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Resumo 

 

A Hidrelétrica de Balbina se localiza no rio Uatumã, a 170 km de Manaus – AM. 

Com a sua construção houve um aumento das ações antrópicas ao redor da região conhecida 

como “Lago de Balbina”, essas ações acabaram por modificar a geomorfologia local e a 

organização espacial das populações. O presente relatório tem como objetivo caracterizar a 

geomorfologia do entorno da referida área e reconhecer os tipos de uso e cobertura do solo, e 

geomorfologicamente o entorno do lago de Balbina e a jusante do rio Uatumã. A metodologia 

envolveu fases de reconhecimento e caracterização dos materiais componentes do solo em 

três pontos distintos, ao longo da estrada de acesso à Hidrelétrica de Balbina – BR-240. 

Visitas em campo para coleta do solo, análise de imagens de satélite do lago de Balbina e 

seus arredores.  A identificação das frações granulométricas, pelo método da pipeta, da 

granulometria da areia pela tabela de Wentworth e das densidades aparente e de partículas 

(pelo método do balão volumétrico) permitiu a classificação do tipo de sedimento e relação 

deste com os processos de erosão (erodibilidade dos solos) e a ação do homem. Percebeu-se 

que ao longo da estrada de Balbina são encontrados platôs sedimentares, os quais foram 

formados principalmente pela construção da estrada de Balbina (a partir dos cortes em 

taludes). O platô do ponto 1 tem em sua composição granulométrica predominância de silte e 

argila (silte entre  29,25% e 48,42%, e argila entre 42,88% e 61,9%), o platô do ponto 2 

também tem como predominância o silte e a argila (silte entre 435,17% e 39,42% e argila 

entre 44,13% e 50,18%), o ponto 3 as margens do lago de Balbina tem predominância de 

areia em sua composição (entre 59,95% e 74,65%). Por conta da maior presença de silte e 

argila os dois primeiros pontos são suscetíveis a erosão. O ultimo ponto é bastante vulnerável 

a esse processo pela presença de areia, principalmente pela grande concetração de areia fina e 

muito fina que juntas compõem mais de 80% do teor de areia total.  

 

Palavras Chaves: Hidrelétrica de Balbina, Geomorfologia, Caracterização Física. 
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Abstract 

 

The Balbina Dam is located on Uatumã River, 170 km from Manaus - AM. With its 

construction there was an increase in human activities around the area known as "balbina 

Lake" these actions eventually modify the local geomorphology and spatial organization of 

populations. This report aims to characterize the geomorphology around that area and 

recognize the types of use and land cover, and geomorphologically the surroundings of 

Balbina Lake and downstream Uatumã River. The methodology involved stages of 

recognition and characterization of the material components of the soil at three different 

points along the access road to Balbina - BR-240. Field visits to collect soil, analysis of 

satellite images of Balbina lake and its surroundings. The identification of the size fractions 

by the pipette method, the grain size of the sand by Wentworth table and apparent densities, 

and density of particles (by the flask method) allowed the classification of sediment type and 

its relation to the processes of erosion (erodibility of soil) and the action of man. It was 

noticed that along Balbina road were found sedimentary plateaus, which were formed mainly 

by the road construction of Balbina (from cuts in slopes). The plateau has one point in its 

composition grading predominance of silt and clay (silt between 29.25% and 48.42%, and 

clay 42.88% between and 61.9%), the plateau in point 2 also has predominantly silt and clay 

(silt from 435.17% to 39.42% and clay from 44.13% and 50.18%), point 3, next to the shores 

of Lake Balbina has predominance of sand in its composition (between 59 95% and 74.65%). 

Due to the increased presence of silt and clay the first two points are susceptible to erosion. 

The last point is quite vulnerable to this process by the presence of sand, mainly by large 

concentrarion of fine sand and very fine which together make up more than 80% of the total 

sand content. 

  

Palavras Chaves: Balbina Dam, Geomorphology, Physical characterization. 
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1. Introdução 

 

Este projeto compõe parte integrante de um maior denominado: “Planejamento 

Integrado de Reservatórios em Hidrelétricas da Bacia Amazônica” cuja sigla se expressa 

como PIRAHIBA e está associado ao Núcleo Interdisciplinar de Energia e Meio Ambiente 

(NIEMA) da Universidade Federal do Amazonas. O qual propõe o desenvolvimento de 

estudos e alternativas de gestão otimizada de reservatórios de UHEs (Usinas Hidrelétricas) 

pertencentes ao Bioma Amazônico.  

Uma dessas usinas é a hidrelétrica de Balbina, construída mediante a necessidade da 

sociedade atual, em relação à demanda e oferta de energia para a manutenção da matriz 

energética do país. Balbina se localiza no Rio Uatumã a 170 km da cidade de Manaus pela 

BR-174. O enchimento do seu reservatório iniciou-se em outubro de 1987 e a usina começou 

a funcionar em 1989 (SANTOS, 1999). Neste contexto, decorreram-se três décadas da 

implantação desta hidrelétrica no Município de Presidente Figueiredo (AM) e durante este 

tempo, muitas modificações foram-se manifestando tanto no ambiente como na forma de 

organização espacial das populações, que hoje habitam o entorno deste reservatório mais 

conhecido como “Lago de Balbina”.  

