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RESUMO - Este trabalho analisa o fenômeno das terras caídas ocorrido na localidade Costa da 
Águia, no município de Parintins–AM. Terras caídas é uma terminologia usada na região 
amazônica para designar indiferenciadamente todo processo de erosão fluvial lateral como 
escorregamento, deslizamento, desmoronamento e desabamento. Está relacionada com a pressão 
hidráulica do rio, pressão hidrostática causada pela água retida na planície de inundação, 
composição do material das margens, fatores climático, controle estrutural e ação antrópica.  
Acontece com maior intensidade no curso médio e inferior do rio Amazonas e em seus afluentes de 
água branca, nos trechos em que os mesmos são margeados pela planície Holocênica, cuja 
composição é predominantemente de areia silte e argila. Os procedimentos metodológicos foram 
baseados em observação em campo e análise laboratorial. A interpretação é de que o sinistro 
ocorrido na Costa da Águia resultou da ação conjugadas de todos os fatores acima mencionados, 
destacando a influência dos lineamentos neotectônicos. Disso se conclui que o fenômeno é 
complexo e afetou uma área de centenas de metros quadrados e, pela intensidade com que ocorreu, 
provocou sérios transtornos socioeconômicos aos moradores ribeirinhos, em alguns casos com 
perdas humanas, sendo decretada, pelas autoridades do município, área de risco. 

ABSTRACT. This article analyses the phenomenon of the land falls occurred in the locality named 
Costa da Águia, at the municipal of Parintins at the State of the Amazonas, Brazil. Land falls is the 
terminology used in the Amazonian region  to define indifferently  all the processes of the lateral 
fluvial erosion as slide, slippery and collapse. Also is associated with the hydraulic pression, 
hydrostatic pression caused by the water which is hold back in the floodplain, composition of the 
banks material, climatic factors, structural controls and the anthropic action. It occur more intensity 
in the medium and inferior course of the Amazon river  and it is tributaries in which the color of the 
water is white, in the banks of the Holocene floodplain that the composition is predominantly of the 
silt sand and clay. In the investigation we made observations at the area and laboratorial analyses. 
We interpret that the sinister resulted by connected actions, mainly the neotectonic lineaments. We 
conclude that the phenomenon is complex and the phenomenon affected an area of cents of square 
meters with prejudice socioeconomics for the local inhabitants including some human looses, and 
because of it was decrees area of risk. 

Palavras chave - Terras caídas, erosão fluvial, planície de inundação.  
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1 – INTRODUÇÃO 

Localizada ao longo da faixa equatorial a bacia do rio Amazonas drena uma área estimada em 

6,5 milhões de quilômetros quadrados, apresentando entre outras características, um complexo e 

dinâmico sistema flúvio-lacustre formado na imensa planície de inundação que chega a 100 km de 

largura. 

Estudos como os de Tricart (1977); Igreja (1998); Ranzi (2000); Rozo (2004), entre outros, 

associam o atual sistema fluvial amazônico as profundas variações paleoclimáticas do Quaternário e 

aos fatores estruturais e tectônicos. Esses fatores, portanto, de forma conjugada desempenharam 

papel determinante na morfogênese dos vales atuais. 

Um dos aspectos importantes na caracterização da bacia hidrográfica do rio Amazonas são os 

variados tipos de rios. Sioli (1985), tomando como parâmetro a coloração das águas, classificou os 

rios amazônicos em rios de água preta, rios de água clara e rios de água branca. Os rios de água 

preta nascem no embasamento cristalino das guianas e deságuam no curso médio e inferior da 

margem esquerda do rio Amazonas, a partir do rio Negro até a sua foz, tendo como exceção o rio 

Branco que é de água turva e esbranquiçada. Os rios de água clara nascem no embasamento 

cristalino brasileiro e deságuam da mesma forma no curso médio e inferior do rio Amazonas. 

Enquanto os rios de água branca nascem na cordilheira andina e pré-andina de onde transportam 

grande quantidade de sedimentos que são depositados em grande parte nos cursos médios e inferior 

desses rios e nas áreas de transbordamento dos mesmos, formando a atual planície de inundação. 

