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RESUMO  
Os depósitos arenosos (podzólicos) possuem uma representatividade significativa ao longo de estradas na Amazônia, em 
caso, esta pesquisa se focará na análise das compartimentações geomorfológicas e formações de depósitos arenosos na 
AM-010 (rodovia municipal), no Igarapé do Peréua (km 169) e na BR-174 (estadual) no Areal do Sr. Adauto (km 30). O 
estudo desta área tem como premissa realizar a: a) discussão acerca da gênese dos depósitos arenosos; b) caracterização 
da estrutura geomorfológica e pedológica local; e, c) elucidação dos principais problemas ambientais gerados pela extração 
irregular de areia. Este artigo teve como pressuposto dois trabalhos de campos realizados no período de 2008/2009, 
disciplina Geologia na BR-174, julho de 2008 – promovido pela Universidade do Estado do Amazonas – UEA e 
Geomorfologia da Bacia Amazônica na AM-010, em dezembro de 2009 – Universidade Federal do Amazonas, UFAM. O 
método utilizado ao encaminhamento deste trabalho foi a análise sintético-descritiva, no qual foram sendo descritos os 
principais aspectos sobre geologia e geomorfologia locais. A fim de registrar e comprovar os processos que ocorrem no 
local foi utilizado às seguintes técnicas: pesquisa bibliográfica, captura de imagens via fotografias in situ, descrição e 
interpretação das características morfológicas do solo e elaboração de mapas e croquis. O igarapé do Peréua encontra-se 
na AM-010 no km 169 do Município de Itacoatiara (02°54’23,6”S e 59°08’32,9”O), esta área encontra-se sobre a formação 
Barreiras. Meis (1968) disserta que é justamente nesta formação geológica que se pode observar o surgimento de 
depósitos arenosos, que segundo a autora são sedimentos terciários que ocorreram em circunstâncias climáticas iguais às 
atuais. Pode-se observar que o areal está em franco crescimento, visto que existem áreas que já foram exploradas e, que 
atualmente não oferecem o tipo de minério adequado à construção civil, isso denuncia as extensas áreas sem cobertura 
vegetal – gerando um problema ambiental na área. Localizada no km 30 da rodovia BR-174 (02° 42’ 28,3” S e 60° 0,2’ 24,9” 
O), na porção Central da Bacia de Sedimentar da Formação Alter do Chão (grupo Jarí). O Centro Pesquisas de Recursos 
Minerais (CPRM) mapeou cerca de 150 depósitos de areia somente nos arredores de Manaus, o que corresponde a 4.000 
ha superficiais, 80.000.000 m³ de areia (RIKER, 2006). A prefeitura da cidade de Manaus afirma que a extração ilegal de 
areia é infração ambiental gravíssima, prevista no artigo 138 do Código Ambiental do Município (Lei 605/2001) e a multa 
pode variar de R$ 15 mil a R$ 30 mil (SEMMAS, 2009). Mas a fiscalização ainda não eficaz devido aos poucos funcionár ios 
contratados para tal fim. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
 Este artigo tem como pressuposto dois trabalhos de campos realizados no período de 
2008/2009, disciplina Geologia na BR-174, julho de 2008 – promovido pela Universidade do Estado do 
Amazonas – UEA e Geomorfologia da Bacia Amazônica na AM-010, em dezembro de 2009 – 
Universidade Federal do Amazonas, UFAM. O interesse em estudar os depósitos arenosos ocorreu 
devido a sua representatividade nas respectivas rodovias, nas quais se encontram em compartimentos 
geomorfológicos diferenciados.  
 As áreas de estudo encontram-se nas bordas das rodovias AM-010 – rodovia estadual que 
interliga os municípios de Manaus, Rio Preto da Eva e Itacoatiara, o km escolhido fica exatamente no 
km 169 – dentro dos limites espaciais do município de Itacoatiara (02°54’23,6”S e 59°08’32,9”O). 
Enquanto a BR-174 abrange os municípios de Manaus, Presidente Figueiredo (ambos no Amazonas) 
até o estado de Roraima, esta rodovia federal dá acesso até a Venezuela. Apesar desta extensão o 
ponto de analisado fica no km 30 (2°42’28,3”S e 60° 0,2’ 24,9” O), ainda no perímetro rural do 
município de Manaus (Figura 01).  
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Figura 01: Localização do Km 30 da BR-174 e km 169 da AM-010, trecho Manaus/Itacoatiara. 
Autor: Base cartográfica municipal e estadual IBGE (2010) e hidrografia ANA (2010). Org.:Amarílis Donald, neste trabalho. 