Essas mudanças foram causadas principalmente pela ação antrópica do homem, que 

começou a ser mais intensa durante a construção da Hidrelétrica, a qual modificou rios e 

canais hidrográficos, no que diz respeito, à geomorfologia e ao padrão de drenagem. Em 

relação ao estudo geomorfológico, este é importante não só para a Geografia, como para 

outras ciências, que necessitam estudar os componentes da superfície terrestre. Dentre estes 

componentes, encontram-se tanto aqueles relacionados ao meio, como rochas, solo, 

vegetação e água, como os relacionados às formas de organização espacial das populações 

que envolvem o uso da terra para a construção de grandes obras de engenharia como portos, 

hidrelétricas e aeroportos e outros (FLORENZANO, 2008). 

Assim sendo, este projeto justifica-se, à medida que se propõe a identificar estas 

modificações ocorridas a partir da implantação do Reservatório de Balbina na Bacia 

Hidrográfica do Rio Uatumã, Estado do Amazonas. Pesquisando as transformações 

paisagísticas que se manifestam na criação do represamento do lago de Balbina, estudando as 

transformações no entorno, no padrão de drenagem e na geomorfologia local registradas nas 

ultimas 3 décadas através de registros de imagens de satélite e estudos de campo. 
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E teve como objetivo providenciar a caracterização física da bacia hidrográfica do rio 

Uatumã, tendo como partida a região do reservatório da hidrelétrica de Balbina. Para 

identificar as modalidades de alterações ambientais manifestadas após a instalação da 

Hidrelétrica de Balbina, principalmente àquelas associadas aos aspectos geomorfológicos 

(recriado a partir de atividades antrópicas neste ambiente).  

Foi estudado o uso e cobertura do solo da região, determinando as principais classes 

temáticas e sua extensão ao longo da bacia. Será analisado também o padrão de drenagem do 

entorno do lago de Balbina e dos contribuintes do rio Uatumã e por fim será caracterizada a 

geomorfologia em grande escala da bacia hidrográfica.  

Para isso, teve-se como objetivo principal: 

 Realizar a caracterização física do entorno do lago de Balbina e da 

bacia do rio Uatumã. 

E como objetivos específicos: 

 Reconhecer os tipos de uso e cobertura do solo;  

 Analisar o padrão de drenagem em cada seção da bacia hidrográfica; 

 Caracterizar a geomorfologia do entorno do lago de Balbina e jusante 

do rio Uatumã. 
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2. Desenvolvimento 

 

2.1 Área de estudo 

 

A hidrelétrica de Balbina localiza-se no Rio Uatumã a 170 km da cidade de Manaus 

pela AM-240 O enchimento de reservatório iniciou-se em outubro de 1987 e a usina começou 

a funcionar em 1989 (SANTOS, 1999). Assim, decorreram-se três décadas da implantação 

desta hidrelétrica no Município de Presidente Figueiredo (AM) e durante este tempo, muitas 

modificações foram-se manifestando tanto no ambiente como na forma de organização 

espacial das populações, que hoje habitam o entorno deste reservatório mais conhecido como 

“Lago de Balbina” (Fig.01).  

 

Figura 1 – Localização da usina hidrelétrica de Balbina 
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No entorno deste reservatório, ao longo da BR-174, precisamente no trecho Manaus-

Presidente Figueiredo, podem ser encontradas várias formações geológicas que possibilitam a 

compreensão da história geológica da borda norte da bacia do Amazonas. Nestas áreas é 

possível observar as relações litoestratigráficas e estruturais entre os diferentes tipos de 

rochas.  

O quadro litoestratigráfico no trecho Manaus-Presidente Figueiredo abrange unidades 

paleoproterozóicas constituídas por rochas gnáissicas, graníticas e vulcânicas (Complexo 

Jauaperi, Suíte Intrusiva Água Branca, Grupo Iricoumé, Suíte Intrusiva Mapuera e Suíte 

Intrusiva Madeira), sobrepostas por rochas sedimentares neoproterozóicas (Formação 

Prosperança) e fanerozóicas (grupos Trombetas e Javari). Completam esse quadro, intrusões 

básicas de idades ainda incertas, coberturas lateríticas e depósitos colúvio-aluvionares do 

Cenozóico (SOUZA e NOGUEIRA, 2009). 

A área de estudo se localiza em uma seção geográfica onde se encontra mais 

precisamente o Grupo Trombetas. De acordo com Souza e Nogueira, 2009, esta seção esboça 

as relações de contato entre as unidades paleozóicas do Grupo Trombetas (formações 

Nhamundá, Pitinga, Manacapuru) e os registros de depósitos cretáceos da Formação Alter do 

Chão, encaixados em estruturas de abatimento do tipo graben desenvolvidas sobre a 

Formação Nhamundá. 

O contato entre as formações Manacapuru e Nhamundá é marcado por uma 

discordância erosiva, o qual está frequentemente encoberto por espesso latossolo creme-

amarelado. Estudos em palinomorfos provenientes de folhelhos e arenitos expostos nas 

margens do Rio Urubu, os quais recobrem a Formação Nhamundá, indica intervalo 

deposicional do Devoniano inferior, o que permite caracterizar essas rochas como 

representantes da Formação Manacapuru (COELHO 1984).  

