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RESUMO 

 

A cidade de Manaus no estado do Amazonas (Brasil) nos últimos 50 anos tem sofrido um processo 

de intensa expansão de sua área urbana, o que se deve ao fluxo migratório originado pela 

implantação da Zona Franca e do Distrito Industrial em 1967. Em 2012 Manaus contava com 

1.861.838 habitantes (IBGE, 2012) numa área de 451,56 Km², correspondendo a uma densidade de 

4.123 hab./km².  A necessidade de moradias em ocupações sem muito planejamento territorial vem 

provocando um aumento no número de incisões erosivas em parte da cidade e, tendo como 

consequência uma elevação no número de áreas de risco. Para tentar entender a evolução da 

paisagem local, pesquisou-se as características da antropização em seus aspectos endógenos e 

exógenos utilizando-se, principalmente, imagens de satélite e aéreas e dados geológicos de campo, 

correlacionando as informações interpretadas com o desenvolvimento das feições erosivas 

encontradas em duas áreas de estudos: bairro Jorge Teixeira e Cidade Nova. A metodologia 

aplicada consistiu no levantamento bibliográfico; análises de mapas-base; imagens de satélite e 

fotografias aéreas; investigação de campo com descrição de perfis. Sondagens a trado foram 

executadas para análise tátil visual e coleta de amostras para análises físico-químicas. Os dados 

granulométricos, com cálculos de coeficiente de curvatura, grau de uniformidade e dos ensaios de 

limites de consistência,  numa área de estudo, indicaram boa resistência à erosão, porém, nesse local 

distinguem-se grandes feições erosivas.  Já em outra  área decorre uma menor influência antrópica, 

onde, análises indicaram boa resistência à erosão das camadas subsuperficiais. Em um horizonte 

abaixo da superfície, a erodibilidade do material avoluma-se, dando margem a se observar feições 

erosivas. Concluiu-se que para os locais estudados, os agentes endógenos e exógenos atuam de 

formas diferentes. Os principais responsáveis pela origem das voçorocas, na primeira área, são os 

agentes exógenos somados à antropização e falta de infraestrutura, já na segunda área os fatores 

endógenos, como as características litológicas dos horizontes, foram decisivos para indicar as 

camadas mais suscetíveis à erosão. 
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1. INTRODUÇÃO 

A cidade de Manaus, no estado do Amazonas (Brasil) tem sofrido um processo de intensa 

expansão de sua área urbana nos últimos 50 anos, o que se deve principalmente ao fluxo migratório 

originado pela implantação da Zona Franca e do Distrito Industrial de Manaus em 1967. 

Em 1970 Manaus tinha uma área urbanizada de 25,32 Km², que eram ocupados por 311.622 

habitantes, numa densidade de 12,3 hab./km². Em 1991, a cidade já ocupava 300 Km², com uma 

população de impressionantes 1.010.558 habitantes e densidade populacional 3.368 hab./km² 

(IMPLAN / CPRM, 1996). No censo de 2000, Manaus tinha uma população de 1.405.835 

habitantes (IBGE, 2000) ocupando aproximadamente 440 Km², isso significa 3.195 hab./km². No 

ultimo censo feito pelo IBGE (2012) a população chegou a marca de 1.861.838 habitantes ocupando 

uma área de 451,56 Km², isso corresponde a uma densidade de 4.123 hab./km². 

De acordo com Santos Júnior (2000), esta expansão acelerada associada à crise econômica 

instalada no final da década de 80, que gerou a diminuição de empregos nas indústrias da Zona 



Franca, vem ocasionando a ocupação de áreas inadequadas a esse fim, tais como: planícies de 

inundação, leitos de igarapés e encostas declivosas.  

Os processos erosivos dependem de fatores externos, como cobertura do solo, declividade 

do terreno e clima, e de fatores internos, como tipo de solo, estrutura e umidade. Estas são 

características geralmente naturais, no entanto, a intervenção antrópica de modo inapropriado, 

alterando o estado do solo e do escoamento superficial, talvez seja o elemento mais importante para 

mudanças na paisagem (CARVALHO et. al., 2006). 

A erosividade da chuva e a erodibilidade do solo são dois importantes fatores físicos que 

afetam a magnitude da erosão do solo. A determinação da erodibilidade dos solos por meio de 

ensaios geotécnicos tem sido uma ferramenta importante para identificar, entender e até mesmo 

propor soluções quando do surgimento de processos erosivos. 

Algumas características internas para ocorrência dessas feições erosivas podem ser 

identificadas através das propriedades físicas, químicas e mineralógicas do manto intempérico e dos 

solos encontrados no município de Manaus. Já as características externas como o regime 

pluviométrico, a inclinação e comprimento da encosta, o tipo de ocupação, o desmatamento e 

cobertura vegetal também interferem sobre o equilíbrio natural. 

Como as camadas ou horizontes são lateralmente e verticalmente heterogêneo podem gerar 

diferentes processos de instabilidade. A partir dessas ideias visualiza-se a importância de estudos 

geológicos e geotécnicos no entendimento dos processos das erosões das encostas, como ocorrem e 

quais as suas consequências.  

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 2.1. Seleção e localização das áreas de estudo: 

 Foram selecionadas duas áreas na cidade de Manaus para o estudo, em bairros diferentes e 

onde há fenômenos e processos de erosão. As duas áreas distam cerca de 6 km uma da outra (Fig 1). 