Como resultado dessa pluralidade de interações, entre outras, tem-se a erosão lateral, 

conhecida regionalmente por terras caídas, famosa e temida na região pela sua intensidade, 

capacidade de transformação da paisagem e pelos transtornos que causam aos moradores 

ribeirinhos.  

Apesar de se tratar de um fenômeno de grande intensidade nas margens do rio Amazonas, 

com sérios transtornos aos moradores ribeirinhos como o ocorrido na Costa da Águia, a literatura 

sobre o assunto ainda é muito escassa, aparecendo mais nas manifestações populares. Só 

recentemente começam aparecer ensaios de trabalhos sistematizados sobre o assunto.     

O presente trabalho teve como objetivo levantar dados em campo para analisar e explicar aos 

comunitários, autoridades e a sociedade em geral o episódio ocorrido na localidade Costa da Águia 

no dia 02.03.2007, quando os moradores daquele local foram surpreendidos por um forte “estrondo” 

vindo do fundo do rio Amazonas, seguido por uma onda gigante de aproximadamente 6 a 8 metros 

de altura causando devastação na margem do rio e pânico aos moradores. Neste sentido, foram 

realizados os seguintes objetivos: caracterização e descrição do evento; analise dos fatores que 
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condicionam as terras caídas; investigação das evidências que antecederam o episódio junto à 

literatura e moradores do local e documentação das conseqüências. 

2. CONSIDERAÇÕES TEÓRICO-CONCEITUAIS  

2.1 – Erosão fluvial e o caso do rio Amazonas 

Erosão fluvial é o processo de retirada de material do fundo e das margens de um canal e 

acontecem através do processo de corrosão, corrasão (ou abrasão) e cavitação Christofoletti (1981); 

Suguio e Bigarella (1990); Cunha (1995). 

A erosão por corrosão resulta da reação química realizada entre a água corrente e o material 

que se encontra nas margens do canal e da dissolução de material solúvel durante a percolação da 

água no solo. A corrasão ou abrasão resulta do desgaste provocado pelo atrito mecânico das 

partículas entre si e com o material das margens, que ao se chocarem provocam fragmentação das 

rochas. Sobre esse mecanismo Suguio e Bigarella (1990, p. 27), consideram que “A capacidade de 

erosão de um rio depende, principalmente, das partículas por ele transportadas, do que do volume 

de água”. Por esse entendimento a força hidráulica imprimida pelo volume e velocidade da água 

corrente é secundarizado. No entanto Christofoletti (1981) pondera sobre o poder abrasivo do 

material transportado em suspensão, considerando que a corrasão está relacionada diretamente com 

a carga do leito do rio, pois a carga em suspensão, geralmente formada por pequenas partículas, tem 

pouco poder abrasivo, agindo mais como polimento do que como agente ativo na erosão lateral. 

Quanto à cavitação também resulta de impacto hidráulico. Contudo, esse processo só acontece 

quando o canal fluvial sofre aumento de declividade provocando aumento de velocidade e variação 

de pressão, que incidindo nas paredes do canal facilita a fragmentação das rochas. Hjulstrom (1935 

apud Christofoletti, 1981), considera que a velocidade mínima da correnteza necessária para que 

haja cavitação é de aproximadamente 12 m/s, o equivalente a 43,2 km/h. 

No caso do rio Amazonas, maior rio de planície, com declividade inferior a 2cm/km em seu 

curso médio e inferior, transportando areia fina, silte e argila em suspensão a uma velocidade de 2 a 

7km/h, possui pouco poder abrasivo, pois, a velocidade mínima apontada por Hjulstrom (1935 apud 

Christofoletti, 1981) para ocorrer cavitação é muito superior a do rio Amazonas e de seus afluentes, 

no seu curso médio e inferior. Portanto, a erosão por cavitação no rio Amazonas não ocorre no seu 

curso médio e inferior, apenas no seu curso superior onde o declive é bem acentuado. No entanto, se 

a velocidade do rio Amazonas não é tão elevada no seu curso médio e inferior, o mesmo não se 

pode dizer da vazão que varia de 90.000 m3/s na vazante a mais de 250.000 m3/s durante a cheia. 

