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RESUMO 
 

MOREIRA, A. N. H. Modelo geolocalizado para conservação de estradas não 
pavimentadas. 2018. 93 f. Tese (Doutorado em Agronomia: Solo e Água) – Escola de 
Agronomia, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2018. 1 
 

As estradas não pavimentadas são importantes vias de acessos aos centros 
urbanos, servindo para facilitar o tráfego de veículos para fins socioeconômicos. Para 
assegurar o fluxo de bens produzidos e o transporte de pessoas é necessário que essa rede 
viária tenha adequações a fim de evitar que se transformem em canais e, consequentemente, 
ocorram processos erosivos. Nesse sentido, é necessária a elaboração de práticas de 
planejamento para a conservação dessas vias. Por meio de pesquisas de campo e bases de 
dados geomorfológicas, este estudo teve como objetivo recomendar e a quantificar os 
dispositivos de drenagem para a sub-bacia do córrego Olaria com o auxílio de um Sistema de 
Informação Geográfica (SIG), bem como comparar estes dados com os dispositivos 
recomendados a partir do modelo Estradas. Os dispositivos de drenagem utilizados no estudo 
foram os dissipadores de energia em canal de drenagem e as lombadas com saídas d’água. A 
recomendação dos dispositivos de drenagem por meio do SIG foram a partir de bases de 
dados matriciais geomorfométricas e de solos. Estes dados subsidiaram a modelagem, 
juntamente com os elementos geométricos das estradas e os dados físico-hídricos dos solos 
dos leitos e adjacências. Utilizou-se dados de relevos a partir da imagem do projeto Topodata, 
com acurácia e precisão vertical de 5,529 m e 2,217m, respectivamente. Esses resultados 
atenderam a classe A do Padrão de Exatidão Cartográfica (PEC) para a representação de 
dados altimétricos na escala de 1:50.000. No que tange aos dados morfométricos dos 
segmentos, 90% das declividades foram compatíveis entre os valores de referência do 
receptor GPS Geodésico e os valores testados do Topodata, obtendo assim, as mesmas 
recomendações para as lombadas com saídas d’água. Para os 50,1 km de estradas não 
pavimentadas na sub-bacia do córrego Olaria, o SIG evidenciou que apenas 12,1% dos 
segmentos não necessitaram de lombadas com saídas d’água. Foram recomendadas 953 
lombadas com saídas d’água e 83 dissipadores de energia em sarjetas. Notou-se que as 
incompatibilidades nas recomendações estão relacionadas as variáveis envolvidas. Por 
conseguinte, o traçado geométrico e o excesso de recomendações desses dispositivos de 
drenagem pelo SIG evidenciam que critérios como o relevo e os solos foram ignorados na 
implantação das estradas não pavimentadas. 
 
Palavras-chave: dispositivos de drenagem, estradas não pavimentadas, planejamento. 

 

_________ 

Orientador: Prof. Dr. Nori Paulo Griebeler. EA-UFG 

 

 
   



 
 

 

ABSTRACT 
 
MOREIRA, A. N. H. Geolecated model for the conservation of unpaved roads. 2018. 93 f. 
Thesis (Doctor in Agronomy: Soil and Water) – Escola de Agronomia, Universidade Federal 
de Goiás, Goiânia, 2018. 1  

 

Unpaved roads are important access routes to urban centers, serving to facilitate 
the traffic of vehicles for socioeconomic purposes. In order to ensure the flow of goods 
produced and the transport of people, it is necessary that this road network has adaptations in 
order to prevent them from becoming channels and, consequently, erosion processes. In this 
sense, it is necessary to elaborate planning practices for the conservation of these roads. By 
means of field surveys and geomorphological databases, this study aimed to recommend and 
quantify the drainage devices for the sub-basin of the Olaria stream with the aid of a 
Geographic Information System (GIS), as well as to compare these with recommended 
devices from the Estradas model. The drainage devices used in the study were energy drains 
in the drainage channel and energy dissipaters in ditches. The recommendation of the drainage 
devices through the GIS were from geomorphometric and soil matrix databases. These data 
support the modeling, together with the geometric elements of the roads and the 
physical-water data of the soils of the beds and adjacencies. It was used data of reliefs from 
the image of the Topodata project, with accuracy and vertical precision of 5,529 m and 2,217 
m, respectively. These results met the Class A Cartographic Accuracy Standard (PEC) for the 
representation of altimetric data in the 1:50.000 scale. Regarding the morphometric data of the 
segments, 90% of the slopes were compatible between the reference values of the GPS 
Geodesic receiver and the tested values of Topodata, thus obtaining the same 
recommendations for spines with water outlets. For the 50.1 km of unpaved roads in the 
sub-basin of the Olaria stream, the GIS showed that only 12.1% of the segments did not 
require springs with water exits. It was recommended 953 water bars with outlets and 83 
energy dissipaters in ditches. It was noted that the incompatibilities in the recommendations 
are related to the variables involved. Therefore, the geometric tracing and the excessive 
recommendations of these drainage devices by the GIS show that criteria such as relief and 
the soils were ignored in the implantation of the unpaved roads. 

 

Keywords: dranaige devices, unpaved roads, planning. 

 

 

_________ 

²Advisor: Prof. Dr. Nori Paulo Griebeler. EA-UFG.
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1 INTRODUÇÃO 

 

As estradas não pavimentadas tem grande importância socioeconômica, sendo 

responsáveis pelo acesso da população rural aos serviços urbanos e pelo escoamento da 

produção agrícola. As estradas não pavimentadas têm sido associadas a um número de efeitos 

sobre os processos hidrológicos e geomorfológicos em escala de bacias hidrográficas, tais 

como o aumento das taxas de erosão da superfície.  

Em comparação com as áreas agrícolas, as superfícies compactadas de estradas 

podem aumentar a geração de escoamento superficial por meio da diminuição da capacidade 

de infiltração da água no solo aumentando a produção de sedimentos sob o tráfego pesado. 

Por isso, em uma sub-bacia agrícola, as perdas de solo em estradas são diferentes das que 

ocorrem em áreas agrícolas.  

A rigor, grande parte das estradas não pavimentadas é feita sem planejamento 

sendo, historicamente, condicionadas ao aproveitamento de caminhos ou trilhas existentes. Na 

maioria das vezes, são construídas sem projeto geométrico ou sistema de drenagem. São 

estradas que permitem acesso entre comunidades, ligação de rodovias, integração entre 

distritos e cidades, entre outros. A pista de rolamento é caracterizada pelo próprio solo 

natural, podendo eventualmente, ter recebido revestimento primário ou cascalhamento 

(Oliveira et al., 2011). 

Portanto, há necessidade de estudos detalhados das áreas em que serão construídas, 

bem como suas adaptações para melhor conservá-las acarretando menores impactos 

ambientais e custos econômicos para esta prática. 

O Sistema de Informação Geográfica (SIG) é uma importante ferramenta de análise e 

tomada de decisões. O SIG é uma técnica do Geoprocessamento utilizada na realização de 

levantamentos, cruzamentos e análise de informações georreferenciadas visando o manejo do 

espaço físico como os Modelos Digitais de Elevações (MDEs). Por outro lado, existem 

modelos destinados a predição de perda de solo e recomendações de dispositivos de drenagem. 
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Nesse sentido, o uso de técnicas de geoprocessamento, sobretudo o uso de alguns 

sistemas de modelagem preditivos, possibilitam uma visão ampla da área de interesse e a 

possibilidade de manipulação de diferentes bases de dados. Assim, o objetivo deste trabalho foi 

comparar e recomendar os dispositivos de drenagem em estradas não pavimentadas a partir de 

diferentes bases de dados científicos e tecnológicos.  
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2    REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 CARACTERIZAÇÃO DAS ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS 

 

De acordo com o relatório gerencial da Confederação Nacional do Transporte, 

CNT (2016), a extensão da malha rodoviária brasileira é de, aproximadamente, 1,72 milhões 

de quilômetros, sendo 78,6% não pavimentadas. Desse total, 91% são administradas pelos 

municípios, 8% pelos governos estaduais e cerca de 1% são de responsabilidade do governo 

federal.  

 Para Oliveira et al. (2013a), a enorme e crescente participação da malha 

rodoviária no contexto político, econômico e social contribui diretamente para o 

desenvolvimento econômico do país. Tal fato é observado no transporte rodoviário, entre as 

várias modalidades, o que apresenta menor investimento de capital na aquisição de frota, 

tornando-se o mais utilizado no Brasil. 

No que tange as estradas não pavimentadas, a função dessas vias é garantir o 

acesso da população rural aos serviços urbanos e o escoamento da produção agrícola. Apesar 

de sua relevância socioeconômica, essas estradas não possuem tratamento superficial, sendo 

revestidas apenas pelo solo local e, as vezes, misturado com um agregado granular em 

decorrência de sua manutenção.  

Esse cenário ocorre devido ao mal uso e a falta de recursos financeiros municipais, 

muitas vezes, quando há melhorias em relação à conservação dessas vias, o custeio provém 

das empresas agrícolas. Um exemplo são as estradas florestais que dependem de complexas 

estruturas para garantir a segurança e a logística no transporte. Em geral, a construção desse 

tipo de via é considerada problemática por causa do alto impacto ambiental por meio de 

erosões e do assoreamento dos cursos d’ água (Garcia et al., 2003). 

Nesse sentido, os processos erosivos caracterizam a perda de solo e o aumento 

considerável da densidade de drenagem da bacia hidrográfica. Isso acontece devido à inclusão 
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de novas estradas, que acabam interferindo no equilíbrio por meio do seccionamento de linhas 

de escoamento naturais, que no período de chuva, transformam-se em curso de água efêmeros. 

Portanto, há a necessidade de estudos detalhados das áreas em que serão implantadas, bem 

como, de suas adaptações para melhor conservá-las (Scharrón & Mcdonald, 2006). 

Em comparação com as áreas agrícolas, superfícies compactadas de estradas 

podem aumentar o escoamento superficial por meio da diminuição da capacidade de 

infiltração do solo, elevando a quantidade de sedimentos (Cao et al., 2014). Desse modo, as 

estradas não pavimentadas tornam-se canais que exportam sedimentos e nutrientes para 

riachos (Thomaz & Pereira, 2013). O escoamento de sedimentos e nutrientes podem afetar 

ambientes aquáticos a jusante, alterando a qualidade da água, aumentando a turbidez e 

reduzindo a concentração de oxigênio (Enriquez et al., 2015; Thomaz et al., 2013). 

As estradas carecem de investigações específicas relacionadas ao planejamento do 

seu uso adequado e de seus impactos nos recursos hídricos. No que concerne aos fatores 

ambientais e econômicos, as estradas não pavimentadas podem provocar danos ao homem, 

tanto pela sua falta, quanto pela forma que são implantadas e mantidas (Cunha et al., 2013). 

Para esses autores, é necessário obter conhecimentos sobre os processos 

hidrossedimentológicos para que ocorram as medidas preventivas e mitigadoras.  

Nesse contexto, as condições inadequadas das estradas não pavimentadas 

prejudicam a produtividade e, consequentemente, a lucratividade dos produtores rurais 

(Pruski et al., 2006). A falta de critérios no planejamento e a inexistência de projeto 

geométrico refletem no custo do transporte, pois o desempenho operacional dos veículos está 

diretamente ligado à qualidade das vias de tráfego. A condução de veículos em estradas de 

melhor qualidade pode resultar na redução de até 20% nos custos variáveis (combustível, 

pneus e manutenção) (SETCESP, 2014). 