 

 
Figura 1 – Localização das áreas de estudo na cidade de Manaus. Fonte: Autor. 

2.2. Etapas de Campo 

2.2.1. Mapeamento das feições erosivas 

Foram realizadas quatro etapas de campo, que consistiu em visitas aos locais de realização 

da pesquisa, com o intuito de fotografar, georreferenciar e descrever as feições erosivas e 



movimentos de massas que ocorrem com a ampliação lateral das voçorocas. Também foram 

realizadas avaliações do tipo de ocupação, do meio físico e do uso dos solos, visando o 

entendimento dos fenômenos de erosão. 

 

2.2.2. Sondagem à trado e coleta de amostras  

Foram executadas duas sondagens a trado com profundidade de 10 metros cada, gerando 

assim os perfis de sondagens com coleta das amostras. As sondagens a trado seguiram as normas da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) NBR 09603/86. Inicialmente, o material 

retirado foi colocado sobre uma lona, para evitar o contato com o solo superficial do local e, de 

maneira que ficasse agrupado segundo a profundidade, de metro em metro, ou pelo tipo de material 

retirado do furo, quando houve mudança do mesmo, foi identificado às profundidades de início e 

término de cada material, para uma melhor descrição do perfil de sondagem. 

 

2.3. Ensaios laboratoriais 

Os ensaios executados em laboratório serviram para identificar algumas propriedades físicas 

e mineralógicas das amostras coletadas em campo. As propriedades identificadas serviram para 

correlacionar com os processos de erosão em cada área estudada. 

As propriedades físicas apresentaram-se vinculadas à erodibilidade dos solos. Dentre elas, as 

que mais se correlacionam à capacidade de resistência a erosão de um solo foram a plasticidade e a 

granulometria (AVILA, 2009). 

As análises físicas executadas foram: análise da textura através da granulometria composta 

por peneiramento e a laser; comportamento mecânico através dos Limites de Consistência 

(Atterberg), composta por limite de liquidez, plasticidade e índice de plasticidade. A identificação 

das fases minerais foi feita pelo método de difratometria de raios-X. 

 

3. ASPECTOS SOBRE O MEIO FÍSICO NA ÁREA DE ESTUDO 

3.1. Aspectos Geológicos 

Geologicamente a zona urbana de Manaus está implantada sobre a Formação Alter do Chão 

que foi primeiramente definida por Kistler (1954, apud DAEMON, 1975) como sendo composta de 

arenitos avermelhados, argilitos, conglomerados e brechas intraformacionais, tradicionalmente 

atribuídos a sistemas fluvial e lacustre/deltaico. O intemperismo sobre essas rochas geraram um 

manto de alteração e lateritização das mesmas, resultando em horizontes de solo argilo-siltoso, 

mosqueado e saprolitico com perfis bem desenvolvidos, além de uma camada de crosta lateritica de 

espessura e concreções variáveis. 

Esta formação caracteriza-se, então, por rochas friáveis, pouco coesas, intercaladas por 

rochas mais endurecidas e restritas aos níveis de ocorrência do “Arenito Manaus” e de crostas 

lateríticas e/ou “linhas-de-pedra” que são responsáveis pela preservação tabular do relevo (SILVA, 

2005). 

A partir de informações de subsuperfície (dados sísmicos e perfis elétricos), aliadas a 

informações sedimentológicas e palinológicas, foram reconhecidas duas sucessões sedimentares na 

Formação Alter do Chão (DINO et al. 1999): sequência 1 (inferior), caracterizada por influxo de 

terrígenos associados a um sistema fluvial meandrante que evolui para um sistema anastomosado, 

com retrabalhamento eólico, de idade neoaptiana/eoalbiana e; sequência 2 (superior), composta de 

ciclos progradacionais flúvio-deltáicos-lacustre, de idade cenomaniana. Essa sequência contém 

arenitos avermelhados com icnofósseis e estruturas pedogenéticas (peds, slickensides), atribuídas a 

silcretes (NOGUEIRA et al. 1999). 

Estudos geoquímicos realizados na Formação Alter do Chão, nas camadas de arenitos 

vermelhos, indicaram que houve variações de rocha fonte e mudança na seleção granulométrica 

durante o transporte, deposição e pedogênese pós-deposicional. Estas variações ocorreram em 

paleoambiente de planícies abandonadas e rios entrelaçados sob condições de clima seco com 

tendência a úmido no Cretáceo na bacia do Amazonas (HORBE et al. 2006). 



O contato entre a Formação Alter do Chão e as unidades paleozoicas é representado por uma 

expressiva discordância erosiva . Na borda norte da bacia, próximo a Manaus, foram caracterizadas, 

em seções sísmicas, feições evidentes de corte e preenchimento de canais na base dessa formação 

(COSTA,  2002). Nesta mesma região, um sistema deltaico, dominado por onda e com influência 

marinha, tem sido proposto para os depósitos da Formação Alter do Chão (ROSSETTI & NETTO, 

2006). 

 

3.2. Aspectos Pedogenét icos 

As unidades pedológicas da área consistem de latossolos amarelados, argilosos a argilo-

arenosos, argissolos arenosos a arenoargilosos amarelados e as areias brancas (espodossolos) 

(RADAMBRASIL, 1978). 