 
O clima na região é tropical quente e úmido, com temperatura média anual de 26ºC e 

precipitação média em torno de 1.800 mm/ano. A estação chuvosa estende-se de dezembro a maio e o 
período mais seco ocorre normalmente entre agosto e outubro. Este clima agressivo favorece o 
desenvolvimento de intenso intemperismo químico e é o responsável pela implantação e conservação 
da exuberante cobertura vegetal (NIMER, 1989). 
 As áreas de estudo apresentam depósitos arenosos, mas vale ressaltar que este processo 
ocorre em vários pontos das estradas. Horbe et al. (2003) indicam que apenas no trecho 0 a 60 km da 
BR-174 pode-se observar cerca de 12 pontos com esta configuração. Isto representa a importância da 
pesquisa sobre o processo de espodolização no estado do Amazonas, pois a ocorrência dá-se de 
forma explícita tanto na da BR-174 quanto na AM-010. 
 Os locais estudados encontram-se em formações geológicas distintas, na AM-010 o km 
estudado encontra-se inserido sobre a formação Barreiras, de era Cenozóica. Segundo o 
RADAMBRASIL (1976) esta formação é constituída por sedimentos continentais vermelhos, exceção 
feita aos fácies Pirabas - de caráter marinho, porém com alguma influência continental que é 
constituído, por arenito fino e folhelho cinza, calcífero, fossilífero, calcário, coquina, meio duro a macio, 
amarelo, forma bem desenvolvida, calcarenita muito duro com estratificação cruzada3, pouco fossilifero, 
arenito calcífero, fino, folhelho cinza, piritoso, com restos vegetais, calcilutito cinza marron, argilas 
calcíferas e argilas cinza-amarelas, com finas intercalações de argila azulada. 
 Ao passo que o 30 km da BR-174 está inserido na formação Alter do Chão da unidade do 
Mesozóico da Bacia do Amazonas, cuja sedimentação iniciou na Albiano Médio ou Superior (Cretáceo 
inferior) estendendo-se pelo Cenomaniano e Turoniano (Cretáceo Superior) (SCHOBBENHAUS e 
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CAMPOS, 1984 apud FERNANDES FILHO, 1996). Esta formação é composta por sedimentos 
continentais vermelhos (argilitos, arenitos argilosos, quartzo-grauvacas, quartzo arenitos e brechas 
intraformacionais) (FERNANDES FILHO, 1996). 

  A estrutura geomorfológica da AM-010 está configurada da seguinte forma: na Unidade 
Morfoestrutural do Planalto Dissecado Rio Trombetas - Rio Negro. O nome da Unidade faz referência à 
restrição da área segundo projeto RADAMBRASIL (1976), que corresponde a algumas partes do 
interflúvio Rio Trombetas - Rio Negro, à qualificação de dissecado, deriva do fato de que as áreas 
aplanaidas conservadas serem extremamente reduzidas e, quando ocorrem, localizam-se nos 
interflúvios. Cuja altimetria varia entre 120 e 170 m, registrado no trecho rodoviário entre Manaus-
Itacoatiara. As menores altitudes registradas foram no Vale do Rio Preto, 80 m, e às margens do rio 
Urubu, 60 m. As formas de relevo são talhadas em rochas sedimentares terciárias. As condições 
geomorfológicas deste Planalto refletem a intensa atuação dos processos erosivos, resultando uma 
grande faixa de dissecação em interflúvios com encostas ravinadas, interflúvios tabulares com 
drenagem densa, colinas e ravinas (RADAMBRASIL, 1976). 
 No que diz respeito à compartimentação geomorfológica da BR-174 pode-se afirmar que todo o 
trecho está inserido na Bacia Sedimentar Fanerozóica da Amazônia. Do ponto de vista geomorfológico 
está localizada no Planalto da Amazônia Oriental (ROSS, 2000), denominado como Planalto Negro-
Jari. A partir do Km 105 até aproximadamente o Km 135 ocorre a Formação Trombetas de idade 
relativa ao Paleozóico. O traçado desta rodovia corta diversas feições de relevo como cristas, colinas e 
interflúvios tabulares em diferentes índices de dissecação. Observações geomorfológicas indicam que 
até o quilometro 150, a predominância dos interflúvios tabulares cortados por vales largos e pouco 
aprofundados, não exigiu a construção de grandes obras de engenharia. As estreitas faixas de 
sedimentos fluviais depositadas ao longo dos cursos de água cuja composição granulométrica é 
específica para classe de areias, foram aterradas pela utilização de material (VIEIRA e 
ALBUQUERQUE, 2004). 