Ao longo desta seção geológica a Formação Nhamundá é a unidade dominante, a qual 

está constituída por quartzo-arenitos finos a grossos com estratificações cruzada e plano-

paralela, intercalados com folhelhos, siltitos e diamictitos, contendo abundante registros 

fósseis, com destaque para icnofósseis do tipo Skolithos sp. e Arthrophycus alleghaniensis 

(Nogueira et al., 1999). Essa unidade é considerada como de ambiente litorâneo e plataformal 

sob influência glacial durante o Neordoviciano ao Eoenlochkoviano.  

Na saída na cidade de Presidente Figueiredo, observa-se outro local de didática 

exposição do contato entre as formações Nhamundá e Pitinga/Manacapuru lateritizadas, o 

qual pode ser acompanhado pela rodovia BR-174 até próximo do quilômetro 116. A 

Formação Pitinga/ Manacapuru mostra-se constituída por folhelhos e siltitos com finas 
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intercalações de arenitos finos e leitos de silexito, contendo laminação ondulada, por vezes 

bioturbados e relacionada à deposição em ambiente marinho plataformal durante o 

Neolandoveriano-Eoludlovianom (NOGUEIRA et al.,1999). 

 

2.2. Erodibilidade dos Solos: Aspectos 

 

Segundo Bertoni e Neto (1990) a erosão é o processo de desprendimento e arraste 

acelerado das partículas do solo, causado pela água e pelo vento. Já a erodibilidade. Segundo 

Lal (1988) é o efeito integrado de processos que regulam a recepção da chuva e a resistência 

do solo para desagregação de partículas e o transporte subsequente.  

Tais processos são influenciados pelas propriedades do solo, assim como a 

distribuição do tamanho das suas partículas, estabilidade estrutural, conteúdo de matéria 

orgânica, natureza dos minerais de argila e constituintes químicos. Além desses, consideram-

se que, os parâmetros do solo que afetam a sua estrutura, hidratação, e as características da 

circulação da água que afetam a erodibilidade do solo. 

Lal (1988) coloca textura do solo como um fator importante que influencia a 

erodibilidade por afetar os processos de desagregação e transporte, uma vez que, enquanto 

grandes partículas de areia resistem ao transporte, solos de textura fina (argilosos) também 

resistem à desagregação, sendo a areia fina e o silte as texturas mais suscetíveis à 

desagregação e ao transporte. 

 

2.3. Densidade Real e Aparente e sua relação com a erodibilidade dos Solos 

 

Uma das propriedades físicas do solo que afetam a erodibilidade é a densidade real e a 

densidade aparente. A densidade real refere-se ao volume ocupado pelo solo, levando em 

conta os espaços vazios, já a densidade aparente refere-se ao volume ocupado, sem levar em 

conta esse espaços.   

De acordo com Guerra e Botello, 1996, a densidade real refere-se à densidade das 

partículas do solo seco, a grande maioria oscila em torno de 2,65 g/cm3, entretanto, alguns 

solos apresentam minerais que possuem densidades maiores, são os chamados minerais 

pesados. Esses vão oferecer maior resistência aos agentes erosivos, pois, mesmo sendo 

pequenos, apresentam maior peso e, consequentemente, dificultam a ação da água e do vento. 
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Já a densidade aparente controla a ação dos processos erosivos, porque está 

relacionada à maior ou menor compactação dos solos, ou seja, quanto maior a densidade 

aparente, maior a dificuldade das águas se infiltrarem nos solos, aumentando, dessa forma, o 

escoamento superficial (Guerra e Botelho, 1996). 

A compactação pode ser promovida pelo tráfego intenso de máquinas, pelo pisoteio 

constante de animais ou pelo impacto das gotas de chuva, que ao provocar o salpicamento ou 

splash, libera sedimentos que provocam a obstrução dos poros do solo. Isto vai impedir que a 

infiltração da água das chuvas ocorra, propiciando o desenvolvimento mais rápido dos fluxos 

superficiais em lençol (runoff), com o consequente arraste das partículas que formam a 

camada superficial, dando origem à erosão laminar. (Lima, 2008). 

A densidade aparente varia, quase sempre, entre 0,8 e 2,0 g/cm3, sendo que a 

literatura geomorfológica aponta valores menores que 1,3 g/cm3 como baixos e valores 

maiores que 1,6 g/cm3 como altos; os outros valores são intermediários. (Guerra e Botelho, 

1996). 

Com os dados de densidade aparente e densidade real, torna-se possível calcular a 

porosidade. Esta propriedade fornece informações a respeito da capacidade de armazenagem 

das fases água e gás presentes na atmosfera e está intimamente relacionada aos processos 

erosivos laminares. (Lima, 2008). 

 

2.4. Metodologia 

 

As inúmeras necessidades que se fazem presente na sociedade atual demandam a 

oferta e a geração de energia para a manutenção da matriz energética do país, diante deste 

quadro, uma grande quantidade de rios e canais hidrográficos é atingida por modificações 

antrópicas, no que diz respeito, à geomorfologia e ao padrão de drenagem, devido à 

construção das hidrelétricas. 