A origem para esse horizonte argilo-arenoso, encontrada em Manaus, ainda é controversa, 

alguns autores consideram-na uma unidade sedimentar do período Paleógeno em que o ambiente 

era semiárido (KOTSCHOUBEY, 1984; KOTSCHOUBEY & TRUCKENBRODT, 1981; 

TRUCKENBRODT & KOTSCHOUBEY, 1981; TRUCKENBRODT et al. 1982). Já Sombroek 

(1996) considera esta unidade como sendo de origem lacustre no Paleógeno. Outra linha de 

pensamento define esta unidade como sendo “um horizonte argiloso derivado de alterações “in situ” 

de sedimentos da Formação Alter do Chão (IRION, 1984; apud. FERNANDES FILHO, 1997). 

Costa (1991) e Horbe & Costa (1994), consideram que este pacote argilo-arenoso seja resultado do 

intemperismo de crostas lateríticas ferruginosas e aluminosas. 

Os lateritos são encontrados por toda região Amazônica, são classificados segundo Costa 

(1991) pelo seu grau de evolução em: imaturos e maturos e por sua natureza em: autóctone ou 

alóctone. 

Lateritos imaturos formam o relevo jovem e estão distribuídos por toda região Amazônica, 

os perfis de tais lateritos tem baixo grau de evolução, com presença de horizonte ferruginoso 

concrecionário (COSTA, 1991).  

Lateritos maturos restringem-se à algumas regiões especificas, compõem o relevo mais 

elevado, sob forma de platôs ou morros, são evoluídos, com maior complexidade de horizontes, 

texturas, estruturas, mineralogia , feições químicas e minerais associados (COSTA, 1991). 

Segundo  este mesmo autor a classificação quanto à natureza é feita com base na sucessão 

dos horizontes e nas respectivas texturas e estruturas. Lateritos alóctones são conhecidos na região 

pela linha de pedra e paleopavimentos, são mais restritos que os alóctones, lateritos imaturos 

normalmente são alóctones.  

A lateritização das rochas da Formação Alter do Chão propiciou o desenvolvimento de 

perfis imaturos (COSTA, 1991, HORBE et al. 2001), que se apresentam truncados e constituídos, 

de baixo para cima, pelos horizontes saprolítico, mosqueado e solo, com presença local de linhas de 

pedra (HORBE et. al 2006). A crosta ferruginosa, quando presente, é restrita, em consequência de 

intensa desferrificação da área. Apesar de incompletos, os perfis são bem desenvolvidos, com 

espessura superior a 3 m, os menos espessos situados em áreas onde houve truncamento mais 

profundo (HORBE et al. 2003). 

Segundo Fernandes Filho et al. (1997), a região de Manaus apresenta perfis de natureza 

laterítica dos tipos imaturos autóctones e alóctones, desenvolvido sobre sedimentos da Formação 

Alter do Chão. Sendo estruturado, da base para o topo, pelos horizontes: transicional, argiloso, 

ferruginoso, esferolítico e solo (latossolo), para o perfil do tipo autóctone. O perfil alóctone 

apresenta a formação da linha de pedra que pode estar truncando o horizonte mosqueado ou 

argiloso. 

 

3.3. Aspectos do Clima 

Segundo a classificação climática de Köppen (1948), Manaus pertence ao grupo A, que 

indica clima tropical e que está subdividido em: Af - Clima tropical úmido ou superúmido; Am - 

Clima tropical úmido ou subúmido; Aw - Clima tropical, com inverno seco; As – Clima tropical 

quente e úmido, com estação seca no verão. 



Segundo dados obtidos pelo pluviômetro da CPRM para os últimos 14 anos a média de 

precipitação anual é de 2.368,9 mm sendo o período de maior precipitação de Dezembro a Maio, 

tendo Abril como o mês que mais chuvoso e os meses de Julho e Agosto com o menor índice de 

chuvas. 

A temperatura média registrada em Manaus, normalmente, é superior a 26ºC sendo a 

temperatura máxima absoluta em torno de 38ºC, a mínima já registrada ficou perto dos 16ºC 

(NIMER, 1989), sendo os meses de Agosto e Setembro os mais quentes. A umidade relativa do ar 

(média anual) fica em torno de 83% (INMET, 2014). As maiores umidades relativas foram 

observadas nos meses de janeiro a maio (média de 87%) e as menores nos meses de agosto e 

setembro com 76% (AGUIAR, 1995). 

3.4. Aspectos do Relevo 

Dentro do quadro geomorfológico da cidade de Manaus está inserida a rede de drenagem 

representada por diversos cursos fluviais, dentre os quais se destacam as bacias hidrográficas do 

Mindu, Bindá, Passarinho e Quarenta (COSTA et al, 2008) 

Para Ross (2000), o município de Manaus está inserido no Planalto da Amazônia Oriental, 

que apresenta intensa atuação de processos erosivos, em contato com a depressão da Amazônia 

Ocidental a oeste e com a planície do Rio Amazonas a sul. 

As cotas máximas desse relevo não ultrapassam os 120 metros e é classificado como 

interflúvio tabular, cortado por uma rede de canais. Essa superfície tabular serve como elemento de 

armazenamento da água da chuva. Uma vez excedida a capacidade de armazenamento e infiltração, 

forma-se um fluxo que segue em direção à encosta, escavando-a e causando o recuo da mesma e as 

feições erosivas, até chegar aos canais, levando os materiais retirado da encosta e assoreando o 

mesmo (VIEIRA, 2008). 

