Tarumã e compensa. 

Nessa zona foram contabilizadas 5 voçorocas. 

        A Zona Centro-Oeste com área aproximada de 18, 9755 Km² se 

caracteriza pela ocupação através de conjuntos habitacionais, sem muitos 

problemas de infra-estrutura, a não ser por alguns pontos, como: Alvorada. A 

predominância do uso residencial com tipologia de ocupação diferenciada é 

característica marcante dessa área, uma vez que os bairros D. Pedro I, 

Planalto e o bairro da Paz têm o mesmo padrão habitacional, de população 

com nível de renda superior aos bairros Alvorada, Tarumã-Açu e Redenção 
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(ARSAM, 2011). Os bairros dessa zona são: Da paz, Planalto, Dom Pedro, 

Redenção e Alvorada. Não foi encontada nenhuma voçoroca para nesta 

zona. 

         Para ARSAM (2011) a Zona Leste da cidade de Manaus, com área 

aproximada de 77, 2711 Km², é caracterizada por ocupações, e é a área mais 

pobre da cidade, com vários problemas de urbanização e infra-estrutura. Os 

bairros dessa zona são: Puraquequara, Col. Antonio Aleixo, Mauazinho, 

Armando Mendes, Zumbi dos Palmares, Tancredo Neves, Coroado, Gilberto 

Mestrinho, Distrito Industrial I e Jorge Teixeira. Nessa zona, está concentrado o 

maior número de voçorocas, sendo contabilizadas 38 incisões, ou seja, 

79,16% das voçorocas cadastradas neste trabalho estão somente nesta zona, 

à explicação para essa maior concentração de voçorocas nessa área é devido 

à característica das encostas ‘’ as maiores altitudes do sítio urbano de Manaus 

estão localizadas nessa zona (em torno de 119 m). Separando essas encostas 

encontram-se vales que muitas vezes não ultrapassam os 9 m de largura, 

podendo chegar a pouco mais de 280 m. Essas características resultam em 

relevo com grandes declividades (entre 25º e 45º), caracterizado também pela 

existência de encostas convexas’’ (VIEIRA, 2008).  

          

5. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE MANAUS 

         6.1 Geomorfologia  

           O relevo da cidade de Manaus encontra-se sobre um baixo planalto, 

colocado de 20 a 30 m a margem do rio Negro (Ab’SABER, 2004). Na definição 

de Ross (1998) o relevo de Manaus encontra-se no planalto da Amazônia 

Oriental, por um modelado de morros convexos ou planos, com ocorrência 

descontinua de morros residuais de topos planos chamados tabuleiros. Possui 

terrenos sedimentares oriundos do Mesozóico. No entanto, Vieira (2008) 

descreve não só morros convexos e retilíneos (planos), mas também encostas 

côncavas, assim:  

O sitio urbano da cidade de Manaus apresenta como principal 
característica os interfluvios tabulares (platôs), de encostas 
côncavas, convexas e retilíneas. Ocorrendo uma diferenciação 
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entre zonas, como por exemplo, na Zona Leste encontram-se 
platôs que terminam em encostas de grande declividade, curtas 
e com predominância da forma convexa, enquanto que na 
Zona Oeste apresenta platôs mais extensos e com encostas 
retilíneas, longas e de baixa declividade. As outras zonas se 
assemelham entre si, com encostas variando entre côncavas a 
convexas, declividade variando de grande a baixa e com 
extensões também variadas (p.30). 

      

6.2 Clima  

         Segundo Silva (2009) o clima da cidade de Manaus, como parte da 

Amazônia, é caracterizado por ser quente e úmido, registrando índices 

térmicos elevados, principalmente no período “seco”. 

