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CONCEITO DE EROSÃO E EROSÃO HÍDRICA

- Do latin erodere, é a manifestação da deterioração da
superfície do solo afetada por forças externas, como
água, gelo, vento e tem o homem como fator
antropogênico de relevante significância (HOLY, 1984).

- A Erosão geológica é oriunda de fenômenos naturais
que agem continuamente na crosta terrestre, como
ocorrência normal do processo natural de formação do
solo.

- Erosão hídrica possui como principal causado da
erosão a água. Este tipo de erosão é, indiscutivelmente,
a mais atuante no Brasil.



EROSÃO HÍDRICA (AÇÃO DA ÁGUA)

- Intensidade da chuva e precipitação total  fatores mais

importantes na capacidade de provocar erosão, ou seja,

são determinantes da erosividade da chuva.

- A intensidade da chuva é definida como a quantidade de

chuva num determinado tempo. As chuvas de maior

intensidade são mais eficientes em provocar erosão devido

à agressividade do impacto da água no solo (Efeito Splash).

- Erosão hídrica = Solo saturado ou mal drenado +

Escoamento superficial + Topografia + Cobertura vegetal.



FASES DA EROSÃO HÍDRICA

- Desagregação (Desprendimento)

- Transporte (Carreamento)

- Deposição (Sedimentação)

E o efeito Splash
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FATORES QUE INFLUENCIAM A EROSÃO HÍDRICA

a. Chuva

O volume e a velocidade da enxurrada dependem da

intensidade, duração e freqüência da chuva. A intensidade

e o fator pluviométrico mais importante na erosão.

Responsável pela energia necessária para a erosão

hídrica. Atua com o impacto direto das gotas sobre a

superfície do solo e capacidade de produzir o escoamento

superficial.

EC = 12,14 + 8,88 log I

onde:

EC é a energia cinética;

I é a intensidade (mm h-1).



Intensidade  Duração  Frequência  Quantidade

Efeito da intensidade da chuva sobre a erosão do solo.

Duração da chuva          Intensidade da          Perdas desolo       Perdas de água

(min) chuva (mm/h)                  t/ha (% da chuva)

30 60                              6,0                            54

15 120 15,3                           64

Fonte: Bertoni & Lombardi Neto (1990)
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FATORES QUE INFLUENCIAM A EROSÃO HÍDRICA

b. Solo

Erodibilidade: Um solo é considerado erodível quando 

sofre sob forças de desagregação promovida por um 

agente erosivo (Ex.: chuva, vento, escoamento superficial, 

etc.).

Solos ricos em silte e areia, com pouco material 

cimentante normalmente são mais propensos ao processo 

erosivo, em razão da pequena resistência ao 

desprendimento de partículas durante a precipitação, ou 

seja, baixa coesão.





Efeito do grau de declive sobre a erosão do solo

Grau de declive (%) Perdas de solo (t/ha)

4 2,8

8 6.3

12 12,6

Fonte: Bertoni & Lombardi Neto (1990)

FATORES QUE INFLUENCIAM A EROSÃO HÍDRICA

c. Topografia do terreno (declividade e comprimento de 

rampa)

declividade do terreno       comprimento de rampa

energia cinética do escoamento superficial       arraste.



FATORES QUE INFLUENCIAM A EROSÃO HÍDRICA

c. Topografia do terreno (declividade e comprimento de 

rampa)

CÔNCAVA
LINEAR CONVEXO

EROSÃO

CARREAMENTO DE TERRA, EM CONDIÇÕES 

COMPARÁVEIS, É MENOR NA ENCOSTA CÔNCAVA E MAIOR 

NA CONVEXA.





Tipo de     

cobertura

Perdas anuais

Solo (t/ha) Água (% chuva)

Floresta 0,004 0,7

Pastagem 0,4 0,7

Cafezal 0,9 1,1

Algodoal 26,6 7,2

Fonte: Bertolini et al. (1993)

Efeito do tipo de cobertura sobre a erosão do solo

FATORES QUE INFLUENCIAM A EROSÃO HÍDRICA

d. Cobertura vegetal

Promove a proteção do solo contra o impacto da chuva, reduz a 

velocidade do escoamento superficial e evita incidência direta da 

radiação solar.