A zona urbana de Manaus apresenta como principal característica os interflúvios tabulares 

(platôs) os quais terminam em encostas côncavas, convexas a retilíneas. Ocorre uma diferenciação 

entre as zonas administrativas, no que se refere à declividade, forma e comprimento das encostas e 

da extensão desses platôs. A zona Leste, onde se encontra a 1ª área de estudo, se destaca pela 

existência de platôs que terminam em encostas de grande declividade, curtas e com predominância 

da forma convexa. A zona Norte, onde está localizada a 2ª área de estudo, tem encostas variando 

entre côncavas a convexas, declividade variando de grande a baixa e com extensões também 

variadas (VIEIRA, 2008). 

 

4. RESULTADOS 

4.1. Descrição e análise dos perfis a trado 

Ao todo foram coletadas 21 amostras, sendo 10 na sondagem ST1, locada na 1ª área e 11 na 

sondagem ST2, locada na 2ª área de estudo, gerando para cada furo, um perfil litológico de 

sondagem. 

Analisando os dois perfis observaram-se certas semelhanças nos primeiros metros, composto 

pelo solo de cobertura (latossolo) e camada lateritica com concreções e nódulos em meio a matriz 

argilosa. Nas duas sondagens, o latossolo desenvolveu-se in situ pela alteração ou desferruginação 

do horizonte laterítico. 

No primeiro furo (ST1) sob a camada laterítica observa-se um horizonte mosqueado que 

chega até a profundidade de 8,20 metros. De 8,20 a 9,20 metros temos uma camada argilosa de cor 

pálida, abaixo de 9,20 metros de profundidade visualizam-se algumas concreções e nódulos 

lateriticos dispersos em meio a uma matriz amarela escura.  Esta ultima camada pode ser comparada 

com a linha de pedras descrita na literatura, essa descrição pode ser comparado com o perfil imaturo 

alóctone descrito por Fernandes Filho et al. (1997). 

Já para o segundo furo de sondagem (ST2) tem-se uma semelhança com o perfil laterítico 

imaturo autóctone de Costa (1991).  O latossolo encontra-se em superfície com 2,2 metros de 

espessura,  e sob um horizonte ferruginoso (lateritico) e após um horizonte argiloso mosqueado 



caulinítico e arenoso que vai esbranquecendo com a profundidade.  Já no horizonte pálido ou 

transicional a 5,80 metros de profundidade o perfil encontra-se mais arenoso e, no último metro a 

areia é mais abundante que a argila e silte  com pequenos clastos de caulim endurecido  e quartzo.  

 

4.2. Análises físicas granulométricas 

Foram analisadas as curvas de acumulação granulométrica conjunta e posteriormente feita à 

classificação nos diagramas triangulares de Folk (1954), usando as porcentagens acumuladas em 

cada faixa granulométrica: argila, silte, areia e grânulos. Esses resultados de curvas acumulativas e 

diagramas foram obtidos com a junção dos dados a laser e peneiramento no programa Gradstat 

versão 8.0. 

Posteriormente foram calculados os graus de uniformidade (U) e os coeficientes de 

curvatura (CC), e os resultados estão expostos nas tabelas 1 e 2. 

Na tabela 1, contendo amostras da sondagem ST1, observa-se que todas as amostras são 

bem graduadas com o resultado do coeficiente de curvatura entre 1 e 3, significando que há uma 

distribuição proporcional dos tamanhos das partículas, onde os espaços entre as partículas maiores 

são ocupados por partículas de menor tamanho. 

Ainda na tabela 1, as amostras EA-01 C e D do horizonte superior e as amostras F, G e H 

que representam o horizonte argiloso mosqueado tem um grau de uniformidade (U) médio, 

indicando uma curva mais ortogonal e consequentemente uma uniformidade maior que no restante 

do perfil, que tem o grau de uniformidade (U) superior a 15 sugerindo falta de uniformidade, 

indicando, segundo Fácio (1991), uma baixa erodibilidade.  

 

Tabela 1 – Grau de uniformidade e coeficiente de curvatura, para amostras da sondagem ST1. 
Amostras D10 D60 D30 U CC 

EA-01 A  3,718 56,12 17,378 15,094 1,447 

EA-01 B 3,951 62,35 22,908 15,781 2,130 

EA-01 C 5,951 81,76 30,086 13,739 1,860 

EA-01 D 7,897 118,02 39,72 14,945 1,693 

EA-01 E 7,97 205,87 53,17 25,831 1,723 

EA-01 F 6,265 79,432 31,96 12,679 2,053 

EA-01 G 7,269 81,68 34,1 11,237 1,958 

EA-01 H 6,067 76,11 29,76 12,545 1,918 

EA-01 I 5,132 104,48 39,18 20,359 2,863 

EA-01 J 7,905 140,89 49,97 17,823 2,242 

 

Os dados da tabela 2, mostra que todas as amostras são desuniformes, isto é o grau de 

uniformidade (U) com valores acima de 15, indicando uma curva com baixo ângulo no gráfico 

semi-logarítmico, então quanto maior o valor do grau de uniformidade (U), maior é a distribuição 

granulométrica do material, assim aumentando a possibilidade de haver um hiato granulométrico na 

amostra. Destaque para a amostra EA-02 K muito desuniforme (U=135,5), que segundo Fácio 

(1991) solos com grau de uniformidade maior que 15 tem baixa erodibilidade. 

