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RESUMO: A exposição de solos potencialmente erodíveis, através de taludes de corte ou 
naturais, gera problemas de ordem ambiental, social e econômica, uma vez que as feições 
erosivas neles desenvolvidas podem acarretar obstrução de estradas, perda de áreas 
agricultáveis e de propriedades, podendo culminar em perdas de vida pela ocorrência de 
movimentos de massa associados. Assim, torna-se fundamental a classificação da 
erodibilidade de uma área, de forma que sejam tomadas as medidas preventivas adequadas 
pelos órgãos responsáveis, tanto com a execução de obras para estabilização quanto para 
evacuação de áreas em função de suas susceptibilidades. Visando a caracterização da 
erodibilidade dos solos, foi selecionado um talude de corte de uma estrada vicinal não 
pavimentada pertencente à sub-bacia do rio Sana (Macaé/RJ), onde o perfil estudado 
apresenta as características geológicas e geomorfológicas representante de grande parte dos 
solos da região, com material parental de composição granítica e texturas silto-arenosas e 
argilo-arenosas, presentes em relevo forte ondulado. Para esse estudo, foram coletadas 
amostras deformadas e indeformadas para a realização de ensaios de laboratório para 
caracterização física e geotécnica, essa última através de ensaios de Inderbitzen modificados 
com o uso de simulador de chuva, com declividade compatível com relevo forte ondulado e 
intensidades de chuva compatíveis com dados históricos da região com máximas precipitações 
da ordem de 50mm/h objetivando maior proximidade com condições críticas para o 
desenvolvimento de feições erosivas. Os resultados indicaram que os horizontes de solo com 
menores teores de argila e índice de plasticidade (horizontes C, solo residual jovem) foram os 
que apresentaram as maiores perdas de solo no ensaio Inderbitzen, considerando tanto o 
tempo de 10 minutos proposto em estudos anteriores (horizontes C com perdas de 0,010 
g/cm2/min e horizontes B com perdas de 0,002 a 0,003 g/cm2/min) quanto o tempo total de 
ensaio (120 minutos, com os horizontes C com perdas de 0,087 a 0,091 g/cm2/min e 
horizontes B com perdas de 0,021 a 0,027 g/cm2/min), sendo, dessa forma, comparativamente 
mais erodíveis que os horizontes pedológicos (B, solo maduro). Esses resultados são 
compatíveis com os parâmetros de resistência para esses materiais obtidos através de ensaios 
de cisalhamento em estudo anterior, onde os horizontes C apresentaram menores coesões 
(19,0 a 20,8 kPa) em relação aos horizontes B (23,6 a 24,3 kPa), indicando menor 
agregabilidade dos primeiros, e resultando em maiores perdas por arraste hídrico com o 
simulador de chuva. Com base neste estudo conclui-se que os cortes de talude da região do 
Sana devem levar em conta essas diferenças de erodibilidade, de forma que os riscos 
associados à população sejam eliminados e evite-se perdas econômicas privadas ou públicas. 
Recomenda-se que obras que envolvam cortes de taludes nesta região devam levar em conta 
estudos prévios da erodibilidade, fornecendo maior sustentabilidade econômica. 
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