Uma dessas hidrelétricas é a hidrelétrica de Balbina, que se localiza no Rio Uatumã a 

170 km da cidade de Manaus pela BR-174. Cujo enchimento de reservatório iniciou-se em 

outubro de 1987 e a usina começou a funcionar em 1989 (SANTOS, 1999). Sendo assim, 

decorreram-se três décadas da implantação desta hidrelétrica no Município de Presidente 

Figueiredo (AM) e durante este tempo, muitas modificações foram-se manifestando tanto no 

ambiente como na forma de organização espacial das populações, que hoje habitam o entorno 

deste reservatório mais conhecido como “Lago de Balbina”.  
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Assim, percebe-se que a análise geomorfológica é importante não só para a Geografia, 

mas também para outras ciências, que necessitam estudar os componentes da superfície 

terrestre. Dentre estes componentes, encontram-se tanto aqueles relacionados ao meio, como 

rochas, solo, vegetação e água, como os relacionados às formas de organização espacial das 

populações que envolvem o uso da terra para a construção de grandes obras de engenharia 

como portos, hidrelétricas e aeroportos e outros (FLORENZANO, 2008). 

Este tipo de análise é importante, pois providencia a integração e visualização dos 

dados tanto de natureza física como de natureza social, sob um viés de interpretação 

geográfica que permite a caracterização da área de modo articulado entre elementos humanos 

e físicos.  

Para a realização desta análise no entorno do “Lago de Balbina” foi realizado 

levantamento de dados sobre a região local, como mapas, imagens de satélite que foram 

trabalhados em softwares de georeferenciamento e de Desenho Assistido por Computador.  

Foram realizadas visitas “in loco” na região a ser estudada, onde foram tiradas fotos e 

amostras de três pontos ao longo da BR- 174. De cada ponto a ser estudado foram tiradas três 

amostras de solo. A partir dessas amostras foram realizados ensaios para se encontrar os 

teores das frações Areia, silte e Argila de cada uma, além da densidade aparente e dad 

densidade real. Com as fotos utilizadas e através do Software de Desenho Assistido por 

Computador, foi feito um croqui de cada ponto, indicando nos mesmos as formas observadas. 

 

Análise Granulométrica (Dispersão Total) – Método da Pipeta 

Esse ensaio tem como referência o método adaptado da EMBRAPA (1997). 

 

Preparo da amostra: 

 

 Secar a amostra de solo ao ar livre; 

 Destorroar a amostra; 

 Passar a amostra na peneira de nº 0,125mm 

 Passar a amostra da peneira para um recipiente plástico e nomeá-las. 

 

Procedimento: 

 

 Pesar 20g de solo e passar para o Becker de 250 ml; 
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 Adicionar 100 ml de água e 10ml de solução normal de hidróxido de sódio, ou 

10ml de hexametafosfato de sódio, tamponado com carbonato de sódio; 

 Agitar com bastão de vidro e deixar em repouso durante uma noite, cobrindo o 

copo com vidro de relógio; 

 Transferir o conteúdo para copo metálico do agitador elétrico “stirrer” com o 

auxílio de um jato de água, deixando o volume em torno de 300ml. Colocar o copo no 

agitador e proceder à agitação durante 15 minutos; 

 Passar o conteúdo através de peneira de 0,062mm de malha, colocada sobre 

um funil apoiado em um suporte, tendo logo abaixo uma proveta de 1.000ml; 

 Completar o volume do cilindro até o aferimento, com o auxílio de uma 

pisseta; 

 Agitar a suspensão durante 20 segundos com um agitador de mão; 

 Marcar o tempo após concluir a agitação; 

 Medir a temperatura da amostra e verificar na tabela o tempo de sedimentação 

da fração argila para 5 cm de profundidade; 

 Calculado o tempo, introduzir uma pipeta de 20ml apoiada em um suporte até 

a profundidade de 5cm, e coletar a suspensão; 

 Transferir o conteúdo da pipeta para Becker de 40 ml numerado e de peso 

conhecido; 

 Colocar o Becker na estuda e deixar até evaporar completamente a suspensão; 

 Retirar da estufa, colocar em dessecador, deixar esfriar e pesar; 

 Transferir a fração areia para outro Becker numerado e de peso conhecido, 

eliminar o excesso de água e em seguida colocar na estufa; 

 Após secagem, deixar esfriar e secar. 

 

Cálculo do Valor das Frações: 

 

Calcular os valores das frações de acordo com as seguintes expressões: 

 

Areia(g) = [Areia(g) + Bécker(g)] – [Bécker(g)] 

Areia(%) = [Areia(g) x 100] / 20 

Argila(g em 5ml) = [Argila(g) + Bécker(g)] – [Bécker(g)] 

Argila(g total) = [Argila(g em 5ml) x 1000] / 20 
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Argila(%) = [Argila(g total) x 100] / 20 

Silte(%) = 100 – Argila(%) – Areia(%) 

 

Calcular o tempo de sedimentação da argila (fração menor que 0,002mm de 

diâmetro), em suspensão aquosa, para uma profundidade de 5 cm, a diversas temperaturas, de 

acordo com os dados constantes do quadro 01: 

 

 

Quadro 1 - Tabela de valores para o tempo de sedimentação. 