As amostras EA-02 A, B, C, D, E e G apresentam um coeficiente de curvatura (CC) entre 1 

e 3, inferindo que esses materiais são bem graduados, ou seja sugerem uma distribuição 

proporcional no tamanho das partículas (Tabela 2), sendo menos  erodível. 

Já nas amostras EA-02 H, I, J e K o coeficiente de curvatura (CC) está abaixo de 1, 

mostrando assim que são mal graduados, isto é apresentam irregularidades na distribuição do 

tamanho das partículas, o que pode indicar uma maior porosidade e permeabilidade do material e 

assim maior susceptibilidade a erosão, a partir de 6,5 metros de profundidade. 

 

 

 



Tabela 2 – Grau de uniformidade e coeficiente de curvatura, para amostras da sondagem ST2. 
Amostras D10 D60 D30 U CC 

EA-02 A  3,758 60,255 20,35 16,034 1,829 

EA-02 B 3,331 60,057 20,27 18,030 2,054 

EA-02 C 3,731 138,038 26,302 36,998 1,343 

EA-02 D 2,785 61,73 20,78 22,165 2,512 

EA-02 E 2,194 64,21 19,952 29,266 2,826 

EA-02 F 3,512 81,76 29,92 23,280 3,118 

EA-02 G 2,288 103,62 23,18 45,288 2,266 

EA-02 H 2,283 119,37 13,185 52,286 0,638 

EA-02 I 1,586 32,35 3,68 20,397 0,264 

EA-02 J 1,754 79,56 4,367 45,359 0,137 

EA-02 K 2,061 279,26 10,09 135,497 0,177 

 

Analisando os dados do primeiro furo de sondagem plotados no diagrama triangular (figura 

2) observa-se que as amostras estão agrupadas em três zonas, duas dessas concentram-se no campo 

do silte arenoso e, a terceira no campo da areia siltosa, sempre com baixa porcentagem de argila. 

A primeira camada, latossolo, representada pelas amostras EA-01 A, B e C é classificada 

como silte arenosa. O horizonte mosqueado, representado pelas amostras EA-01 F, G e H também é 

classificada como silte arenosa, entretanto com maior porcentagem de areia que as amostras A e B. 

As camadas EA-01 D e I são classificadas como areia siltosa e, a amostra EA-01 D como areia 

lamosa com vestígios de cascalho isso se deve a proximidade dessa com o horizonte laterítico 

representado pela amostra EA-01 E.  

A camada lateritizada (horizonte ferruginoso) e a camada com nódulos lateriticos (linha de 

pedra), representadas pelas amostras EA-01 E e J foram classificadas como Areia lamo cascalhenta. 

 

 
Figura 2 – Diagrama de Folk (1954), com proporções de argila, silte e areia e a classificação das 

amostras do primeiro furo de sondagem. 

 

Observa-se que a grande maioria das amostras coletadas na segunda sondagem é classificada 

como silte srenosa excetuando-se a amostra EA-02 K que está no campo da areia siltosa (Figura 3). 

Cruzando uma reta pelos pontos das amostras EA-02 I, J e K se observa que há um aumento gradual 

na porcentagem de areia das amostras conforme aumenta a profundidade (Figura 3), corroborando 

com o que foi descrito em campo na sondagem. A amostra EA-02 C é classificada como lama 
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cascalhenta e as amostras EA-02 D e K foram classificadas com vestígios cascalho como lama 

arenosa e areia lamosa respectivamente. 

 
Figura 3 – Diagrama de Folk (1954), com proporções de argila,  silte e areia com a classificação das 

amostras, do segundo furo de sondagem. 

 

4.3. Parâmetros Geotécnicos  

A partir dos dados da tabela 3, observa-se um padrão para as amostras analisadas, com o LL 

entre 78% a 94% e LP entre 44% a 49%, com exceção da amostra EA-01J, que destoa das outras 

nesses parâmetros em 6,6% no LL e com diferença de quase 20% no LP. 

Demonstrando que para a amostra EA-01J e necessário 20% menos umidade que as outras 

para torna-la plástica e 6,5% menos umidade que as demais para liquefazê-la. Também mostra que 

essa tem menor capacidade de absorver água, assim como menor resistência ao cisalhamento, sendo 

então a camada mais susceptível aos processos de erosão superficial pela água (Tabela 3). 

Apesar do IP mostrar certa variabilidade, o valor está abaixo de 15% demonstrando que 

todas as amostras tem plasticidade alta (CAPUTO, 1998) e, portanto alta compressibilidade (Tabela 

3). Segundo estudos de Fácio (1991), solos com IP maior que 15 demonstram uma boa resistência à 

erosão, portanto baixa erodibilidade, o que também contraria o cenário visto em campo. 

