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RESUMO: O trabalho trata de breve análise sobre erosão fluvial que acontece no distrito da Ilha 

de Santana-AP, tendo como objetivos relacionar os processos de erosão com atividades 

antrópicas e identificar a erosão fluvial como principal causa da degradação superficial do solo. 

Trata-se dos resultados parciais de uma pesquisa sobre os solos do Amapá, que se encontra em 

andamento, dirigido pelo Laboratório de Geomorfologia e Solos – LAGESOL da Universidade 

Federal do Amapá-UNIFAP. Durante o estudo foi possível identificar momentos distintos que 

ocasionam a erosão fluvial, pois alguns aconteciam em áreas de balneários, enquanto outros 

ocorriam em função do constante impacto das marés na margens desprotegidas de vegetação. O 

estudo deste assunto pôde proporcionar o entendimento que a melhor medida de controle a 

erosão nesta área é o reflorestamento da mata nativa e a educação ambiental que deve ser 

introduzida para a população que lá reside. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

As discussões atuais sobre problemas relacionados ao meio ambiente e sobre o futuro do 

planeta tem gerado muita discussão sobre qual melhor maneira de se preservá-lo. Muitas 

conferências nacionais e internacionais foram realizadas para dar suporte na tomada de decisões 

sobre o futuro da proteção dos recursos naturais, assuntos do âmbito geológico, pedológico, 

hídrico, atmosférico e biológicos são os mais discutidos. Sendo assim, os processos erosivos 

também são abordados com importância. 

Este trabalho trata-se dos resultados parciais de uma pesquisa. Para este trabalho teremos 

como estudo de caso o Distrito da Ilha de Santana localizado ao Sul do município de Santana, 

conforme mostra o mapa a seguir (Figura 1). A coleta de material para esta pesquisa foi realizado 

na região norte da Ilha de Santana, que está situada, às margens do canal do Norte do Rio 

Amazonas em frente à cidade de Santana, município do Estado do Amapá. O acesso à Ilha de 

Santana se da via fluvial, por meio de catraios que são pequenas embarcações movidas à motor 
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que ajudam na travessia de moradores e turistas do município de Santana, cujo percurso leva em 

média 6 minutos.  

Figura 01 - Mapa de localização da área de estudo. 

 

Fonte: IBGE, SEMA. Autora (SUELEN AZEVEDO, 2016). 

A Ilha de Santana está inserida na unidade geomorfológica identificada como Planície de 

Estuários e Deltas do Amapá, uma subdivisão da Planície Litorânea, a qual é constituída de uma 

extensa faixa de sedimentos arenosos, argilosos e siltosos, de origem flúvio-marinha. Essa 

unidade recebe influência fluvial do rio Amazonas e apresenta partes sujeitas a inundações 

periódicas pelas águas das chuvas e pelas enchentes do rio. A inundação possibilita a 

sedimentação constante em uma grande área, contribuindo, também, para fixação da vegetação 

rasteira (Brasil, 1974). 

Tem-se por objetivos nesta pesquisa relacionar os processos da erosão com atividades 

antrópicas; Identificar a erosão fluvial como a principal causa da degradação superficial do solo; 

Caracterizar a vegetação da área de pesquisa a partir da comparação de dados secundários. 
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A erosão é um dos problemas mais prementes da humanidade: ela já arruinou milhões de 

hectares de terras antes cultiváveis e já reduziu muitos outros a uma situação definitivamente 

submarginal. O solo perdido pela erosão hídrica é geralmente mais fértil, contento os nutrientes 

das plantas, húmus e algum fertilizante (BERTONI E LOMBARDE NETO 1990, apud TOLEDO et 

al., 2012, p. 2). O processo erosivo ocorre a partir do desprendimento, deslocamento ou 

transporte de partículas que compõe um solo. Segundo Costa (2012, p.44) a natureza do solo, diz 

respeito principalmente aos agentes que influem na coesão das partículas que o compõem. Os 

matérias sem coesão são mais facilmente erosiveis, ou seja, solos que tenham muita areia e silte, 

são facilmente erodidos ao contrário dos argilosos, que possuem capacidade de enrijecerem 

tornando-os mais duros e mais resistentes à erosões. 

