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 Em 1974, com apoio do Rockfeller Brothers Fund, Lester R. Brown fundou o WWI - 
Worldwatch Institute, sediado em Washington. Um instituto de pesquisa privado, sem fins 
lucrativos, destinado à análise das questões ambientais globais. Brown é também fundador do EPI-
Earth Policy Institute. 

Brown tem Mestrado em Economia Agrícola pela Universidade de Maryland e em Administração 
Pública pela Universidade de Harvard.  

• Em 1964, tornou-se consultor do Secretário de Agricultura dos Estados Unidos, Orville 
Freman, em política agrícola externa.  

• Em 1966, foi nomeado Administrador do Serviço de Desenvolvimento Agrícola do 
Departamento Internacional.  

• Em 1969, deixou o governo para auxiliar James Grant, ex-diretor da UNICEF, a criar o 
Overseas Development Council. 

•      Segundo o jornal Washington Post: "um dos mais influentes pensadores do mundo".  

•      The Telegraph, de Calcutá, referiu-se a ele como "o gurú do movimento ambiental global".  

 

Lester Brown, 65, tem dois filhos, uma bicicleta e nenhum carro. Coisa tão rara para um norte-
americano. São várias as preocupações de Brown, entre elas de como 480 milhões de pessoas no 
mundo estão sendo alimentadas de modo insustentável.  

Segundo Brown, eles vivem de grãos irrigados com água subterrânea extraída além da 
capacidade de reposição dos aquíferos. Também destaca o derretimento de geleiras que 
alimentam vários rios pelo mundo e a epidemia de Aids na África.  



A série de alarmes é soada pelo Worldwatch todos os anos com o volume "Estado do Mundo", 
uma bíblia ambiental que vende mais de 1 milhão de exemplares. A edição de 1999 traz dados de 
1998 e foi lançada em 1999 no Brasil. 

 

1. O livro Plano B 4.0 está disponível em: http://www.outorga.com.br/pdf/PlanoB.pdf 

 

2. Palestra proferida por Lester R. Brown  no auditório do MASP em São Paulo no dia 
22/10/2009 – 70 min. disponível em: http://www.outorga.com.br/Lester_Brown.wmv 

 

“Todos devemos escutar com atenção as opiniões de Brow.” Bill Clinton – ex-presidente 
dos Estados Unidos 

 

“Cerca de um terço dos solos férteis do planeta se desgasta por causa da erosão mais rapidamente 
do que novos solos são formados por processos geológicos, reduzindo assim a produtividade 
inerente da terra. As áreas irrigadas do mundo triplicaram de 1950 a 2000.  

 

No entanto, expandiram muito pouco desde então e poderão em breve iniciar um declínio como 
consequência do bombeamento exagerado de água dos aquíferos e do derretimento e 
desaparecimento das geleiras. Muitos sistemas que dependem da água subterrânea ou dos rios 
estão sob grande risco. (3). 

 

    

 

Não podemos evitar o uso intensivo de água na produção de alimentos.  

 

Bebemos em média 4 litros de água por dia, tanto in natura quanto sob a forma de café, sucos, 
refrigerantes, vinho e outras bebidas.  

Necessitamos, porém de 2.000 litros de água para produzir o alimento consumido todo dia – 
500 vezes mais do que bebemos.  

A rigor, “comemos” 2.000 litros de água por dia. Cada novo ser humano acrescentado à 
população mundial eleva drasticamente o consumo de água (4). 

 



A erosão dos solos afeta, negativamente e de dois modos diferentes, a perspectiva alimentar do 
planeta. Reduz a produtividade do solo, e, observados certos parâmetros, induz ao abandono de 
terras agrícolas, encolhendo o total de áreas agricultáveis. Esses efeitos minam a segurança 
alimentar no mundo.  

A combinação de crescimento populacional com erosão dos solos tem feito com que muitos 
países, antes autos suficientes na produção de grãos, tornem-se fortemente dependentes das 
importações. 

As dimensões geográficas dessa ameaça são claramente visíveis nas imagens de satélites, que 
mostram tempestades de areia do tamanho de continentes se movendo para o oeste, a partir da 
África Central, ou para o leste, quando originárias no norte da China, Ásia Central e Mongólia. 

Devido a diminuição dos lençóis freáticos, muitos países, cuja irrigação depende da água 
subterrânea, estão enfrentando a ameaça de fome por causa da exaustão de aquíferos e da seca de 
poços.  

O bombeamento exacerbado – quando o volume de água excede à capacidade natural de 
recarga – é um caso clássico de abuso ecológico e de colapso.  

O modo como satisfazemos as necessidades atuais de alimentos, esgotando os aquíferos, 
compromete a futura disponibilidade de alimentos.  

Com efeito, estamos vivenciando uma “bolha” na economia alimentar. 

Nossa história de conservação dos solos e de estabilização dos recursos hídricos tem sido pobre.  