Medições realizadas na Estação Hidrológica de Óbidos por pesquisadores das Instituições que 

compõem o Programa Hidrologia e Geoquímica da Bacia Amazônica – HIBAm,(ANA, IRD, UEA, 
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INPA) em trabalho de campo realizado em meado de Maio de 2009 registraram vazão média de 

238.655 m3/s. É essa vazão descomunal do rio Amazonas e a forma turbulenta como as correntes se 

deslocam no canal, associado à pressão vertical,  que sem dúvida, é a maior responsável pela erosão 

fluvial do rio Amazonas. 

Sternberg (1998) já chamava atenção para o papel da pressão hidráulica na erosão marginal 

ao considerar que “O principal fator responsável pela aluição dos barrancos e conseqüente recuo das 

margens é o aprofundamento do álveo. O mesmo se dá por uma ação vorticosa, gerada na ascensão 

de uma massa d’água”. Observa ainda que o aprofundamento do álveo que acontece durante a cheia 

provoca erosão do tipo escorregamento da margem durante a vazante, onde esse mecanismo é 

prenunciado nas margens por rachaduras no terreno próximo à margem, razão pela qual os 

moradores, conhecedores do fenômeno se retiram em tempo de evitar perdas pessoais (Sternberg, 

op. cit. p. 62-63). 

Pelos conceitos já consagrados na literatura, a erosão fluvial resulta da ação química e 

principalmente da ação mecânica da água corrente canalizada, porém, com ênfase para a ação 

abrasiva do material transportado de fundo e em suspensão, o qual se considera insuficiente para 

explicar o processo erosivo no rio Amazonas. Trabalhos mais recentes como o de Carvalho (2006) 

aponta para uma complexidade maior sobre erosão fluvial nas margens do rio Amazonas.  

2.2. Definição de Terras Caídas  

Carvalho (2006) define terras caídas como sendo uma terminologia regional amazônica usada 

indistintamente para designar erosão fluvial nas margens do rio Amazonas e de seus afluentes de 

água branca. Trata-se de um fenômeno complexo, multicausal e que acontece em escala quase que 

imperceptível, pontual, recorrente e não raro catastrófico como o que ocorreu mais recentemente na 

Costa da Águia. Para o autor as terras caídas resultam da ação conjugada dos seguintes fatores:  

a) Pressão hidrodinâmica – Pressão da água corrente imprimida pela velocidade e por uma 

descomunal descarga fluvial que varia de 90.000 a mais de 250.000m3/s, fazendo pressão nas 

margens. Além da pressão hidráulica a forma turbulenta das correntes também tem um papel 

importante no processo erosivo. Sternberg (1998, p. 63) considera que “O principal fator 

responsável pela aluição dos barrancos e conseqüente recuo das margens é o aprofundamento do 

álveo. O mesmo se dá por uma ação vorticosa, gerada na ascensão de uma massa d’água”;  

b) Pressão hidrostática – É a pressão da água retida no pacote sedimentar. A retenção de água 

do transbordamento no pacote sedimentar, alimentado pelas águas retidas na superfície pelos 

pequenos lagos rasos, furos e brecha de extravasão e pelas pesadas chuvas desempenham papel 

importante no processo erosivo. Tricart (1977), estudando a gênese e os tipos de leitos fluviais na 



 

XVIII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 

5 

Amazônia, já chamava atenção desse processo ao considera que “A pressão hidrostática 

desempenha um papel importante nesse fenômeno”;  

c) A composição do material das margens – A erosão fluvial depende também da resistência 

do material das margens. A composição do material depositado na planície de inundação dos rios de 

água branca é constituída por areia, silte e argila inconsolidada, oferecendo pouca resistência a ação 

dos fatores causadores; 

d) A neotectônica - Trabalhos mais recentes como de Igreja (1998) tem demonstrado uma 

relação direta dos fatores estruturais e neotectônicos com os processos fluviais; 

e) Fatores climáticos – Meis (1968) relaciona as terras caídas aos “ventos gerais”, pois 

observa que as “costas” onde o solapamento acontece com maior intensidade, coincidem com os 

trechos dos rios onde pela sua direção, são mais atingidos pelos referidos ventos. Relaciona as terras 

caídas à ação conjugada de dois outros fatores: “a força de cisalhamento ligada à dinâmica do curso 

d’água” e a “resistência oferecida pelos materiais das margens”. Trabalhos mais recentes como de 

