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RESUMO 

Denomina-se erosão hídrica o destacamento e transporte de materiais na forma de partículas do solo 

ou movimentos de massas do solo de um local para outro sobre a ação da chuva e do escoamento. 

Os efeitos negativos dela estão associados às regiões de equilíbrio delicado, cujo solo é muito sus-

ceptível a erosão. A falta de cobertura vegetal, juntamente com as características das precipitações, 

são fatores que interferem neste processo com intensidade e frequência. Deste modo este estudo de 

revisão bibliográfica objetivou- se a descrever os processos da erosão hídrica, bem como conceito, 

tipos, modos de ocorrência do destacamento e transporte das partículas do solo, cobertura vegetal, 

conseqüências e medidas de controle. 
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ABSTRACT 

It is called erosion detachment and transport of materials in the form of soil particles or mass move-

ment of soil from one location to another on the action of rain and runoff. The negative effects of it are 

associated with regions of delicate balance, where the soil is very sus-ceptível erosion. The lack of 

vegetation cover, along with the characteristics of rainfall are factors that interfere in this process with 

intensity and frequency. Thus this study aimed to review the literature to describe the processes of 

erosion, as well as a concept, types, modes of occurrence of the detachment and transport of soil 

particles, plant cover, consequences and control measures. 
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1. INTRODUÇÃO 

Segundo Lima (2010), a erosão hídrica ocorre devido destacamento das par-

tículas do solo pela ação da precipitação e do escoamento, acarretando o transporte 

das partículas para jusante onde se depositam podendo ser novamente destacadas. 

De acordo com Magalhães (2001), se desenvolve em quatro estágios: forma-

ção de canal onde há concentração de escoamento, incremento rápido em profundi-

dade e largura onde a cabeceira move-se para montante, declínio do aumento com 

início de crescimento da vegetação natural, e eventual estabilização com o canal 

locado num perfil de equilíbrio com paredes estáveis e vegetação desenvolvida se-

gurando o solo. 

 



Como tipos têm- se: em profundidade, que de acordo com Magalhães (2001), 

acontece pela existência de um gradiente hidráulico; a superficial, onde segundo 

Carvalho et. al (2001), é provocada pela água de chuva, associada ou não aos pro-

cessos de erosão interna e esqueletização; e a esqueletização, que segundo Roose 

(1977) surge por meio da dissolução de componentes minerais, provocando um au-

mento da porosidade do solo. 

Segundo Lima (2010), as principais intervenções de controle são: reduzir a 

agressividade do agente erosivo e da capacidade de transporte do escoamento, on-

de para alcançar esses objetivos se recorre as técnicas físicas, vegetativas e de re-

tenção. Já para Magalhães (2001), as medidas preventivas consistem da adoção de 

um planejamento prévio em qualquer atividade ligada ao uso do solo. 

Diante do exposto, a relevância do estudo se traduz em demonstrar que um 

bom manejo do solo com a assistência de profissionais especializados em áreas que 

sejam grandes potencia para a ocorrência da erosão hídrica possibilita prevenir sua 

ocorrência. 

 

2. OBJETIVO GERAL 

O objetivo deste estudo é verificar as causas da erosão hídrica, como obser-

var fortes precipitações em lugares sem cobertura vegetal, tipos existentes, sua de-

finição e as medidas de controle para que seja possível corrigir este problema. 

 

3. METODOLOGIA 

Trata-se de um estudo de revisão bibliográfica, cuja pesquisa teve como ce-

nários artigos científicos publicados na revista Scientific Electronic Library Online 

(Scielo), buscando identificar na literatura científica a descrição da erosão hídrica, 

seus tipos e controle.  

 

4. DEFINIÇÃO E CONTEXTUALIZAÇÃO 

           A erosão hídrica resultante do impacto das precipitações sobre as proprieda-

des físicas do solo causa um impacto ao meio ambiente (MAGALHÃES, 2001).  

Segundo Lima (2010), a erosão hídrica ocorre devido destacamento das par-

tículas do solo pela ação da precipitação e do escoamento, acarretando o transporte 

das partículas para jusante onde se depositam podendo ser novamente destacadas. 



Em regiões de baixo nível de precipitações, a erosão hídrica é muito pequena, 

e a vegetação permanentemente carente de água, retém a chuva de forma eficaz 

originando escoamentos superficiais pouco significativos. Precipitações anuais acer-

ca de 1000 mm originam uma cobertura vegetal susceptível também de proteger 

devidamente o solo e reduzir os efeitos erosivos da chuva. As situações mais seve-

ras são encontradas em locais com níveis de precipitações intermediários e cobertu-

ra vegetal destruída (LIMA, 2010). 