As perdas de solos decorrentes da erosão dos ventos e da água parecem hoje mais significativas do 
que em qualquer outro momento da história. 

Apesar disso, não encontramos nenhum país onde seus governantes tenham agido 
energicamente para estabilizar os recursos hídricos quando eles começaram a diminuir.  

Tanto a erosão dos solos quanto a exaustão dos aquíferos reflete a ênfase dada ao consumo de 
hoje em detrimento das futuras gerações. Ambos envolvem o sacrifício do futuro pelo 
presente” (5).  

 
Notas - Pg. 334: Capítulo 1 

(3). Organização da ONU para Alimentação e Agricultura (FAO), “Soaring Food Prices: Facts, 
Perspectives, Impacts, and Actions Required,” trabalho apresentado na Conferência de Alto Nível 
sobre Segurança Alimentar Mundial: the Challenges of Climate Change and Bioenergy, Roma, 3 a 
5 de Junho de 2008; preços históricos de trigo, milho e soja são dados da Chicago Board of Trade 
futures tirados das TFC Commodity Charts, “Grain & Oilseed Commodities Futures,” em 
futures.tradingcharts. com/grains_Oleagionosas.html, de 16 de janeiro de 2009; os preços atuais de 
trigo, milho e soja são dados do Chicago Board of Trade futures retirados do CME Group, 
“Commodity Products,” várias datas, em www.cmegroup.com; preços do arroz em Nathan Childs e 
Katherine Baldwin, Rice Outlook (Washington, DC: Departamento de Agricultura Americano 
(USDA), Economic Research Service (ERS), 11 de junho de 2009), p. 26. 

(4). Assembleia Geral da ONU, “UN Millennium Declaration,” resolução adotada pela Assembleia 
Geral em 8 de setembro de 2000; FAO, “1.02 - Billion People Hungry,” Comunicado à Imprensa 

(Roma: 19 de junho de 2009). 

(5). Divisão de População da ONU, Perspectivas da População Mundial: The 2008 Revision 

Population Databank, at esa.un.org/unpp, atualizado em 11 de março de 2009. 

Fonte do texto: Livro - Plano B 4.0 – Lester R. Brown (pgs. 53, 54 e 55) 

 



A Erosão das Bases da Civilização 
“A tênue camada de solo fértil que cobre a parte terrestre do planeta é a base da civilização. Esse 
solo, que normalmente apresenta 15 centímetros de profundidade, foi formado durante largos 
períodos de tempo geológico em que a criação de solo novo superou a velocidade natural da erosão. 

Em algum período no último século, simultaneamente à expansão das populações humanas e de 
suas criações de animais, a erosão dos solos suplantou a formação de novos solos em muitas 
regiões. No processo, as práticas de conservação de solo e água, mantidas por séculos, foram 
abandonadas.  

Uma equipe da ONU em 2002 avaliou a situação alimentar no Lesoto, um pequeno país de dois 
milhões de habitantes, encravado na África do Sul: “A agricultura no Lesoto se depara com um 
futuro catastrófico. As safras estão minguando e podem cessar totalmente em grandes regiões 
do país se medidas severas não forem tomadas para reverter a erosão, a degradação e o 
declínio da fertilidade dos solos.” 

Michael Grunwald, repórter do The Washington Post,  ganhador do Prêmio George Polk para a 
comunicação relatou que cerca de metade das crianças abaixo de cinco anos de idade têm déficit de 
altura no Lesoto. “Muitas”, escreve ele, “estão fracas demais para caminhar até a escola.” O 
relatório dessa equipe da ONU estava correto. A colheita de grãos no Lesoto caiu 40% nos 
últimos 10 anos, em sintonia com a queda da fertilidade dos solos.  

  Michael Grunwald 

Um dos primeiros países a sucumbir no hemisfério ocidental, o Haiti era extremamente 
autossuficiente na produção de grãos até 40 anos atrás. Desde então, já perdeu quase todas as suas 
florestas e muito de seus solos férteis, tendo que importar mais da metade de seus suprimentos de 
grãos. Seja no Lesoto, na Mongólia, no Haiti, ou em qualquer outro país que esteja perdendo seus 
solos, o fato é que a saúde de suas populações não pode ser dissociada da saúde da própria terra.  

 

  

fome      erosão – (voçoroca) 

Uma grande parte dos 963 milhões de pessoas com fome no mundo 

vive em áreas desgastadas pela erosão. 



Conceito de Erosão 
O termo erosão designa o processo ou conjunto de processos, tais como desgaste, transporte e 
acumulação, que transformam e modelam a superfície da Terra e resultantes da ação dos agentes 
naturais, nomeadamente as chuvas, o vento, os rios, os glaciares e o mar. 

A erosão é um processo natural de desagregação, decomposição, transporte e deposição de 
materiais de rochas e solos que vem agindo sobre a superfície terrestre desde os seus princípios.  

