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Resumo: Eixo Temático Geografia Física 

Este artigo é o resultado do trabalho de campo realizado na disciplina de Geomorfologia da 

Universidade Federal do Amazonas (UFAM), com o objetivo de observar na prática as teorias 

estudadas em sala de aula relacionada aos processos geomorfológicos de erosão e sedimentação 

que moldam a paisagem das margens do rio Solimões e, o quanto essa dinâmica interfere no modo 

de vida dos moradores de tais locais. O trabalho foi realizado no trecho do rio Solimões que vai de 

Manacapuru até o Careiro da Várzea, contudo, para este artigo é enfatizados somente a Costa do 

Arapapá pertencente ao Município de Manacapuru/AM, distante cerca de 50 km a sudoeste da 

cidade de Manaus. A metodologia utilizada, além de trabalho de campo, foi o levantamento de 

dados primários e secundários. Assim, além de observar na prática os processos geomorfológicos 

na área, foi também possível visualizar como o Amazônida ou Ribeirinho (como são chamadas as 

pessoas que habitam nestes locais), lidam com essa dinâmica, por meio de técnicas, para não 

perder a propriedade com as “terras caídas” como é conhecido regionalmente o processo de erosão 

lateral que atua nas margens do rio Solimões, ou para fazer uso das novas terras, também 

conhecidas como várzeas, que se formam em frente de suas propriedades, por conta da 

sedimentação, e dessa forma, mostrar a interação do homem com a natureza. Como objetivo geral 

é aprender e apreender a paisagem a dinâmica que envolve e desenvolve os processos da terra 

caída, e a deposição de sedimentos pelos transbordamentos nas grandes cheias, entender melhor 

as relações de domínio que o homem amazônida ou homem ribeirinho tem com o meio em que vive. 

E a partir destes processos esses moradores da beira dos rios, e das várzeas se adaptam a 

experiência adquirida no seu cotidiano.   
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Introdução 

 

A paisagem varia frequentemente devido às particularidades ambientais na bacia 

Amazônica, pois os processos fluviais adquirem características intensas responsáveis por grandes 

mudanças geomorfológicas que transformam continuamente, caracterizando esses ambientes pelo 

seu intenso dinamismo. Um aspecto importante e bastante peculiar do rio Solimões, são dinâmicas 

fluviais, erosiva e sedimentar, que afetam a estabilidade do hábitat. 

Certamente esse fator predominante, levou o homem, que a ocupa, a desenvolver 

estratégias adaptativas peculiares, ou seja, a busca de nova solução ou a reprodução daquelas já 

consagradas histórica e culturalmente, sendo necessária a interação do homem com a paisagem 

processo que segundo, Emílio Moram (1989) chama de adaptação reguladora: a biota e o homem 

amazônico desenvolveram os mais variados comportamentos adaptativos. 

Nesse sentido este trabalho teve como objetivo identificar na prática de campo os 

processos geomorfológicos de erosão e sedimentação que moldam a paisagem das margens do rio 

Solimões e, o quanto essa dinâmica interfere no modo de vida dos moradores de tais locais.   

O trabalho foi realizado no trecho do rio Solimões que vai de Manacapuru até o Careiro da 

Várzea, contudo, para este artigo é enfatizados somente a Costa do Arapapá pertencente ao 

Município de Manacapuru/AM, distante cerca de 50 km a sudoeste da cidade de Manaus. 

A paisagem nessas localidades (Figura 01) é diferenciada, onde se observa de um lado da 

margem do rio, deposição de sedimentar que são transportadas pelas águas na cheia e são 

formadas novas terras, as chamadas várzeas. E do outro lado da margem ocorre o processo de 

erosão (terras caídas) causada pelo impacto da correnteza dentre outros, que de acordo com 

Carvalho, (2006): 

As terras caídas resultam de processos complexo interdependente envolvendo a pressão 

hidráulica da água canalizada, pressão hidrostática na planície de inundação, 

composição do material das margens, fatores climáticos como vento e chuva, 

neotectônicos e mais recentemente fatores antropogênicos, como desmatamento das 

margens e ação de barcos e navios. Pela intensidade com que ocorre provoca sérios 

transtornos socioeconômicos aos moradores ribeirinhos como diminuição de 

propriedade, mudança de residência, perda de plantações, risca de morte de pessoas 

por desabamento, dificuldade de embarque e desembarque, dificuldade e risco para os 

afazeres domésticos como lavar roupa, reconstrução contínua das escadas no barranco, 

risco à navegação etc.  