Deste modo, de acordo com Santos et. al (2009), a capacidade das precipita-

ções de desprenderem partículas ou agrupamentos de partículas, depende da inten-

sidade com que ocorrem e da energia cinética de impacto das gotas de chuvas so-

bre a superfície do solo. A cobertura vegetal dissipa a energia da chuva e, protege a 

superfície do solo do selamento, aumentando a infiltração e diminuindo o escoamen-

to superficial e a erosão hídrica. 

Segundo Bertol (1989), as plantas de cobertura e o material orgânico no solo 

podem promover redução nas perdas de solo de até 90%. 

           Os solos mais propícios à erosão são os arenosos, se destacando os de gra-

nulação fina, secos, ácidos, pouco coesivos, coluviais e porosos. Em relação à topo-

grafia, a ocorrência da erosão hídrica pode se apresentar em terrenos levemente 

ondulados quanto em terrenos acidentados, pois a forma e o comprimento da ver-

tente influem muito na velocidade de formação e desenvolvimento (MAGALHÃES, 

2001). 

A sequência dos processos da Erosão Hídrica ocorre por: destacamento das 

partículas do solo pela ação da precipitação e escoamento, e pelo transporte das 

partículas para jusante onde se depositam podendo ser destacadas novamente (LI-

MA, 2010). 

Com a atividade humana o solo sofre ao longo do tempo a ação de agentes 

químicos atrelados a água de chuva, água de irrigação, água de esgoto, efluentes 

de mineração e industrial, e insumos agrícolas. Dependendo do tipo de solo a ação 

do agente pode ser inibidora ou aceleradora do processo erosivo (CARVALHO et. al, 

2001). 

Assim, de acordo com Carvalho et. al (2001), as chuvas ácidas podem em 

certos solos, devido ao baixo pH, favorecer a floculação das partículas de argila e 

contribuir para a maior resistência a erosão, em outros este mesmo tipo de chuva 



poderá propiciar a destruição dos cimentos agregadores das partículas e acelerar o 

processo erosivo ou de esqueletização. 

Além disso, fatores físicos como: erosividade do agente erosivo, erodibilidade 

do solo, declive e comprimento das encostas, uso do solo e cobertura vegetal, po-

dem acelerar a ocorrência da erosão hídrica (LIMA, 2010). 

É possível observar uma inadequação do planejamento de uso do solo ao se 

deparar com o crescente número de degradações ambientais em locais inadequa-

dos e sem elaboração do devido estudo de impacto ambiental (MAGALHÃES, 2001). 

 

4.1 TIPOS DE EROSÃO HÍDRICA 

    Segundo Magalhães (2001), a erosão em profundidade ou subterrânea, por 

fluxos tubulares, acontece pela existência de um gradiente hidráulico (diferença de 

nível), favorecida por perfurações abertas pelo sistema radicular de plantas, animais 

escavadores, movimento de dessecação do manto rochoso pelo intemperismo, des-

lizamentos nos depósitos colúvio-aluvionares de encostas ou nas estruturas reliquia-

res das rochas originais, impressas na massa de solo residual. A coesão e granulo-

metria dos solos são determinantes para a evolução da erosão. 

   Conforme Carvalho et. al (2001), a erosão superficial provocada pela água 

de chuva, associada ou não aos processos de erosão interna e esqueletização, tem 

início com a erosão laminar, podendo em seguida e em ordem cronológica passar 

pelas fases de formação de sulcos, ravinas e voçorocas. Neste tipo de erosão estão 

implicados os agentes erosivos, que correspondem a ação das gotas de chuva, do 

escoamento superficial e de fluido agressivos.   

  A esqueletização (Roose, 1977) também surge em consequência deste pro-

cesso ou por meio da dissolução de componentes minerais, provocando um aumen-

to da porosidade do solo. 

  Ordem cronológica das fases de erosão superficial: erosão laminar é a re-

moção de uma fina camada de solo relativamente uniforme pela chuva e escorrência 

superficial generalizada e não canalizada. Este tipo de processo erosivo geralmente 

não deixa traços visíveis e pode continuar sua ação durante anos, só se deixando 

notar com o empobrecimento do solo ou com o assoreamento de áreas à jusante. 

Suas consequências são vistas mais nas zonas rurais, pois além de levar grande 

parte dos nutrientes, desestabiliza as plantações atingindo a cobertura de suas raí-

zes (CARVALHO et. al, 2001). 



    Ainda segundo Carvalho et. al (2001), erosão em sulcos é um processo de 

erosão em campos inclinados onde numerosos canais aleatórios se formam com 

apenas alguns centímetros de profundidade, ocorre principalmente em solos recen-

temente cultivados. 

  Ravinamento corresponde ao canal de escoamento pluvial concentrado, 

apresentando feições erosionais com traçado bem definido. A cada ano o canal se 

aprofunda devido à erosão das enxurradas podendo atingir até alguns metros de 

profundidade (MAGALHÃES, 2001). 