Assim, este artigo visa caracterizar as formações de depósitos arenosos na AM-010, no 
Igarapé do Peréua (km 169) e na BR-174 (Areal do Sr. Adauto – km 30). O estudo desta área dar-se-á 
de forma sintético-descritivo, abordando os seguintes aspectos: a) discussão acerca da gênese dos 
depósitos arenosos; b) caracterizar a estrutura geomorfológica e pedológica local; e, c) elucidar os 
principais problemas ambientais gerados pela extração irregular de areia. 
 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 
  
 Os métodos utilizados nesta pesquisa foram à observação, no qual foram sendo descritos os 
principais aspectos sobre geologia e geomorfologia locais. A fim de registrar e comprovar quais 
processos ocorre no local foram utilizadas as seguintes técnicas: pesquisa bibliográfica, captura de 
imagens via fotografias in situ, descrição e interpretação das características morfológicas do solo e 
elaboração de mapas e croquis. 
 A pesquisa bibliográfica consistiu na busca de materiais que suplantassem o que fora 
observado em campo, ou seja, esta parte inicial deste trabalho visou recolher assuntos que 
abordassem sobre Pedologia, Geomorfologia e Geologia Amazônica. Outro ponto importante foi à 
pesquisa de dados que abordasse sobre degradação ambiental gerada por areais no estado do 
Amazonas, isto ocorreu em instituições públicas, e leitura de notícias em jornais e sites.  
 O registro fotográfico facilitou da observação in situ, pois a captura de imagens ajuda a 
comprovar a existência dos km abordados neste trabalho, assim como na análise dos dados obtidos 
em campo.  



 No que tange a descrição e interpretação das características pedológicas a técnica utilizada foi 
de barranco4, que se restringiu ao km 169 da AM-010. Nesta interpretação abriu-se um perfil de 5 m, no 
qual condizia com o comprimento da vertente, onde foram coletados dados sobre cor (tabela Munsell) e 
textura, observando-se no total 4 tipos de variância no perfil pedológico.  
 Segundo Lepsch (2002) a coleta sobre anotação da cor do solo é feita comparando-se um 
fragmento ou torrão com os triângulos existentes na tabela Münsell, de um determinado horizonte, uma 
vez que ache o colorido mais próximo, anotam-se três elementos básicos que compõe a cor: matriz (a 
cor pura); valor (medida dos tons de cinza) e croma (mistura da cor fundamental com a tonalidade de 
cinza).  
 Ao que se refere a textura é uma proporção relativa das frações de areia, silte e argila em um 
material de solo. Lepsch (2002) pontua que existem 5 tipos de fração de partículas: calhaus (pedras) – 
200 a 20 mm; cascalho – de 20 a 2 mm; areia – de 2 a 0,05mm; silte – 0,05 a 0,002mm; e argila – 
menor que 0,002 mm. Neste trabalho de campo foi utilizada a técnica tátil para a percepção das 
diferentes granulações, na qual a amostra úmida de solo é friccionada entre os dedos. Por exemplo, 
em amostras que predomina areia, a sensação é de atrito e o material parece uma pasta sem 
consistência. Já as que apresentam bastante argila a impressão é de suavidade e pegajosidade. 
Enquanto as que predominam silte a sensação é de um pó (sedoso) e dificuldade em se obter forma 
quebram-se facilmente. 