 



  
Figura 01 - Perda de Propriedade por “Terras caídas” na Costa do Arapapá. Fonte: Mello, 2010 

 
Para Teixeira, (2009), a dinâmica fluvial por meio do grande fluxo de descarga e aporte de 

sedimentos tanto em suspensão quanto no arraste vai escavando o leito e trabalhando suas 

margens, modelando a paisagem através do ciclo erosão, transporte e deposição das margens 

convexas e erodindo nas côncavas. No período da vazante, o processo fica mais evidente 

decorrente da diminuição do fluxo rio, no qual ficam evidentes as feições. 

Os deslizamentos, escorregamentos e desmoronamentos de terra que ocorrem na Região 

Amazônica são numerosos e diversificados denominados regionalmente de “Terras-Caídas”. Seus 

tamanhos variam entre dezenas de metros, mas é comum atingirem quilômetros, principalmente nas 

margens do Rio Solimões-Amazonas e seus grandes afluentes, (Igreja e Franzinelli 2004). 

Todos os anos são lançados cerca de 71.190,80 m3 de solo para dentro do rio Amazonas. 

Terras que antes pertenciam aos moradores e eram utilizadas por atividades de subsistência 

temporária, comércio, residência, pasto e agricultura desapareceram por dentro do rio ou foram 

transportadas para outros locais (Campos, 2009). 

Portanto, as dinâmicas fluviais, erosiva e sedimentar, afetam a estabilidade do hábitat como 

exemplo, os deslocamentos da população que dependem dessas variações do nível do rio. 

Segundo Carvalho (2006), são inúmeras as comunidades que precisam ser deslocadas tanto para o 

interior da planície em função das terras caídas como para a margem do rio, quando estas são 

isoladas pelo crescimento de uma barra arenosa  

Outro elemento marcante na paisagem hidrográfica amazônica é a planície de inundação, 

conhecida regionalmente por várzea amazônica, forma extensas áreas baixas ao longo da calha do 

rio Solimões/Amazonas, perfazendo uma área estimada em 64.400 km, o correspondente a 1,5 % 

da Amazônia em território brasileiro (SOARES, 1989, apud Carvalho, 2006).  

É nessa unidade geomorfológica que a dinâmica fluvial se manifesta com maior intensidade, 

quer seja pela erosão ou deposição de sedimentos dentro do canal, como pelos efeitos dos 

transbordamentos periódicos, ou seja, durante as enchentes e cheias, darem-se o processo de 



deposição ocorrendo o surgimento de novas terras. Para Suguio e Bigarella, (1990), de acordo com 

o modo de formação e a natureza desses depósitos, existem dois tipos fundamentais de formas, 

dependendo do tipo de acreção ser “lateral ou vertical”. Dos processos de acreção lateral da carga 

do leito resultam as barras de meandros, de canais e as ilhas. Os depósitos de acreção lateral são 

comuns a todas as planícies de inundação. A deposição ocorre, evidentemente, durante períodos 

de cheias; ao transbordar as águas têm a sua velocidade bruscamente diminuída, provocando a 

deposição da fração mais grosseira de sua carga suspensa  imediatamente às margens do canal 

constituindo os depósitos de diques naturais(“natural levees”), que flanqueiam os canais. A fração 

mais fina constituindo a carga em suspensão é espalhada pela planície de inundação, originando os 

depósitos de planícies de inundação ou de várzea (“flood plain deposits”). 

A intensidade (velocidade), maior do fluxo fluvial situa-se, geralmente, nas proximidades da 

margem côncava do canal, justamente onde o processo de erosão tende a ser mais acentuado. Na 

margem oposta, a margem convexa do canal fluvial, a velocidade do fluxo é reduzida, ocorrendo o 

processo de sedimentação. Esse ambiente novo (Figura 01 e 02), ou o surgimento de novas terras 

tem sido aproveitado, pelos ribeirinhos para o plantio de diversas culturas, as de ciclo curto, como 

alface, cebolinha, jerimum entre outros. Neste contexto, Cruz (2009) considera que, 

O processo de deposição de sedimentos, trazido pelo rio durante as enchentes/cheias, 

foram intensas, fazendo surgir nas ultimas décadas (cerca de 30 anos), novas terras 

(praias).  [...] Essas novas terras que surgem são delimitadas, não cercadas e utilizadas 

pelos camponeses ribeirinhos, principalmente, para o plantio de culturas de ciclo curto 

conforme a propriedade/posse de cada morador da restinga antiga. 