Contudo, a ação humana sobre o meio ambiente contribui exageradamente para a aceleração do 
processo, trazendo como conseqüências, a perda de solos férteis, a poluição da água, o 
assoreamento dos cursos d'água e reservatórios e a degradação e redução da produtividade 
global dos ecossistemas terrestres e aquáticos. 

Entende-se por erosão o processo de desagregação e remoção de partículas do solo ou 
fragmentos de rocha, pela ação combinada da gravidade com a água, vento, gelo ou 
organismos (IPT, 1986). 

 

Tipos de Erosão 
Conforme o agente que provoca a erosão, esta adquire diferentes designações: 

• Erosão Eólica: erosão provocada pela ação direta do vento e das partículas por ele 
transportadas, dando origem, entre outros, as dunas ou as rochas em forma de 
cogumelos. 

 

dunas  

 

 

  rochas em forma de cogumelos 



 

• Erosão Fluvial: erosão resultante da ação dos rios sobre a superfície da Terra; a 
erosão fluvial pode ser: 

a) lateral (quando o desgaste é efetuado nas margens, provocando o alargamento dos 
vales) ou  

b) vertical (quando a erosão atua no aprofundamento do leito dos rios). 

 

  

Erosão nas margens, aprofundamento do leito em trechos com maior velocidade da água e 
deposição de material sólido em trechos com menor velocidade da água dos rios. 

 

 

Os principais agentes de transporte são: água; vento e gelo. O material transportado recebe o 
nome de sedimento e vai dar origem aos depósitos aluvionares e às rochas sedimentares. 



 

• Erosão Glaciar: erosão provocada pela ação dos gelos dos glaciares sobre os vales das 
montanhas enquanto deslizam lentamente em direção a regiões de menor altitude. 

 

 

 

• Erosão Marítima: erosão sobre a costa provocada pela ação das ondas e das marés e 
pelos materiais que estes transportam e ainda pela ação química da água do mar. 

 

 

 



As ações mecânicas das ondas, das correntes e das marés são importantes fatores modeladores das 
zonas costeiras, cujos resultados são formas de erosão ou formas de deposição. As formas de erosão 
resultam do desgaste provocado pelo impacto do movimento das ondas sobre a costa - abrasão 
marinha - sendo esta mais notória nas arribas. 

Os processos erosivos são condicionados basicamente por alterações do meio ambiente, 
provocadas pelo uso do solo nas suas várias formas, desde o desmatamento e a agricultura, até 
obras urbanas e viárias, que, de alguma forma, propiciam a concentração das águas de 
escoamento superficial. 

Segundo OLIVEIRA et al (1987), este fenômeno de erosão vem acarretando, através da degradação 
dos solos e, por conseqüência, das águas, um pesado ônus à sociedade. Além de danos ambientais 
irreversíveis, produz também prejuízos econômicos e sociais, diminuindo a produtividade 
agrícola, provocando a redução da produção de energia elétrica e do volume de água para 
abastecimento urbano devido ao assoreamento de reservatórios, além de uma série de transtornos 
aos demais setores produtivos da economia. 

A quebra do equilíbrio natural entre o solo e o ambiente (remoção da vegetação), muitas vezes 
promovida e acelerada pelo homem, expõe o solo a formas menos perceptíveis de erosão, que 
promovem a remoção da camada superficial deixando o subsolo (geralmente de menor resistência) 
sujeito à intensa remoção de partículas, o que culmina com o surgimento de voçorocas (SILVA, 
1990). 

 

voçoroca - vossoroca – o mesmo que boçoroca – Serra do Caiapó – Goiás 

 

 
 

Águas azuis do Rio Araguaia perto da nascente, e a terra erodida de uma voçoroca 
que será levada pelas águas do rio nas próximas chuvas. 

 



Torna-se, portanto, importante a identificação das áreas cujos solos sejam suscetíveis a esse tipo de 
erosão, sobretudo, em regiões onde não existem planos de conservação (PARZANESE, G.A.C., 
1991), bem como o estudo dos fatores e processos que possam agravar este fenômeno, visando a 
obtenção de uma metodologia de controle do mesmo. 

VASCONCELOS SOBRINHO (1978), considera que existe uma corrida entre a explosão 
demográfica e o desgaste das terras, operando em sentido oposto, porém somando-se os efeitos, 
pois, como conseqüência da própria explosão demográfica, a pressão populacional sobre as áreas já 
ocupadas, conduzem-nas à deterioração cada vez mais rápida. 

Os processos erosivos se iniciam pela retirada da cobertura vegetal, seguido pela adução e 
concentração das águas pluviais na implantação de obras civis (saída de coletores de drenagem em 
estradas, arruamento urbano, barramento de águas pluviais pela construção de estradas forçando sua 
concentração nas linhas de drenagem), estradas vicinais, ferrovias, trilhas de gado, uso e manejo 
inadequado das áreas agrícolas. 