          De acordo com o INPE (2010), a precipitação média da cidade de 

Manaus é de aproximadamente 2300 mm/ano. O clima atual da região 

amazônica é uma combinação de vários fatores, sendo que o mais importante 

é a disponibilidade de energia solar, através do balanço de energia. Em 

Manaus os maiores totais de radiação ocorrem nos meses de setembro e 

outubro, seus extremos de temperatura média máxima e mínima são nos 

meses de setembro (27,9 Co) e Abril (25,8 Co). 

          Dependendo da intensidade da precipitação, o solo pode ser erodido – 

tal fato é denominado de erosividade da chuva, assim, segundo Cunha e 

Guerra (2000) as chuvas representam o principal elemento climático 

relacionado com os desequilíbrios que se registram na paisagem, chuvas 

concentradas, associadas aos fortes declives, aos espessos mantos de 

inteperismo e ao desmatamento podem criar área potenciais de erosão. A 

erosividade da chuva é medida por parâmetros como o total e intensidade de 

chuva, momento e energia cinética 

             Segundo Oliveira Junior e Medina (1990), os meses em que a chuva se 

apresenta com maior intensidade da chuva são novembro-maio (79%), 

enquanto que dezembro-maio é o período de elevados valores de coeficiente 

de chuva.  Para Vieira (2008), os meses de março, abril, janeiro, fevereiro, 

maio e dezembro são os meses de maior erosividade, sendo o mês de março o 

de maior índice (43,3 mm), o autor se refere ao mês de julho como um mês de 

baixo índice de erosividade. Sendo assim, os meses que possuem elevado 

grau de erosão é de novembro a maio.  
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          6.3 Hidrografia 

Sternberg (1953) observou que os rios da região Amazônica possuem 

um padrão de lineamento no sentido NW-SE,  sendo rios que apresentam 

controle estrutural determinado por falhas normais.   

 Segundo Igreja (2000), estudos geológicos relacionados com a  

evolução quaternária demonstram, através de movimentos neotectônicos, que 

a rede de drenagem dos grandes rios amazônicos, possui uma relação com as 

falhas geológicas. No entanto, essa é uma definição que leva em consideração 

uma grande escala, sendo então uma caracterização macro da região 

Amazônica.  

              A cidade de Manaus está localizada na maior bacia hidrográfica do 

planeta (Bacia Amazônica) às margens do rio Negro e Amazonas.  Segundo 

Ab’Saber (2004) Manaus é cortada por vários filetes d’água (igarapés). De 

acordo com Vieira (2008) existem 19 bacias no sitio urbano de Manaus, 

classificadas de acordo com suas embocaduras, em Bacias do Oeste, Sul e 

Leste, sendo as mais conhecidas as que tem como canal principal o seguintes 

canais (igarpés): Tarumã, Gigante, São Raimundo, Educandos, Serraria, 

Mauazinho,  Mauá, Col. Ant. Aleixo,  Lenha,Boa Vista e Inferno. 

 Dessas bacias, a Bacia Colônia Antônio Aleixo, localizada na Zona Leste 

da Cidade de Manaus apresentou o maior número de voçorocas, sendo 50 do 

total descrito em 2006 por Vieira (2008).  

       

 6.4 Geologia  

 Segundo Vieira (2008) a litologia da cidade de Manaus é constituída 

basicamente pela Formação Alter do Chão. Segundo Igreja (2000), a formação 

Alter do Chão foi caracterizada por Kistler (1954), como uma sequência de 

arenitos argilosos e conglomeráticos, branco avermelhados com camadas 

silicificadas.  Arenito Manaus, como é conhecido regionalmente, é o principal 

representante aflorante dessa formação na região, consistindo em um arenito 

quartzo silificado com cimentação silicosa ou ferruginosa, apresentando cores 
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vermelhas ou roxas e algumas partes brancas, ocorrendo na forma de extratos 

com até 15 metros de espessura (ROQUE, 2006).  

7. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 7.1 NEOTECTÔNICA 

 

Os processos neotectônicos, segundo Hasui et al. (1996), ainda não 

possuem uma definição unânime a esse respeito. Algumas das características 

atribuídas a esse processo foram: movimentos contemporâneos (referindo aos 

últimos 6.000 anos posteriores a glaciação de Wurn), movimentos novíssimos 

(do Neogeno ao Quaternário mais antigo), movimentos jovens (do Holoceno), 

tectônica ativa (movimentos que se espera venham a ocorrer num intervalo de 

tempo futuro de interesse da sociedade), tectônica viva. No entanto, segundo 

Hasui et al. (1996), a maioria dos estudiosos sobre neotectônica concordam 

que o objeto de estudo desses processos são os movimentos tectônicos mais 

recentes na história geológica. 

 A idade de inicio dos movimentos tectônicos vai depender da região de 

estudo da posição em contexto de bordas ou interiores de placas. Ela se situa 

no Terciário, alguns no posicionamento do Oligoceno e outras no Mioceno. Em 

Manaus estudos recentes (IGREJA 2000; LATRUBESSE e FRANCINELLI 

2002; SILVA 2005) revelam que a geologia da região possui influência de 

movimentos neotectônicos, em especial de juntas e falhas. 

 

7.1.1 SISMICIDADE NA AMAZÔNIA  

O estudo sobre sismicidade na Amazônia teve suas origens a partir de 

Sternberg (1950), mesmo sendo um dos pioneiros nesse assunto comentou 

alguns estudiosos (FRITIZ 1760; CAMPOS 1785; HUMBOLDT 1798) que 

também acreditavam na existência de abalos sísmicos na Amazônia.  

De acordo com Costa et al. (s.d.), na região Leste do Amazonas, 

principalmente na área entre a cidade de Manaus e Juruti, existem dois 

conjuntos de estruturas decorrentes de movimentos do Terciário Superior e do 
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Quartenário. As estruturas mais antigas correspondem a falhas inversas e 

dobras orientadas na direção NE-SW, que afetam os sedimentos da formação 

Alter do Chão e respondem pelo sistema de colinas com até 200 m, delineando 

alinhamentos.  

 

7.1.2 FALHAS  

Falhas (FIGURA 02) são resultados de movimentos sísmicos ocorridos 

no interior da terra. Existem diversos tipos de falhas, destacando-se: as falhas 

normais, falhas horizontais, falhas inversas ou transcorreste. Na Amazônia, as 

falhas possuem relação com a neotectônica. Segundo Igreja (2000) 

considerando a movimentação das falhas pode-se antever áreas propensas a 

riscos naturais, e assim prevenir e/ou amenizar processos erosionais.  

 

 

 

 

 

 

Figura 02: Tipos de falhas. 
Fonte: Suertegaray, 2008. 
 

A existência de falhas significará o primeiro passo para se identificar o 

controle estrutural nas voçorocas. Nem sempre que houver falhas, existirá 

controle estrutural, pois para que haja controle estrutural, a direção da falha 

deverá está na mesma direção do crescimento da voçoroca. 

Segundo Silva (2005) a região de Manaus está caracterizada por 

inúmeras ocorrências de falhas normais (Figura 03), predominando as 

direções NW-SE e NE-SW, mas também pelo aparecimento de outros tipos de 

falhas, mormente transcorrentes e inversas, N-S e E-W. 
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Figura 03: principais lineamentos de falhas em Manaus – AM. Fonte: Silva, 2005. 

De acordo com a pesquisa, a Zona de Manaus em que foi identificado 

voçorocas com falhas foi a Zona Leste, mais precisamente no Distrito 

Industrial. Nesta Zona, perfis de solo expostos também revelam presença de 

falhamentos (Figura 04). 

 

Figura 04: Vertente na Zona Leste com falha 
Fonte: Nádia Rafaela Pereira de Abreu, 2012. 
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Horizonte c Horizonte b 

Principais lineamentos de falhas em Manaus 
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7.1.3 CONTROLE ESTRUTURAL 

 O controle estrutural na Amazônia foi identificado por Sternberg, em 

1950, onde através de análise de cartas na escala de 1: 1.000.000, fotografias 

aéreas e com observação direta em voo, o pesquisador identificou um padrão 

de lineamento dos rios da Amazônia. Sua justificativa para isso foi que as 

drenagens possuíam influencias da tectônica, e com isso direcionavam os rios 

em um padrão, que em suma é NE-SW e NW-SE.  