No km 30 da BR-174 o objetivo foi entender os processos antropogênicos no local, não 
havendo nenhum estudo de perfil pedológico. Para isto utilizou-se uma pesquisa prévia de Horbe et al 
(2003) sobre alguns aspectos pedológicos observados em campo. 
 No que confere a confecção de mapas foi utilizado o software ArcGIS (mapas). Esta técnica 
visa justamente à melhor apreensão sobre localização e representação das áreas estudadas, que 
representarão de forma ilustrativa aspectos que muitas vezes a fotografia não revela nitidamente ao 
leitor. 
 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
3.1. ESTUDO SOBRE DEPÓSITOS ARENOSOS 

 
 Antes de apresentar os dados coletados em campo torna-se de imprescindível importância 
abordar o tema espodolização. Este termo deriva da palavra podzol de origem russa (pod = abaixo e 
zol = cinza). De forma análoga, o Brasil utiliza a classificação americana – World Referencial Basic 
(WRB/FAO), que denomina este tipo de solo como espodossolo (spodos do grego = cinza de madeira) 
(RESENDE et al, 2007).  
 A área bioclimática típica desses solos está em regiões frias do globo, com vegetação de 
coníferas (RESENDE et al, 2007), mas podem surgir em áreas quentes como a Amazônia, que no caso 
formam-se sobre rochas ricas em quartzo ou sobre saprólitos5 de perfis intempéricos (HORBE et al., 
2003). 
 Os estudos acerca da gênese do processo de espodolização ainda são bastante controversos. 
Santos (1993) apud Horbe et al (2003) afirma que a origem deste processo dá-se pela atividade eólica, 
já Lucas et al (1984) apud Horbe  et al (2003) disserta que a gênese está relacionada ao processo de 
lixiviação de Latossolos. Enquanto Roose (1980) apud Horbe  et al (2003) indica que a gênese é 
atribuída a erosão seletiva com a retirada do material argiloso. 
                                                             
4 Segundo Manfredini et al (2005), é uma técnica que utiliza o martelo pedológico e a enxada, onde os barrancos devem ser 
limpos de cima para baixo antes de começar a observação e descrição, de forma a evitar contaminação com materiais das 
camadas suprajacentes. 
5 Manto de alteração constituído essencialmente de uma mistura de minerais secundários e primários derivados de rochas 
pela ação do intemperismo químico e que mantém vestígios da estrutura original da rocha, sendo reconhecido como um 
produto de alteração da rocha in situ, denominado horizonte C. (CURI et al., 1993)  
 



 Também se acredita que os Latossolos e Espodossolos fazem parte da evolução progressiva 
de vertentes. Os Latossolos apresentam a parte menos lixiviada, onde a percolação de água provoca a 
dissolução e conseqüentemente à migração de soluções e neoformação de solos, que tendem a surgir 
na Amazônia em porções rebaixadas do relevo ou em pequenas depressões de platôs (HORBE et al, 
2003). 
 Lepsh (2002) afirma que os Espodossolos apresentam húmus ácido e intensa translocação6 de 
compostos de ferro, alumínio e matéria orgânica que acumulam no horizonte B, no qual possui um 
horizonte subsuperficial de acumulação de produtos advindos dos horizontes A e E. São 
essencialmente arenosos e caracterizados pela acumulação de quartzo em detrimento dos 
argilominerais, especialmente da caulinita. Esse acúmulo de quartzo é atribuído à podolização, 
processo que pressupõe a hidrólise dos argilominerais e a migração da matéria orgânica e de 
complexos orgametálicos para superfícies uma vez que a hidrólise é mais intensa do que a dissolução 
do quartzo (HORBE et al ,2003). 
 Na região Amazônica os horizontes com areia branca podem atingir alguns metros de 
espessura, no qual este solo apresenta consistência solta. Muitas vezes aparecem nas bordas das 
encostas e acompanham os principais cursos d’água. Esse tipo de material apresenta baixo teor de 
íons trocáveis, ou seja, são susceptíveis ao processo de lixiviação (LEAL, 1996). 
 