 

Observação: 

 

Calculada pela Lei de Stokes, considerando a densidade de partícula (real) igual a 

2,65. 
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Reagentes: 

 

Solução de NaOH  1MOL/L: 

 

 Pesar 20g de NaOH (Hidróxido de Sódio) em Becker de 250ml; 

 Adicionar aproximadamente 200 ml de água destilada e dissolver com auxílio 

de um bastão de vidro; 

 Transferir o líquido para um balão volumétrico de 500ml com ajuda de um 

funil e depois completar o volume do balão com água destilada até a marca. 

 

Solução de hexametafosfato de Sódio : 

 

 Pesar 17,85g do hexametafosfato ou calgon; 

 Dissolver em água contida em balão de 500ml; 

 Adicionar 7,93,97g  do carbonato de sódio anidro e completar o volume. 

 

Equipamento: 

 

 Stirrer; 

 Estufa; 

 Dessecador; 

 

Após a realização deste ensaio, para se encontrar as frações de areia (muito grossa, 

grossa, média, fina e muito fina) foi realizado outro ensaio, através do peneiramento, levando 

em consideração a escala americana, na qual a areia é dividida em quatro frações, são elas: 

areia muito grossa (peneira nº 2 - nº1), areia grossa (peneira nº 1 - nº0,5), areia média 

(peneira nº 0,5 - nº0,25), areia fina (peneira nº 0,25 - nº0,125) e areia muito fina (peneira nº 

0,125 – fundo). 
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Granulometria da Areia 

 

 Separar a fração de areia encontrada a partir do ensaio de análise 

granulométrica (método da pipeta); 

 Colocar essa areia no conjunto de peneiras (ASTM de malha 2mm até 

0,125mm), as quais devem estar presas e empilhadas na base vibratória do equipamento; 

 Acionar o agitador e deixar ligado por 10 minutos, para que a areia passe pelo 

conjunto de peneiras; 

 Pesar a quantidade de areia que fica retida em cada peneira; 

 Classificar a areia de acordo com o quadro 02: 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 02: Classe do tamanho das areias segundo Wentworth. 

 

Equipamento: 

 

 Conjunto de peneiras;  

 Agitador. 

 

Densidade de Partículas (ou Densidade Real) 

Esse ensaio tem como referência o método adaptado da EMBRAPA (1997). 

 

Procedimento: 

 

 Pesar 20g de solo, colocar em recipiente de peso conhecido, levar à estufa, 

deixar por 6 a 12 horas, dessecar e pesar, a fim de se obter o peso da amostra seca a 105°C; 

Areia Tamanho em mm 

Muito grossa 1.000 a 2.000 

Grossa 0.500 a 1.000 

Média 0.250 a 0.500 

Fina 0.125 a 0.250 

Muito fina 0.050 a 0.125 
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 Transferir a amostra para balão aferido de 50 ml; 

 Adicionar álcool etílico, agitando bem o balão para eliminar as bolhas de ar 

que se formam; 

 Prosseguir com a operação, vagarosamente, até a ausência de bolhas e 

completar o volume do balão; 

 Anotar o volume de álcool gasto. 

 

Cálculo: 

 

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑃𝑎𝑟𝑡í𝑐𝑢𝑙𝑎𝑠 =  
𝑎

𝑏
(𝑔 𝑐𝑚³)⁄  

 

a = peso da amostra seca a 105°C 

b = volume de álcool gasto 

 

Reagente 

 

 Álcool etílico. 

 

Equipamento: 

 

 Estufa; 

 Balão Volumétrico. 

 

Densidade Aparente - Método da proveta 

Esse ensaio tem como referência o método adaptado da EMBRAPA (1997). 

 

Procedimento: 

 

 Pesar uma proveta de 100ml, com aproximação de 0,5 a 1,0g; 

 Encher a proveta com solo, conforme descrito a seguir:  

- Colocar, de cada vez, aproximadamente 35ml, contidos em bécher de 50ml, 

deixando cair de uma só vez e em seguida compactar o solo batendo a proveta 10 vezes sobre 

lençol de borracha de 5mm de espessura, com distância de queda de mais ou menos 10cm; 
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repetir esta operação por mais duas vezes, até que o nível da amostra fique nivelado com o 

traço do aferimento da proveta. 

 Pesar a proveta com a amostra e calcular a densidade aparente. 

Cálculo: 

 

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑎𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 =
𝑎 

𝑏
 (𝑔 𝑐𝑚³⁄ ) 

 

a = peso da amostra seca a 105ºC 

b = volume da proveta 

 

Equipamento: 

 

 Proveta de 100ml 

 

3. Resultados e Discussões 

 

A partir dos pontos de GPS coletados e utilizando-se imagens de satélite da área 

estudada, foi gerado um mapa em Software de georeferenciamento, indicando os pontos em 

que foram obtidas as amostras.  

Ao longo da BR- 240 — estradas de acesso à hidrelétrica de Balbina foram obtidas 

amostras de solo em três locais distintos, onde foram realizadas coletas nas áreas de topo, 

encosta e superfície de base. Cada um desses pontos foi georeferenciado e individualmente 

tomadas as coordenadas e as altitudes com GPS-Garmin - conforme Quadro 03. 