 

 

Figura 02 - Área de Várzea na margem do rio Solimões, na costa do Arapapá. Fonte: Mello, 2010    

 



 

Figura 03 - Fig. 05. Plantação de ciclo curto em área de várzea. Fonte: Carvalho, 2010 
 

No rio Solimões/Amazonas tais transformações no canal e na margem impõem às 

populações locais inúmeros desafios que muitas vezes se configuram em consequências danosas, 

como por exemplo, a perda das moradias decorrentes das terras caídas, e, portanto a dimensão dos 

efeitos que esses processos causam na paisagem, chama a atenção, referentes às necessidades 

enfrentadas pelos ribeirinhos em encontrar alternativas para conviver com tal realidade. 

Conhecedores desses processos os ribeirinhos, se apressam em tomar providências para 

evitar perdas maiores. No entanto, nem sempre isso é possível e quando acontecem, as perdas 

materiais são inevitáveis, pois o ribeirinho que constrói sua casa próxima da margem está 

frequentemente ameaçado pelas terras caídas e tendo que mudar de lugar com freqüência (Figura 

04).  

   



  

Figura 04 – Moradia sendo empurrada por ribeirinhos para o interior da propriedade em função do 

intenso processo de erosão fluvial. Fonte: Arquivo da Família Souza reproduzido por Mello, 2010.     

 

Diante do exposto o Sr Lucio Souza, morador da comunidade de São Raimundo, na Costa 

do Arapapá relata que a partir da década de 70, 80 e 90, houve um intenso processo de erosão 

fluvial denominada localmente de “terras caídas”, arrastou para o rio as propriedades situadas 

nessa Costa, sendo necessário o recuo das moradias para o interior da propriedade. Assim, com a 

perda da propriedade, ou parte dela, moradores ribeirinhos tiveram que introduzir novas culturas e 

aprender a trabalhar com elas para continuar produzindo suas vidas nessa localidade no rio 

Solimões, dando continuidade ao relato do Sr. Lucio, 43 anos: 

nasci e cresci na margem desse rio, tive a sorte de nascer numa família, e que meu pai 

ensinou a contemplar e compreender esse ecossistema tão dinâmico que a gente tem 

aqui. A várzea é um local que está em transformação, tem sempre alguma coisa 

mudando, e, pra conviver, e interagir a gente tem que ter sensibilidade e discernimento. 

A gente aprende a viver com isso, sobre as terras caídas, é comum ver esse tipo de 

fenômeno aqui, a gente olha e vê a trinca (rachadura) no barranco e pensa será que isso 

tudo vai descer? E descia de uma forma que as árvores grandes de 40 a50 metros iam 

embora, e quando acontecia, um pedaço da nossa história ia junto e, você têm que se 

readaptar a isso. [..]Meu pai disse ,meu filho a gente tem que fazer alguma coisa, porque 

essa situação é muito ingrata. Foi quando ele teve a ideia de carregar a casa inteira, e ai 

mobilizou toda a comunidade, então ficou mais fácil, ao invés de destruir toda a casa pra 

construir depois. 

 

Percebendo a dificuldade dos ribeirinhos em proceder ao recuo de suas moradias para o 

interior da propriedade, devido as intensas perdas de terras, o Sr. Altacir Souza mentor intelectual 

da técnica, conhecido na Várzea de Manacapuru, como o Sr. Tatá, desenvolveu uma nova forma  

de transportar a casa  sem precisar desmancha-la e carregar nas costas como era realizado até 

então . 



Primeiramente ele criou uma estrutura de madeira suspensa na qual a casa pudesse 

deslizar em cima de vigas como se fossem trilhos. Para facilitar a locomoção da casa no momento 

de serem empurrados, eles (os ribeirinhos) passam sabão derretido nas vigas de madeira para que 

a casa possa deslizar sobre elas. Esse trabalho era realizado por mutirão, todos os ribeirinhos da 

comunidade e adjacências participavam, segundo o Sr. Lucio,era uma atividade interessante, 

porque unia o pessoal e levavam aproximadamente quinze dias nesse processo de recuo e 

instalação da casa.  