3.2. DEPÓSITO ARENOSO NA AM-010 - IGARAPÉ DO PERÉUA (KM 169) 
 
O igarapé do Peréua encontra-se na AM-010 no km 169 do Município de Itacoatiara 

(02°54’23,6”S e 59°08’32,9”O), esta área como já fora citado encontra-se sobre a formação Barreiras 
(croqui 1).  
 Meis (1968) disserta que é justamente nesta formação geológica que se pode observar o 
surgimento de depósitos arenosos, que segundo a autora são sedimentos terciários que ocorreram em 
circunstâncias climáticas iguais às atuais. Como conseqüência, Mabessone (1964) apud Meis (1968) 
afirma que a região Amazônica não sofreu significativas mudanças climáticas durante o Cenozóico. 
 Acrescentando Ab’Saber (1967) apud Meis (1968) assegura que os depósitos de areia podem 
ter aparecido no período de oscilações climáticas do quaternário, no qual houveram regressões glácio-
eustáticos das áreas úmidas e a expansão das paisagens de savanas. Por outro lado, acredita-se que 
tiveram retomadas longas dos climas úmidos, gerado principalmente pelo aumento do nível do mar 
(MEIS, 1968). 
 Estas explicações podem de forma genérica apresentar uma das teorias acerca do 
surgimento dos depósitos arenosos. Entretanto, visto pela proximidade do depósito ao igarapé 
possivelmente tais explicações contribuem com este estudo. 
 O depósito observado encontra-se sobre modelados em níveis de aplainamento sub-
horizontais ou levemente inclinados (Figura 02). Isso se percebe devido à grande variabilidade 
morfológica local.  A rodovia AM-010 apresenta grande sinuosidade, na qual acompanham as cristas 
dos interflúvios tabulares – o que condiciona a estrada à geologia local (Figura 03). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
6 Mecanismo de remobilização através dos fluxos de soluções no interior do perfil (movimentos verticais e laterais) ou pela 
ação da fauna (TOLEDO et al., 2008). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 02: Depósito de areia próximo a borda da 
estrada – a seta indica a localização do igarapé. 
Autor: Amarílis Donald, 2009. 
 

 
Figura 03: Sinuosidade da AM-010 entrecorta o interflúvio 
tabular. 
Autor: Amarílis Donald, 2009. 

 

 A fim de compreender o processo de espodolização foi realizada a técnica de “barranco” de 
uma vertente de 5 m de atura próxima ao igarapé do Peréua (Figura 04). A coleta e análise do material 
ocorreram no perímetro de transição do Latossolo para o Espodossolo. Na qual apresenta nas bordas 
vegetação do tipo campinarana e conforme há o distanciamento da borda surge à vegetação 
secundária. Enfim, o perfil foi dividido em cinco segmentos: 1) 0 – 0,40 cm; 2) 0,40 cm – 0,80 cm; 3) 
0,80 cm – 1,50 m; 4) 1,50 m – 3,00 m; e 5) 3,00 m – 5,00 m (Figura 05).  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Figura 04: Execução da técnica de barranco em vertente 
de 5m próximo a depósito arenoso. 
Autor: Amarílis Donald, 2009. 

 
Figura 05: Croqui do perfil de 5m. 
Autor: Amarílis Donald, 2009. 