Entende-se que a erosão mais perigosa ocorre a partir de fluxos d’agua, sejam eles pluvial, 

ou fluvial. O autor Lepsch (2011, p. 185) afirma que a erosão pluvial, ou a erosão causada pelas 

chuvas deslocam, transportam e depositam continuamente as partículas do solo. Esse dinamismo 

é denominado erosão geológica, ou erosão natural. No caso da erosão fluvial, essa ocorre apenas 

nas margens de rios. Muitas regiões de Brasil sofrem com a erosão, principalmente em locais 

onde o homem retira toda a vegetação nativa das áreas que a declividade é acentuada, para fazer 

sua morada, deixando assim o solo exposto, correndo riscos de possíveis deslizamentos, neste 

caso a Defesa Civil deve se manter atenta. 

A topografia do terreno, a declividade e o comprimento das encostas podem intensificar a 

erosão. Grandes declividades ao longo de grandes trajetos podem aumentar a energia de 

transporte das partículas erodidas (SALOMÃO E IWASA, 1995 apud GALAS, 2006 p. 21). 

Na Amazônia, não é diferente, pois, com 6.112.000 km² a bacia amazônica é ocupada 

mais da metade do território com divisores topográficos constituídos pelo planalto das Guianas, 

Cordilheira dos Andes, e planalto Brasileiro (GUERRA, 2001, p. 235). É possível encontrar 

diversas formas de erosão na natureza: pluvial, gravidade, marinha, eólica, glacial, porém este 

artigo terá como base a erosão fluvial, que refere-se ao processo erosivo pela ação da água das 

margens de rios. Dessa maneira, entende-se como necessário o entendimento dos estudos das 

características do mesmo. 

A erosão fluvial engloba os processos que resultam na retirada de detritos do fundo do leito 

e das margens, fazendo com que passem a integrar a carga sedimentar. Atuando em todo o curso 

de água, a erosão é fenômeno importante. Este tipo de erosão é realizada através dos processos 

de corrosão, corrasão e cavitação (CHRISTOFOLETTI, 1936, p 235). A corrasão é todo e 

qualquer processo químico que se realize como reação entre a água e as rochas superficiais que 

com ela estão em contacto (CHRISTOFOLETTI, 1980 p. 74). A corrasão é o desgaste pelo atrito 

mecânico, geralmente através do impacto das partículas carregadas pela água. O terceiro 

processo, a cavitação ocorre somente sob condições de velocidades elevadas da água, quando 



 

Universidade Federal de Uberlândia | Observatório das Cidades | Anais do IV Simpósio Nacional sobre Cidades Pequenas | 2016 | p. 474 

variações de pressão sobre as paredes do canal, facilitando a fragmentação das rochas 

(CHRISTOFOLETTI, 1980, p 75). 

 

2. METODOLOGIA 

 

Inicialmente, foi realizada uma pesquisa bibliográfica com o objetivo de buscar informações 

sobre a área de estudo, para assim, obter-se resultados durante o desenvolvimento deste 

trabalho.  

A construção deste trabalho deu-se a partir de dados secundários tais como artigos 

acadêmicos, artigos nacionais, dissertações, sites da internet, livros antigos e atualizados. Os 

dados primários deram-se através da pesquisa de campo que ocorreu inicialmente no dia 11/ 

06/2016, onde ocorreram entrevistas informais e sem o uso de quaisquer tipos de formulário, 

deixando assim o entrevistado mais à vontade para contar seus experimentos de vida na Ilha de 

Santana.  

 Em campo, o espaço percorrido durante o estudo foi de aproximadamente 900 metros de 

extensão. A coleta de material para esta pesquisa foi realizado na região norte da Ilha de Santana, 

que está situada, às margens do canal do Norte do Rio Amazonas em frente à cidade de Santana, 

município do Estado do Amapá. Na área de estudo buscou-se fazer o uso de registos fotográficos, 

de forma a comprovar que as atividades antrópicas estão ligadas os processos de erosão que 

ocorrem na Ilha de Santana, foi necessário também a utilização de uma fita métrica fazer medidas 

da extensão dos níveis erosivos na orla da ilha, o que serviu como forma de identificar a erosão 

fluvial que acontece de maneira constante na área de estudo. 