Para se identificar se há controle estrutural no desenvolvimento das 

voçorocas, o primeiro passo é identificar as falhas, feito isso, com a bússola 

verifica-se a orientação das falhas e a direção de crescimento das voçorocas, 

se as falhas estiverem na mesma direção do crescimento das voçorocas, então 

há uma relação do controle estrutural no desenvolvimento das voçorocas. 

Segundo Lima (1999), a voçorocas chamadas por ela de boçorocas, em 

Manaus, possuem relação com o controle estrutural. Seu estudo foi realizado 

através de quatro voçorocas distribuídas em diferentes áreas da cidade. De 

acordo com a autora “para a região de Manaus, a geologia estrutural 

caracterizada por falhas geradas pelos movimentos neotectônicos se constitui 

em agente predisponente para o processo evolutivo de boçorocas’’.  

Trabalhos recentes de Almeida (2011) e Andrade (2011), 

respectivamente na Bacia Colônia Antonio Aleixo e Bacia Boa Vista, ambas 

localizadas na Zona Leste da cidade de Manaus, revelaram que a influencia do 

controle estrutural no desenvolvimento das voçorocas não é bastante 

significativa quando se leva em conta que para Vieira (2008), até 2006 haviam 

91 voçorocas cadastradas. No entanto, o controle estrutural se faz presente no 

desenvolvimento de algumas dessas incisões.  

8. EROSÃO 

A erosão do solo, segundo Suguio (2003), é um fenômeno em que a 

superfície terrestre é desgastada e afeiçoada por processos físicos, químicos e 

biológicos de remoção, que modelam a paisagem, caracterizando-se por 

desgaste, transporte e deposição de sedimentos. Podendo ser condicionada 

tanto pela ação da água como do vento (ARAUJO et al., 2010). 
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O início do processo erosivo se dá com a ação do splash, ou 

salpicamento, formado dessa forma crostas na superfície, dificultando assim a 

infiltração, formando-se poças – ponds (VITTE e GUERRA, 2004). 

Os processos erosivos podem originar diversas feições, como: sulcos , 

ravinas, e voçorocas (VIEIRA, 2008), tendo para Lepsch (2011) um estado 

erosivo menor que o sulco, a erosão laminar. 

 Na década de 60, o Departamento De Agricultura Americano (USDA) 

desenvolveu uma equação semi-empirica, conhecida  como Equação Universal 

de Perdas de Solo (ARAUJO et al., 2010, LEPSCH, 2011). A equação segue 

com a seguinte fórmula: 

E ou A = R. K. LS. C. P, sendo; 

E ou A = perda de solo calculada por unidade de área (expressa em 

t/há); 

R = índice de erosão pela chuva: calculado com a intensidade média de 

chuva de 30 minutos – erosividade da chuva (expresso em MJ/ha . mm/ha); 

K = erodibilidade do solo, (expresso em MJ/há . mm/há); 

L = comprimento da encosta; 

S = declividade do terreno; 

C = fator de uso e manejo; 

P = fator referente às práticas de controle da erosão. 

9. VOÇOROCAS 

              Segundo Vieira (2008), voçorocas (FIGURA 05) são incisões erosivas 

que apresentam queda em bloco das camadas do solo, paredes verticais e 

fundo plano, formando uma seção transversal em U e profundidade superior a 

1,5 m.  
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Figura05: Voçoroca no Distrito Industrial, Zona Leste de Manaus 

           Fonte: Nádia Rafaela Pereira de Abreu, 2012. 