A urbanização, forma mais drástica do uso do solo, impõe a adoção de estruturas pouco permeáveis, 
fazendo com que ocorra diminuição da infiltração e aumento da quantidade e da velocidade de 
escoamento das águas superficiais. 

A erosão acelerada (ação antrópica): 

Erosão laminar (em lençol ou superficial), quando causada por escoamento difuso das águas das 
chuvas resultante na remoção progressiva dos horizontes superficiais do solo; 

 

 

Erosão linear, quando causada por concentração das linhas de fluxo das águas de escoamento 
superficial, resultando em incisões na superfície do terreno na forma de sulcos, ravinas e voçorocas 
(OLIVEIRA, 1994). 

A voçoroca é a feição mais flagrante da erosão antrópica, podendo ser formada através de 
uma passagem gradual da erosão laminar para erosão em sulcos e ravinas cada vez mais 
profundas, ou então, diretamente a partir de um ponto de elevada concentração de águas 
pluviais (IPT, 1986). 

No desenvolvimento da voçoroca atuam, além da erosão superficial como nas demais formas dos 
processos erosivos (laminar, sulco e ravina), outros processos, condicionados pelo fato desta 
forma erosiva atingir em profundidade o lençol freático ou nível d’água de subsuperfície.  

A presença do lençol freático, interceptado pela voçoroca, induz ao aparecimento de surgências 
d’água, acarretando o fenômeno conhecido como "piping" (erosão interna que provoca a remoção 
de partículas do interior do solo, formando "tubos" vazios que provocam colapsos e 
escorregamentos laterais do terreno, alargando a voçoroca, ou criando novos ramos). Além deste 
mecanismo, as surgências d’água nos pés dos taludes da voçoroca provocam sua instabilização e 
descalçamento. 



As voçorocas formam-se geralmente em locais de concentração natural de escoamento pluvial, tais 
como cabeceiras de drenagem e embaciados de encostas. A importância do estudo dos fenômenos 
associados à formação de voçorocas é estabelecer medidas de prevenção e controle, como também 
o estabelecimento de técnicas compatíveis ao combate do problema. 

Segundo LIMA (1987), o estabelecimento de qualquer processo erosivo requer, antes de tudo, um 
agente (água ou vento) e o material (solo), sobre o qual agirá, desprendendo e desagregando as 
partículas e transportando-as. A interação entre material e agente consiste na busca de um estado de 
maior equilíbrio, antes desfeito de forma natural ou devido a efeitos antrópicos. 

Os processos erosivos iniciam-se pelo impacto da massa aquosa com o terreno, desagregando suas 
partículas. Esta primeira ação do impacto é complementada pela ação do escoamento superficial, a 
partir do acúmulo de água em volume suficiente para propiciar o arraste das partículas liberadas 
(IPT, 1991). 

A erosão é o processo de desprendimento e arraste acelerado das partículas do solo causado pela 
água e pelo vento. A erosão do solo constitui, sem dúvida, a principal causa da degradação 
acelerada das terras.  

 

 

As enxurradas, provenientes das águas de chuva que não ficaram retidas sobre a superfície, ou não 
se infiltraram, transportam partículas de solo e nutrientes em suspensão. Outras vezes, esse 
transporte de partículas de solo se verifica, também por ação do vento. 

O efeito do vento na erosão é ocasionado pela abrasão proporcionada pela areia e partículas mais 
finas em movimento. A água é o mais importante agente de erosão; chuva, córregos, rios, todos 
carregam solo, as ondas erodem as costas dos continentes e lagos, de fato, onde há água em 
movimento, ela está erodindo os seus limites. 

Assim, erosão é a remoção de partículas do solo das partes mais altas e o seu transporte para as 
partes mais baixas do terreno ou para o fundo de lagos, lagoas, rios e oceanos. No Brasil, a erosão 
mais importante é provocada pela ação da água, também chamada de erosão hídrica. A erosão 
realiza-se em duas fases: desagregação e transporte. 

1. A desagregação é provocada pelo impacto das gotas de chuva e pela água que escorre na 
superfície. O impacto direto das gotas de chuva no solo desprotegido, cuja vegetação foi destruída, 
provoca a desagregação da partícula. As partículas desagregadas são agora transportadas pelas 
enxurradas.  

2. O transporte depende do tamanho das partículas. Assim, as partículas diminutas de argila são 
facilmente carregadas pelas águas das enxurradas. Fonte: www.drenagem.ufjf.br 



Resumo Tipos de Erosão: 

http://www.dicionario.pro.br/dicionario/index.php/Eros%C3%A3o 

Erosão: s. f. Geologia: Conjunto de processos geológicos que implicam em retirada e transporte do 
material solto (solo e regolito) da superfície do terreno, provocando o desgaste do relevo.  

