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Ciclo da erosão 
RETIRADA           

TRANSPORTE

SEDIMENTAÇÃO 

OU DEPOSIÇÃO



A EROSÃO É UM PROCESSO NATURAL

De uma forma simplificada, existe uma tendência em 
considerar  a “erosão” como algo ruim. Esse conceito 

geralmente aparece associado a ação antrópica e 
tragédias relacionadas a alguma ação da natureza 

como, por exemplo, chuvas intensas que provocam 

desmoronamentos de encostas e morros.

No entanto, a erosão é um fenômeno natural e sem 
esse processo não haveria vida na superfície da Terra. 

O ciclo da erosão é o responsável por retirar material 

das rochas expostas, transportar e depositar. Sem esse 
processo não existia solo e sem esse, as condições 

necessárias para o desenvolvimento das espécies 
vegetais naturais e prática da agricultura. 



FORMAS DE RELEVO

 Ao contrário do que se possa pensar, a forma de 
um relevo não pode ser sempre decidida por 
meio do olhar. É necessário estudo detalhado 
dos processos do ciclo da erosão, altimetria, etc. 
Com as novas tecnologias, a conclusão das 
diferentes formas de relevo tem sido cada vez 
mais precisas.

 As planícies costeiras (em função da altimetria ao 
nível do mar) e as montanhas recentes (com 
altimetria elevada, picos pontiagudos e presença 
de gelo) são formas de relevo possíveis de serem 
reconhecidas por observação visual.



FORMAS DE RELEVO

PLANÍCIE
Forma de relevo onde o processo de sedimentação é 

superior ao de erosão ou retirada de materiais.



PAMPA GAUCHO



Planície costeira ou litorânea



Planície Amazônica



Planície do Pantanal



PLANALTO
Área relativamente elevada onde o 

processo de erosão ou retirada de materiais 
é superior ao processo de sedimentação.



RELAÇÃO ENTRE PLANALTO E 
PLANÍCIE



MONTANHAS RECENTES
Relevo jovem, datado do período terciário da era cenozoica e  

formado pela convergência de placas. Apresenta altimetria 
elevada e picos pontiagudos. 

ANDES



ALPES
Com vista da Floresta Negra



HIMALAIA



MONTANHA RECENTE E ANTIGA



Montanha recente e antiga

 Observe que a montanha recente apresenta 
picos pontiagudos, o que significa pouco 

tempo de ação dos agentes erosivos e 

também presença de gelo em função da 

baixa temperatura em locais de maiores 

altitudes.

 A montanha antiga, formada na era pré-
cambriana, apresenta forma mais 

arredondada e rebaixada em função da 

ação dos agentes externos ao logo do tempo 

geológico.



DEPRESSÕES
Áreas rebaixadas do relevo em relação às terras próximas 

(relativa) ou em relação ao nível do mar (absoluta)



DEPRESSÃO ABSOLUTA - MAR MORTO
Localizado entre Israel e Jordânia. Está a 392 metros 

abaixo do nível do Mar Mediterrâneo e 417 metros 

sob o nível do mar (é o ponto mais baixo da Terra).



Vista do litoral do mar Morto



Mar Morto



Mar Morto



MAR MORTO

 O mar Morto, localizado entre Israel e Jordânia 
apresenta elevado nível de salinidade. Essa 
salinidade, após evaporação da água, promove 
a formação de cristais de sal como os 
apresentados nos slides anteriores.

 A elevada salinidade também aumenta a 
densidade da água fazendo com que as pessoas 
flutuem com facilidade sobre suas águas.



Mar Morto



Reino dos Países Baixos - Depressão absoluta



AGENTES EXTERNOS DO RELEVO

RESPONSÁVEIS PELA 
DINÂMICA DO CICLO DA 
EROSÃO.  NO PROCESSO DE 
RETIRADA E DEPOSIÇÃO DE 
MATERIAIS, NOVAS 
MODELAGENS DO RELEVO 
SÃO CONSTRUÍDAS.