 

2.1.1 Sistemas de drenagem 

 

De acordo com Oliveira et al. (2013b), a estrada não pavimentada para ser 

considerada boa deve ter largura suficiente para acondicionar o tráfego e suportar a 
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capacidade de carga das rodas ao longo do tempo e nas mais variadas condições climáticas, 

devendo apresentar um bom sistema de drenagem para evitar defeitos comuns, entre eles, 

processos erosivos e a perda de capacidade suporte. 

As estradas não pavimentadas serão caracterizadas com sistema de drenagem 

completo, quando apresentarem dispositivos de drenagem superficial, profunda e transposição 

de talvegues. A drenagem profunda é comum em locais que há variação do lençol freático 

devido as intempéries. São drenos subterrâneos com ou sem tubo, constituídos ainda, de caixa 

de inspeção, material drenante (em geral, agregados britados) e/ou material filtrante (areia ou 

geotêxtil). É localizado principalmente nos trechos de estradas em corte, próximos aos pés de 

talude e sob os aterros, onde a montante existe água que não pode ser drenada por bueiro 

(Baesso & Gonçalves, 2003). 

A drenagem de transposição de talvegues é composta por bueiros que conduzem 

as águas que atingem os talvegues, de um lado para o outro da estrada, em um trecho de aterro. 

Dependendo da descarga do projeto são utilizados bueiros celulares ou pontes (Baesso & 

Gonçalves, 2003). Os bueiros que conduzem as águas para os talvegues são denominados 

bueiros de greide, entretanto, por ter a função de captar a água superficial, esse dispositivo é 

caracterizado como drenagem superficial (DNIT, 2006). 

Para Baesso & Gonçalves (2003), entende-se por sistema de drenagem superficial 

um conjunto de elementos que têm como finalidade promover o escoamento das águas que 

contribuem à plataforma para fora do corpo estradal. Os dispositivos de drenagem são: 

 Bacias de acumulação: construídas às margens das estradas e tem função de reter a água, 

abastecendo o lençol freático, alimentando minas e açudes.   

 Bigodes: dispositivos que tem como objetivo conduzir a água de sarjetas e leiras para 

bacias de contenção, talvegues naturais e outros dispositivos de drenagem. 

 Caixas coletoras: estruturas de concreto ou alvenaria que acompanham os bueiros de 

greide com a finalidade de captar a água da superfície da estrada. 

 Dissipadores de energia: dispositivos (materiais estáveis originários de rochas sãs) 

utilizados nas sarjetas e/ou nas saídas oriundas das sarjetas, com a finalidade de reduzir a 

energia potencial no escoamento das águas superficiais. 
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 Leiras: dispositivos superficiais que conduzem as águas para fora da plataforma das 

estradas. As leiras são feitas apenas nos trechos de aterros com materiais oriundos do 

próprio corpo dos aterros ou do revestimento das estradas. 

  Lombadas: elevações construídas transversalmente ao longo de toda a largura da 

plataforma da estrada. O seu objetivo é fazer o transporte das águas superficiais 

provenientes das sarjetas de um lado para o outro das estradas, direcionando-as aos 

dispositivos adequados. 

 Sarjeta: dispositivos construídos longitudinalmente às margens das estradas responsáveis 

pela captação de água proveniente do escoamento superficial do leito da estrada e dos 

taludes conduzindo-a para os bueiros, sangradouros e talvegues naturais. 

 Valetas de proteção: canais abertos próximos à crista dos taludes de corte ou de aterro, 

localizados paralelamente ao eixo da estrada, protegendo-a contra os efeitos da água. 

Geralmente são posicionadas a três metros acima da crista do corte dispostas paralela a 

linha do offset (áreas cortadas longitudinalmente destinada ao leito da estrada).  

Para obtenção de um adequado sistema de drenagem devem-se considerar alguns 

fatores como os climatológicos, topográficos, geológicos e o tipo de solo. Desse modo, alguns 

dispositivos de drenagem como as lombadas consideram a topografia para a recomendação de 

sua locação (Moraes et al., 2004). A partir da inclinação das rampas, o manual de melhores 

práticas conservacionistas relacionadas as estradas não pavimentadas, desenvolvido pela U.S 

Environmental Protection Agency (US EPA, 2001), descrevem recomendações de lombadas. 

Além da topografia, os dissipadores de energia levam em consideração o tipo de 

solo e, consequentemente, a sua suscetibilidade à erosão (Baesso & Gonçalves, 2003). 

Drenagem superficiais como abaulamentos e sarjetas são construídas conforme as condições 

de topografia e o fluxo da água no relevo (Moraes et al., 2004). Esses autores afirmam que 

para a obtenção de êxito em relação a uma boa drenagem, esses dispositivos devem seguir 

alguns princípios básicos como: 

 Desenvolver traçados próximos a divisores de água; 

 Remover da pista toda a água sem danificar a estrutura da estrada;  

 Reduzir a velocidade da água, bem como a distância que esta deve percorrer; e 
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 Evitar a construção das estradas em áreas úmidas, instáveis ou com fortes rampas. 

 

2.1.2 Elementos geométricos 

 

De acordo com Pontes Filho (1998), a geometria da estrada é definida pelo 

traçado do seu eixo e pelos perfis axiais e transversais. A Figura 1 resume os principais 

elementos geométricos de uma estrada. 

 

 
Figura 1. Elementos geométricos de uma estrada (fonte: Adaptado de Pontes Filho, 1998). 
 

a. Axiais 

Nesse contexto, para Lopes et al. (2002), a largura, o índice de geometria 

horizontal (GH) e a inclinação do greide são fatores que devem ser considerados como 

parâmetros de qualidade para a identificação da estrada não pavimentada. No que tange a 

geometria transversal, esses autores consideram estradas de pistas simples, aquelas que 

possuem pista de rolamento com faixa única e largura inferior a 5 m. Em relação à pista 

dupla, sua pista de rolamento possui duas faixas e tem largura superior a 7 m. 
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Em relação a geometria axial altimétrica, Lopes et al. (2002) convencionaram a 

declividade quanto ao relevo em três tipos: relevo plano, estrada com greide inferior a 5%; 

relevo ondulado, estrada com greide entre 6% e 8% e relevo montanhoso, estrada com greide 

entre 9% e 15%. 

 A declividade pode influenciar na velocidade de operação dos veículos (Lopes et 

al., 2002). Para Macedo (2014), rampas com até 6% têm pouca influência em veículos de 

passeio, mas afetam o movimento de veículos maiores, especialmente caminhões pesados. 

Moraes et al. (2004) afirmam que o estudo da declividade é de extrema importância 

para o sistema de drenagem em estradas não pavimentadas, como regularização do leito, 

abaulamento, construção de lombadas, bigodes e caixas de contenção.  A ausência dessas 

obras pode ocasionar problemas erosivos que influenciam a trafegabilidade.  

No que concerne a GH, Machado (2013) relaciona ao raio médio da(s) curva(s) de 

um trecho ou segmento, com o número de curvas por quilômetro (km). Nesse sentido, a 

categorização das estradas quanto ao índice de GH, avalia se existem excedentes de curvas e se 

o raio médio de cada uma é pequeno (raio < 150 m). Essas geometrias, além de causar 

insegurança no tráfego, colaboram para o desconforto dos seus usuários. Por outro lado, 

consideram-se curvas geometricamente seguras quando os valores raio são superiores a 300 m 

(raio grande).  

 

b.  Transversais 

 

Os elementos geométricos transversais são caracterizados por perfis transversais 

diversificados, entretanto, a conformação do abaulamento não é uma obrigatoriedade. A função 

do abaulamento é de escoar a água da chuva para os canais de drenagem, evitando defeitos 

como buracos em trechos planos e sulcos erosivos em locais mais íngremes.  

Nesse sentido, a posição da estrada no relevo e a forma como o perfil transversal 

será desenhado influenciará no escoamento da água e no dimensionamento do sistema de 

drenagem. Sendo assim, o projeto acompanhará as variações da estrada não pavimentada ao 
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longo do seu eixo. Um exemplo dessa variação é o tipo de caimento do abaulamento, podendo 

variar em simples ou duplo. 

Em trechos de curva, normalmente o perfil transversal apresenta caimento simples, 

ou seja, uma borda da pista será mais elevada. Além de garantir o escoamento até o dispositivo 

de drenagem, essa inclinação denominada de superelevação, juntamente com a superlargura 

tem a função de evitar acidentes (Pruski, 2009). Na Figura 2 são apresentados os diferentes 

perfis transversais para estradas e canais de drenagem superficial. 

 

 
Figura 2. Perfis transversais de estradas e dispositivos de drenagem associados a estas estradas   

(fonte: Pruski, 2009). 

 

2.1.3 Superfície de rolamento 

 

Além da construção dos dispositivos de drenagem, o uso do revestimento primário 

nas estradas não pavimentadas melhora as condições de trafegabilidade e a durabilidade da 

superfície de rolamento (Guedes et al., 2014). Esse revestimento é caracterizado pela 

execução da camada granular, composta por agregados naturais ou artificiais, podendo ser 

aplicado como reforço do subleito ou diretamente sobre o subleito compactado em rodovias 

não pavimentadas. Sua função é assegurar aderência do tráfego e condições de rolamento, sob 

as mais diversas situações meteorológicas (DER-SP, 2006).  

A estrada com revestimento primário é aquela revestida com material granular, 
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responsável por permitir o tráfego de veículos durante todo ano (Lopes et al., 2002). Há vários 

materiais utilizados na execução desse revestimento, como: saibro, cascalho, rocha 

decomposta, seixo rolado ou não, pedregulho, areia, material sílico-argiloso, subprodutos 

industriais, escórias ou a mistura entre eles (DER-SP, 2006).  

No entanto, nem sempre os solos existentes quando são incorporados com outros 

para ser estabilizados granulometricamente atendem as especificações e as exigências 

regionais. A utilização de revestimento primário, mesmo que atenda os critérios normativos de 

resistência mecânica, torna-se ineficaz na ausência de critérios de dimensionamento (Guedes 

et al., 2014).  

Para Moraes et al. (2004), o dimensionamento do revestimento primário leva em 

consideração o tipo do solo do subleito, a capacidade de suporte, a declividade, a quantidade e 

a qualidade do material a ser utilizado. Contudo, os autores aconselham que para declividades 

acentuadas (acima de 10%), a estrada deve ser revestida totalmente. 

A presença ou não desse tipo de revestimento em diferentes proporções é um dos 

fatores que caracterizam as condições estruturais da pista de rolamento. Nesse sentido, Baesso 

& Gonçalves (2003) classificaram as estradas não pavimentadas em três níveis distintos: 

 Nível 1 - Estradas não pavimentadas em leito natural: a superfície de rolamento é composta 

de leito natural, com ausência de revestimento primário. Dependendo das condições 

meteorológicas como após o período de chuvas, frequentemente há necessidade do uso da 

motoniveladora para o trabalho de reconformação da plataforma para correção das ondulações 

e do abaulamento da pista, com intuito de recompor a drenagem superficial. Esse tipo de 

problema, além de proporcionar custos elevados de manutenção, compromete toda 

mobilidade de tráfego, ocasionando problemas de cunho socioeconômico. 

 Nível 2 - Estradas não pavimentadas parcialmente revestidas: a maior parte da superfície 

de rolamento é constituída por leito natural, apresentando em alguns dos seus segmentos 

trechos críticos, com rampas fortes, pontos de inflexão vertical precariamente revestido, 

proporcionando razoáveis condições de tráfego em toda extensão. 

 Nível 3 - Estradas não pavimentadas adequadas: esse nível é caracterizado por estradas 

cujas adequações já foram realizadas, reconstruções como a reconformação da plataforma, 
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além de toda infraestrutura de drenagem corrente (bueiros) e superficial, bem como 

revestimento primário de boa qualidade e espessura de camada adequada, com capacidade de 

suporte compatível ao tráfego do local. 