 

Quanto sua forma (FIGURA 06) pode ser linear, bifurcada, ramificada, 

irregular e retangular. Vieira (2008) argumenta que essas formas são as mais 

comuns na cidade de Manaus e possuem processos condicionantes 

específicos, como: geologia, relevo, solo e cobertura vegetal.  

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 06: Formas das voçorocas 

Fonte: VIEIRA, 2008. 
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Quanto ao tipo (FIGURA 07) Oliveira (1992), caracterizou as voçorocas 

como: conectadas, desconectadas ou integradas à rede hidrográfica. Segundo 

o autor, as voçorocas do tipo conectadas recebem uma maior taxa de erosão 

do que as voçorocas desconectadas. As voçorocas conectadas tendem a 

crescer a montante, já as desconectadas possuem expansão para montante 

construindo um cone de regressão a jusante. Com o tempo, as voçorocas 

conectadas e desconectadas tendem a se unir, transformando-se em 

integrada. 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 07: Os tipos de Voçorocas 

Fonte: OLIVEIRA, 1989. 

Para Vieira (2008), o desenvolvimento de voçorocas é condicionado 

através de diversos fatores, tanto natural como antrópicos. Os fatores naturais 

que facilitam o desenvolvimento de voçorocas estão ligados tanto às 

características da encosta (forma, comprimento e declividade), a quantidade de 

chuva, através do potencial de erosividade da chuva de erodir o solo, a 

erodibilidade do solo, que é a suscetibilidade que o solo possui em ser erodido 

e a quantidade de vegetação no solo também é um dos fatores que 

condicionam o surgimento ou não de voçorocas. O ser humano contribui 

através da má utilização do solo, terraplanagem, retirada da cobertura vegetal 

e má drenagem do solo. 
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9.1 IDENTIFICAÇÃO DE FALHAS NAS VOÇOROCAS 

         De acordo com Palmieri e Larach (2000) após o material originário do 

solo ser produzido e/ou depositado processa-se a diferenciação de camadas 

e/ou zonas as quais representam a expressão dos processos e dos 

mecanismos de formação do solo denominados de horizontes (FIGURA 08). 

Os horizontes são identificados e diferenciados entre si, com base em 

características examinadas no campo e complementadas com análises 

químicas, físicas e mineralógicas.  

                            

Figura 08: Os horizontes do solo. 

 Fonte: SANTOS, 2008. 

Dessa forma, em campo, para identificar as falhas, utiliza-se o critério de 

observação dos horizontes e suas respectivas camadas (FIGURA 09). Essa 

forma de perceber se há falhas nas voçorocas está de acordo com Silva 

(2005), que argumenta que as zonas de falhas estão marcadas pela 

descontinuidade entre camadas diferenciadas e a inclinação dos refletores. Na 
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figura abaixo, observa-se uma voçoroca com falhamento, pois o horizonte C 

está ao lado do horizonte B quando deveria estar abaixo deste.  

 

                      

Figura 09: Voçoroca com Controle Estrutural na Bacia Colônia Antonio Aleixo. 

FONTE: Nádia Rafaela Pereira de Abreu, 2012. 

 

Nessa figura o Horizonte O e A não estão visíveis por causa da 

intervenção antrópica que objetivando instalar fábricas, terraplanou a área, 

retirando assim os Horizontes. Essa voçoroca está localizada na Bacia Colônia 

Antonio Aleixo e é uma das duas voçorocas identificadas por Almeida (2011), 

que possui relação com controle estrutural, pois a direção do crescimento da 

voçoroca (NW–SE) está na mesma direção da falha, a qual é classificada falha 

normal. 

Com a identificação das falhas e seus lineamentos, saber-se-á se as 

voçorocas existentes nas demais Bacias da cidade possuem relação com o 

controle estrutural. Com a análise da relação entre o controle estrutural e o 

desenvolvimento de voçorocas, caso as voçorocas possuam uma relação com 

o controle estrutural, será possível identificar um padrão de direcionamento 

dessas erosões, podendo assim desenvolver formas de contenção de 

voçorocas.  