Os principais agentes de transporte são: água; vento e gelo. O material transportado recebe o nome 
de sedimento e vai dar origem aos depósitos aluvionares e às rochas sedimentares.  

No mundo, a erosão é responsável pela perda anual de milhões de toneladas de solo fértil, a maior 
parte devida a práticas erradas de ocupação e manejo do solo. Este solo perdido é praticamente 
impossível de ser reposto, devido ao tempo necessário para tal. O desperdício de água doce, a perda 
de solo fértil, a desertificação, aliados ao aumento da população e ao aquecimento global, projetam 
tempos futuros sombrios para a humanidade.  

A erosão pode ser classificada em:  

• 1 Pluvial 
• 2 Fluvial 
• 3 Marinha 
• 4 Glacial 
• 5 Eólica 
• 6 Honeycomb 
• 7 Erosão diferencial 
• 8 Erosão remontante 

1. Pluvial 

A erosão pluvial é provocada pela retirada de material da parte superficial do solo pelas águas de 
chuva. Esta ação é acelerada quando a água encontra o solo desprotegido de vegetação.  

A primeira ação da chuva se dá através do impacto das gotas d'água sobre o solo. Este é capaz de 
provocar a desagregação dos torrões e agregados do solo, lançando o material mais fino para cima e 
para longe, fenômeno conhecido como salpicamento. 

A força do impacto também força o material mais fino para abaixo da superfície, o que provoca a 
obstrução da porosidade (selagem) do solo, aumentando o fluxo superficial e a erosão.  

Necessário se faz em separar claramente as ravinas formadas somente por erosão superficial das 
formadas pelo processo de erosão remontante. A ação da erosão pluvial aumenta à medida que mais 
água da chuva se acumula no terreno, isto é, a retirada do solo se dá de cima para baixo.  

Na erosão remontante acontece exatamente o contrário: a retirada do material se dá de baixo para 
cima, como é o caso das boçorocas.  

Uma ravina de origem pluvial pode progredir em direção a uma boçoroca, mas não 
necessariamente. Da mesma forma podemos ter a progressão de boçorocas independente da erosão 
pluvial, pois esta depende do fluxo subterrâneo e não do fluxo superficial.  



Muitos autores e textos didáticos têm erroneamente confundido estes fenômenos. Separá-los, no 
entanto, não é somente uma questão de rigor científico, mas uma necessidade prática, pois as 
formas de se combater um processo erosivo dependerá de que tipo de erosão estamos enfrentando. 
Muitos processos indicados para evitar ou combater erosão pluvial, não funcionam quando se trata 
de combater erosão remontante, principalmente nos casos em que amplas boçorocas já estão 
instaladas na paisagem.  

As principais formas de erosão pluvial são:  

a) erosão laminar: quando a água corre uniformemente pela superfície como um todo, 
transportando as partículas sem formar canais definidos. Apesar de ser uma forma mais amena de 
erosão, é responsável por grande prejuízo às terras agrícolas e por fornecer grande quantidade de 
sedimento que vai assorear rios, lagos e represas.  

 
 

Autor:Jack Dykinga - erosão pluvial num campo agrícola 

b) erosão em sulcos ou ravinas: quando a água se concentra em filetes, atingindo maior volume de 
fluxo e que podem transportar maior quantidade de partículas formando sulcos e ravinas na 
superfície.  

Estas ravinas podem chegar rapidamente a alguns metros de profundidade. É a forma extremamente 
perniciosa de erosão e tem que ser combatida rapidamente para evitar a total destruição de grandes 
superfícies de terras agrícolas.  

 

Erosão em sulcos ou ravinas 

Também é responsável pelo rápido assoreamento das terras de várzea, dos leitos fluviais, lagos e 
represas, facilitando o transbordamento das águas de seus cursos e provocando inundações.  



Num caso extremo, as ravinas podem atingir o lençol freático. Quando isto acontece o fluxo natural 
da água subterrânea passa a atuar como transportador das partículas do fundo da ravina, solapando 
sua base e provocando o desmoronamento da cabeceira, no processo conhecido como erosão 
remontante. A feição daí resultante é conhecida como boçorocas. 

 

2. Fluvial 

Causada pelas águas de rio ou de riacho.  

Quando as águas de chuva se acumulam formando torrentes, a erosão deixa de ser pluvial e passa a 
ter a mesma dinâmica da erosão fluvial, mesmo que estas torrentes não estejam presentes durante 
todo o ano, como é o caso dos cursos d'água intermitentes das regiões áridas e semi-áridas.  

 

erosão fluvial 



3. Marinha 

Erosão provocada pela ação do mar, através das correntes marinhas, ação das ondas e marés.  

O efeito erosivo das ondas é devido à própria água e pelas partículas de areia e silte que são 
mantidas em suspensão pela água em movimento.  

Quando as ondas atingem a base de uma falésia o efeito erosivo provoca o solapamento de sua base 
e a consequente queda da parte superior, que também acaba sendo erodida.  