De acordo com Oliveira et al. (2013b), existem inúmeros métodos de classificação 

das condições da superfície estradal, divididos em objetivos e subjetivos. Os métodos 

objetivos tem maior aceitação pelos gestores, pois trabalham com índices de condições da 

superfície de rolamento. Esses métodos quantitativos indicam os defeitos nas estradas não 

pavimentadas que apresentam maior significância e, consequentemente, os trechos que 

necessitam de intervenções.  

 

2.1.4 Problemas mais comuns  

 

Os defeitos mais comuns encontrados nas estradas são seção transversal imprópria, 

drenagem inadequada, corrugações, excesso de poeira, buracos, trilha de roda e a perda de 

agregados. Esses problemas são desencadeados pela presença d’água e a ineficiência das 

obras de conformação no leito das estradas (Baesso & Gonçalves, 2003). 

No estudo de gestão de estradas florestais realizado por Oliveira et al. (2013a), 

constatou-se que a seção transversal imprópria e a drenagem inadequada são os defeitos mais 

comuns, representando um índice de 64%. A seção transversal inapropriada é desprovida de 

conformação dos dispositivos de captação e escoamento como abaulamento, sarjetas e 

bigodes. A ausência de condições ideais de conformação caracteriza o acúmulo de água na 

plataforma, que ao longo do tempo deve afetar as condições de suporte dos materiais que 

constituem seu subleito, acarretando defeitos mais severos como os atoleiros.  

Esses buracos na pista de rolamento podem ter diversas causas, entre elas: 

inexistência da camada de revestimento primário ou deficiências quanto à composição de seus 

agregados, ausência de partículas aglutinantes na composição dos materiais da camada e pela 

seção transversal imprópria (Baesso & Gonçalves, 2003). Em relação às corrugações, são 

deformações que ocorrem na pista de rolamento no sentido perpendicular ao fluxo de tráfego. 

Sua origem pode estar relacionada à ação contínua de tráfego, perda de agregados da camada 
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de revestimento, deficiências do material do subleito, abaulamento insuficiente e revestimento 

de baixa qualidade. 

A perda de agregados é o resultado da intensa passagem de veículos que 

provocam a segregação da fração grossa de agregados (revestimento primário: brita ou 

cascalho), processo este que provoca o acúmulo de materiais junto a trilhas de rodas ou nas 

bordas da pista. Para Cunha (2010), o afundamento das trilhas ocorre devido ao fluxo 

contínuo de veículos pesados (plantio e colheita), especialmente nos períodos de chuvas em 

estradas de solos argilosos, que em consequência da falta de manutenção, leva ao crescimento 

da vegetação no eixo da pista de rolamento, dificultando a passagem de veículos. A formação 

de poeira na estrada decorre da perda da fração fina de partículas de sua camada de base ou 

revestimento. O excesso de pó obscurece a visão do motorista, proporcionando a ocorrência 

de acidentes e diminui a velocidade do veículo nas vias.   

 

2.2 EROSÃO HÍDRICA 

 

A erosão hídrica pode ser dividida em três fases distintas: desagregação, 

transporte e deposição. A desagregação é a fase inicial do processo erosivo consistindo no 

desprendimento das partículas de solo. Por conseguinte, com o umedecimento dos agregados 

ocorrerá a redução de suas forças coesivas e o seu enfraquecimento, tornando-o menos 

resistente (Pruski, 2009). As principais fontes de energia que provocam a erosão hídrica nas 

estradas não pavimentadas são o impacto direto das gotas de chuva sobre o solo e a concentração 

do escoamento superficial (Fu et al., 2010). 

De acordo com Weeb et al. (2014), o foco das pesquisas com erosão hídrica é de 

quantificar a perda de solo e analisar os impactos causados a partir do uso do solo. Esse tipo 

de erosão é o processo de degradação que mais tem afetado a capacidade produtiva do solo e 

com a ocupação antrópica, podem ocorrem com mais frequência e de maneira acelerada 

(Panachuki et al., 2006). 

Em condições agrícolas, os agentes externos associados à erosão hídrica são os 

impactos das gotas de chuva e o escoamento superficial, sendo esse o principal agente 
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causador de processos erosivos em estradas não pavimentadas (Enriquez et al., 2015). No que 

concerne ao impacto de gota, torna-se mais agravante com chuvas intensas e em áreas de 

solos expostos ou com pouca cobertura vegetal. A intensidade da precipitação, a velocidade e 

o tamanho das gotas se caracterizam como os primeiros agentes cisalhantes (Pruski, 2009). 

Para MacDonald & Coe (2008), os fatores intervenientes para a ocorrência da 

erosão e produção de sedimentos em estradas não pavimentadas, os mais importantes são: 

intensidade e duração das chuvas; características do material que compõe a superfície da 

estrada; características da estrada relacionadas à drenagem; declividade; tráfego; e construção 

e manutenção das estradas e áreas externas que drenam para as estradas.  

A erosão em estradas não pavimentadas é significativamente maior que aquela que 

ocorre em áreas adjacentes (Macdonald et al., 2001), ao passo que as estradas influenciam nos 

processos hidrológicos em áreas de diversas formas, como: interceptação direta das gotas de 

chuva no leito da estrada; baixa taxa de infiltração da água no solo e, consequentemente, 

maior volume de escoamento superficial; e concentração do volume escoado em áreas 

adjacentes no canal de drenagem da estrada (Forsyth et al., 2006). 

 

2.2.1 Escoamento superficial   

 

De acordo com Pruski (2009), o escoamento superficial é o principal agente 

causador de erosão hídrica em estradas não pavimentadas e ocorre quando a intensidade de 

precipitação excede a capacidade de infiltração de água no solo. Desse modo, o agente 

erosivo é proveniente da tensão cisalhante correspondente ao próprio escoamento superficial. 

A equação associada a tensão cisalhante do escoamento superficial é definida por: 

 

IRH                                                      (1) 

 

em que, é a tensão cisalhante associada ao escoamento, Pa; peso específico da 

água que escoa, N m-3; RH é o raio hidráulico, m; e I é a declividade da superfície livre de 

água, m m-1.   
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Os processos erosivos iniciam quando o escoamento superficial apresenta uma 

tensão cisalhante superior a tensão crítica de cisalhamento do solo (Pruski, 2009). A partir 

desse instante, o escoamento superficial passa a desprender partículas do solo. Na Figura 3 é 

representada a variação da tensão cisalhante com o tempo para escoamento superficial, 

indicando o intervalo de tempo no qual se processa a liberação de sedimentos (Griebeler et al., 

2005a). 

 

 

Figura 3. Representação da variação da tensão cisalhante com o tempo para escoamento 

superficial, indicando o intervalo de tempo no qual se processa a liberação de 

sedimentos (fonte: Griebeler et al., 2005a). 

 

2.2.2 Erodibilidade e tensão de cisalhamento dos solos 

 

A erodibilidade é definida como a propriedade do solo que expressa a maior ou 

menor facilidade de desprendimento de partículas causada pelo o agente erosivo. Para 

Griebeler et al. (2005b), a erodibilidade do solo corresponde a quantidade de solo desprendido 

por unidade de área, tempo e tensão aplicada sob condições de escoamento superficial. 

A tensão crítica de cisalhamento do solo representa a máxima tensão aplicada ao 

solo sem que haja desagregação de suas partículas (Griebeler et al., 2005b). A erodibilidade e 

a tensão crítica de cisalhamento têm sido determinadas por meio de métodos indiretos 

embasados nas características físico-químicas dos solos e por métodos diretos a partir da 

relação entre perda de solos e a tensão cisalhante (Enriquez et al., 2015). 
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A erodibilidade depende das características granulométricas, da constituição 

química e mineralógica do solo, da estrutura, da permeabilidade, capacidade de infiltração e 

coesão entre partículas (Nogami & Villibor, 1995). Ainda, os autores afirmam que a 

erodibilidade do solo é um dos fatores mais importantes para a escolha do projeto apropriado 

para controle de erosões em rodovias.  

A erodibilidade do solo compreende como parâmetro mais oneroso e moroso no 

estudo de erosão, tendo em vista a extensão do território e a diversidade de solos no país. Para 

mensurar a erodibilidade, pode-se utilizar um simulador de escoamento. Este equipamento 

permite simular o escoamento diretamente nos canais de estradas em condições natural e obter 

sedimentos advindos da vazão aplicada (Griebeler et al., 2005b; Oliveira et al., 2011; 

Enriquez et al., 2015). 

.     

2.2.3 Erosão Laminar e Linear   

 

A erosão laminar é caracterizada pela fase inicial da erosão hídrica, em que são 

removidas as camadas superficiais do solo. Esse tipo de processo erosivo é quase 

imperceptível, sendo notado com o decorrer do tempo. Por outro lado, a erosão em sulcos é 

perceptível pela ocorrência de valas e sulcos irregulares, formados pela concentração do 

escoamento superficial (Pruski, 2009). 

As incisões erosivas que deixam marcas perceptíveis no terreno, denominadas 

erosões lineares (Iwasa & Fendrich, 1998), são classificadas como sulcos, ravinas e voçorocas 

(Camapum de Carvalho et al., 2006; Salomão, 1999 ) ou apenas como ravinas e voçorocas 

(Guerra, 1998; Oliveira, 1999). 

Para Guerra (1998) e Oliveira (1999) as ravinas se distinguem das voçorocas 

devido ao caráter dimensional. As ravinas apresentam até 50 cm de largura e profundidade, 

acima dessas dimensões a incisão erosiva passa a ser considerada voçoroca. Contudo, 

Salomão (1999) conceituam sulcos como incisões erosivas lineares de pequeno porte, ravinas 

incisões de grande porte, contudo, a evolução destas é comandada pelo escoamento 

superficial, enquanto as voçorocas correspondem às incisões que apresentam também o 

escoamento subsuperficial (afloramento do lençol freático). 
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2.2.4 Modelagem de estradas 

 

Para Tedeschi (2006), um modelo é definido como a representação matemática de 

determinado processo ou dos mecanismos que governam dado fenômeno natural. 

Hoogenboom (2000) acrescenta que é possível a simulação de condições variadas que 

interferem nos processos naturais.  

Nesse sentido, visando o desenvolvimento de uma metodologia representativa 

para as condições brasileiras, Griebeler et al. (2005a) desenvolveram um modelo denominado 

Estradas para determinar o espaçamento de desaguadouros e dimensionamento de bacias de 

infiltração. No modelo Estradas, além da aplicação da modelagem hidrológica voltada para 

controlar o processo erosivo na estrada, é possível o dimensionar bacias de infiltração para 

armazenar e redistribuir no perfil do solo o volume de escoamento gerado na estrada. 

Nesse sentido, quando é determinado o espaçamento entre os desaguadouros 

gera-se o hidrograma de escoamento no canal por meio da aplicação de ondas cinemáticas. A 

associação do hidrograma de escoamento no canal de drenagem com as características de 

resistência do solo à erosão possibilita a quantificação de perda de solo no canal.  

 

2.3 GEOMÁTICA 

 

A Geomática é um campo de atividades que integra todos os meios utilizados para 

adquirir e gerenciar dados espaciais como parte para operações científicas, administrativas e 

técnicas no processo de produção da informação espacial. Portanto, é uma área tecnológica 

que tem a função de adquirir, armazenar, analisar e gerenciar dados espaciais. As aplicações 

são diversas, variando desde levantamentos topográficos, a Cartografia, a Geodésia, o 

mapeamento digital, os Sistemas de Informações Geográficas (SIGs), a Fotogrametria, os 

estudos ambientais, planejamentos e as engenharias (MEC, 2000). 
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2.3.1 Geoprocessamento e Sensoriamento Remoto 

 

O Sensoriamento Remoto é uma das técnicas de aquisição de dados que substituiu 

os métodos tradicionais de confecção de mapas. Essa prática utiliza sensores para captação e 

registro da distância da energia refletida ou absorvida pela superfície terrestre (Fitz, 2008). 