 

Local Oeste (W) Sul (S) Elevação 

Ponto 1 (P1) 060° 00’ 26,5” 02° 04’48,5” 60m 

Ponto 2 (P2) 059° 55’ 09,3” 02° 03’01,6” 118m 

Ponto 3 (P3) 59° 29' 55.20" 01° 58’46,4” 87m 

Quadro 03: Pontos Georreferenciados dos locais de coleta -  por meio de GPS-Etrex Garmin. 
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Com a localização geográfica de cada local onde foram coletadas as amostras de solo, 

pode-se gerar um mapa mostrando a localização aérea e visualizar a proximidade destes 

locais com o lago de Balbina (Fig. 02, 03 e 04). 

 

Fig. 02. - Localização das Amostras (Fonte: Imagens de Satélite do Google Earth 2012).

 

Fig. 03. - Localização das Amostras P1 e P2 (Fonte: Imagens de Satélite do Google Earth 2012). 
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Fig. 04. - Localização das Amostras P3 (Fonte: Imagens de Satélite do Google Earth 2012). 

 

3.1. Discutindo os aspectos das condições de erodibilidade nas unidades geomorfológicas 

 

A imagem da figura 02 identifica os pontos de coleta das amostras, a partir do 

georeferenciamento que foi realizado. Amostras foram coletadas ao longo da BR-240 que 

permite o acesso à Hidrelétrica de Balbina até 100 m do lago de Balbina no ramal da 

Comunidade Fé em Deus.  

Cada local de onde foi obtida a amostra é distinto, o que se pode observar, 

inicialmente, pelas evidências de mudança de cor do solo, características lito-estratigráficas e 

aparecimento de núcleos erosivos que se evidenciaram nas figuras 5, 6 e 7. 
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\\ 

 

Fig. 5 – Ponto 1 – Coleta de Amostra – Representado pela 

Formação Alter do  Chão deposição pós-cretácica. Característica 

predominantemente sedimentar. As tonalidades em branco da 

parte interna evidenciam deposição caulinítica, com alto grau de 

susceptibilidade à erosão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6 – Ponto 2 – Neste ponto as fácies erosivas se concentram na 

superfície de base. A crosta laterítica estabelecida na parte superior 

do platô providencia neste local, a estabilidade do terreno.   
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Fig.07 – Formação Nhamundá – Unidade Paleozóica do Grupo 

Trombetas. Material arenítico. Evidencia estabilidade e erosão 

ausente. 

 

Nestes locais, os platôs sedimentares, foram modificados pela ação antrópica como 

abertura de estradas, recortes em taludes, terraplanagem, aterros e pavimentação. Ao se 

iniciar a construção desta estrada, o sistema de criação de níveis de patamares escalonados 

em taludes, foi a técnica utilizada para conter o escoamento superficial das águas pluviais. 

Todavia, o material em pontos distintos apresenta graus de susceptibilidade também 

diferenciados. Em todos os três platôs a cobertura vegetação é reduzida na área da encosta. 

Esses dois fatores, além de outros, de acordo com Nunes e Cassol (2008) deixam os solos, em 

áreas rurais mais vulneráveis a erosão hídrica. Com as imagens de cada ponto foram 

elaborados croquis representativos indicando a área de concentração dos núcleos de erosão. 

Na figura 04 que corresponde ao primeiro ponto os focos de erosão concentram-se na faixa 

da encosta. 

 Para a classificação dos graus de vulnerabilidade à erosão utilizou-se adaptação do 

critério baseado nas classes de declividade proposto por Canil (2001) para a cidade de Franca 

(SP) no qual a autora descreve que em face às variáveis, unidades litológicas e associações 

pedológicas encontradas na área, e considerando que os intervalos de declividade variam 

normalmente entre 0-6%, 6-12%, 12-20% e >30% podem ser estimadas cinco classes de 

suscetibilidade à erosão: muito baixa (planícies fluviais – áreas de acumulação de 

sedimentos); baixa (vertentes com declividade até 12% - predomínio de sulcos e ravinas de 

pequeno porte); média (vertentes com declividade 6 a 12% em substrato arenítico e vertentes 

com declividade 12 a 20% associadas a basaltos - predomínio de sulcos e ravinas de pequeno 

porte); alta (vertentes com declividade 12 a 20% correspondentes à formação Franca – 
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ocorrência de ravinas e boçorocas de grande porte e vertentes com declividade superior a 

20% em áreas de basaltos – movimentos de massa); muito alta (cabeceiras de drenagem em 

declividades superiores a 20% - predomínio de boçorocas de grande porte). 

Com base nestes critérios, foi possível inserir o primeiro ponto analisado, no intervalo 

de classe de declividade, estabelecido entre 6 a 12% com substrato arenítico ou argiloso. 

Os resultados de análise granulométrica demonstraram que os teores da fração argila 

sempre se mantiveram superiores a 40% nas faixas de topo, encosta e base. A aplicação 

destes critérios estabeleceu as taxas de vulnerabilidade à erosão na classe média. Em seguida, 

os teores de silte se manifestaram na faixa de intervalos percentuais de 29,25% a 48,42%, 

enquanto as areias mostraram resultados sempre inferiores a 15%.  O Triangulo de Classes 

Texturais (Fig.0) auxiliou a classificação definindo textura do tipo argilo-siltosa. 