Tabela 3 – Resultados das análises dos limites de consistência, para as amostras coletadas na 

sondagem a trado ST1. 
AMOSTRAS PROF. LL LP IP 

EA-01 A 0 a 1 87.00% 44.35% 42.65% 

EA-01 B 1 a 2 93.50% 48.68% 44.82% 

EA-01 C 2 a 3 80.00% 48.35% 31.65% 

EA-01 D 3,4 a 4 86.50% 48.34% 38.16% 

EA-01 E 4,5 a 4,8 91.20% 47.60% 43.60% 

EA-01 F 5 a 6 91.50% 47.34% 44.16% 

EA-01 G 6 a 7 89.20% 47.49% 41.71% 

EA-01 H 7 a 8 86.00% 47.66% 38.34% 

EA-01 I 8,2 a 9 78.00% 47.66% 30.34% 

EA-01 J 9.2 a 10 71.50% 26.70% 44.80% 

Analisando a Tabela 4 observa-se uma redução gradual de todos os parâmetros a partir da 

amostra EA-02D, logo abaixo do horizonte ferruginoso lateritico, a redução desses parâmetros que 

acompanham a profundidade. 
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Como já visto essa redução dos limites sugere um menor poder de compressibilidade, menor 

capacidade de absorção de água e menor resistência ao cisalhamento, com a diminuição da absorção 

de água o fluxo superficial aumenta assim aumentando o poder erosivo da água. 

Nas camadas a partir de 6,5 metros de profundidade, referente aos horizontes argiloso pálido 

ou transicional, representados pelas amostras EA-02 H, I, J e K (Tabela 4), o índice de plasticidade 

fica entre 6 e 15 indicando uma redução na resistência a erosão para média segundo estudos de 

Fácio (1991), esses dados corroboram com o que foi verificado em campo no mapeamento de risco, 

onde as feições erosivas são descritas nas camadas inferiores e também com os dados 

granulométricos que indicam redução no coeficiente de curvatura e aumento na quantidade de areia 

com a profundidade. 

Tabela 4 – Limites de consistência para as amostras coletadas na sondagem a trado ST2, da 

segunda área de estudo. 
AMOSTRAS PROF. LL LP IP 

EA-02 A 0 a 1 65.25% 35.83% 29.42% 

EA-02 B 1 a 2 79.60% 39.27% 40.33% 

EA-02 C 2,2 a 2,4 69.00% 37.54% 31.46% 

EA-02 D 2,6 a 3,1 74.85% 36.59% 38.26% 

EA-02 E 3.1 a 3.8 60.00% 32.53% 27.47% 

EA-02 F 3,8 a 5.8 51.80% 32.65% 19.15% 

EA-02 G 5,8 a 6,5 45.10% 28.51% 16.59% 

EA-02 H 6,5 a 7 35.75% 24.23% 11.52% 

EA-02 I 7 a 8 34.00% 23.61% 10.39% 

EA-02 J 8 a 9 31.50% 20.36% 11.14% 

EA-02 K 9 a 10 25.50% 16.91% 8.59% 

A carta de plasticidade elaborada cruza os valores dos limites de liquidez (LL) com os 

índices de plasticidade (IP). Esta carta está separada por furo de sondagem e os pontos plotados são 

as amostras coletadas. Como resultados indica classificação das amostras em alto ou baixo poder de 

ser comprimido (compressibilidade) e, quanto à textura argilosa ou silto-argilosa (Figuras 5 e 6). 

Observando o gráfico da Figura 5, que apresenta a carta de plasticidade com as amostras 

EA-01, do furo de sondagem ST1, percebe-se um isolamento do ponto EA-01J, sendo o único a 

ficar acima da linha A, o que determina uma textura argilosa, o restante dos pontos se aglomera 

abaixo da linha A no campo MH, indicando textura silto-argilosa, todas com alta compressibilidade 

(H). 

 
 

Figura 5 – Gráfico mostrando distribuição das amostras no ST1, na carta de plasticidade de Casagrande, 

1948. Na abcissa temos os valores de Limite de Liquidez e na ordenada os valores de Indice de Plasticidade 

(IP), dados retirados da Tabela 7. 
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O gráfico da Figura 6 representa muito bem os resultados da tabela 4, demonstrando a 

redução gradual dos parâmetros com o aumento da profundidade das amostras retiradas do segundo 

furo de sondagem (ST2) executado na segunda área de estudo.  

Retirando as três primeiras amostras, EA-02 A, B e C do gráfico fica fácil uma visualização 

desse padrão decrescente dos parâmetros das amostras EA-02 D até a EA-02 K, e interessante 

também observar que os pontos seguem a linha A, demonstrando uma textura composicional 

parecida em todo perfil, porém com redução da compressibilidade, da plasticidade, da absorção de 

água e da resistência ao cisalhamento. Sugerindo também que as camadas superiores são mais 

resistentes a erosão, isto é tem menor erodibilidade (Figura 6). 

 

 
Figura 6 – Gráfico mostra a distribuição das amostras (EA-02), do primeiro furo de sondagem (ST2), na 

carta de plasticidade de Casagrande, 1948. Na abcissa temos os valores de Limite de Liquidez e na ordenada 

os valores de Indice de Plasticidade (IP), dados retirados da Tabela 8.   

 

4.3.1. Análise Mineralógica  

A identificação das fases minerais nas amostras estudadas foi realizada por difratometria de 

raios X, método comum em estudos sobre perfis latéricos na região amazônica. Analisando os 

difratogramas gerados observou-se que o latossolo na ST1 é formado predominantemente por 

caulinita, além de quartzo, goethita e anatásio. Possivelmente este latossolo tem como gênese uma 

intemperização da crosta lateritica in situ, devido composições mineralógicas semelhantes com 

intenso processo de desferruginação. Este processo esta relacionado ao clima úmido da região e 

grande percolação de água, ocorrendo à desmantelamento da crosta à medida que esta é  alterada. 