 
O primeiro segmento apresenta textura silto-arenoso – coloração 10YR-5/6, o segundo possui 

a mesma configuração, variando a coloração para 7,5 YR-6/6, a terceira há configuração arenoso-
siltoso (7,5 YR – 7/4), o quarto e o quinto segmentos têm mesma textura que a anterior, sendo que sua 

10 YR – 5/6 

7,5 YR – 7/4 

7,5YR – 6/6 

7,5 YR – 5/1 

7,6 YR – 7/6 

 



coloração é 7,5YR-5/1 e 7,6 YR-7/5, respectivamente. Essas configurações denotam a progressiva 
evolução a jusante ao montante do Latossolo para Espodossolo. O Latossolo está no constante 
processo de lixiviação das partículas de silte e argila, restando areia, principalmente. 
 Apesar de este perfil apresentar esta configuração que denuncia a formação de depósitos de 
areia no local, deve-se ressaltar que a vertente encontra-se bastante alterada, devido à construção da 
estrada que modificou as condições naturais da área.  
 Cerca de 80 m da vertente localiza-se o igarapé do Peréua (cor negra) que possui dois 
aspectos interessantes a serem pontuados (Figura 06). A Nordeste existe uma ponte que há sob esta 
construção grande quantidade de material argiloso depositado nas margens do igarapé, neste trecho 
percebe-se a transição do solo do tipo Latossolo ao material argiloso denominado caulim (Figura 07). 
Este processo pode denunciar a ação erosiva local, via intemperismo químico. Outro ponto observado 
que com a construção da ponte o igarapé foi represado, aumentando a sua abrangência a Sudeste o 
que ocasiona a existência de “paliteiras” – árvores mortas dentro do rio.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 06: Igarapé do Peréua – identificou-se material 
argiloso sedimentado no fundo igarapé. 
Autor: Amarílis Donald, 2009. 
 

 
 
Figura 07: Depósito de caulim na margem esquerda 
(setas vermelhas) localizado sob a ponte (seta amarela). 
Autor: Amarílis Donald, 2009. 

 
3.3. DEPÓSITO ARENOSO NA BR-174 - AREAL DO SR. ADAUTO (KM 30) 

 
Localizada no km 30 da rodovia BR-174 (02° 42’ 28,3” S e 60° 0,2’ 24,9” O), na porção Central 

da Bacia de Sedimentar da Formação Alter do Chão (grupo Jarí) (Figura 08). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

       Figura 08: Acesso até o areal cerca de 200 m distância da estrada. 
         Autor: Amarílis Donald, 2009. 

As unidades morfoesculturais que caracterizam o relevo circundante da BR-174 são colinas de 
extensão reduzida, com comprimentos de até 150 m, com topos aplanados e densidade média de 
drenagem, com vales em forma de V. A Norte e Leste da área estudada ocorrem extensos platôs com 
largura em torno de 1 a 2 km e comprimento de 3 a 12 km (HORBE et al. 2003). Os platôs são 
sustentados por crostas lateríticas ferruginosas e ferro aluminosas, cobertas por Latossolos 
amarelados (HORBE et al. 2003). O grau de entalhamento da drenagem diminui consideravelmente de 
Norte para Sul, com desníveis máximos de até 180 m na parte norte da área e valores mínimos em 
torno de 60 m nas proximidades de Manaus.  

Ao contrário do que ocorre na AM-010 (sinuosa) a BR-174 apresenta grande extensões de 
estradas retilíneas, no caso a construção rodovia por vezes não considerou a geologia local, fato que 
gerou grandes paredões (taludes) que entrecortados pela via. 

No areal do Sr. Adauto há depósitos arenosos, cujo material é mais rico em quartzo, feldspatos 
e matéria orgânica. Este depósito dá-se nas proximidades de afloramentos areníticos esbranquiçados e 
friáveis ou horizontes saprolíticos arenosos friáveis, comumente encontrados nos chamados areais, 
principalmente os localizados no substrato de florestas abertas, são chamados de depósitos residuais 
pedogenéticos (areias de terra firme) (D’ANTONA et al.,2007) (Figura 09). 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 09: Presença de formação florestal no areal. 
         Autor: Amarílis Donald, 2008. 

  
Foram observados dois tipos de coloração de areia: esbranquiçado e escuro (Figura 10 e 11). 