 

Fig.08 – Triângulo de Classes Texturais 

 

Ainda que na classificação de Canil (2001) áreas como a que foi descrita 

anteriormente, se apresentem dentro das faixas médias de declividade, no caso da Amazônia, 

se considerado o fator material de origem do solo esta área se tornaria fortemente vulnerável 

à erosão.  
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            Figura 09- Croqui – Ponto 1. 

 

Dando prosseguimento às interpretações de resultados tanto aqueles obtidos em 

campo como os evidenciados em laboratório, foi possível inserir o ponto 2 (Fig.08) classes de 

declividades médias, ou seja de 6 a 12%. Os topos destas unidades de relevo mantiveram-se 

estáveis, providenciando o impedimento de instalação das formas erosivas, por uma estrutura 

tipicamente conhecida como superfície de laterização, derivada da ação intempérica local e 

concentração de ferro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 - Croqui – Ponto 2. 

 

SUPERFÍCIE LATERIZADA 
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Neste ponto, os valores médios para as frações argila e silte apresentaram 

respectivamente os percentuais de 47,15% de argila para os topos e 37,30 % de silte para as 

encostas. A classificação de perfis argilo-siltosos, permaneceu como predominante. No caso 

das classes erosivas foram estabelecidas duas classes: classe média para os topos com 

susbtratos argilosos e a fortemente vulnerável à erosão para a base. 

Para o ponto 3 (fig.09) utilizou-se a classe de declividade nos intervalos de 12 a 20% 

por se tratar de um afloramento da Formação Nhamundá que compõe um grande bloco 

arenítico. Mesmo que a declividade seja relativamente elevada esta superfície não apresentou 

indícios de erosão, sendo classificada como suscetibilidade baixa onde a classificação de 

Canil (2001) não pode ser adequada. 

 

 

 

Figura 11 – Croqui - Ponto 3 

 

A dificuldade de perfuração neste local impossibilitou as coleta de amostras. Todavia 

não foram identificados focos de erosão como nos pontos 1 e 2, os movimentos de massa 

também estiveram ausentes.  

Com as amostras coletadas, foi realizado o ensaio de granulometria (dispersão total) 

pelo método da pipeta, o resultado do ensaio para cada amostra coletada está mostrado nos 

Gráficos 1, 2 e 3. Através desse resultado pode-se ter uma ideia melhor do tipo de solo de 

cada unidade estudada, sabendo-se das características geomorfológicas específicas.  
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Gráfico 1 – Composição textural – Ponto 1 

 

Gráfico 2 – Composição Textural – Ponto 2 

 

As análises interpretativas do ponto 3  situado a 100 metros de lago de Balbina na 

Comunidade Fé em Deus (Fig.10)  demonstraram valores elevados para a fração areia, por se 

tratar de áreas próximas a bacia do rio Uatumã. O gráfico 3 apresenta estes valores. 
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Figura 12 – Ponto 03 - Margens do Lago de Balbina – Comunidade Fé em Deus 

 

 

 

 

Gráfico 3 – Composição Textural – Margens do Lago de Balbina 

 

Neste local encontraram-se ausentes focos de erosão. É necessário destacar que esta   

planície constitui uma unidade geomorfológica produzida a partir do enchimento do 

reservatório — intervenção humana no relevo, gerando assim uma unidade que pode ser 

reconhecida como planície de inundação — que ocupa as cotas elevadas do relevo.  

100m do lago Com. Fé em Deus

Areia 59,95 74,65

Argila 18,6 17,1
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A partir dos dados encontrados, observa-se que o ponto 1, é constituído 

principalmente de argila e silte. Na superfície de base a argila é predominante, já na encosta 

são valores das frações  argila e silte são semelhantes e no topo há a presença de mais argila. 

Percebe-se então, que esse platô é suscetível à erosão, pela presença de silte, já no topo e na 

base é um solo mais compacto que não sofre tanto com erosão, por ser constituído mais por 

argila. 

No Ponto 2 observa-se a predominância de argila e silte —  tanto na superfície de base 

quanto na encosta —  com valores semelhantes. Sendo assim, percebe-se que esse platô 

também é suscetível a erosão, por conta da presença de silte, neste caso, a encosta é a que 

poderá sofrer mais erosão. 

No ponto 3 observa-se que é constituído principalmente de areia, isso por encontrar-se 

próximo a área de bacias e ao lago. Sendo assim, pela grande porcentagem da fração areia na 

composição desse solo, ele tende a sofrer mais erosão, principalmente  o ponto “comunidade 

Fé em Deus” a qual tem na composição do solo 74,65% de areia. 

Também foram encontradas as frações de areia em gramas, de cada amostra descrita 

nos gráficos apresentados a seguir (gráficos 4, 5 e 6). 

 

 

Gáfico 4 – Frações de Areia – Ponto 1 

 

Sup. Base Encosta Topo

Areia Muito Grossa 4,49 1,80 15,02

Areia Grossa 11,80 13,17 25,56

Areia Média 12,92 28,14 13,42

Areia Fina 28,65 35,93 18,85

Areia muito fina 42,13 20,96 27,16
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Gráfico 5 – Frações de Areia – Ponto 2 

 

 

Gráfico 6 – Frações de Areia – Margens do Lago de Balbina 
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Percebe-se através dos dados encontrados, que somente o Topo do Ponto 1 possui a 

fração de areia grossa como a predominante.  Os outros possuem como fração predominante, 

a areia fina ou areia média. A presença da areia na granulometria fina ou média também 

propicia o aumento da suscetibilidade à erosão (erodibilidade), pois tais partículas se 

desagregam com mais facilidade. 