A erosão provocada pelas correntes marinhas são mais espetaculares pois conseguem carregar 
grandes cargas de sedimento de uma área para outra. Em algumas áreas, como na Praia de 
Ipanema/Arpoador, no Rio de Janeiro, em algumas estações ocorre erosão e em outras ocorre a 
sedimentação, voltando a praia à sua situação anterior.  

 
 

Autor:Timothyansell123 – Notar o pequeno pedaço da rodovia asfaltada que sobrou 
nesta costa sujeita a severa erosão marinha. Suffolk, Inglaterra 

 

 
 

Autor: Eurico Zimbres - Notar a estrutura do gnaisse realçada pelo desgaste  
promovido pelas ondas. - Ponta do Arpoador, Rio de Janeiro. 

Em algumas regiões litorâneas brasileiras vem ocorrendo uma acelerada erosão por correntes 
marinhas, tais como em Atalaia no Sergipe, Atafona em São João da Barra (RJ) e em algumas áreas 
do Nordeste.  



Outro tipo de erosão marinha se dá pelas correntes de turbidez, que agem na região compreendida 
entre a plataforma continental e o talude continental.  

Corrente de turbidez: Corrente de alta densidade que se forma em deslizamentos 
subaquáticos. Originam-se em locais onde grande quantidade de sedimento esteja sendo 
depositada, como em desembocaduras de grandes rios. A pilha de sedimentos vai se acumulando até 
atingir um perfil de equilíbrio.  

Quando este perfil é superado a massa de sedimentos se torna instável e entra em movimento 
subitamente, colocando em suspensão (fluidificando) grande quantidade de sedimento. A força 
destas correntes é enorme e provoca o arrastamento de todo o material que vai encontrando pela 
frente. É uma das forças modeladoras dos canyons submarinos. À medida que a corrente perde sua 
energia, os sedimentos vão se depositando, dando origem a depósitos gradacionais chamados de 
turbiditos.  

Em regiões tectonicamente instáveis, como as margens continentais ativas, os abalos sísmicos são 
os principais responsáveis pelo surgimento destas correntes. Em ambientes continentais, as corridas 
de lama se assemelham em muito com as correntes de turbidez, com a diferença que estas não 
produzem sedimentos gradacionais, mas totalmente heterogêneos quanto à granulometria. 
Tampouco atingem áreas tão grandes quanto as correntes subaquáticas.  

4. Glacial 

As geleiras (glaciares) deslocam-se lentamente, no sentido descendente, provocando erosão e 
sedimentação    glacial. Ao longo dos anos, o gelo pode desaparecer das  geleiras, deixando um vale 
em forma de U ou um fiorde, se junto ao mar.  

Pode também ocorrer devido à susceptibilidade das glaciações em locais com predominância de 
rochas porosas.  

No verão, a água acumula-se nas cavidades dessas rochas. No inverno, essa água congela e sofre 
dilatação, pressionando as paredes dos poros. Terminado o inverno, o gelo funde, e congela 
novamente no inverno seguinte.  

Esse processo    ocorrendo sucessivamente, desagregará, aos poucos, a rocha, após um certo tempo, 
causando o    desmoronamento de parte da rocha, e conseqüentemente, levando à formação dos 
grandes paredões ou fiordes. 

erosão glacial 



5. Eólica 

A erosão eólica para proceder necessita de correntes constantes de ar e de partículas soltas que 
possam ser transportadas e servirem como projéteis na desagregação da rocha. Esta combinação de 
fatores é comum em ambientes áridos e secos, onde a cobertura vegetal do solo é pequena ou 
nenhuma.  

 
 

Erosão eólica - Autor:Thomas Wilken – 
Forma bizarra produzida pela erosão eólica. Salar de Uyuni, Bolívia 

Nas regiões litorâneas estas condições normalmente estão presentes, e resultam da ação combinada 
de dois fenômenos. De um lado a desagregação da superfície das rochas devido à cristalização de 
sais nas microfraturas. De outro a presença constante de vento na forma de brisas marinhas. A ação 
dos sais, além de produzir os grãos soltos, cria um ambiente hostil ao crescimento e à fixação dos 
vegetais.  

Uma forma curiosa produzida pela ação do vento são os blocos facetados, conhecidos como 
ventifactos. São blocos de variados tamanhos que jazem sobre uma superfície descoberta e 
desértica, facetados pelo impacto das partículas lançadas pelo vento. Cada face deste bloco mostra o 
sentido preferencial das correntes aéreas no local.  

  
 

*Mecanismos de transporte eólico - Autor:USGS/USGov/ - modificado por e.Zimbres 
Mecânica da saltação 



Dependendo do tamanho da partícula e da força da corrente de vento, o transporte eólico (ver 
figura) pode se dar por:  

• 1- Arrastamento  

• 2- Saltação  

• 3- Suspensão  

O transporte por suspensão é responsável por imensos depósitos de loess, que são levados a grandes 
distâncias a partir da fonte do material.  