Horizonte C Horizonte B 
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Hasui et al. (s.d.) e Lima (1999) encontraram em um estudo realizados 

respectivamente, em uma área de São Pedro (SP) e Guarapuava (PR), 

voçorocas com padrões de lineamentos influenciados pela neotectônica. No 

entanto, ainda há muitos estudos para se realizar, e em Manaus, esse tipo de 

análise ainda está em desenvolvimento.  

 

RESULTADOS 

Atualização das Voçorocas 

De acordo com VIEIRA (2008), até 2006 haviam 91 voçorocas 

cadastras, no entanto, novas pesquisas de campo constataram que dessas 91, 

existem 48. Entre as 48, seis encontram-se entulhadas, ou seja, apresentam 

materiais como: lixo, madeira, fragmentos de rocha. Uma foi reativada (má 

contenção), uma possui falhamento e duas apresentam controle estrutural. As 

demais (38) estão apenas ativas, sem presença de falhas, no entanto, a 

maioria possui lixo, contudo, ainda não foram entulhadas. As que não entraram 

na lista foram contidas, ou de forma direta (recuperação da área), ou indireta 

(por terraplanagem, entulhamento, construção industrial). 

A orientação das voçorocas com falhas se deu nas seguintes direções: 

NW – SE, NE – SW e NW – SE, sendo denominada de falhas normais.  No 

mapa abaixo, (Figura 10), está sendo representando todas as 48 voçorocas 

recadastradas, sendo identificado, espacialmente, as incisões que apresentam 

falhamentos e controle estrutural. 
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Desenvolvimento de Voçorocas com Controle Estrutural e Sem Controle 

Estrutural 

Apesar do interesse da pesquisa baseia-se na relação do controle 

estrutural no desenvolvimento de voçorocas, ao analisar-se o total de 48 

voçorocas na cidade de Manaus, torna-se necessário haver uma análise 

comparativa entre as voçorocas que se desenvolvem por controle estrutural e 

as que se desenvolveram por outras condições antrópicas/naturais.  

De acordo com os dados obtidos em campo, observou-se que a maioria 

das voçorocas (46), possuem seu desenvolvimento relacionado às 

intervenções antrópicas no meio e devido a fatores naturais (erodibilidade, 

erosibilidade, declividade da encosta). Sendo que voçorocas com controle 

estrutural são minoria (duas), representando 4,87% das incisões. 

Contudo, a partir de tais resultados, surgiram algumas perguntas:  por 

que tantos aspectos, diferenciados, contribuem para o desenvolvimento de 

voçorocas? Por que há voçorocas com controle estrutural próximo a voçorocas 

que se desenvolveram a partir de outros aspectos? Como diferenciar o fator 

que mais contribui para o desenvolvimento de voçorocas, seja ele antrópico, 

natural-estrutural? Todas as voçorocas possuem contribuição humana para seu 

desenvolvimento, sendo os aspectos naturais apenas fatores de aceleração? 

Por que, apesar das direções dos flalhamentos estarem na mesma direção do 

crescimento das voçorocas, nas mesmas, não encontrou-se falhas, sendo com 

isso desconsiderado o controle estrutural no desenvolvimento dessas incisões?  

Dessa forma, a partir de tais dúvidas, pensa-se que: 

-Voçorocas consideradas desenvolvidas por aspectos naturais são 

assim classificadas pela erodibilidade do solo e erosividade da chuva. 

- Voçorocas desenvolvidas por intervenção humana são a maioria na 

área urbana de Manaus, sendo assim classificadas pela retirada de vegetação 

(para o crescimento urbano), má drenagem e uso do solo. 
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- Voçorocas desenvolvidas por controle estrutural, a minoria na cidade 

de Manaus, são também voçorocas desenvolvidas por aspectos naturais 

(falhamentos). 