Carvalho (2006) corrobora com esse entendimento demonstrando que os banzeiros (ondas) 

produzidos pelos ventos provocam solapamento e conseqüente desbarrancamento das margens. Os 

dados mostram também que quanto maior é a intensidade das chuvas mais acelera as terras caídas; 

f) Fatores antropogênicos – Embora em escala muito pequena a ação humana também vem 

dando sua contribuição. O desmatamento da vegetação ciliar e principalmente a ação das 

embarcações que cada vez mais potentes, provocam deslocamento de massa líquida formando 

banzeiro cada vez maior, aumentando a capacidade de solapamento das margens. 

Pelo exposto, fica evidente a complexidade do processo das terras caídas nas margens do rio 

Amazonas.  No caso do ocorrido na localidade Costa da Águia, ainda que em escala diferente, 

quase todos esses fatores acima citados contribuíram para o evento catastrófico analisados.   

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

A análise do episódio das terras caídas na localidade Costa da Águia – AM se deu por meio 

de trabalhos de campo (sete dias após o episódio), com apoio das autoridades municipais (defesa 

civil e), estadual (corpo de bombeiros), federal (UFAM) e moradores do local. Em campo foram 

realizadas as seguintes atividades; medições batimétricas, sendo três medições transversais ao rio 

Amazonas e uma medição no local afetado, utilizando-se um ecobatímetro Raymariner modelo L 

365; levantamentos estratigráficos e de fraturas (N70W e N40E), medição da altura do barranco e 

da dimensão da área afetada na margem; levantamento de informações com os moradores do local; 

reunião com os moradores, prefeito e secretários municipais. 
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Em laboratório o trabalho consistiu-se na interpretação geomorfológica e tectônica do trecho 

do rio Amazonas tendo como base as cartas planimétricas do Radambrasil nas escalas de 1:250.000 

e de 1:100.000 e imagem de satélite LANDSAT 7 (2000).  

4 – PRINCIPAIS QUESTÕES LEVANTADAS 

As questões que norteiam este trabalho destacam a importância de se documentar os eventos 

catastróficos de terras caídas em toda bacia amazônica a fim de gerar dados para produção e 

sistematização dos conhecimentos a cerca dessa dinâmica fluvial, visando um melhor 

gerenciamento das áreas mais vulneráveis. Questões de ordem teórica sobre erosão lateral e do 

fenômeno das terras caídas também devem ser ponderados e analisados com maior atenção. 

Verifica-se ainda a importância do papel da neotectônica na compreensão da morfodinâmica atual 

do canal do rio Amazonas. Por fim, destacam-se as conseqüências para as populações locais que são 

atingidas pelas terras caídas. 

5. RESULTADOS  

5.1. Descrição do evento 

O evento principal ocorreu no horário de 11:00 às 17:00 horas e se estendeu pela noite. Na 

área de colapso formou-se uma enseada semicircular na margem direita, com 620 m de frente por 

480 m de fundo, o equivalente a 297.600 m2 (Figura 01).  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 01- Enseada formada no local onde estavam as casas e plantações dos moradores. O rio Amazonas está à 
esquerda da foto. Foto: Defesa Civil de Parintins. Data 10.03.2007. 
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Ocorreu numa seqüência de W para E como se fossem blocos com queda em dominó, 

disparados por abatimento no fundo do rio, gerando uma onda gigante de 6 a 8 metros de altura 

oriunda do meio do Rio Amazonas seguido de outras ondas menores, provocando efeito devastador 

na margem mais próxima (Figura 02). O barranco de 2,3 m de altura ficou a 76,7 m de 

profundidade, significando que afundou pelo menos 79 m no local.  