Pesquisas detectaram material particulado proveniente da África, caindo sobre a Amazônia 
brasileira.  

A suspensão também é responsável por grandes tempestades de areia que afligem muitas cidades 
chinesas. O transporte por saltação é capaz de provocar a rápida erosão da parte inferior de blocos 
rochosos, criando figuras caprichosas coma a de acima.  

Quando estamos numa praia num dia com muito vento, é possível sentir as picadas dos grãos de 
areia nas pernas descobertas.  

6. Erosão Honeycomb 

Honeycomb: Forma intempérica produzida pela ação da desagregação proveniente da cristalização 
de sais combinada com a erosão eólica. Os sais são provenientes da brisa marinha, respingos das 
ondas e ressacas (maresia). A solução salina ao encontrar a superfície da rocha penetra em suas 
microfraturas e nos espaços intergranulares, abertos devido à fadiga por aquecimento e resfriamento 
solar.  

A água da solução se evapora rapidamente em virtude da presença de vento e sol. Esta evaporação 
leva ao aumento da concentração dos sais, tendo início o crescimento de cristais, que desenvolvem 
pressões sobre as paredes das fraturas e poros das rochas, produzindo seu enfraquecimento e, 
finalmente sua ruptura.  

 

Autor:Eurico Zimbres - Ponta do Arpoador, Rio de Janeiro, Brasil - 



7. Erosão diferencial 

Erosão diferencial: quando os materiais respondem de formas distintas ao processo erosivo.  

Os menos resistentes são desgastados mais rapidamente, e os mais resistentes, são 
preservados. Este tipo de erosão,que está intimamente associado ao caráter do material e não à 
erosão em si, é capaz de produzir grandes desníveis de altitude e grande variação nas formas de 
relevo.  

Exemplos: Em terrenos onde há intercalação de camadas resistentes, como os arenitos e quartzitos, 
e camadas menos resistentes como folhelhos, calcáreos, xistos, se estas camadas são horizontais, 
formam-se encostas em degraus.  

Se as camadas são inclinadas formam-se uma sucessão de cristas e vales alongados e paralelos. 
Dependendo da inclinação destas camadas, os vales terão vertentes assimétricas, chegando a 
produzir formas como cuesta e hogback.  

Cuestas. f., Geom. - É um relevo com vale de vertentes assimétricas, de grande amplitude 
horizontal, formados em região que apresentam sequências de rochas acamadas com leve caimento. 
A frente da cuesta coincide com a vertente mais inclinda e a costa coincide ocorre no sentido do 
caimento das camadas. 

Enquanto a vertente da frente de cuesta apresenta inclinações grandes num pequeno intervalo de 
espaço, a dorsal das mesmas tendem a se extender por muitos quilômetros, chegando a ser 
imperceptível para quem está sobre ela. 

Na região da bacia sedimentar do Paraná, a intercalação de rochas sedimentares com derrames de 
lavas basálicas, criou condições para o surgimento de um relevo de grandes cuestas que adentram e 
se inclinam em direção ao interior do país. 

Exemplo de tal feição encontramos no interior de São Paulo, onde a denominada Cuesta de 
Botucatu apresenta uma frente em paredão abrupto, voltado para o leste, cuja crista se estende por 
centenas de quilõmetros, indo do SSW de Minas Gerais até o NNE do Estado Paraná, formando um 
importante divisor de águas, que domina a compartimentação hidrográfica desta região. 

 
 

Shengzhi Li - Flaming Gorge Resevoir, Utah 



Hogback: - Do inglês, hog=porco + bac k= costa, lombo, é uma forma de relevo parecida com 
uma cuesta, mas onde a vertente mais suave tem inclinação superior a 30°, dando-lhe, quando vista 
em perfil, a característica forma de um dorso de porco.  

Assim como a cuesta, um hogback é produto de erosão diferencial de camadas inclinadas, a 
diferença está na inclinação das camadas, sendo maior no hogback do que na cuesta. Apesar de 
serem nomes de formas de relevo, os termos cuesta e hogback, tem implicação estrutural e não 
devem ser usados em relevos em que a forma não resulta de estruturas acamadas e inclinadas.  

Exemplo típico de um hogback nos dá a Serra do Curral, em Belo Horizonte, MG.   

 
 

Fonte:USGS/US Gov. Hogback nas cercanias de Colorado Springs, USA 

 

Na cidade do Rio de Janeiro, a Pedra da Gávea tem seu topo achatado (daí seu nome) devido à 
existência de um corpo tabular de granito que a encima, e que, por ser mais resistente à erosão, a 
protegeu da erosão, originando uma forma que muito se destaca das formas pão de açúcar 
dominantes no Rio de Janeiro  

 

 

Pedra da Gávea     Pão de Açúcar 



8. Erosão remontante 

Também conhecida como erosão regressiva, é a erosão que ocorre quando o lençol freático é 
interceptado pela superfície do terreno.  