No entanto, em uma pequena erosão natural (sulco), havendo a 

intervenção antrópica, esta poderá evoluir para uma voçoroca (VITTE e 

GUERRA, 2004). Uma zona de falhamento, com a intervenção antrópica ou 

maior atuação da chuva pode contribuir para o desenvolvimento de voçorocas. 

Sendo então esta incisão resultado de aspectos antrópicos-natural. Um solo 

quando utilizado indevidamente por ações antrópicas, ao sofrer ações naturais, 

estará propício a desenvolver voçorocas. 

Dessa forma, apesar das subclassificações, os aspectos de 

desenvolvimento de voçorocas estão, na maioria dos casos, correlacionados.  

Com isso, dificilmente poderá saber quais dos tipos de aspectos, 

antrópicos ou naturais, originam maior volume, profundidade e tamanho das 

incisões. Sendo estes apenas fatores condicionantes do desenvolvimento de 

voçorocas.  

Portanto, fatores que podem aumentar o tamanho, volume e 

profundidade das voçorocas estão mais relacionados ao tipo da encosta que a 

voçoroca se desenvolveu (côncava, convexa ou retilínea), quantidade e tipo de 

vegetação, erodibilidade e erosibilidade (VIEIRA, 2008). Do que ao tipo de 

aspecto que a originou (antrópico ou natural). 

Voçorocas Com Falhamento 

Pesquisas de campo demonstraram que das 48 voçorocas 

recadastradas, três possuem falhas, no entanto, somente duas apresentam 

desenvolvimento influenciado por controle estrutural.  As três voçorocas com 

falhamento estão localizadas na Zona Leste de Manaus, no bairro Distrito 

Industrial.  

 A pesquisa foi realizada em toda cidade de Manaus, e observações de 

campo revelaram que apenas nesse bairro de Manaus há voçorocas com 

morfologia diferenciada. 
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Foi identificado falhas normais em três voçorocas, mas, uma delas não 

foi considerada como desenvolvida pelo controle estrutural, pois apesar de 

haver falhamento, a voçoroca não esta tendo seu crescimento na mesma 

direção da falha. 

Ao ser observado as formas, foi verificado que as voçorocas com 

controle estrutural possuem um formato bifurcado, ou seja, condicionando 

crescer em duas direções, no entanto, uma das voçorocas (Figura 10) está 

tendendo a se desenvolver em uma tripla direção,  podendo se transformar em 

uma irregular. A falha na voçoroca da figura abaixo possui sua orientação em 

NE-SW.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Voçoroca com falha normal ( sentido NE-SW)na Zona Leste de Manaus. 
Representa a voçoroca com controle estrutural, de forma bifurcada, tendendo a ser irregular. 
Fonte: Nádia Rafaela Pereira de Abreu, 2012. 
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A voçoroca com falhamento, mas sem controle estrutural (Figura 11) 

está saindo de um formato retangular, para se tornar uma bifurcada, tendo a 

orientação da falha, do tipo normal, em NE-SW. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Voçoroca com falha normal na Zona Leste de Manaus, mas sem controle 

estrutural, de forma retângula, tendendo a ser bifurcada. 
Fonte: Nádia Rafaela Pereira de Abreu, 2012. 

 

 

Acredita-se que a forma das voçorocas com controle estrutural seja 

bifurcada pelo fato das incisões obterem influencia tanto do controle estrutural, 

como de canaletas, a voçoroca da figura abaixo (Figura 11), verificou-se mais 

uma falha normal, no sentido NW-SE, que possui relação no desenvolviemto 

da incisão. 
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Legenda: 

V   voçoroca com controle 

     Orientação da falha 

     Crescimento da voçoroca 

     

 

 

 

Figura 12: Voçorocas com falha normal na Zona Leste de Manaus, com controle estrutural. 
Fonte: Nádia Rafaela Pereira de Abreu, 2012. 
 