O esbranquiçado é rico em quartzo com feldspatos opacos e pouco consolidados, este tipo de areia 
encontra-se mais na parte interior da reserva de extração. Já o de cor escura denuncia a grande 
quantidade de matéria orgânica fato explicitado pela decomposição. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 10: Areia branca rica em quartzo e consistência 
solta. 
Autor: Amarílis Donald, 2008. 

 
Figura 11: Areia escura com presença de matéria 
orgânica bastante decomposta. 
Autor: Amarílis Donald, 2008. 

Horbe et al (2003) afirmam que na área o horizonte A pode chegar o até 5 m de profundidade, 
com grande presença de matéria orgânica7 aliada ao ortstein8. A autora também acrescenta que a 

                                                             
7
 Camada orgânica resultante da paulatina deposição de detritos vegetais da floresta. É constituído de uma 

camada superficial de matéria orgânica não decomposta, ou em início de decomposição e de outra camada 

inferior, humífera, enegrecida e de consistência de manteiga, totalmente decomposta (húmus), além das fases 

intermediárias, de transição (IBGE, 2004). 



idade deste depósito está entorno de 1.960 e 2.810 anos, ou seja, bastante recente. A formação deste 
depósito ocorrera sob cobertura vegetal de floresta tropical em condições de clima úmido. 

Pode-se observar o areal está em franco crescimento, visto que existem áreas que já foram 
exploradas e, que atualmente não oferecem o tipo de minério adequado à construção civil, isso 
denuncia as extensas áreas sem cobertura vegetal – gerando um problema ambiental na área. Desta 
forma, são a partir desta observação que será explicitado os principais problemas ambientais gerados 
pela extração irregular de areia, e apresentar algumas possibilidades de reestruturação ambiental local 
via técnicas salutares ao ambiente. 

 
3.4. EXPLORAÇÃO DE MINERAL DE AREIA  

 
A areia é um bem altamente utilizado pela construção civil, sua demanda ocorre principalmente 

nas sedes dos municípios, sendo extraída nas proximidades das cidades, haja vista que seu valor 
comercial é muito baixo, o que conseqüentemente não favorece o transporte desse minério a longas 
distâncias. 

O Centro Pesquisas de Recursos Minerais (CPRM) mapeou cerca de 150 depósitos de areia 
somente nos arredores de Manaus, o que corresponde a 4.000 ha superficiais, 80.000.000 m³ de areia 
(RIKER, 2006). 

Por causa dessa grande quantidade de depósitos na região surgem várias áreas com 
exploração clandestina e irregular, que por muitas vezes desobedecem à legislação ambiental e 
mineral. 

Somente na cidade de Manaus estima-se que o lucro gerado pela extração de areia renda 1,5 
milhões de metros cúbicos anuais. No comércio local o preço médio do metro cúbico da areia é R$ 
20,00 (dezembro/2005) (D’ANTONA, 2007). 

D’ Antona et al. (2007) denuncia que a exploração de jazidas de areia já revela algum cenário 
de conflito devido aos problemas ambientais que causam a atividade exploratória, bem como outras 
formas de uso e ocupação do solo. Pelo modo de ocorrência e por se tratar geralmente de recurso com 
baixo valor agregado, as matérias-primas minerais para construção civil, são normalmente lavradas a 
céu aberto (geralmente com maior expansão lateral do que profundidade), fato que ocorre no Areal do 
Senhor Adauto (BR-174), sendo necessário que as áreas de exploração estejam situadas próximas ao 
mercado consumidor e que, de modo a minimizar os custos de transporte. 

É por meio desta problemática que surgem alternativas para recuperação dessas áreas 
degradadas (MARCONDES FILHO et al, 2007), na qual podem ser empregados quatro tipos mais 
utilizados: 1) criação de tanques-redes para piscicultura; 2) pesca esportiva; 3) áreas de lazer (parques 
aquáticos, por exemplo); 4) aproveitamento imobiliário (construção de hotéis).  

