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A EROSÃO E A DEGRADAÇÃO DO SOLO

• Erosão Natural –
resultado da 
actuação de 
fenómenos naturais.

• O crescimento da 
população provoca o 
aumento das 
necessidades 
alimentares.

• Erosão Acelerada –
provocada pela 
actuação do homem.

alimentares.

• Alternativas:
� Aumento das áreas de 

cultivo;

� Aumento dos 
rendimentos 
culturais.



FORMAS DE EROSÃO

• Erosão Hídrica –

Causada pelas

águas da chuva.

Erosão Eólica –

AGENTES

• Água: precipitação, 

correntes, rios, ondas
• Erosão Eólica –

Causada pela

acção do vento.

correntes, rios, ondas

• Vento

• Temperatura

• Microrganismos





O PROCESSO EROSIVOO PROCESSO EROSIVOO PROCESSO EROSIVOO PROCESSO EROSIVO



MECÂNICA DA EROSÃOMECÂNICA DA EROSÃOMECÂNICA DA EROSÃOMECÂNICA DA EROSÃO

ImpactoImpactoImpactoImpacto – choque das choque das choque das choque das 

gotas de chuva em gotas de chuva em gotas de chuva em gotas de chuva em 
queda livre com o queda livre com o queda livre com o queda livre com o 
solosolosolosolo

Escoamento  Escoamento  Escoamento  Escoamento  
Superficial Superficial Superficial Superficial –
movimento da água à movimento da água à movimento da água à movimento da água à 
superfície do solo superfície do solo superfície do solo superfície do solo 

SalpicoSalpicoSalpicoSalpico – libertação libertação libertação libertação 

das partículas em das partículas em das partículas em das partículas em 
resultado da resultado da resultado da resultado da 
distruição dos distruição dos distruição dos distruição dos 
agregadosagregadosagregadosagregados

superfície do solo superfície do solo superfície do solo superfície do solo 
devido à inclinação devido à inclinação devido à inclinação devido à inclinação 
do terreno, no qual do terreno, no qual do terreno, no qual do terreno, no qual 
arrasta consigo as arrasta consigo as arrasta consigo as arrasta consigo as 
partículas de solo partículas de solo partículas de solo partículas de solo 
em suspensãoem suspensãoem suspensãoem suspensão





CARACTERÍSTICAS DA CHUVA

• Diámetro ou tamanho das gotas de 
chuva

• Quantidade da precipitação

• Duração da chuvada

• Intensidade da precipitação

• Frequência da precipitação



PROPRIEDADES DO SOLOPROPRIEDADES DO SOLOPROPRIEDADES DO SOLOPROPRIEDADES DO SOLO

Físicas

• Textura

• Estrutura

Forma do Terreno

• Inclinação ou Declive

• Comprimento da• Estrutura

• Permeabilidade

• Comprimento da
Encosta

• Rugosidade da
Superfície



USO DA TERRA

• GestãoGestãoGestãoGestão dadadada Terra Terra Terra Terra 

Planeamento da utilização da terra segundo
a sua capacidade de uso

• GestãoGestãoGestãoGestão das das das das CulturasCulturasCulturasCulturas

Distribuição adequada das culturas no 
espaço e no tempo





FORMAS DE EROSÃOFORMAS DE EROSÃOFORMAS DE EROSÃOFORMAS DE EROSÃO

Erosão Laminar 
arrastamento da
superfície do solo de 
terras aráveisterras aráveis



ErosãoErosãoErosãoErosão porporporpor
sulcossulcossulcossulcos
escoamento
concentrado emconcentrado em
pequenos canais
no campo



ErosãoErosãoErosãoErosão porporporpor ravinasravinasravinasravinas

Quando os canais
erodidos se tornam
maiores e mais
profundos e nãoprofundos e não
podem ser 
atravessados por
máquinas







Erosão em Estradas

AconteceAconteceAconteceAcontece comocomocomocomo resultadoresultadoresultadoresultado de:de:de:de:

• Construção deficiente;

• Indevida protecção das bermas;• Indevida protecção das bermas;

• Declives muito pronunciados;

• Deficiente protecção do pavimento









Erosão nas Margens dos Rios

• Devido à alterações da velocidade 
das águas;

• Devido à utilização das margens das 
linhas de água;linhas de água;

• Devido à exploração de inertes









MÉTODOS DE CONTROLE

Mėtodos
Culturais
Envolvem a 
utilização de utilização de 
medidas baseadas
na gestão de 
culturas e técnicas
culturais para
controlar a erosão.



Mėtodos
mecânicos

Utilização de 
técnicas
envolvendo
movimento de movimento de 
terras e 
maquinaria
adequada.





Métodos Culturais

• Gestão da Terra

• Gestão das 
Culturas

• Rotação de 

• Culturas de 
cobertura

• Culturas em curvas 
de nível• Rotação de 

Culturas

• Cobertura Morta

de nível

• Culturas em faixas 
de nível

• Lavoura mínima







MétodosMétodosMétodosMétodos MecânicosMecânicosMecânicosMecânicos

• Canais de diversão das águas

• Terraços

• Camalhões de nível• Camalhões de nível

• Lavoura em faixas de nível

• Gaviões

• Geotéxteis