. Dessa forma, apesar dessas voçorocas apresentarem falhamento, e 

entre as três, duas possuírem desenvolvimento por controle estrutural, 

observa-se que a intervenção antrópica, através do arruamento e má 

drenagem, também estão influenciando o crescimento das incisões, 

demonstrando que os fatores influenciadores possuem uma inter-relação. 

 

O Solo das Voçorocas Com Controle Estrutural 

Outro fator identificado em campo foi o solo nas proximidades de 

voçorocas com controle estrutural e a com falhamento, a cor se diferenciava 

quando comparado com voçorocas que não apresentavam falhamentos nem 

controle estrutural (Figura 11). 
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Figura 11: Solos nas proximidades das voçorocas. Imagens a, b, e c demonstram solos de 
voçorocas com falhas. Imagem (d), solo de voçoroca sem falha. 
Fonte: Nádia Rafaela Pereira de Abreu, 2012. 

 

CONCLUSÃO 

 O desenvolvimento de voçorocas em Manaus possui como principais 

influenciadores aspectos naturais-antrópicos-estruturais. O controle estrutural, 

objeto de pesquisa deste trabalho, apenas recentemente tem sido estudado, 

sendo até a presente pesquisa um fator que, devido ao grande número de 

voçorocas em Manaus e ao pequeno número de voçorocas com controle 

estrutural, não exerce uma grande influencia no desenvolvimento das incisões. 

No entanto, a relação entre o controle estrutural e o desenvolvimento de 

voçorocas deve ser considerada um objeto a ser mensurado nas pesquisas 

sobre a gênese das incisões. 

Identificando a influencia estrutural, por mais que em uma quantidade 

insiguinificante do ponto de vista quantitativo, 4, 87%, pode-se ler a paisagem e 

assim interpretar que a mesma passou por processos dinâmicos. 
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Com isso, a partir da leitura dos falhamentos, nesse pequeno número de 

voçorocas em Manaus, imagina-se uma paisagem pretérita, possuidora de um 

equilíbrio, que a atual paisagem procura, pois processos erosivos simbolizam a 

quebra do equilíbrio do sistema natural. Além disso, procura-se interpretar o 

processo que dinamizou a paisagem, tendo assim como resposta a atuação da 

neotectônica. 

A influencia antrópica é siguinificativa para a existência de processos de 

voçorocamentos, no entanto, neste trabalho descarta-se a ação humana como 

único ato que interfere no equilíbrio do solo e os demais elementos. Inclusive, 

em um mundo que possui como principal modificador do ambiente o ser 

humano, a atuação do mesmo no processo natural é um fator evidente. 

 O ser humano atua, modela, interfere, desequilibra diversos ambientes, 

no entanto a natureza dinâmica responde também com ações, às vezes ela é a 

primeira a se manifestar, sendo o ser humano coautor do ‘’desequilíbrio’’, e em 

outros casos, a influencia antrópica age ativamente na modificação do espaço 

natural que, aparentemente encontra-se em equilíbrio, fazendo assim com que 

a natureza seja coautora, mas, uma coautora atuante, participativa e cheia de 

respostas para qualquer ação humana. 

Acredita-se, portanto, que a interação de fatores (físicos-naturais-

antrópicos) seja o principal responsável pelo surgimento de voçorocas em 

Manaus, cabendo a ocorrência de falhas um ponto de fraqueza para o 

desenvolvimento de voçorocas e consequentemente um aspecto secundário.  

Para Vieira (2008) o principal elemento natural que contribui para o 

surgimento de voçorocas em Manaus está nas características do relevo 

(encostas íngremes e convexas). Contudo, a correlação entre os fatores é algo 

evidente, sendo então a relação na seguinte ordem: relevo, outros aspectos 

naturais (solo, pluviometria, etc.), controle estrutural e influência humana. 

Contudo, não se deve realizar uma análise do desenvolvimento de incisões 

erosivas baseada apenas em um condicionante, todos os condicionantes  

devem ser consideradas. 
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