  A voçoroca consiste no desenvolvimento de canais nos quais o fluxo superfi-

cial se concentra. Formam-se devido à variação da resistência à erosão, que em 

geral é devida a pequenas mudanças na elevação ou declividade dos terrenos. Esse 

é estágio mais avançado de erosão acelerada correspondendo à passagem gradual 

do processo de ravinamento, até atingir o lençol freático, com o aparecimento de 

surgências d’água. (MAGALHÃES, 2001). 

  Pode ser dividida em três tipos que são: ovóides, coalescentes e lineares, 

onde as formas ovoides são mais típicas e apresentam a configuração de um anfite-

atro de paredes íngremes na parte superior e um canal estreito à jusante, as formas 

coalescentes são constituídas por mais de um anfiteatro à montante, sendo resultan-

te de reentrâncias nas paredes laterais, que evoluem de forma independente, e as 

formas lineares apresentam um grande desenvolvimento longitudinal, assemelhan-

do-se a um cânion, mas terminando igualmente por um canal estreito (MAGA-

LHÃES, 2001). 

  

4.2  MÉTODOS DE CONTROLE 

A melhor forma de combate ao problema da erosão é a prevenção. Para Ma-

galhães (2001), “as medidas preventivas consistem da adoção de um planejamento 

prévio em qualquer atividade ligada ao uso do solo”. 

Conhecidos os principais processos erosivos desencadeados pela ação da 

água torna-se mais fácil estabelecer medidas preventivas em meio rural, em meio 

urbano e na execução de obras de engenharia tais como na implantação de rodovi-

as, aeroportos, hidrovias e lagoas de estabilização (CARVALHO et. al, 2001). 

Ainda segundo Carvalho et. al (2001), a prevenção de erosões em meio rural, 

passa pelo planejamento do uso do solo. Este planejamento deve compreender a 

análise conjunta da erosividade das chuvas, incluindo-se aí o fator vento, da erodibi-



lidade do solo e finalmente dos fatores moduladores como tipo de cobertura vegetal 

existente e/ou de plantio, técnica de manejo, e características geológicas, geomorfo-

lógicas, hidrológicas e hidrogeológicas. Muitos desses fatores são comuns a uma 

determinada região e como tal devem fazer parte da política de orientação e preser-

vação ambiental gerida pelo estado. 

Segundo Fendrich et al. (1997)  a etapa primordial para o controle de erosão, 

também chamada de Projeto de Prevenção à Erosão Urbana, consiste no estabele-

cimento de bases adequadas para a ocupação de espaços urbanos, de tal forma 

que se eliminem as distorções existentes, para que o crescimento urbano não de-

termine novos processos erosivos. 

O planejamento de uso do solo em uma região constitui um meio de ativar um 

controle global dos processos erosivos, pressupõe-se que um plano indicará as 

áreas mais adequadas para os diversos tipos de ocupação (urbana, industrial, agrí-

cola, extrativa, etc.) o que, direta e indiretamente, contribuirá para uma segurança 

maior em relação ao potencial da erosão (CARVALHO et. al, 2001). 

Já, segundo Lima (2010), as principais intervenções de controle são: reduzir a 

agressividade do agente erosivo e da capacidade de transporte do escoamento, on-

de para alcançar esses objetivos se recorre as técnicas físicas, vegetativas e de re-

tenção. 

Segundo Lima (2010), as técnicas físicas são as intervenções que visam alte-

rar a morfologia do terreno para reduzir o caudal do escoamento e consequentemen-

te o transporte das partículas, nessa técnica também inclui as práticas de conserva-

ção do solo. Nas técnicas vegetativas ocorre a colocação de cobertura vegetal para 

diminuir o impacto das precipitações e para facilitar através das raízes das plantas o 

escoamento da água facilitando assim a sua absorção. Já nas técnicas de retenção, 

é realizada a construção de açudes para diminuir a velocidade do escoamento da 

água para reter as cargas sólidas transportadas. 

Quanto às medidas de controle aprofundadas, entendemos que no decorrer 

do curso de engenharia florestal, como as literaturas revelam, envolvendo todos es-

ses processos, que à medida que os estudantes, profissionais da área e os produto-

res rurais adquirirem um conhecimento sobre o que pode acontecer devido a um 

manejo inadequado do solo, começarão a se informar melhor e a buscar maneiras 

para evitar este grande problema. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 



A presente revisão considerou as linhas gerais e específicas acerca do estudo 

sobre erosão hídrica, destacando um problema que pode acarretar consequências 

de grandes proporções. Desta maneira, surge a necessidade de novas pesquisas 

para possíveis orientações aos que utilizam a terra para seu sustento, como os pro-

dutores, que necessitem identificar a presença e o nível em que se apresenta a ero-

são hídrica, auxiliando-os assim a realização de um manejo adequando do solo, que 

não cause danos a sua estrutura e mantenha o mínimo de cobertura vegetal possí-

vel, para que não ocorra esta séria degradação. 
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