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RESUMO

	O projeto de pesquisa objeto deste artigo tem por objetivo geral realizar um estudo, em escala de detalhe, de uma feição erosiva localizada na microbacia hidrográfica do Córrego

Liso, zona rural de São Sebastião do Paraíso - MG, de forma que os critérios adotados possam servir de base para a avaliação e reabilitação de outras feições erosivas

ocorrentes nesta ou em outras regiões. Na primeira etapa do trabalho foi realizada a visita em campo para mapeamento topográfico planialtimétrico e a caracterização física da

feição erosiva. No levantamento e diagnóstico da feição foram analisados os aspectos físicos, tais como: aspectos geológicos, pedológicos; áreas vegetadas e com solo

descoberto; indícios de movimentos de massa; etc. Durante o levantamento realizou-se coleta de solos para análise em laboratório. Os ensaios de laboratório realizados até o

momento foram: Análise granulométrica (ABNT, 1984a) e ensaio de adsorção de azul de metileno (Pejon, 1992). Por meio do levantamento topográfico foi possível produzir o

modelo digital do terreno, com visualização 3D da feição erosiva, o que permiltiu a quantificação de alguns aspectos morfológicos, tais como: concavidade/convexidade dos

taludes, comprimento de rampa e declividade das vertentes. A análise granulométrica mostrou tratar-se de um solo com alto teor em areia (superior a 70%) e com predomínio de

silte, com relação à argila. Pelo ensaio de adsorção por Azul de Metileno o solo apresentou índice Acb superior a 12; segundo Pejon (1992), resultados de Acb superior a 5

tendem a ocorrer em solos de comportamento não laterítico e de maior erodibilidade. O índice Vb ficou em torno de 1,2, indicando que na fração fina do solo há predomínio de

argilo-minerais do grupo das montmorilonitas, que constituem argilo-minerais expansivos, suscetíveis à erosão.  A próxima etapa do projeto consiste em levantar e avaliar

métodos de reabilitação de processos erosivos e propor um plano de reabilitação para a feição estudada.
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