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RESUMO: A obtenção de índices que indiquem a erodibilidade dos solos de uma região é um 
tema de bastante interesse geotécnico, uma vez que pode caracterizar de forma mais eficiente 
o potencial de desenvolvimento de feições erosivas e, consequentemente, medidas adequadas 
para evitar prejuízos ambientais, sociais e econômicos. Como a erodibilidade dos solos está 
diretamente relacionada à resistência ao cisalhamento dos mesmos, em função da modificação 
da coesão total devido à infiltração de água em eventos chuvosos, um índice que tem sido 

utilizado em vários estudos de erodibilidade é a variação da coesão (c) das amostras de solo 
entre as condições de umidade natural e inundada por 24h. A proposição inicial desse índice 

prevê que solos com c maior que 85% são potencialmente erodíveis. Para avaliar a 
erodibilidade com base nesse índice, foi realizado um estudo de caso para horizontes 
pedológicos (B, solo maduro) e saprolíticos (C, solo residual jovem) de um perfil em talude de 
corte que reflete a geologia da sub-bacia do rio Sana (Macaé/RJ), na qual foi observada maior 
quantidade de feições erosivas (laminares, sulcos, ravinas e voçorocas) nos horizontes C, 
texturalmente menos argilosos. Para tanto, foram coletadas amostras indeformadas, que foram 
acondicionadas adequadamente para manutenção da sua estrutura e umidade de campo, para 
posterior retirada de corpos de prova e realização de ensaios de cisalhamento direto nas 
condições naturais e saturadas. Os resultados mostraram que os horizontes de solo 

saprolíticos (C) apresentaram variações de coesões (c) entre 59 e 61%, bem maiores que as 

variações para os horizontes pedológicos (B), entre 22 e 32%. Assim, o índice proposto (c) 
conseguiu separar bem o comportamento erodível observado em campo, embora com valores 
menores que 85%, com predominância das feições erosivas nos horizontes C, em função da 
menor agregabilidade dos mesmos em relação aos horizontes B, mais argilosos. Portanto, 
esse índice respondeu satisfatoriamente a tais diferenças de erodibilidade de forma que a 
região objeto deste estudo de caso necessita levar em consideração que a exposição dos solos 
residuais pode promover problemas de estabilidade considerando cortes para construção de 
estradas, manejo agrícola e todas as atividades relacionadas à expansão populacional 
organizada. 
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