Foi utilizada a técnica de georreferenciamento para a construção de um mapa de 

declividade, utilizando-se então como ferramenta principal, o programa Arc gis. GPS para fazer a 

localização espacial e marcação de pontos.  

Materiais utilizados para o desenvolvimento da pesquisa de campo  

* GPS;  

* Máquina fotográfica; 

* Prancha de anotações; 

* Fita métrica; 

* Pesquisas bibliográficas; 

* Notebook com Arc gis atualizados; 

3. RESULTADOS E DISCUSSÔES 

De acordo com Costa (2012), a ação antrópica é geralmente danosa no processo da 

erosão, pois o desenvolvimento urbano e rural reflete no contínuo desmatamento que expõem o 
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solo ao contínuo processo de erosão. De acordo com relatos de antigos moradores ele teria sido 

no passado um porto de escoamento de madeira vinda de outros municípios e da própria ilha. Na 

figura 2 mostra as ruínas do que sobrou do antigo porto de madeira. 

Figura - 02 Ruínas do antigo porto de madeira. 

 

Fonte: Trabalho de campo. Autora (SUELEN AZEVEDO, 2016). 

Durante visita a campo, percebeu-se que a ação antrópica está intimamente ligada a 

função erosiva na orla da ilha de Santana, pois os moradores invadiram a frente da ilha, localizada 

ao norte, para construírem moradias, precisando assim retirar parte da mata nativa para iniciarem 

as construções de suas casas como na figura 03. Muitos balneários são encontrados no percurso 

da orla, porém um nos chamou mais atenção foi o balneário do Valente como mostra na figura 04 

a seguir. É possível observar nas proximidades do balneário as consequências da forte ação das 

marés no solo ocasionando a erosão fluvial naquela área. 

Figura - 03 Balneário Valente.  
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Fonte: Trabalho de campo. Autora (SUELEN AZEVEDO, 2016). 

A cobertura vegetal é imprescritível como proteção dos solos contra a erosão, pois sua 

rede de raízes funciona como elemento fixador do solo, aumentando sua resistência à erosão 

(COSTA, 2012). Sua presença na superfície do solo também reduz a velocidade do escoamento 

superficial, pelo aumento de rugosidade hidráulica do seu percurso. Com a retirada da vegetação 

ocorre a incidência direta da radiação solar sobre a sua superfície, resultando a destruição da 

matéria orgânica do solo e dos microrganismos dentro de uma camada de 5 cm (PRUSKI, 2009 

apud PIRES 2014, p. 8). 

Se torna importante ressaltar a importância do reflorestamento utilizado para a proteção 

das margens dos rios, a fim de evitar o desmoronamento, empregando-se, preferencialmente, 

espécies arbóreas nativas (LEPSCH, 2011, p. 429). Na próxima figura, é possível perceber a ação 

do impacto das marés sobre a vegetação, retirando parte de sua base no solo, deixando suas 

raízes expostas e susceptíveis a queda. 

Figura 04 - Árvores de bambus com as raízes expostas devido à ação das marés. 
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Fonte: Trabalho de campo. Autora (SUELEN AZEVEDO, 2016) 

Durante pesquisa em campo, conseguiu-se constatar que há uma forte presença de 

erosão fluvial em toda a extensão pesquisada, sendo que a área percorrida corresponde a 

aproximadamente 900m. Porém, uma área em especifica nos chamou mais atenção, a partir dela 

obteve-se a medição horizontal e vertical da erosão fluvial, que bate nas paredes das margens 

como se fosse um martelo, retirando-a aos poucos. Na figura 5 mostra a corrosão do solo 

provocado por esse atrito, ocasionando a perda significativa de solo nesta área. Durante a medida 

pode-se constatar que a erosão deste solo é numa distância de 20m de extensão. Com uma 

baixíssima cobertura vegetal. 

Figura 05 – Erosão fluvial provocada pelo atrito das marés no solo. 
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Fonte: Trabalho de campo. Autora (SUELEN AZEVEDO, 2016) 

Na figura 06 observa-se a deposição de sedimentos rochosos na superfície. Que ocorre 

devido a movimentação das ondas da maré e seu impacto sobre a rocha, provocando 

desmoronamentos de terras e a exposição de algumas das raízes. 

