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RESUMO

Algumas ações, sejam de origem natural ou antrópica, podem acarretar em possíveis degradações no solo. Para a recuperação dessas áreas, tem-se como melhor solução,

dependendo do nível e tipo de impacto, provê-las de uma cobertura vegetal de proteção, como as biomantas, que são constituídas por fibras vegetais desidratadas e que

possuem capacidade de recomposição do solo com maior eficiência. Um dos problemas recorrentes nesses materiais é sua baixa durabilidade, que influenciam em pontos

importantes da recuperação de áreas degradadas. Sabendo disso, este projeto vem com o objetivo de aplicar três tipos vegetacionais de biomantas na bioengenharia: o sapê, a

taboa e o capim colonião, para avaliar a aplicação dos mesmos no controle de processos erosivos e sua durabilidade. Na execução, foi realizada a colheita das três tipologias

escolhidas, que em seguida foram transportadas para o laboratório da UEMG Unidade João Monlevade para início da confecção das mantas. Foram confeccionadas,

manualmente, 5 biomantas de cada tipologia, com medidas aproximadas de 76 cm de comprimento e 35 cm de altura e que foram monitoradas durante três semanas para análise

de perda de massa e comprimento. Escolhida a área para experimentação, a aplicação se dará em breve e de forma que haja a formação de 3 seções com 5 tipologia de

biomantas diferentes e intercaladas entre si. Semanalmente serão realizadas visitas para observação e medição das variáveis e de características do solo para se definir, ao final,

uma análise de recuperação da área e durabilidade dos materiais.
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