Por meio de imagens e ortofotos é possível captar dados fidedignos da superfície física com 

alta resolução espacial. Nesse sentido, Assad & Sano (1998) afirmam que esse método 

proporciona a identificação de elementos importantes na agricultura como plantações, cursos 

d’águas e estradas. 

Outra técnica bastante difundida relacionada à Cartografia digital é o 

Geoprocessamento. Para Fitz (2008), o Geoprocessamento é entendido como a técnica que 

utiliza um SIG na realização de levantamentos, cruzamentos e análises de informações 

georreferenciadas visando o manejo do espaço físico. Assim, a integração dessas técnicas 

possibilita a junção de informações contidas em um banco de dados e, consequentemente, a 

sua manipulação.  

Os SIGs são ferramentas importantes para a tomada de decisão, pois permitem a 

manipulação de dados geoeconômicos e demográficos de uma determinada área geográfica. 

Essa geotecnologia possibilita a captura, o armazenamento, edição, análise, modelagem e 

atualização de informações espacialmente referenciadas na Terra, por meio de coordenadas 

georreferenciadas. 

Um SIG é formado pela combinação hardware, software, procedimentos e mão de 

obra qualificada. Essa ferramenta pode ser aplicada em três níveis: operacional, gerencial e 

estratégico. No nível operacional, a aplicação está relacionada a benefícios como a melhoria 

da produtividade, redução ou supressão dos custos e benfeitoria na execução das tarefas.  

Em relação ao nível gerencial, o uso é voltado para o planejamento, 

gerenciamento e alocação de recursos. Normalmente, esse é o mais aplicado pela gestão 

administrativa de uma empresa. No que tange ao estratégico, o benefício é evidenciado por 

meio do emprego de novas técnicas, proporcionando o aumento da receita e maior 

visibilidade junto aos clientes.  
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Nas áreas de estradas e transportes rurais, o sistema está sendo aplicado no 

gerenciamento desde a década 1990. Nesse sentido, Oliveira Filho et al. (2002) utilizaram um 

SIG na elaboração de projetos de estradas, em que foram reformulados os traçados existentes 

com o intuito de melhorar o transporte de madeira, considerando variáveis técnicas e 

econômicas. 

 

2.3.2 Topografia e Geodésia 

 

A topografia tem como objetivo representar uma porção limitada da superfície 

terrestre. É uma técnica que visa projetar um plano (limite de 80 km de acordo com a NBR 

13.133), que se presume horizontal, os limites da superfície que se deseja representar e as 

particularidades notáveis, sendo elas naturais ou artificiais, utilizando equipamentos como o 

Teodolito e a Estação Total. Além disso, assim como o nível óptico, estes equipamentos 

topográficos são utilizados em elaborações de MDE (Modelo Digital do Terreno) e projetos 

de medições de obras como, por exemplo, a representação dos perfis longitudinais, de seções 

transversais e cálculo de volumes. 

No que tange a Geodésia, para Tuler & Saraiva (2014), o uso de receptores do 

integrado ao Sistema de Navegação Global por Satélite (GNSS) na altimetria, no que permite 

ser utilizado, consiste numa forma de dinamizar a operação na coleta de dados, redução de 

tempo, baixo custo e os dados coletados poderão ser utilizados para outras tarefas, sendo esta 

técnica bastante atrativa para substituir o nivelamento com o nível óptico em algumas 

atividades.  

 

2.4 GEOMORFOMETRIA  

 

A Geomorfometria é uma análise interdisciplinar que descreve a superfície 

terrestre como uma representação numérica com descritores quantitativos. Essa técnica 

evoluiu com os métodos computacionais presentes nos SIGs com a finalidade de estudar 

inúmeros problemas, tais como: distribuição de vegetação, erosão do solo e hidrogramas de 
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bacias. A extração e a classificação de formas do relevo a partir do MDE é um pré-requisito 

que ajuda a melhorar a compreensão da dinâmica dos geossistemas naturais (Vasconcelos et 

al., 2012). 

 

2.4.1 Modelo digital de elevação por meio de dados SRTM 

 

As técnicas de obtenção de informações geomorfométricas utilizam o SIG para 

análise e extração de MDEs a partir de dados Shuttle Radar Topograph Mission (SRTM). O 

projeto SRTM é proveniente da cooperação entre a National Aeronautics and Space 

Administration (NASA) e National Imagery and Mapping Agency (NIMA) do departamento 

de defesa dos Estados Unidos e das agências espaciais da Alemanha e Itália.  

Com início em fevereiro de 2000, a missão caracterizou-se por apresentar 16 

órbitas diariamente, totalizando 176 órbitas no período ente 11 a 22 de fevereiro. O sobrevôo 

cobriu 80% da área terrestre do planeta entre as latitudes 56°S e 60°N (Florezano, 2008). A 

partir dos dados coletados, elaborou-se um MDE mundial, estratificados em continentes, 

iniciando com a América do Norte. A princípio, para os Estados Unidos, os MDEs foram 

gerados com resolução espacial de 30 m. Em se tratando de coordenadas geográficas, essa 

precisão horizontal de 30 m por pixel equivale a 1 arco segundo ou 1”, ou ainda 0,000277°. 

Para o resto do mundo, a resolução espacial é de 90 m (a rigor , 3” ou 0,000833°).  

Os dados SRTM com resolução espacial de 30 m são disponibilizados 

gratuitamente pela NASA por meio do projeto Advanced Spaceborne Thermal Emission and 

Reflection Radiometer/Global Digital Elevation Model Version (ASTER/GDEM) e pelo 

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) por meio do projeto Topodata. A primeira 

versão do ASTER/GDEM foi em junho de 2009 e a segunda em outubro de 2011, sendo 

ambos os sistemas referenciados ao sistema geodésico WGS84 e ao modelo geoidal EGM96, 

para a representação da altitude ortométrica (Santos et al., 2016). 

Os primeiros produtos do projeto Topodata foram disponibilizados desde agosto 

de 2008, sendo otimizados geomorfometricamente e disponibilizados em uma nova versão a 

partir de maio de 2009. No entanto, os dados do Topodata são derivados de um refinamento 
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de um SRTM de resolução de 90 m a partir de pontos de controle geodésicos distribuídos em 

todo Brasil. 

O uso de MDE fornece informações espaciais para a modelagem e análise da 

superfície terrestre por meio de processos fotogramétricos, cartas topográficas e de sensores 

diversos (Miceli et al., 2011). Com o aporte de dados de melhor resolução (30 m por pixel), 

abriram-se novas possibilidades de mapeamentos com MDEs associados a estudos 

hidrológicos (Poggio & Soille, 2011).  

Santos et al. (2016) define os seguintes conceitos para os modelos digitais de 

terreno (MDTs), MDEs e modelos digitais de superfícies (MDS). 

 MDT: trata-se de um conjunto de pontos ordenados amostrais com a finalidade de 

representarem espacialmente vários tipos de informações sobre o terreno. A expressão 

matemática desse modelo é caracterizada em função das coordenadas planimétricas (Xp, 

Yp) de um ponto p, com seu atributo K que representa algumas informações do terreno, 

definida por: 

 

 ),( YpXpfK                                                 (2) 

 MDE: trata-se particularização do MDT, onde K representa a altitude do terreno. É 

aplicado em modelo que representa a superfície do terreno imersa ou emersa sem 

cobertura vegetal ou edificações.  

 MDS: é aplicado para modelos que consideram as elevações do terreno e de qualquer 

objeto acima dele, como edificações e cobertura vegetal. 

No que tange a precisão e acurácia vertical dos MDEs advindos de SRTM, Souza 

(2015) utilizou bases de dados com resolução espacial de 30 m e comparou os dados extraídos 

dos SRTM com os coletados em campo por meio de receptor GNSS geodésico utilizados 

como pontos de controle devido as suas precisões milimétricas. Para isso, o autor avaliou a 

tolerância vertical e o Erro Quadrático Médio (EQM) em diferentes escalas (1:25.000; 

1:50.000 e 1:100.000) compatíveis com a do SRTM (1:250.000). O método de avaliação 

embasou-se no Padrão de Exatidão Cartográfica (PEC), definido pelo decreto 89.817 de 20 de 

junho de 1984 (Tabela 1).    
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Tabela 1. Limites da Tolerância Vertical e do Erro Quadrático Médio para diferentes classes e 
escalas. 

  Tolerância vertical (m) Erro Quadrático Médio (m) 

Classe A de 1:25.000 5 3,3 
Classe B de 1:25.000 6 4 
Classe C de 1:25.000 7,5 5 
Classe A de 1:50.000 10 6 
Classe B de 1:50.000 12 8 
Classe C de 1:50.000 15 10 
Classe A de 1:100.000 25   16,6 
Classe B de 1:100.000 30  20 
Classe C de 1:100.000   36,6  25 

Fonte: Brasil (1984). 

 

2.4.2 Variáveis Geomorfométricas 

 

As variáveis geomorfométricas podem ser extraídas automaticamente por meio de 

ferramentas geotecnológicas. A partir de um MDE obtido a partir de um SRTM, pode-se 

extrair Modelo Numérico do Terreno (MNT) como, por exemplo, drenagem e bacias 

hidrográficas. No que tange ao estudo da morfometria do relevo, destacam-se como variáveis 

fundamentais no uso do modelo Estradas: a declividade; a orientação de vertentes; o 

comprimento de rampa e a área de captação.  

 

a. Declividade  

 

A declividade é compreendida como o ângulo de inclinação da superfície local em 

relação ao plano horizontal. Para Florenzano (2008), todos os métodos de análise territorial 

que utilizam modelagem numérica do meio físico lidam com a variável declividade. Os 

sistemas atuais possibilitam estabelecer uma série de opções de determinação da declividade, 

estabelecendo formulações de cálculo elaborado pelo próprio usuário. 
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b. Direções de fluxo 

 

A orientação de vertentes é a medida angular horizontal esperada do escoamento 

superficial (Florenzano, 2008). Informações de mapa vetorial, direção e magnitude, podem ser 

derivadas de uma grade de pontos com informações georreferenciadas e de elevação. O 

símbolo da seta aponta no sentido "descendente" e o comprimento da seta depende da 

magnitude, ou da inclinação.  

Por exemplo, considere uma grade contendo informações de elevação, se a água 

fosse derramada sobre a superfície, as setas de direção apontariam na direção dos fluxos de 

água, da maior elevação para a menor elevação (Figura 4). A magnitude é indicada pelo 

comprimento da seta. No exemplo de fluxo de água, as inclinações mais íngremes teriam setas 

mais longas (Golden Software, 2011). 

 

 
Figura 4. Direções de fluxos representados por vetores (fonte: Golden Software, 2011). 

 

Elaborado por O’Callaghan & Mark (1984) e aprimorado por Jenson & Domingue 

(1988), o método de direcionamento de fluxo único Deterministic 8 (D8) foi o primeiro a ser 

desenvolvido e ainda é um dos mais utilizados para modelagem do fluxo acumulado. Esse 
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método considera que o encaminhamento de toda a água de um determinado pixel do MDE 

seja direcionado para apenas uma única direção dentre os oito pixels adjacentes ao pixel 

central na matriz 3x3 pixels. 