Além disso, foram encontrados os valores de densidade de partículas e densidade 

aparente das amostras, as quais são mostradas nos quadros abaixo. Quadros 4, 5 e 6 para 

densidade aparente e quadros 7, 8 e 9 para densidade de partículas. 

 

Ponto 1 Densidade Aparente (g/cm³) 

Superfície de Base 0,8807 g/cm³ 

Encosta 15m 0,9533 g/cm³ 

Topo 20m 0,9306 g/cm³ 

Quadro 4 – Densidade Aparente – Ponto 1 

 

A partir dos dados encontrados, observa-se que no ponto 1, tanto a superfície de base, 

quanto a encosta e o topo tem densidades aparentes menores que 1,3g/cm³, o que se considera 

como densidade aparente baixa (menos compactado) e revela que este ponto é mais suscetível 

a infiltração da água da chuva no solo, principalmente na superfície de base, diminuindo 

assim, o escoamento superficial,  " run off". 

 

Ponto 2 Densidade Aparente (g/cm³) 

P2 Topo 0,9511 g/cm³ 

P2 Enconsta 0,9354 g/cm³ 

Quadro 5 – Densidade Aparente – Ponto 2 

 

No Ponto 2 observa-se a densidade também é considerada baixa, sendo assim, neste 

ponto a água tem maior facilidade de infiltração. 

 

Ponto 3 Densidade Aparente (g/cm³) 

100m do Lago 1,1582 g/cm³ 

Comunidade Fé em Deus 1,4082 g/cm³ 

Quadro 6 – Densidade Aparente – margens do Lago de Balbina 
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No ponto 3 observa-se um densidade aparente bem maior que nos pontos anteriores, 

por conta da grande fração de areia muito fina e fina. 

 

Ponto 1 Densidade de Partículas(g/cm³) 

Superfície de Base 2,4691 g/cm³ 

Encosta 15m 2,4691 g/cm³ 

Topo 20m 2,7027 g/cm³ 

Quadro 7 – Densidade de Partículas – Ponto 1 

 

Ponto 2 Densidade de Partículas (g/cm³) 

P2 Topo 2,5316 g/cm³ 

P2 Enconsta 2,6667 g/cm³ 

Quadro 8 – Densidade de Partículas – Ponto 2 

 

Ponto 3 Densidade de Partículas (g/cm³) 

100m do Lago 2,7778 g/cm³ 

Comunidade Fé em Deus 2,7778 g/cm³ 

Quadro 9 –Densidade de partículas – Margens do Lago de Balbina 

 

A partir destes dados encontrados, observa-se que no ponto 1, a superfície de base e a 

encosta são mais suscetíveis a erosão, já o topo é mais denso e menos suscetível. no ponto 2, 

o topo tem uma densidade menor que a encosta. Já no ponto 3, as duas superfícies tem a 

mesma densidade de partículas, 2,7778g/cm³ (maior que 2,65g/cm³, e portanto um solo mais 

resistente).  

Observa-se que o ponto 3 tem mais fração de areia, o que implica que ele está mais 

sujeito a ação da erosão, entretanto é um local plano, próximo a margem do lago, que com a 

grande quantidade de areia fina é muito fina acaba tendo uma densidade aparente e de 

partículas maior. 
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4. Conclusão 

 

A hidrelétrica de Balbina foi construída para atender às necessidades da sociedade 

atual, em relação à demanda e oferta de energia para a manutenção da matriz energética do 

país, e a partir de sua construção até os dias atuais a área ao seu redor começou a sofrer 

transformações, causadas pela ação antrópica do homem, como pode ser observado pela 

geomorfologia local, a qual foi alterada. 

Com a análise de alguns pontos ao longo da estrada de Balbina, na qual se concentram 

a maior parte das comunidades próximas à hidrelétrica, percebeu-se que esta é formada 

principalmente por platôs sedimentares, que foram criados a partir da construção da estrada, 

na qual foram construídos taludes de corte, para o escoamento superficial das águas pluviais. 

Entretanto, a construção desses platôs influencia a erosão dos solos, tornando–os mais 

vulneráveis a erosão hídrica.  

Dos pontos estudados, a maioria apresenta elevados teor de silte e argila, os quais são 

mais suscetíveis a sofrer erosão. Em relação as frações de areia, as que predominam são as 

finas e muito finas. Nos pontos nos quais as frações de areia fina e muito fina são bem 

maiores do que os das outras frações, percebe-se que a densidade aparente é maior (ponto 3) 

e a densidade real também. 

A partir da análise em relação ao tipo de solo encontrado ao longo da estrada de 

Balbina, pôde-se relacioná-lo com o processo de erosão e com a influência da ação do 

homem naquele local, percebendo-se que a ação antrópica, principalmente aquela realizada 

durante a construção da estrada de Balbina e o tipo de solo encontrado naquele local acabou 

por gerar formas mais vulneráveis a erosão. 
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