Como os óxidos de ferro e alumínio em sua maior parte são dissolvidos, gerou-se como resíduo a 

matriz silto-argilosa caulinitica com pouco quartzo. 

 

No horizonte mosqueado, foram identificados os seguintes minerais: caulinita, quartzo, 

goethita e anatásio, aparentemente similar à primeira camada, porém com as reflexões do quartzo 

em maior intensidade, devido a maior quantidade, ou a uma melhor cristalização desse mineral, 

principalmente na camada EA-01 F. 

Nos últimos dois horizontes (ST1) (Figura 7), nota-se uma diferença mineralógica entre as 

camadas EA-01 I e J. Na camada I são identificados os mesmos minerais das camadas anteriores, 

porem com textura e cor diferenciada. Para a amostra EA-01 J, que foi coletada a partir da 

profundidade 9,2 metros, são identificados pela difração os minerais de gibbsita e hematita, nessa 

amostra ocorrem às concreções e nódulos vermelhos arroxeados (linha de pedra), descritos em 

campo durante a execução do perfil de sondagem. 
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Legenda: K=Caulinita; Gh=Goethita; Q=Quartzo; H=Hematita; Gb=Gibbsita; H=Hematita; A=Anatásio  

Figura 7 – Difratogramas das amostras EA-01 I e J, da sondagem ST1. 

 

Já para o latossolo do furo ST2 foram identificados a caulinita, que predomina em todo 

perfil, além de quartzo, goethita e anatásio. Assim como no primeiro furo essa camada parece ser 

formada a partir de alteração in situ da crosta lateritica subjacente, através da desferruginação. 

No difratograma do horizonte ferruginoso lateritico representado pela amostra EA-02C, 

foram identificados os minerais de illita, caulinita, gibbsita, goethita, anatásio, hematita e quartzo. 

Essa foi à amostra com maior numero de fases minerais.  

Nos difratogramas das amostras EA-02 D, E e F na figura 8 (horizonte argiloso mosqueado), 

foram identificados os seguintes minerais caulinita, quartzo, goethita, anatásio e gibbsita. Nos 

difratogramas das amostras EA-02 E e F foi mais fácil a identificação do quartzo, isso devido a 

melhor cristalização desse mineral o que gera refrações mais intensas para esse mineral.  

 

 
Legenda: K=Caulinita; Q=Quartzo; Gh=Goethita; Gb=Gibbsita. 

Figura 8 – Difratogramas das amostras EA-02 D, E e F, da sondagem ST2 na segunda área. 

 

5. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

O grau de uniformidade (U) pouco varia durante todo o perfil ST1, sendo o mais 

desuniforme a camada lateritica (EA-01 E), com U=25,83 e a camada mais uniforme a amostra EA-

01 G, um dos representantes do horizonte mosqueado, com U=11,24 mesmo assim essa é 

considerada medianamente uniforme. Isto demonstra que todos os solos e horizontes intempéricos 

do perfil ST1 tem uma grande variação quanto ao tamanho de grãos. O coeficiente de curvatura 

(CC) das amostras no furo (ST1) são bem graduadas, o que indicaria uma melhor distribuição e 

arranjo das particulas e consequentemente uma maior resistência a erosão, porém não condiz com o 

que é identificado no campo, aonde ocorrem varias voçorocas. 



Observa-se que nas amostras do perfil ST1, os parametros (LL e LP) pouco variaram, 

demonstrando um alto poder de compressibilidade e absorção de água. Ocorre que esse poder de 

absorção aumenta o peso das camadas, fazendo com que essas escorreguem ou solapem, 

principalmente nas laterais da voçoroca, quando estas estão sem a sustentação da base mais arenosa 

e friavél foi erodida. 

A mineralogia das camadas não interferem nos fatores desencadeadores da erosão, pois esta 

não varia muito e mesmo as camadas ferruginosas e com linha de pedra, que seriam mais resistentes 

por conter maior quantidade de minerais de ferro, não aparecem como uma superficie diferenciada 

ou resistente aos agentes erosivos. Segundo Fernandes Filho (1997) o horizonte argiloso pálido com 

a linha de pedra sugere que está área foi mais soerguida que as zona sul da cidade, pois essa 

estrutura comumente aparece no horizonte mosqueado. 

Observa-se através da identificação das fases minerais uma lixiviação de alguns elementos 

químicos e empobrecimento mineral quando se aprofunda no perfil até chegar na camada mais basal 

onde identificam-se concreções e nódulos de gibbsita e a hematita. Uma desferruginação (alteração) 

da crosta lateritica in situ, com a lixiviação do minerais de ferro e aluminio, explica a formação do 

latossolo encontrado na área.  

Foi através das imagens de satélite e de visita de campo que se teve uma melhor explicação 

para a origem das voçorocas da primeira área de estudo. Observa-se que o arruamento na área é no 

sentido perpendicular e em declive com a encosta, facilitando a concentração e aumentando a 

velocidade do fluxo da água, consequentemente seu poder erosivo. Além disso, a falta de 

infraestrutura no local, como: escadas hidráulicas, bocas de lobo, caixa de dissipação de energia, 

etc., e a falta de consciência ambiental da população, com a impermeabilização de seus terrenos, 

lançamento de águas servidas e pluviais na direção e sobre a encosta, lançamento de lixo e entulho 

no talude e desmatamento do local, causam uma aceleração da força do agente erosivo, tendo como 

consequência o aumento da erodibilidade do solo e horizontes de intemperismo. 