 

c. Comprimento de rampa 

 

O comprimento de rampa influencia o comportamento do escoamento superficial, 

determinando a velocidade do fluxo e seu grau de confluência, tendo em vista que a 

capacidade de remoção e transporte de partículas do solo pelo escoamento superficial está 

diretamente relacionado ao comprimento de rampa (Florenzano, 2008).  

Alguns fatores estão fortemente relacionados a drenagem das estradas não 

pavimentadas: a topografia da área, definida pelo comprimento de rampa e pela declividade, a 

erosividade da chuva, determinada em função da intensidade das chuvas e a erodibilidade dos 

solos, que denota a suscetibilidade de um solo a ação erosiva da chuva (Wischemeier & Smith, 

1978).  

 

d. Área de captação 

 

A área de captação de um terreno compreende como a área com capacidade de 

fornecer escoamento a um determinado local. O acúmulo das linhas de fluxo passa por esse 

local, por isso esse processo é denominado de fluxo acumulado. Essa variável pode ser obtida 

manualmente ou por ferramentas computacionais, uma vez que reúne características do 

comprimento de rampa (conexão com divisores de água a montante) e da curvatura horizontal 

do terreno (Florenzano, 2008).    
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

As bases de dados georreferenciadas cedidas pela Secretaria do Meio Ambiente e 

Recursos Hídricos de Goiás (SEMARH-GO) e a pesquisa de campo na rede viária da sub-bacia 

foram fundamentais para o desenvolvimento do SIG. Nesse sentido, o trabalho foi dividido em 

duas etapas: estruturação da base de dados e recomendações dos dispositivos de drenagem 

(Figura 5). 

 

 

Figura 5. Fluxograma das etapas envolvidas no trabalho (fonte: Autor). 
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3.1 ÁREA DE ESTUDO 

 

O trabalho foi realizado na sub-bacia do córrego Olaria no município de 

Terezópolis de Goiás, localizada geograficamente entre as coordenadas, latitude 16° 25’ 24’’ S 

e 16° 25’ 55’’ S e longitude 49° 03’ 57’’ W e 49° 05’ 40’’ W (Figura 6). De acordo com o 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2017), o município possui área de 

106,913 km² e uma população de 7.634 habitantes, com maioria residente em áreas rurais. A 

área de estudo compreende a 29,5 % da área municipal e caracteriza-se como a sub-bacia de 

maior abrangência de Terezopólis de Goiás. A escolha dessa sub-bacia, ocorreu em função de 

sua relevância ambiental (integrada a área de proteção da bacia hidrográfica do ribeirão João 

Leite), socioeconômica (práticas de agropecuária e fornecimento para as Centrais de 

Abastecimento de Goiás, CEASA-GO) e pela facilidade de acesso à capital, que se faz pela BR 

- 153, a 27 km de Goiânia. 

 

 

Figura 6. Localização da sub-bacia do córrego Olaria no município de Terezópolis de Goiás 
(fonte: Autor). 
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3.2 ATIVIDADES RELACIONADAS AO SIG 

 

As atividades relacionadas ao SIG para a recomendação dos dispositivos de 

drenagem envolveram a aquisição e elaboração de base de dados da rede viária e das variáveis 

geomorfométricas e de solos da sub-bacia do Córrego Olaria. As bases de dados vetoriais 

cedidas pela SEMARH foram de classes de solos produzidos a partir do levantamento de 

Oliveira (1996) e de classes de erodibilidade de solos adaptados a classificação de Salomão 

(1999). Ambas as informações subsidiaram a elaboração de mapas temáticos publicados no 

relatório do Bioma Brasil (2013) intitulado “Diagnóstico Socioambiental da Bacia 

Hidrográfica do Ribeirão João Leite”. 

 

3.2.1 Estruturação dos elementos geométricos da rede viária 
 

Por meio da base de dados digital cedida pela SEMARH-GO com auxílio do 

programa ArcGIS©, a rede viária foi construída a partir da vetorização da imagem de resolução 

espacial de 2 m, ortorretificada, do sensor Tailandês Thailand Earth Observation Satellite 

(THEOS), georreferenciada no datum WGS 84, projetada em Universal Transverse Mercator 

(UTM), no uso fuso 22 K. O mapeamento THEOS/2011 foi elaborado pela Organização da 

Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), no âmbito do projeto Diagnóstico 

Socioambiental da Bacia Hidrográfica do Ribeirão João Leite (Bioma Brasil, 2013), financiado 

pela Agência Nacional das Águas (ANA).  

Os dados do projeto Topodata disponibilizados pelo Instituto Nacional de 

Pesquisas Espaciais (INPE) foram utilizados para a obtenção das informações altimétricas, a 

partir de um Modelo Digital de Elevação (MDE). A folha usada para essa finalidade foi a 

16s495 (16°00’00” S e 49°30’00” W), compatíveis com a articulação 1:250.000 e de resolução 

espacial de 30 m.  

A partir dos dados planialtimétricos, gerou-se um modelo de automação de 

procedimentos, conforme (Figura 7). Com o recurso Feature To Line, segmentou-se a rede 

viária e em seguida por meio da interpolação vetorial (Interpolate Shape), extraíram-se para os 

segmentos dados planialtimétricos. Utilizando a ferramenta Add Z Information, atribuíram os 
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seguintes campos de informações: altitudes mínima, média, máxima; comprimento, 

declividade média e distâncias.  

Esse modelo é semelhante ao modelo Arco-Nó utilizado na criação do banco de 

dados para o sistema viário de Viçosa-MG elaborado por Moura et al. (2002), entranto, no 

modelo elaborado nesse trabalho atribuíram-se dados apenas para os arcos (segmentos). A rede 

viária foi segmentada nas intersecções dos arcos e com as aferições de campo, alguns 

segmentos foram corrigidos conforme as características das rampas nas estradas não 

pavimentadas. 

 

 

Figura 7. Sequência de ferramentas utilizadas para a geração da rede viária com informações 
planialtimétricas (fonte: Autor). 

 

3.2.2 Variáveis morfométricas do relevo 
 

As variáveis morfométricas foram utilizadas nas análises das recomendações por 

meio do SIG e na entrada de dados no modelo Estradas. Nesse sentido, obtiveram-se 

automaticamente as variáveis, tais como: vetores de direção de fluxo, declividade e 

comprimento da area de captação. 

 

a. Mapa de vetores de direção de fluxo 

 

A geração do mapa de vetores de direção de fluxo foi realizada no software Surfer 

11 (Golden Software, 2011) a partir das informações georreferenciadas e de elevações obtidas 

do MDE no programa ArcGIS©. Nesse processo, utilizou-se o método de direcionamento de 
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fluxo único Deterministic 8 (D8). Executaram-se os seguintes procedimentos: New Map e 

1-Grid Vector Map. Essas ferramentas exibem os dados de direção e magnitude de fluxos 

usando setas orientadas individualmente. As direções de fluxo subsidiaram a identificação das 

áreas de captação de cada segmento da rede viária. 

 

b. Declividade e comprimento da área de captação 

 

As declividades do relevo da sub-bacia do Córrego Olaria foram obtidas por meio 

da ferramenta slope do programa ArcGIS© e classificadas conforme as classes de declividades 

da Embrapa (1979) (Tabela 2). Para a aquisição da declividade e comprimento da area de 

captação, utilizaram-se os recursos do aplicativo denominados interpolate line e profile. 

 

Tabela 2. Classificação da declividade do relevo. 

Classes de Declividade (Relevo) Limites Percentuais (%) 

Plano 0 - 3 

Suave Ondulado 3 - 8 

Ondulado 8 - 20 

Forte - Ondulado 20 - 45 

Montanhoso 45 - 75 

Escarpado > 75 

Fonte: Embrapa (1979). 

 

3.2.3 Aquisição da base digital de solos 
 

As bases de dados digitais de classes de solos, de erodibilidade dos solos, cobertura 

e uso dos solos disponibilizados pela SEMARH-GO, alimentaram o banco de dados do modelo 

e do SIG na pesquisa. Nesse sentido, conforme o Bioma Brasil (2013), elaboraram-se mapas 

temáticos utilizando os dados vetoriais, na escala de 1:50.000, de classes de solos produzidos 

por Oliveira (1996) e de classes de erodibilidade com índices relativos, adaptadas por Salomão 

(1999). Na Tabela 3 são apresentadas as classes de erodibilidade relativa para diferentes classes 
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de solos, adaptadas por Salomão (1999). 

 

Tabela 3. Classes de erodibilidade (E) e índices de erodibilidade relativa (IER) em função da 
classe de solo.  

E IER Classes de solo 

E1 8,1 a 10,0 
Neossolos Quartzarênico, Cambissolos, Neossolos Litólico, 

Plintossolos e Argissolos de textura arenosa / média abruptos 

E2 6,1 a 8,0 Latossolos Amarelo, Argissolos de textura média argilosa 

E3 4,1 a 6,0 Latossolos Vermelho-Amarelo, Argissolos de texturas argilosas 

E4 2,1 a 4,0 Latossolos Vermelho e Nitossolos 

E5 0,0 a 2,0 Gleissolos 

Fonte: Salomão (1999). 

 

A resolução espacial da imagem do sensor THEOS possibilitou a elaboração do 

mapa de cobertura e uso de solos em uma escala maior (1:25.000). No entanto, como esse 

mapeamento é derivado de uma classificação não supervisionada da imagem, o qual teve 

passagem no dia 05 de agosto de 2011, foi necessário atualizar algumas informações em relação 

ao uso do solo como, por exemplo, a produção agrícola. Para essa complementação do 

mapeamento, coletaram-se dados com o auxílio de receptor GNSS de navegação (modelo 

Garmin Etrex E20, de precisão nominal horizontal de 3 m) e foram vetorizadas imagens mais 

recentes do programa Google Earth Pro©. Assim, como as variáveis morfométricas, as bases 

digitais de solo subsidiaram a entrada de dados no modelo Estradas. 

 

3.2.4 Escolha e planejamento dos dispositivos de drenagem  

 

Por serem os dispositivos de drenagem mais usuais pela gestão pública municipal 

na manutenção das estradas não pavimentadas e devido a ocorrência dos processos erosivos na 

sub-bacia do Córrego Olaria, este trabalho consistiu no planejamento e na recomendação das 

lombadas com saídas d’água e os dissipadores de energia nos canais de drenagem. 

Os processos erosivos da rede viária foram quantificados e georreferenciados com 

o auxílio de um receptor GNSS de navegação. Nesse sentido, classificaram-se os processos 
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erosivos em três classes com faixas de ocorrência iguais: 1 a 4; 5 a 8 e 9 a 12. Em seguida, 

verificou-se a ocorrência dos processos erosivos nos segmentos que apresentaram 

recomendações de dispositivos de drenagem. 

 

a. Lombadas com saídas d’água 

 

A distribuição dos espaçamentos das lombadas com saídas d’ água foi realizada a 

partir das declividades médias nos segmentos, sendo: declividades de 2% a 5%, 50 m de 

distância entre os dispositivos de drenagem; de 6% a 10%, 40 m; e acima de 10%, 30 m 

(Moraes et al. 2004). Esses valores e a base de dados planialtimétrica possibilitaram a 

elaboração de uma sintaxe computacional para a recomendação das lombadas com saídas 

d’água, conforme descrito o VB script a seguir: 

 

If [Slope] < 0.02 Then [Esp_Lomb] = "0" 
If [Slope] >= 0.02 and [Slope] < 0.06 Then [Esp_Lomb] = "50" 
If [Slope] >= 0.06 and [Slope] < 0.10 Then [Esp_Lomb] = "40" 
If [Slope] >= 0.10 Then [Esp_Lomb] = "30” 

 

b. Dissipadores de energia 

 

Os dissipadores de energia nas sarjetas seguiram os critérios de distribuição 

propostos por Baesso & Gonçalves (2003). Para a recomendação desses dispositivos de 

drenagem na sub-bacia, os atributos de “grupos de solos” e “suscetibilidade à erosão laminar” 

da Tabela 3 foram adaptadas com as classes de erodibilidade da Tabela 4. Embora este 

trabalho considere a erosão do tipo linear, a associação com a suscetibilidade à erosão laminar 

é devido a 85,8% dessas estradas não possuírem revestimento primário, ou seja, o escoamento 

superficial possui contato direto com o solo do leito (cobertura pedológica). Essa correlação 

pode ser visualizada na Tabela 5. 
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Tabela 4. Espaçamento dos dissipadores de energia nas sarjetas em função dos grupos de solos, 
das classes de erodibilidade, do potencial de erosão e da declividade da rampa.  