O evento só não causou um número maior de perdas humanas em função do momento de 

ocorrência do episódio que foi durante o dia e no momento em que os moradores se ocupam das 

atividades agrícolas. Alguns moradores que se encontravam mais susceptíveis, percebendo as 

evidências do evento, conseguiram evitar maiores danos. De acordo com os relatos, os agricultores 

que estavam retirando fibras de malva (fibra) sob a água, ouviram um forte estrondo vindo do fundo 

do rio, seguido da enorme onda oriunda do local colapsado. Diante da situação, os mesmos saíram 

da água rapidamente antes de serem atingidos pela onda, conhecida como Tsunami Amazônica. 

O local afetado é composto de cinturões de sedimentos holocênicos incoesos formando uma 

várzea baixa e frágil aos fatores causadores das terras caídas.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 02 – Efeito da onda gigante na margem do rio Amazonas sete dias após o evento. Nesse período o rio Amazonas 

sobe de 8 a 10 cm/dia.  Foto: Alberto Carvalho, 10/03/2007.  
 

 

À montante da área afetada o ecobatímetro registrou seguidas medidas acima de 100 metros 

sendo que no talvegue por três vezes atingiu 110 metros (Figura 03).  
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Figura 03 – Perfil transversal do rio Amazonas 
Amazonas. 

5.2. Interpretação do fenômeno na Costa da Águia

A região apresenta o cruzamento de duas direções estruturais (N70W e N40E) e formam o 

Duplex Transtensional de Parintins (I

propícia a colapsos, conforme denotam as centenas de lagos e freqüentes eventos de terras caídas 

como ficou evidente nos relatos dos moradores. Segundo os mesmos, que estavam atônitos com a

grandiosidade do evento e triste pelo desaparecimento de um de seus membros, afirmam que o 

fenômeno é recorrente, pois, ainda que em menor escala, já aconteceu nos anos de 1973, 1994,1997 

e 2007, o que corrobora com a tese de que se trata de uma área de c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 04 – Imagem do LANDSAT 7 (2000) usada para interpretar 
local colapsado na Costa da Águia.Modificado de Igreja, H. L. S; Palha, W. S.M; Carvalho, A. S., (2008)
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Perfil transversal do rio Amazonas no local afetado. Observar a forma e profundidade 
Amazonas. Org. Alberto Carvalho. Data 10.03.2007 

 

do fenômeno na Costa da Águia: 

A região apresenta o cruzamento de duas direções estruturais (N70W e N40E) e formam o 

Parintins (Igreja, 1998), sendo portanto uma área de subsidência e 

propícia a colapsos, conforme denotam as centenas de lagos e freqüentes eventos de terras caídas 

como ficou evidente nos relatos dos moradores. Segundo os mesmos, que estavam atônitos com a

grandiosidade do evento e triste pelo desaparecimento de um de seus membros, afirmam que o 

, ainda que em menor escala, já aconteceu nos anos de 1973, 1994,1997 

e 2007, o que corrobora com a tese de que se trata de uma área de controle neotectônico.

 
do LANDSAT 7 (2000) usada para interpretar o controle estrutural do rio Amazonas. Em círculo o 

Modificado de Igreja, H. L. S; Palha, W. S.M; Carvalho, A. S., (2008)
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Parintins 

forma e profundidade em metro do rio 

A região apresenta o cruzamento de duas direções estruturais (N70W e N40E) e formam o 

uma área de subsidência e 

propícia a colapsos, conforme denotam as centenas de lagos e freqüentes eventos de terras caídas 

como ficou evidente nos relatos dos moradores. Segundo os mesmos, que estavam atônitos com a 

grandiosidade do evento e triste pelo desaparecimento de um de seus membros, afirmam que o 
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ontrole neotectônico. 

estrutural do rio Amazonas. Em círculo o 
Modificado de Igreja, H. L. S; Palha, W. S.M; Carvalho, A. S., (2008) 
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A interpretação do material cartográfico, imagem de satélite e dos levantamentos observados 

no campo reforça a tese de que se trata de uma zona sismogênica, cuja falha geológica controla o 

rio e seu grande e complexo sistema flúvio-lacustre (Figura 04). A onda gigante surgida a 400 m da 

margem, demonstra que o abatimento inicial está associado à falha no fundo do rio. A montante da 

área afetada encontra-se sob “stress” hidrodinâmico, com intenso processo fluvial, onde a 

profundidade do talvegue atingiu por várias vezes 110 m. O estreitamento do canal resulta no 

aumento da velocidade do fluxo e conseqüente aumento na competência do mesmo em remover 

material das margens e do fundo composto essencialmente por areia fina, silte e argila 

inconsolidada oferecendo assim, pouca resistência à ação hidráulica das correntes turbulentas. 