Assim a melhor explicação para as grandes feições erosivas da primeira área passa pelo 

clima, com altas pluviosidades com aproximadamente 2.400 milímetros por ano, pela fragilização 

dos solos e horizontes de intemperismo, devido a sua caracterização arenosa em todo perfil, que 

segundo Ávila (2009) aumenta a porosidade e facilita a remoção dos grãos e consequentemente a 

erosão, e pela antropização do local, com desmatamento, impermeabilização do solo, concentração 

com aumento do fluxo de água, falta de políticas publicas e conscientização ambiental da 

população, o que acelera os processos erosivos através da fragilização do solo e do aumento no 

poder erosivo da água. 

Todas as amostras do perfil ST2 são desuniformes, algumas com um alto valor de (U), 

garantindo uma grande distribuição granulométrica das amostras. Já o coeficiente de curvatura (CC) 

é variável, para as amostras das camadas de solo, horizontes lateritico e mosqueado são bem 

graduadas, já para amostra do horizonte pálido ocorre irregularidade na distribuição de tamanhos 

das partículas, são mal graduadas, apontando maior porosidade e permeabilidade, sugerindo que os 

materiais das camadas inferiores são mais suscetíveis a erosão que os das camadas superiores. 

Observa-se, também, um decrescimo de todos os limites de consistência a partir de 2,4 

metros de profundidade, amostra EA-02 D, indicando que as camadas inferiores tem baixa 

capacidade de compressão e absorção de água, sendo mais suceptíveis a movimentos de massa e 

erosão, o que se confirma em campo, pois nestas profundidades são onde se encontram os filetes, 

sulcos, ravinas, alcovas e panelas. Também corrobora com os resultados das análises de 

granulometria, de indice de plasticidade e coeficiente de curvatura discutidos acima. 

As analises mineralógicas por difração de raios X sugerem que há um empobrecimento 

mineral, com a lixiviação dos elementos químicos a partir da camada EA-02 D, e um sobresalto na 

cristalização de quartzo a partir da amostra G, demonstrando a proximidade com a rocha-mãe. 

Pelas análises das imagens de satélite, fotos aéreas e investigação de campo da segunda área 

não há arruamentos adentrando ao talude, qualquer sinal de erosão ou movimento de massa na parte 

superior do talude, não ocorrendo voçorocas no local, somente algumas feições erosivas na base da 

encosta como descrito no mapeamento de risco. 



 

6. CONCLUSÕES 

 

Na primeira área observa-se  a partir da análise das imagens de satelite um voçorocamento 

nos finais dos arruamentos e conclui-se que essa área, encontra-se totalmente antropizada, pois já 

era evidenciada as feições erosivas antes de 2004, data da 1ª imagem e, alguns anos depois estas 

feições estagnaram e sua evolução a montante cessou, ocorrendo apenas o expansão lateral das 

mesmas por movimentos de massas nas suas bordas.  

A partir das análises de laboratório, da primeira área, tem-se que o solo e horizontes de 

alteração são classsificados com silto-arenoso a areno-siltoso, com algumas camadas com grânulos. 

São desuniformes a medianamente uniformes, bem graduados e com os limites de consistência com 

altos valores, indicando boa resistência à erosão ou baixa erodibilidade dos materiais estudados. A 

camada lateritica foi a mais espessa das perfuradas, o que também retardaria a evolução das 

voçorocas. Porém esses fatores endogênos não foram suficientes para evitar a erosão causada pela 

força dos agentes erosivos auxiliado pelos fatores exógenos. 

Conclui-se, também, que os agentes responsáveis pela erosão acentuada e formação do 

voçorocamento na primeira área são o clima com alta umidade e as fortes chuvas comuns na região, 

a antropização, desmatamentos, impermeabilização do solo, descarte de resíduos e águas servidas 

no local, a concentração e aceleração do fluxo d’agua  e falta de infraestrutura. Estes fatores em 

conjunto aumentam a fragilidade do solo e, principalmente a erosividade ou o poder erosivo da 

água, principal agente desencadeador e acelerador das voçorocas. 

Já na segunda área não ocorrem voçorocas, há uma encosta com alta declividade e algumas 

feições erosivas pequenas na parte inferior do talude. Visualizando as imagens aéreas do local 

conclui-se que o Conjunto Residencial Cidadão I foi devidamente planejado, e está locado no platô 

onde foi feita toda uma infraestutura necessária para a ocupação do local. também foi deixado um 

cinturão verde nas encostas para minimizar os fatores erosivos exogênos. Nesta área observa-se 

feições erosivas como sulcos, ravinas, filetes, caneluras, panelas, alcovas de regreção e pipping. 

 Não foi possivel comparar os resultados das duas áreas pois a atuação dos agentes erosivos 

e da erodibilidade dos materiais são diferentes nos dois locais, enquanto na primeira área os fatores 

para a ocorrencia da voçoroca são, principalmente,  o agente erosivo e os fatores  exógenos, já na 

segunda área os fatores endógenos são os que marcam o local mais sucetivel a erosão. 
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