 
 

 Material e Método 
 
 

Área de Estudo 

A Costa do Arapapá (figura 05) situada à margem esquerda do rio Amazonas nas 

coordenadas geográficas 03º 16' 52.8'' S / 060º 21' 58.8'' W Fig. (01) e pertence ao Município de 

Manacapuru/AM, distante cerca de 50 km a sudoeste da cidade de Manaus.  

 

Figura 05 - Localização da Costa do Arapapá. Org. Carvalho/2012 

  



Este artigo é resultado de trabalho de campo realizado com os acadêmicos de geografia da 

Universidade Federal do Amazonas (UFAM) com o objetivo de identificar na prática os processos 

fluviais de erosão e sedimentação na costa do Arapapá no rio Solimões-AM. E compreender a 

realidade vivida pela população ribeirinha e sua forma de experienciar o lugar refletido no seu modo 

de vida. 

Na metodologia adotada foram desenvolvidos em duas etapas sendo a primeira; 

levantamento bibliográfico geral regional e local e dados secundários por meio de bibliografias 

obtidas em artigos científicos, livros e dissertações, a segunda; constitui- de técnicas utilizadas no 

levantamento de campo incluíram: anotações diretas, GPS (GRAMIM12) e máquina digital Canon 

Power Shot S3 IS para registro das paisagens fluviais decorrentes da erosão (terras caídas) e 

sedimentação (várzea) e dessa forma foi possível contextualizar os processos geomorfológicos que 

atuam no rio Solimões. 

 

Resultados e Discussões  

As terras caídas e formação de praias, termos correspondentes à erosão lateral (terras 

caídas) e deposição fluvial (terras novas ou várzeas), são atribuídos sabiamente à ação do grande 

rio Solimões, por vezes explicados através do imaginário do homem amazônida, evidenciando um 

saber pautado na relação que possuem com o rio, suas crenças e valores.  

O conhecimento tradicional que o homem amazônida traz consigo ajudam-no a entender os 

fenômenos como as terras caídas, enchente e vazante, “a natureza ensina a gente a viver” palavras 

do (Sr. Lucio Souza), diante de tamanho desafio de encontrar alternativas para a sobrevivência, 

quando a água leva a sua casa ,sua terra e, também a sua plantação.  

O conhecimento empírico, adquirido através das experiências cotidianas sobre a dinâmica 

Amazônica é eficiente e por milhares de anos e, possibilitou a subsistência de uma densa 

população que buscam soluções que permite sua permanência nessas áreas, como exemplo a 

técnica que permite mover as suas casas antes que as “terras caídas” as levem. 

O ribeirinho se considera dono de sua terra, no entanto, para a natureza ele não passa de 

um inquilino efêmero, pois quem decide o tempo de sua moradia é o rio, por meio do fenômeno 

natural de erosão de margem. Ademais, verifica-se claramente na realidade uma relação íntima 

entre o rio e o homem. 

 
 
 

Conclusão  



 

 O modo de vida nas margens dos rios amazônicos é complexo, uma vez que há constante 

modificação da paisagem, fazendo com que seus moradores se habituem a essas modificações. A 

realidade vivida pelo amazônida nos possibilitou a identificação da existência de uma organização 

espacial e sua forma de experienciar o lugar em que vive e, apresentam elementos específicos 

refletindo no seu modo de vida, em outras palavras, possuem características tradicionais da lida 

com os processos dinâmicos do rio Solimões, geralmente as técnicas utilizadas por eles foram 

adquiridas de práticas de seus antepassados. Portanto, a comunidade em si, apresenta uma série 

de especificidades, onde o ambiente de erosão, de várzea e o homem se complementam e podem 

ser caracterizada pela singularidade; dependência e mutualidade com o ambiente e seus 

fenômenos que destroem e reconstroem a arquitetura da natureza. 

Nesse sentido, retratar a dinâmica fluvial do rio Solimões e seus impactos negativos ou 

positivos no modo de vida do homem amazônida é aprender e apreender como ele de forma 

paciente acompanha esses processos geomorfológicos que configuram essas margens em 

harmonia durante toda a sua vida.  
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