Figura 06 - Deposição de sedimentos rochosos. 
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Fonte: Trabalho de campo. Autora (SUELEN AZEVEDO, 2016) 

As partículas de granulometria maior, como areias e cascalhos, são roldas deslizadas ou 

saltam ao longo dos leitos dos rios, formando a carga do leito do rio. A carga do leito move-se 

muito mais lentamente que o fluxo da água, porque os grãos deslocam-se de modo intermitente. A 

maior quantidade de detritos de determinado tamanho que o rio pode deslocar como carga do leito 

corresponde a sua capacidade. Calcula-se, em geral, que a carga do leito seja aproximadamente 

de 10% da carga de suspensão, mas pode exceder a 50% da carga total em rios 

(CHRISTOFOLETTI, 1980 p.73). Na figura 07 é possível verificar um desmoronamento. Que 

segundo Christofoletti (1980), é um deslocamento rápido de um bloco de terra, quando o 

solapamento criou um vazio na parte inferior da vertente. Geralmente ocorrem em vertentes 

íngremes, sendo comuns em falésias litorâneas, nas margens fluviais e em muitos cortes de 

rodovias e ferrovias. 

Figura 07 - Desmoronamento 
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Fonte: Trabalho de campo. Autora (SUELEN AZEVEDO, 2016) 

Nas margens da ilha de Santana, dois fatores contribuem para a ocorrência de 

deslizamentos: a prolongada estação chuvosa e a declividade relativamente acentuada das 

vertentes. A baixa presença de vegetação nas vertentes de inclinação ocasionam a queda dessas 

imensas paredes rochosas. Entre os períodos Janeiro a Julho onde ocorre o inverso intenso nesta 

região, o que colaboram nos deslizamentos, desmoronamentos de extensas faixas de terras. É 

possível verificar que a mata nativa que servia como barreira de proteção contra as fortes marés, 

foi retirada, isto é, a ação antrópica está diretamente relacionada com a erosão que ocorre neste 

local. A erosão tende sempre a decapitar perfis de solos das encostas, enquanto que nas partes 

planas a infiltração da água ocorre para a nítida diferenciação dos horizontes (VIEIRA, 1988 p. 

68). 

A figura 08, tem como finalidade demostrar os níveis de declividade na Ilha de Santana, 

pois como se sabe, a declividade de um local, está relacionado ao seu nível de erosão. 
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Figura 08 - Mapa de declividade da Ilha de Santana 

 

Fonte: IBGE, SEMA. Autor (ANDERSON ARAUJO, 2016). 

Durante todo o trabalho, pôde-se perceber como resultado, que o grande e principal 

causador do processo de erosão fluvial, tem relação direta com as ações antrópicas, visto que, o 

mesmo retira a vegetação nativa sem nem ao menos se preocupar com as consequências que 

isso acarretará num futuro próximo. Portanto, dessa maneira entende-se que naquela área, falta 

apenas planejamento ambiental seguido de educação ambiental para que os processos erosivos 

possam diminuir consideravelmente, visto que o homem foi identificado como o principal causador 

deste desgaste hídrico e pedológico acontecerem neste local. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente trabalho teve como finalidade analisar as causas da erosão fluvial que ocorrem 

no distrito da Ilha de Santana. Constou-se durante os trabalhos de campo, que de modo geral, a 
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qualidade do solo, as condições climáticas, o relevo e a própria tradição dos habitantes são 

fatores que condicionam e colaboram para os principais processos de erosivos na Ilha de 

Santana, a retirada da vegetação para a construção de casas e pastagens, são bem comuns em 

algumas áreas. Vale ressaltar, no entanto, que existem outros fatores como por exemplo a 

irregularidade dos serviços de saneamento básicos como a coleta de lixo torna o solo ainda mais 

susceptível a degradação, pela queima e descarte de lixo de forma inadequada, outro fator é a 

presença de turística nos principais balneários da ilha, a procura por um lugar de lazer motiva os 

proprietários a cada vez mais a retirar a vegetação nativa da ilha para criar áreas de lazer. A falta 

de uma consciência e a educação ambiental faz com que estes moradores não entenda o quão 

pode ser danosa tal ação. Algumas medidas como por exemplo o reflorestamento pode ser um 

das alternativas para a mitigação dos danos provocados no solo, porém, pode-se se levar algum 

tempo para que haja resultados. 
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