De acordo com Marcondes Filho et al (2007) o uso futuro das cavas de areia está previsto no 
artigo 5°, XII, e no artigo 174 da Constituição Federal, que os municípios poderão propor a definição do 
uso futuro das áreas a serem recuperadas pelo empreendedor após a extração mineral. Isso comprova 
que a recuperação de áreas degradadas é em pleno vigor favorável, tanto no âmbito legislativo como 
ambiental.  
 Tais resoluções são respostas aos problemas ambientais que constantemente vem crescendo, 
principalmente ao longo das rodovias aqui explicitadas, as propostas apresentadas vem de forma 
racional e benéfica reestruturar “ecologicamente” áreas desestabilizadas. Tais empreendimentos 
trazem consigo benefícios em relação às áreas obsoletas (mineralogicamente), porém não se deve 
esquecer que também trazem outros tipos de problemas ambientais.  

A intencionalidade de propor estas alternativas é de apresentar a possibilidade de 
restabelecimento econômico e natural dessas áreas. Infelizmente ainda no estado do Amazonas não 

                                                                                                                                                                                              
 
8
 Camada endurecida no horizonte B dos Podzóis, na qual o material cimentante consiste de sesquióxidos 

iluviados (principalmente de ferro) e matéria orgânica (CURI et al., 1993).  



há aplicabilidade dessas ações, visto que ainda muitos areais (regulares e irregulares) encontram-se 
ativos, e em plena expansão horizontal causando desmatamento de árvores centenárias, o que agrava 
cada vez mais a degradação do ambiental. 

  
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 A caracterização realizada neste artigo demonstra que os depósitos arenosos da região 
Amazônica. Apesar das áreas apresentarem configurações morfológicas diferenciadas, pode-se afirmar 
que ambas surgiram recentemente (Cenozóico), e estão relacionadas aos processos de mudanças 
climáticas ocorridas no Terciário e Quaternário, transgressão e regressão marinha. Embora existam 
muitos estudos acerca da gênese dos depósitos arenosos, vale ressaltar que os processos de 
espodolização nas áreas de estudo relacionam-se com diversificados aspectos ambientais locais, tais 
como geologia e geomorfologia, que favorecem o aparecimento dessas formações. 

Na AM-010 percebeu-se nitidamente a transição de Latossolos para Espodossolos em uma 
vertente de 5 m. Análises realizadas in situ mostram progressiva evolução à jusante ao montante, no 
caso o Latossolo está no constante processo de lixiviação das partículas de silte e argila, restando 
areia, caracterizando a textura arenoso-siltoso em sua maioria. 
 O processo de espodolização ocorre na BR-174 é denominada de depósitos pedogenéticos, 
areias de terra firme. Estes depósitos encontram-se sob as florestas abertas da região. A espessura da 
camada areia pode chegar a 5 m de profundidade, na qual há variação da coloração do material 
arenoso, de esbranquiçado a escuro.  

Nas áreas há uma problemática relacionada à extração de areia de forma irregular, 
possivelmente sem análises técnicas de manejo de material mineralógico. Em muitos casos a extração 
da areia não alcança os cinco metros de profundidade, fazendo que haja franca expansão da área 
exploratória de areia. 

É via a estes problemas que surgem à possibilidade de alternativas de recuperação de futuras 
áreas degradadas, construção de reservatórios para piscicultura, construção de empreendimentos 
imobiliários são alguns exemplos que podem ser aplicados nessas futuras áreas. No estado do 
Amazonas ainda não há este tipo de recuperação de áreas de extração de areias, porque ainda muitos 
areais encontram-se em plena atividade, sejam eles regulares ou clandestinos.  

  Infelizmente ainda não há um estudo detalhado a respeito de areais clandestinos em todos os 
municípios amazonenses, somente no município de Manaus constatou-se 20 empresas licenciadas 
para fins extrativos de areia. A prefeitura da cidade de Manaus afirma que a extração ilegal de areia é 
infração ambiental gravíssima, prevista no artigo 138 do Código Ambiental do Município (Lei 605/2001) 
e a multa pode variar de R$ 15 mil a R$ 30 mil (SEMMAS, 2009). Mas a fiscalização ainda não eficaz 
devido aos poucos funcionários contratados para tal fim. 
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