FORMAS DE EROSÃO HÍDRICA

• Erosão laminar (silenciosa)

• Erosão em sulcos

• Erosão em voçorocas

Erosão Laminar

Erosão em Voçoroca
Erosão em sulcos



TALUDES

“quaisquer superfícies inclinadas que limitam um 

maciço de terra, de rocha ou de terra e rocha. Podem 

ser naturais, casos das encostas, ou artificiais, como 

os taludes de cortes e aterros” (CAPUTO, 1988)

Crista

Base

Corpo do 

talude



FATORES QUE INFLUENCIAM A ESTABILIDADE DE 

TALUDES

1. Geométricos 

a. Altura

b. Inclinação

2. Condicionantes (materiais)

a. Fatores geológicos – planos e zonas de fragilidade

b. Fatores hidrogeológicos – presença de água

c. Fatores geotécnicos – comportamento mecânico do terreno

3. Desencadeantes (externos)

a. Cargas dinâmicas

b. Variações das condições hidrogeológicas

c. Fatores climáticos

d. Variações da geometria

e. Redução de parâmetros resistentes



ANÁLISE DA ESTABILIDADE DE TALUDES

• A estabilidade dos taludes é definida através de um Fator de 

Segurança (FS).

• O  fator  de  segurança  é  o  resultado  do  quociente  entre  

forças  resistentes  e forças atuantes. 

• Trata-se de um método  iterativo. Para cada centro varia-se o  raio 

até atingir o menor fator de segurança.



ANÁLISE DA ESTABILIDADE DE TALUDES

• FS = 1,0  tem-se o EQUILÍBRIO LIMITE;

• FS ≥ 1,5  considera-se o talude ESTÁVEL;

• FS < 1,5  considera-se o talude INSTÁVEL.



PRINCIPAIS TIPOS DE MOVIMENTOS EM TALUDES

I. DESPRENDIMENTO DE TERRA OU ROCHA 

• é uma porção de um maciço terroso ou de fragmentos de 

rocha que se destaca do resto do maciço, caindo livre e 

rapidamente, acumulando-se onde estaciona.



BAIXO SÃO FRANCISCO

MARGEM DE SERGIPE
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PRINCIPAIS TIPOS DE MOVIMENTOS DE TALUDES

II. RASTEJO

• deslocamento lento e contínuo de camadas superficiais sobre 

camadas mais profundas, com ou sem limite definido entre a 

massa de terreno que se desloca e a que permanece 

estacionária. 

• A velocidade de rastejo é de cerca de 30 cm por decênio, 

enquanto que a velocidade média de avanço de um 

escorregamento é da ordem de 30 cm por hora.

• A curvatura dos troncos de árvores, inclinação de postes e 

fendas no solo são algumas das indicações do rastejo.



RASTEJO



PRINCIPAIS TIPOS DE MOVIMENTOS DE TALUDES

III. ESCORREGAMENTO

• deslocamento rápido de uma massa de solo ou de rocha que, 

rompendo-se do maciço, desliza para baixo e para o lado, ao 

longo de uma superfície de deslizamento.



PRINCIPAIS CAUSAS DE DESLIZAMENTOS

1. Mudanças no carregamento externo:

a. Escavações no pé do talude;

b. Construções no topo do talude;

c. Elevação do lençol freático;

d. Carregamento devido ao preenchimento de fendas por água 

(empuxo).

2. Redução da resistência ao cisalhamento do solo:

a. Por saturação do maciço (perda da sucção);

b. Variação cíclica da poropressão;

c. Intemperismo.
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Terreno Natural Corte planejado

Após o corte Necessidade de

suprir a pressão exercida
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