   Declividade de rampa (%) 

Grupo de 

Solos 

Potencial de 

Erosão 

 10 a 15  > 15 

 ............Espaçamento (m)........... 

D Muito Alto  10  5 

C Alto  15  10 

B Moderado  20  15 

A Baixo  25  20 

Fonte: Baesso & Gonçalves (2003). 

 

Tabela 5. Relação entre o grupo de solos, classes de erodibilidade, suscetibilidade à erosão 
laminar e recomendação dos dissipadores de energia nas sarjetas. 

    Declividade de rampa (%) 
Grupo de 

Solos 
Classes de 

Erodibilidade 
Suscetibilidade 

à erosão 
laminar 

 10 a 15  > 15 
 

............Espaçamento (m)........... 

D E1 Muito Alta  10  5 
C E2 Alta  15  10 
B E3 Moderada  20  15 
A E4 e E5 Baixa  25  20 

Fonte: Adaptado de Baesso & Gonçalves (2003) e Salomão (1992). 

 

As classes de erodibilidade E4 e E5 propostas por Salomão (1999) concentram-se 

em apenas um grupo, devido as suas classes de solos serem compatíveis com os solos 

envolvidos na classificação de potencial erosivo de Baesso & Gonçalves (2003), caracterizada 

em 4 classes. Para a relação entre o grupo de solos, classes de erodibilidade, suscetibilidade à 

erosão laminar e recomendação dos dissipadores de energia nas sarjetas (Tabela 5), 

elaborou-se a seguinte sintaxe VB script : 

 

If [Erodibilid] = E1 and [Grupo] = D and [Slope] >= 0.10 and [Slope] <= 0.15 Then 
[Esp_dissip] = "10" 
If [Erodibilid] = E1 and [Grupo] = D and [Slope] > 0.15 Then [Esp_dissip] = "5" 
If [Erodibilid] = E2 and [Grupo] = "C" and [Slope] >= 0.10 and [Slope] <= 0.15 Then 
[Esp_dissip] = "15" 
If [Erodibilid] = E2 and [Grupo] = C and [Slope] > 0.15 Then [Esp_dissip] = "10" 
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If [Erodibilid] = E3 and [Grupo] = "B" and [Slope] >= 0.10 and [Slope] <= 0.15 Then 
[Esp_dissip] = "20" 
If [Erodibilid] = E3 and [Grupo] = B and [Slope] > 0.15 Then [Esp_dissip] = "15" 
If [Erodibilid] = E4 and [Grupo] = A and [Slope] >= 0.10 and [Slope] <= 0.15 Then 
[Esp_dissip] = "25" 
If [Erodibilid] = E4 and [Grupo] = A and [Slope] > 0.15 Then [Esp_dissip] = "20" 
If [Erodibilid] = E5 and [Grupo] = A and [Slope] >= 0.10 and [Slope] <= 0.15 Then 
[Esp_dissip] = "25" 
If [Erodibilid] = E5 and [Grupo] = A and [Slope] > 0.15 Then [Esp_dissip] = "20" 

  

c. Validação das lombadas com saídas d’água 

 

Com o uso do receptor GPS Geodésico L1 Promark 3, coletaram-se as 

informações planialtimétricas que subsidiaram a obtenção da declividade média dos 

segmentos e, consequentemente, uma nova recomendação de lombadas com saídas d’água. Os 

métodos de posicionamento relativos utilizados foram: o estático, de precisão nominal 

horizontal de 0,005 m + 1 ppm e vertical de 0,01 m + 2 ppm; e semicinemático stop and go de 

precisão nominal horizontal de 0,012 m + 2,5 ppm e vertical de 0,015 m + 2,5 ppm (Figura 8). 

  

Figura 8. Coleta de dados planialtimétricos com receptor GPS Geodésico L1 Promark 3 (fonte: 
Autor). 

 

Em campo, realizaram-se 19 posicionamentos (pontos de controle) em diferentes 

intersecções das estradas, com quatro (4) observações de 1 minuto e 30 segundos para cada 

ponto de controle. Os dados coletados com o receptor geodésico foram processados no 

programa GNSS Solutions©. As altitudes geométricas obtidas com o pós-processamento 
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foram convertidas para altitudes ortométricas, com o auxílio do Trimble Coordinate System 

Manager disponibilizado gratuitamente em http://resources.ashtech.com/.  

Os procedimentos de análises dos dados dividiram-se em três etapas, estatística 

descritiva; teste de médias por meio de t Student; acurácia e precisão dos pontos altimétricos 

de controle. Na comparação por médias, as informações como as declividades foram 

submetidas ao teste t (α < 0,05) com o intuito de verificar se esses critérios diferem 

significativamente. Nessa etapa, admitiu-se as informações altimétricas do receptor geodésico 

como referência devido a sua precisão nominal e estabeleceram-se as seguintes hipóteses: 

 

          

2n

1

1n

1
σ

2X1X
t




                                                       (3) 

 

em que, “t” é o valor de probabilidade de Student; “n1 e n2” são os tamanhos das 

amostras 1 e 2; “ 1X e 2X ” são as médias das amostras 1 e 2 e “ ” é o desvio padrão das 

amostras. 
 

         







μ2μ1:H1

μ2μ1:Ho
                                                    (4) 

 

onde, na hipótese nula (H0), os resultados de declividades nos segmentos obtidos a 

partir do projeto Topodata são iguais aos resultados adquiridos com o receptor GPS 

Geodésico. Na hipótese alternativa (H1), essa condição rejeita a H0, apresentando diferença 

significativa entre os grupos. 

Com o auxílio do software livre GeoPEC 3.2.1©, desenvolvido pela Universidade 

Federal de Viçosa (UFV), a acurácia e a precisão vertical foram avaliadas para representações 

de curvas de nível com equidistância de 20 m na escala 1:50.000, conforme o PEC exigido 

pelo decreto 89.817/94. A análise da precisão entre as altitudes ortométricas do Topodata e do 

receptor GPS Geodésico (referência) foi feita pelos métodos do erro padrão (EP) e do Erro 

Quadrático Médio de Gauss (EQM).   
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3.3 ATIVIDADES RELACIONADAS AO MODELO ESTRADAS 

 

Para a análise comparativa entre o SIG e a modelagem, escolheram-se seis (6) 

segmentos da rede viária da sub-bacia do Córrego Olaria (Figura 9). O modelo utilizado foi o 

Estradas, desenvolvido pelo Grupo de Pesquisa em Recursos Hídricos da Universidade 

Federal de Viçosa (GPRH/UFV). As informações que subsidiaram a entrada de dados do 

modelo foram: cadastro dos elementos geométricos das estradas não pavimentadas; coleta e 

análise de atributos dos solos; valores de rugosidade e dados de precipitação. 

 

 
Figura 9. Os seis (6) segmentos utilizados para fins de comparação entre as recomendações das 

lombadas com saídas d’água no SIG e no modelo Estradas (fonte: Autor). 
 

3.3.1  Cadastro dos elementos geométricos das estradas não pavimentadas 

 

Os elementos geométricos axiais altimétricos e planimétricos foram adquiridos 

por meio do receptor geodésico, conforme mencionado anteriormente no processo de 
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validação das lombadas. Nesse processo, foram obtidas as declividades das rampas e, 

consequentemente, o declive do canal da estrada. 

Para a obtenção dos elementos geométricos transversais, utilizou-se a Estação 

Total (modelo Ruide 232) (Figura 10). Nesse sentido, registraram-se informações como o tipo 

de seção transversal como a declividade transversal (abaulamento), a largura da estrada e a 

geometria do canal. Para obter a média dessas informações, coletaram-se quatro (4) seções 

com espaçamentos de 20 em 20 m. 

 

   
Figura 10. Levantamento planialtimétrico das seções transversais da estrada não pavimentada 

com a Estação Total (fonte: Autor) 

 

3.3.2  Dados de solos  
 

Os dados de solos nas estradas não pavimentadas foram obtidos por meio de 

amostras deformadas e indeformadas coletadas no período chuvoso. Retirou-se em cada 

estrada não pavimentada, uma amostra deformada e seis (6) amostras indeformadas, 

totalizando 42 amostras (6 deformadas e 36 indeformadas).  

 

a. Amostras deformadas 

 

Para a coleta da amostra deformada, incialmente retirou-se o revestimento 

primário em um quadrante de 1 m² próximo ao canal de drenagem (Figura 11a). A retirada 
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dessa camada evita a influência de material externo na análise granulométrica do solo. Além 

disso, procurou-se coletar as amostras deformadas e indeformadas em trechos mais elevados 

das estradas, onde não ocorre a deposição de sedimentos. Na Figura 11b, pode-se visualizar a 

diferença entre o revestimento primário (cor amarela) e o leito natural (coloração 

avermelhada). 

Figura 11. Revolvimento do revestimento primário (a) e comparação da coloração do solo do 
leito natural (cor avermelhada) com o material externo (b) (fonte: Autor). 

 

As análises texturais das amostras foram determinadas pelo método da pipeta 

(Embrapa, 2017). As classes texturais do trabalho foram associadas as texturas e as 

erodibilidades dos solos encontrados por Oliveira et al. (2009) para estradas não pavimentadas 

goianas (Tabela 6). 

 

Tabela 6. Relação entre as classes estruturais, erodibilidade e tensão crítica de cisalhamento do 
solo encontrada em estradas não pavimentadas goianas. 

Estrada 
Argila 

(%) 
Silte 
(%) 

Areia 
(%) 

Classe Textural K (g cm² min-1 Pa-1) τc (Pa) 

E1 (Goiânia) 22 8 68,3 Franco arenoso 0,0036 2,03 
E2 (Baliza) 5 8 87 Arenoso 0,0098 2,08 
E3 (Doverlândia) 33 34 33 Franco argiloso 0,0582 3,93 
E4 (Morrinhos) 38 14 45,7 Argila arenosa 0,0073 3,78 
E5 (Morrinhos) 18 17 62,6 Franco arenoso 0,0039 4,87 

E6 (Morrinhos) 30 10 60 
Franco argilo 

arenoso 
0,0054 3,74 

Fonte: Oliveira et al. (2009). 
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b. Amostras indeformadas 

 

Esse procedimento subsidiou as análises de variáveis físico-hídricas do solo, como 

a condutividade hidráulica saturada, macroporosidade, microporosidade e porosidade total. As 

amostras indeformadas foram coletadas em transecções de 20 em 20 cm e na profundidade de 0 

a 10 cm pelo método do anel volumétrico (Embrapa, 2017) (Figura 12). Em seguida, 

realizou-se o toalete e a embalagem das amostras para manutenção da umidade e o transporte. 

Os anéis volumétricos foram preservados na geladeira, embalados com plástico filme e papel 

alumínio durante 12 horas.  