O fluxo da água subterrânea, na forma de uma fonte, inicia a retirada das partículas do solo dando 
surgimento a pequenos túneis que progridem em a montante do fluxo subterrâneo. Com o passar do 
tempo o solo que recobre este túnel, ou buraco horizontal, sofre colapso gravitacional e todo o 
material desmontado é carregado pelo contínuo fluxo de água.  

Nas épocas chuvosas a infiltração de mais água no solo aumenta o fluxo subterrâneo, reforçando a 
ação da erosão remontante, mesmo que o fluxo de água superficial não atinja diretamente a ravina.  

Desta forma a ravina vai progredindo e se aprofundando a montante do fluxo subterrâneo, isto é, 
numa direção oposta à da erosão fluvial.  

Este processo pode atingir grandes extensões e profundidades, sendo responsável pelo surgimento 
de uma feição geomorfológica caraterística conhecida como boçoroca ou voçoroca.  

 

 
 

Autor:José Reynaldo da Fonseca - Boçoroca no município paulista de Avaré 



Não precisamos visitar pessoalmente os países com solos degradados para testemunhar as 
duras evidências da erosão. Basta analisar as tempestades de areia capturadas por satélites.  

Em 9 de janeiro de 2005, a NASA divulgou imagens desse tipo de fenômeno em direção ao oeste a 
partir da África Central. Uma imensa nuvem marrom estendia-se por 5.300 quilômetros, tamanho 
suficiente para cobrir os Estados Unidos do Atlântico ao Pacífico.  

 

 

Em órbita sobre o Oriente Médio o satélite de sensoriamento remoto Aqua registrou uma extensa faixa de 
poeira e areia em suspensão, provocada por mais uma das violentas de tempestades de vento nos desertos 
da região. Nesta cena, a tempestade é vista sobre o Golfo Pérsico, dirigindo-se em sentido nordeste em 
direção ao Estreito de Ormuz, na extremidade direita superior da imagem. 

Tingida de bege, a tempestade de poeria e areia tem origem no grande deserto Ar Rub’ al Khali, que cobre 
a maior parte da Arábia Saudita, norte do Yemem e Emirados Árabes Unidos. Junto com o norte da 
África, a Península Arábica é uma das mais ativas regiões causadoras de tempestades de poeira e areia do 
mundo.  

Não raro, a poeira dos desertos atinge a Europa e florestas tropicais na América do Sul. 

Andrew Goudie, professor de geografia na Universidade de Oxford, relata que as tempestades de 
areia no Saara – raras no passado – tornaram-se bastante comuns atualmente. Elas aumentaram 10 
vezes nos últimos 50 anos. As mais de 3 bilhões de toneladas de partículas finas de solo que deixam 
a África desse modo a cada ano estão drenando lentamente a fertilidade e a produtividade 
biológicas do continente.  

Além disso, as tempestades de areia originadas na África viajam para o oeste ao longo do Atlântico, 
depositando poeira no Caribe em quantidade suficiente para turvar as águas do mar e danificar os 
recifes de coral, podendo comprometer a sustentabilidade da vida aquática.” 



Tempestade de areia 

O Mar Vermelho, entre a África e a Arábia Saudita, foi coberto por densas cortinas de areia no dia 
24 de julho de 2010.  Foi mais uma tempestade de areia, que é um grande levantamento de areia do 
deserto provocada por ventos fortes. O vento também faz o paredão de poeira se movimentar. 

A imagem abaixo foi capturada pelo sensor MODIS do satélite Terra, operado pela NASA/Estados 
Unidos. Além do manto uniforme de areia que se espalhou pelo Mar Vermelho, no momento da 
imagem, a areia soprava do continente para o mar como se fossem jatos saindo de uma mangueira. 

Na parte inferior da imagem, os jatos de areia (plumas) saíram do Sudão. Na parte superior, a pluma 
mais densa vinha do deserto do Saara. 

 

No dia 25 de julho de 2010, do outro lado, na costa oeste da África, a areia do Saara era expelida 
sobre o Oceano Atlântico Norte. É como se fosse uma massa de ar empoeirada, quente e seca, que 
sai do Saara para o Atlântico Norte. Esse ar empoeirado viaja, em geral, de 3 a 5 dias sobre o 
Atlântico.  

As correntes de ar superior levam a poeira até a Amazônia e estudos científicos já comprovaram 
que os grãos de areia do Saara têm um papel importante na formação de grandes nuvens que 
provocam tempestades sobre o norte do Brasil.  

Esses jatos de areia passam com certa frequência sobre as ilhas Canárias e as ilhas Cabo Verde. 



 

http://www.climatempo.com.br/destaques/2010/07/27/tempestade-de-areia/ 
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