5.3. O impacto material e psicológico aos moradores da Costa da Águia 

O impacto social do evento foi de grande magnitude, atingindo 33 famílias de agricultores que 

sobrevivem de cultura de malva (fibra) e de pequenas culturas de subsistência.  A perda do cultivo 

de subsistência e principalmente a comercial foi quase que total. Calcula-se que aproximadamente 

20 hectares de malva tenha sido perdido em função da onda gigante que varreu toda margem, 

seguida por ondas menores (Figura 02). Três embarcações foram lançadas para terra, 

comprometendo suas estruturas. Duas residências foram tragadas com perda total. No entanto a 

perda maior foi o desaparecimento de um morador que tentava passar no local quando houve um 

abatimento do pacote sedimentar. Além das perdas matérias e do ente querido os moradores 

estavam em pânico, pois perderam a confiança de morar no local. Em depoimento diziam que 

davam graças a Deus quando o dia amanhecia, pois não conseguiu dormir durante a noite com 

receio de novos eventos. Atônitos não conseguiam entender o que poderia ter causado tamanha 

tragédia. 

Durante nossa permanência de dois dias no local os moradores foram assistidos pelas 

autoridades do Município, inclusive com acompanhamento de uma psicóloga.   

 

6. CONCLUSÃO  

Após interpretação do material cartográfico, imagem de satélite e observações e levantamento 

de informações em dois dias de campo, realizado sete dias após o evento, a conclusão é de que 

aquela região está inserida numa zona sismogênica com abatimentos recorrentes (1973, 1994, 1997 

e 2007), com o rio Amazonas sendo controlado por falha geológica e sofrendo “stress” hidrológico. 

A profundidade do talvegue superior a 100 metros associada à geometria do canal e a pressão 

hidráulica foram fatores que contribuíram para o evento. Outro fator importante refere-se à presença 

de um paleocanal lateral que por certo provoca aumento da pressão hidrostática que, associado aos 
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sedimentos arenosos, siltosos e argilosos inconsolidados muito contribuíram para o evento em 

grande proporção na Costa da Águia.  

Após levantamento em campo, reunião com moradores, prefeito, corpo de bombeiros, defesa 

civil, psicólogo, professores e demais interessados concluiu-se pela necessidade de atendimento da 

família enlutada, isolamento da área, levantamento dos prejuízos para solicitar ajuda das 

autoridades e monitoramento contínuo da Costa da Águia e da Enseada da Saracura, essa última 

situada à montante e na mesma margem colapsada, avaliada como área de risco.  

Preocupados com a magnitude do evento autoridades do Município de Parintins e do Estado 

do Amazonas solicitaram a Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais uma vistoria e emitir um 

parecer técnico da situação na Costa da Águia, estiveram presentes dois geólogos do referido órgão 

que chegaram quase as mesmas conclusões dos professores da UFAM. Em relatório os geólogos 

recomendando “estudos mais detalhados durante os períodos de seca e cheia ao longo da calha do 

rio, para que se possa acompanhar melhor a sua dinâmica fluvial e suas conseqüências”. Propõem a 

elaboração de um projeto multi-institucional envolvendo técnicos que tenham conhecimento 

multidisciplinar para que juntos, neste projeto, possam realizar levantamento sistemático com o 

objetivo de melhor conhecer a dinâmica dos rios da bacia amazônica”.   

Diante do exposto fica evidente a complexidade das terras caídas nas margens no rio 

Amazonas e das implicações desse fenômeno natural para os moradores ribeirinhos e a necessidade 

de maiores investimentos em pesquisa sobre o assunto. 
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