 

 
Figura 12. Coleta de amostras indeformadas próximo ao canal de drenagem da estrada não 

pavimentada (fonte: Autor). 

 

No Laboratório de Física do Solo da Escola de Agronomia na Universidade Federal 

de Goiás (EA/UFG), as amostras nos anéis volumétricos foram submetidas as análises e 

procedimentos da Figura 13. 

No que concerne as áreas de captação das estradas, tanto para coleta de amostras 

indeformadas quanto para a estimativa da resistência a penetração, coletaram-se três (3) 

amostras com seis (6) repetições, em áreas de pastagem, agrícola (milho) e de mata situadas 

em Latossolos. A escolha dessas áreas adjacentes e do solo é devido a sua predominância na 

sub-bacia do Córrego Olaria. Os dados das áreas adjacentes e da estrada foram submetidos à 



55 
 

análise de variância e com comparação das médias das áreas pelo teste de Tukey, ao nível de 

5% de probabilidade, tendo como testemunha a área de mata. 

 

Figura 13. Análises e procedimentos desenvolvidos a partir da amostra indeformada (fonte: 
Adaptado de Embrapa, 2017). 

 

A resistência à penetração (RP) foi estimada em campo usando-se o penetrômetro 

de impacto modelo Planascular tipo Stolf de ponta fina, na profundidade de 0 a 10 cm. Por 

meio da equação RP = (5,6+6,98 N) * 0,098 (Arshad et al., 1996), os resultados de campo, 

obtidos em impactos (dm-1), foram transformados para megapascal (MPa). 

Todo o processo iniciou-se com a saturação das amostras durante 24 horas (Figura 

14a). Com o uso de balança de precisão, pesaram-se as amostras nos anéis se após três 

procedimentos: a saturação (Figura 14a); a mesa de tensão e a estufa. A macro e 

microporosidade foram determinadas pelo método da mesa de tensão, com o volume de 

macroporos correspondentes à massa de água retida entre 0 e - 6 kPa, e o de microporos à água 

retida a tensões inferiores a - 6 kPa (Figura 14c).  
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Figura 14. Amostradas submetidas à saturação (a), pesagem pós-saturação (b) e tensão de 60 

cm de coluna de água (c) (fonte: Autor). 
 

Para obter-se a macroporosidade, incialmente calcularam-se a percentagem de 

umidade de solo saturado e a microporosidade. Após a pesagem da amostra seca em estufa a 

105°C. A percentagem de saturação, a microporosidade, a macroporosidade e a densidade do 

solo foram determinadas por meio dos seguintes cálculos (Adaptado de Embrapa, 1997): 

 
c

ba
  saturaçãode Volume


                                             (5)                   

em que, “a” é o peso da amostra saturada (g); “b” caracteriza o peso da amostra seca 

a 105°C (g) e “c” é o volume do cilindro (cm³).   

 
c

bd
idadeMicroporos


                                                (6) 

em que, “d” é o peso da amostra após ser submetida a uma tensão de 60 cm de 

coluna de água (g); “b” caracteriza o peso da amostra seca a 105°C (g) e “c” é o volume do 

cilindro (cm³).   

idadeMicroporossatuaçãodemPercentageidadeMacroporos             (7) 

c

b
 solodo Densidade                                                     (8)       

em que, “b” caracteriza o peso da amostra seca a 105°C (g) e “c” é o volume do 

cilindro (cm³).   

Após a mesa de tensão e pesagem, os anéis volumétricos foram posicionados no 

permêametro de carga constante (Figura 15), antes de serem levados a estufa. O princípio do 
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método é analisar a velocidade com que a água movimenta-se através do solo (Embrapa, 1997). 

Nessa fase, para não perder as amostras e com o intuito de deixar a análise padronizada, 

ajustou-se a tensão da água deixando o fluxo homogêneo em toda bancada.  

 

 

Figura 15. Permêametro de carga constante com ordenamento de bancada (fonte: Autor). 

 

Com a estabilização do fluxo, registrou-se a altura da coluna de água e aferiu-se 

volume de água percolado, realizando-se três (3) leituras em intervalos de 10 minutos. A partir 

dessas informações, calculou-se a condutividade hidráulica saturada com fator de correção para 

uma temperatura de 27°C (Tabela 7). 

 

txHxA

LV
o

k


                                                          (9) 

em que, “
o

k ” é a condutividade hidráulica saturada (cm h-1); “A” é a área da 

amostra (cm²); “L” é altura do anel (cm); “V” caracteriza o volume de água percolado (ml); “t” 

tempo (s) e “h” é a altura da coluna de água (cm). 

 

f
o

kC
o

k  )27(                                                      (10) 

   

em que, “
o

k ” é a condutividade hidráulica saturada (cm h-1) e “f” é o fator de 

correção em relação a temperatura local (admensional). 
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Tabela 7. Fator de Correção da Condutividade Hidráulica Saturada (Ko )  
Temperatura °C Fator Temperatura Fator Temperatura °C Fator 

20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 

1,0000 
0,9776 
0,9552 
0,9328 
0,9104 
0,8880 
0,8694 
0,8508 

28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 

0,8322 
0,8136 
0,7950 
0,7796 
0,7642 
0,7488 
0,7334 
0,7180 

36 
37 
38 
39 
40 
 

0,7048 
0,6916 
0,6784 
0,6652 
0,6520 

Fonte: Embrapa (1997). 

 

De posse da condutividade hidráulica saturada com fator de correção determinou-se 

a permeabilidade do solo. Os valores de condutividade hidráulica saturada corrigida e de 

permeabilidade do solo seguiram a classificação da Embrapa (1997) (Tabela 8). 

 

 10108,28)27(  C
o

kP                                             (11) 

 

em que, “P” é a permeabilidade do solo (cm-2 x 10-10) e “
o

k ” é a condutividade 

hidráulica saturada (cm h-1). 

 

Tabela 8. Classes de Condutividade Hidráulica Saturada e Permeabilidade do Solo 

Classes 
Condutividade Hidráulica 

Saturada (cm h-1) 

Permeabilidade do Solo 

(cm-2 x 10-10) 

Muito Lenta < 0,125 < 3 

Lenta 0,125 – 0,5 3 – 15 

Moderadamente Lenta 0,5 – 2,0 15 – 60 

Moderada 2,0 – 6,25 60 – 170 

Moderadamente Rápida 6,25 – 12,5 170 – 350 

Rápida 12,5 – 25,0 350 – 700 

Muito Rápida > 25,0  > 700,0 

Fonte: Embrapa (1997). 
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3.3.3  Valores de rugosidade  
 

Os valores de rugosidade dos canais e das estradas tiveram como referência os 

dados de Chow (1986). Nesse sentido, as informações registradas em campo dos canais foram 

associadas com as opções do banco de dados do modelo Estradas©. No que tange as estradas 

não pavimentadas, como seus leitos apresentam características semelhantes aos canais de terras 

limpos, porém com intemperismo, adotou-se o valor de rugosidade de 0,022 s m-1/3. 

 

3.3.4  Dados de precipitação 
 

 Com o auxílio do SIG denominado Plúvio 2.1©
 desenvolvido pelo GPRH, 

utilizaram-se os dados de precipitação de Goiânia devido a proximidade dos locais e a escassez 

de dados pluviométricos para o município de Terezópolis de Goiás. Sendo assim, os parâmetros 

de ajustes da equação de Intensidade, Frequência e Precipitação (IDF) para Goiânia foram 

embasados nas informações de Oliveira et al. (2005). 

 

3.4  COMPARAÇÃO DAS RECOMENDAÇÕES DE LOMBADAS COM SAÍDAS 
D’ÁGUA DO SIG X ESTRADAS 

 

Para a análise das recomendações de lombadas com saídas d’água do SIG com o 

modelo Estradas, as quantificações de dispositivos nos segmentos foram submetidas ao teste t 

Student. Assim, presumem-se duas hipóteses: na hipótese nula (H0), as recomendações das 

lombadas com saídas d’água obtidas a partir do SIG (grupo 2) são iguais aos resultados 

recomendados no modelo Estradas (grupo 1). Na hipótese alternativa (H1), essa condição 

rejeita a H0, apresentando diferença significativa entre os grupos.  

Como as recomendações no modelo Estradas tem como referência quatro (4) 

variáveis (elementos geométricos axiais e transversais da estrada e do canal; rugosidade da 

estrada e do canal; solo; área de captação da estrada e dados de precipitação) e o SIG apenas 

uma referência (a declividade), adotou-se a recomendação do modelo Estradas como 

testemunha. 
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3.5   PERDA DE SOLO 

 

No modelo Estradas, o cálculo da perda de solo teve como referência o 

aprofundamento máximo do canal e sua massa específica. O aprofundamento máximo foi de 5 

cm anualmente, de acordo com as observações em campo no período de dois (2) anos, 

perfazendo de outubro de 2015 a outubro de 2017. Para verificar a perda de solo em relação a 

tensão de cisalhamento, bem como determinar a equação de perda de solos nos segmentos, 

aplicou-se a análise de regressão simples. A perda de solo tolerável, foi determinada pela a 

equação proposta por Griebeler et al. (2005): 

 

spmst xaP                                                           (12) 

 

em que, “ stP ” é a perda de solo tolerável (g); “ pma ” caracteriza o aprofundamento 

máximo (cm) e “ s ” é a massa específica do solo (g cm-3). 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO FÍSICA DO RELEVO  

 

A altitude do relevo na sub-bacia do Córrego Olaria variou entre 787,278 m a 

1061,25 m, sendo que 87% da rede viária estão situadas em regiões menos elevadas, com 

altitudes próximas a 800 m. A localização da maior porção das estradas não pavimentadas estão 

situadas em áreas de baixadas, o que aumenta a área de captação, entretanto, como o relevo não 

tem alterações abruptas de altitudes nas áreas que margeiam essa região, a magnitude do 

escoamento superficial é reduzido. Por outro lado, na região nordeste da sub-bacia, como o 

relevo varia abruptamente de Ondulado para Montanhoso segundo a classificação da Embrapa 

(1979), a magnitude torna-se maior (Figura 16). 

As declividades do relevo na sub-bacia variaram de Plano a Forte-ondulado, com 

declividade máxima de 52%. Para Wilson (2012), a descrição numérica da geometria da 

superfície, associada à topografia, possibilita a criação de um conjunto consistente de regras 

para a delimitação de unidades do relevo. Dessa forma, torna-se possível a extração de 

medidas descritivas (parâmetros) e o estudo de feições (objeto).   

Nesse sentido, essas declividades e as direções de fluxo auxiliaram a representação 

dos seis (6) perfis longitudinais das áreas de captação, possibilitando a declividade específica 

das adjacências ao segmento utilizado para a recomendação das lombadas no modelo Estradas. 

Na Tabela 9 são verificados o comprimento, a declividade e o uso e cobertura do solo para as 

áreas externas dos seis (6) segmentos. 
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Figura 16. Classificação da declividade do relevo da sub-bacia do Córrego Olaria em 

Terezópolis de Goiás (fonte: Adpatado de Embrapa, 1979). 

 

Tabela 9. Valores de comprimento, declividade e tipo de uso e cobertura do solo das áreas 
externas nos seis (6) segmentos. 

Segmentos 
Comprimento 

(m) 
Declividade 

(m m-1)  Uso e cobertura do solo 
1 266,71 0,05 pastagem 
2 201,97 0,08 pastagem 
3 110,52 0,04 pastagem 
4 288,20 0,04 pastagem 
5 221,32 0,03 agricultura (milho) 
6 200,88 0,09 mata 

Fonte: Autor. 
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4.2  ACURÁCIA E PRECISÃO DA BASE DE DADOS ALTIMÉTRICA 

 

Os resultados na Tabela 10 apresentam as altitudes geométricas entre o receptor 

GPS Geodésico (referência) com o projeto Topodata. Para os 19 pontos de checagem, os dados 

foram classificados com Padrão de Exatidão Cartográfica "Classe A", na equidistância vertical 

de 20 metros (escala de 1:50.000), de acordo com o Decreto-lei n. 89.817 de 20 de junho de 

1984, que regulamenta as normas cartográficas brasileiras.  