FORMAÇÃO DE UM FIORDE 
VALE ESCAVADO PELO GELO



FORMAÇÃO DE FIORDES



Formação de fiordes

 Fiordes são vales escavados pela ação erosiva 
do gelo e são formas de relevo típicas de áreas 
com as quatro estações do ano bem definidas.

 Durante o inverno, as águas de cachoeiras e 
corredeiras ficam congeladas e na primavera 
inicia-se o degelo que por meio de avalanches e 
deslocamentos de imensos blocos de gelo 
promovem a abrasão das rochas e durante o 
tempo geológico escava os belíssimos fiordes 
como os encontrados na Noruega. 



Fiorde na Noruega



Grand Canyon (vale 
escavado pelo Rio 
Colorado-EUA)



Grand Canyon



Canyon do rio São Francisco  Brasil



EROSÃO EÓLICA



Monument Valley - Deserto da Califórnia  
Intemperismo físico e ação eólica



Ação eólica

A ação do vento em função 
da sua variação de 
velocidade, direção e tipo de 
material transportado em 
suspensão é capaz de 
esculpir as rochas com formas 
bastante peculiares como as 
apresentadas nos slides 
anteriores.



Dunas no deserto do Saara



Ação eólica no Saara

 A abrasão do vento do deserto do Saara 

ocorre de forma diferenciada. O vento 
movimenta as dunas de areia depositadas 

sobre as rochas. Durante o movimento das 
dunas ocorre a retirada de matérias da rocha 
base por meio de um processo de “lixamento” 

superficial e isso promove o aumento do 
volume de areia do deserto.

 A ação antrópica, ao promover o 
desmatamento da savana africana no sul do 

deserto, acelera o processo da desertificação.



DESERTO AUSTRALIANO



Falésia 
Paredões esculpidos pela erosão 
marinha



Voçoroca 
Erosão Pluvial



Voçoroca em área agricultável -
MT



Erosão do solo
 Lembrando mais uma vez que a erosão é um 

fenômeno natural. Mesmo nos solos cobertos com 
vegetação, a água da chuva escorre e é capaz de 

transportar materiais que serão depositados ao longo 
do seu deslocamento, nas margens ou leito dos rios e 

por fim nos oceanos.

 No entanto, quando o homem promove o 
desmatamento, ele acelera a velocidade de 

escoamento das águas pluviais que por sua vez 

aumenta a sua capacidade de carreamento de 
materiais da superfície. Esse processo promove 

grandes “rasgões” no solo, denominados 
“voçorocas” que causam grandes prejuízos nas 

áreas urbanas e rurais.



Consequência da ação
antrópica



Desmoronamento no 
Morro do Bumba - RJ



Desmatamento de 
encostas

 O desmatamento de encostas de morros e serras e a 

posterior ocupação dessas áreas para fins de moradia 
podem promover tragédias constantes.

 Na maioria das vezes, em função dos terrenos mais 
baratos, as encostas de morros são ocupadas por 

população de baixo poder aquisitivo que não tem 
condições de erguer sua moradia com infraestrutura 
adequada. Nos períodos de chuvas intensas é comum 

o desmoronamento dessas encostas desprotegidas da 
sua vegetação original e com isso um significativo 

número de pessoas perdem suas moradias. 



O trabalho construtivo da 
erosão

O ciclo da erosão é composto 
por três partes: retirada, 
transporte, sedimentação.

A seguir serão apresentados 
quatro slides que mostram o 
trabalho construtivo da erosão: 
os deltas, as morainas, as 
restingas e tômbolos.



DELTA DO RIO NILO

Sedimentação fluvial



Moraina
Sedimentos transportados pelo 
gelo



Restinga  
Sedimentação marinha
Restinga da Marambaia - RJ



Tômbolo – Depósito de areia que liga uma ilha ao 

continente.
Arpoador - RJ