 

Tabela 10. Relação entre os dados de referência do receptor GPS Geodésico com o projeto 
Topodata 

Pontos 
h (m) 

GPS Geodésico 
H (m) GPS 
Geodésico 

H (m) 
Topodata 

1 840,818 850,932 849,543 
2 841,485 851,595 852,456 
3 841,481 851,588 851,634 
4 849,542 859,641 858,814 
5 850,725 860,813 863,068 
6 838,561 848,645 853,158 
7 818,425 828,502 827,934 
8 832,550 842,622 839,794 
9 850,072 860,154 860,025 
10 809,707 819,779 822,524 
11 797,807 807,877 812,097 
12 819,250 829,349 830,375 
13 830,119 840,218 843,587 
14 895,555 905,679 909,409 
15 841,616 851,743 851,557 
16 848,001 858,137 859,452 
17 831,963 842,101 847,63 
18 886,629 896,797 898,209 
19 852,402 862,557 864,091 

Em que “h” é altitude geométrica obtida pelo receptor GPS Geodésico; “H” é a altitude ortométrica,“δ” precisão 

vertical na coleta da altitude geométrica. Fonte: Autor. 

 

As discrepâncias apresentaram um EQM de 2,650 m e na análise t Student o 

resultando foi tendencioso. As diferenças entre os valores testados e os de referência variaram 

entre 0,055 m e 5,529 m (Figura 17), com média de 1,412 m e desvio padrão de 2,217 m.  



64 
 

As bases de dados apresentadas na Tabela 10 são confiáveis para a representação de 

MDE e estudos afins em abrangência regionais como posteriormente, a recomendação dos 

dissipadores de energia, ao passo que os dados de solos e erodibilidade se encontram na mesma 

escala do relevo (1:50.000). Em escala menores como 1:100.000, não houve nenhuma restrição 

em relação as tolerâncias verticais em todas as classes e o EQM. 

Em relação a precisão na escala de 1:25.000, os dados obtidos a partir do projeto 

Topodata ficaram dentro dos erros padrões nas classes A (94,7% ou 1 ponto impreciso de 19 

pontos), B (100%) e C (100%), entretanto, o EQM de 2,217 obedeceu o parâmetro do decreto 

89.817/94 para todas as classes. 

 

 
Figura 17. Diferenças entre os valores testados de altitudes geométricas e os de referências 

variaram (fonte: Autor). 

 

4.3  VALIDAÇÃO DOS DADOS ALTIMÉTRICOS  

 

Apesar dos valores de declividades do receptor GPS geodésico serem diferentes do 

projeto Topodata, rejeitando a hipótese nula, na comparação entre as recomendações nos dez 

(10) segmentos na sub-bacia do córrego Olaria, 90 % das recomendações realizadas a partir 

destas bases de dados foram iguais em relação as faixas recomendadas de lombadas com saídas 

d’água propostas por Moraes et al. (2004).  
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No segmento que ocorreu a discrepância entre os valores de declividades médias e 

recomendados (segmento 6), observou-se um desnível mais abrupto para um comprimento de 

rampa inferior a 200 m . Nesse caso, como o pixel do Topodata tem resolução de 30 metros, ou 

seja, cada área de 900 m² contém uma informação altimétrica, a declividade do valor testado 

subestimou o valor de referência. No segmento 3, localizado em áreas de encostas, verificou-se 

o desnível abrupto em um comprimento de rampa de 600 m, entretanto, as recomendações e as 

declividades médias foram iguais entre os valores testado e de referência. Nesse sentido, 

notou-se que a igualdade dos dados de declividades dos valores testados, bem como as suas 

recomendações estão relacionadas a acurácia e precisão posicional/vertical, a resolução 

espacial, a espacialização dos dados no relevo e ao comprimento de rampa. 

 

Tabela 11. Comparação entre os dados de declividades e recomendações obtidos por meio do 
receptor GPS Geodésico com o projeto Topodata. 

  
Declividades e recomendações de lombadas com saídas d' água a partir do 

Topodata e GPS Geodésico 

Segmentos 
Declividade 

Topodata (m m-1) 

Espaçamento  
Topodata 

(m) 
Declividade GPS 

Geodésico (m m-1) 

Espaçamento 
GPS Geodésico 

(m) 
1 0,04 50  0,04 50  
2 0,048 50  0,035 50  
3 0,069 40  0,064 40  
4 0,019 0  0,004 0  
5 0,005 0  0,001 0  
6 0,048 50  0,062 40  
7 0,043 50  0,042 50  
8 0,042 50  0,031 50  
9 0,014 0  0,017 0  
10 0,063 40  0,068 40  

Média 0,0391   0,0364   

Fonte: Autor 

 

4.4 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E HÍDRICAS DO SOLO 

 

Em relação ao uso e cobertura do solo, verificou-se a predominância de pastagem 

(93,52%) na sub-bacia do Córrego Olaria. Os demais usos e cobertura do solo foram 
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representados pelos seguintes percentuais: mata (5,82%); agricultura/milho (0,34%); área 

úmida (0,16%); florestamento (0,11%) e massa d’água (0,05%). Na Figura 18 são observadas 

a espacialização do uso e a cobertura do solo. 

Além de sua representatividade, esses usos e cobertura do solo foram analisados 

devido as suas localizações, situados em áreas adjacentes as estradas não pavimentadas. De 

acordo com Tucci (2002), as mudanças no uso e ocupação do solo de uma bacia hidrográfica, 

decorrentes principalmente de atividades antrópicas, tais como desmatamento, 

reflorestamento e urbanização entre outras, têm impactos consideráveis sobre o 

comportamento hidrológico da mesma, e em particular no que se refere à geração de 

escoamento superficial.  

 

 

Figura 18. Uso e cobertura do solo na sub-bacia do Córrego Olaria (fonte: Autor). 
 

Dentre os usos e cobertura do solo da sub-bacia do Córrego Olaria, as pastagens 

apresentaram maior valor médio de densidade do solo (Ds), de 1,54 g cm-3 dentro dos valores 
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encontrados nas áreas de milho e mata, que diferiram estatisticamente (Tabela 12). Para 

Stepniewski et al. (2002), para determinadas práticas e manejos do solo, os valores mais 

elevados de Ds, indicam maior compactação e resistência do solo.  

As áreas de pastagem, milho e mata apresentaram as seguintes classes texturais, 

respectivamente: argilosa (41% de areia, 8% de silte e 51% de argila); franco argilo arenosa 

(48% de areia, 12% de silte e 40% de argila) e argilosa (44% de areia, 10% de silte e 46% de 

argila).  

 
Tabela 12. Médias de Densidade do Solo (Ds), Porosidade Total (PT), Macroporosidade (Ma), 

Microporosidade (Mi) e Condutividade Hidraúlica (K0) na camada superficial para 
três manejos do solo.  

    Médias     

Uso Ds (g cm-3) PT (%) Ma (cm3 cm-3) Mi(cm3 cm-3) K0 (cm h-1) RP (Mpa) 

Estrada 1,42b 48,98b 0,16b 0,42c 7,71b 1,32a 
Pastagem 1,54b 53,27b 0,12b 0,42c 8,86b 1,23a 

Milho 1,21a 60,54a 0,21a 0,38b 11,45a 0,98b 
Mata 1,18a 60,75a 0,28a 0,32a 10,28a 0,88c 

Médias seguidas de mesma letra minúscula na coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de 

probabilidade. Fonte: Autor. 

 

Além de ser o principal indicador de compactação, a Ds também é usada para 

mensurar alterações da estrutura e da porosidade (Reinert & Reichert, 2006). Sendo assim, a 

pastagem caracterizou-se com o maior valor de densidade, tendo em vista que o valor crítico 

da Ds para classe textural argilosa é 1,45 g cm-3 e para classe textural arenosa é 1,65 g cm-3 

(Reinert & Reichert, 2006).  

A condutividade hidráulica nos três usos e cobertura do solo foi classificada como 

moderadamente rápida conforme as classes da Embrapa (1997). Essa classificação se deve as 

classes texturais dos solos (maior presença de microporos) e ao uso do solo. Nota-se na 

Tabela 12, que a pastagem apresenta o menor valor médio de condutividade hidráulica (8,86 

cm h-1). Na análise da porosidade total, observar-se que o cultivo de milho e a mata não 

apresentaram diferenças estatísticas entre si e ambos diferiram das áreas de estrada e a 

pastagem.  

No que tange a Resistência à Penetração (RP), a pastagem foi o sistema de manejo 
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com maior valor médio (1,23 MPa). Para Reynolds et al. (2002), o valor crítico para de RP para 

o crescimento radicular é de 2 MPa. Observa-se na Figura 19, que somente a área de referência 

não apresenta valor de RP maior que o crítico. Os maiores valores são encontrados na camada 

de 0-10 cm.  

 

 
Figura 19. Resistência à Penetração (RP) em diferentes usos e cobertura dos solos (fonte: 

Autor). 
 

A compactação não é uma propriedade do solo e sim o efeito da variação de 

algumas de suas propriedades, devido à ação de cargas externas, tais como o tráfego de 

máquinas e a ação de ferramentas agrícolas. Para Doran & Parkin (1994), a resistência dos solos 

à penetração correlacionada aos valores de densidade dos solos, os quais, conjuntamente 

inferem sobre as características de estrutura dos solos, possibilitam predizer o grau de impacto 

do manejo realizado e a consequência deste nos processos erosivos. 

A partir dos resultados das análises granulométricas dos trechos de estradas 

estudados foram associados todos os segmentos com a erodibilidade (K) e a tensão crítica de 

cisalhamento do solo (τc) encontradas por Oliveira et al. (2009) (Tabela 13).  
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Tabela 13. Percentuais de areia, silte e argila; classe textural; valores de erodibilidade (K) e 
tensão crítica de cisalhamento do solo (τc) nos segmentos.  

Segmento 
Classes de 

solos 

Areia 
(%) 

Silte 
(%) 

Argila 
(%) 

Classe textural 
K              

(g cm-2 min-1 Pa-1) 
τc 

(Pa) 
1 (LVw) 58 12 30 Franco argilo arenoso 0,0054 3,74 
2 (LVw) 56 10 34 Franco argilo arenoso 0,0054 3,74 
3 (PVAe) 46 16 38 Franco argilo arenoso 0,0054 3,74 
4 (LVw) 60 7 33 Franco argilo arenoso 0,0054 3,74 
5 (PVAe) 44 19 37 Franco argiloso 0,0582 3,93 
6 (PVAe) 42 18 36 Franco argiloso 0,0582 3,93 

Latossolo Vermelho Ácrico (LVw) e Argissolo Vermelho Amarelo Eutrófico (PVA). Fonte: Adaptado de 

Oliveira et al. (2009). 

 

Dentre os seis (6) segmentos avaliados, quatro (4) segmentos foram classificados 

com classes textural Franco argilo arenoso e dois (2) segmentos classificaram-se como Franco 

argiloso (Tabela 13). Os solos tiveram maiores percentuais areia, entretanto, o percentual de 

argila ficou bem próximo. O maior percentual de areia está relacionado à forma que foram 

coletadas as amostras deformadas, na camada de 0 a 10 cm.  

Na Tabela 14, são verificadas as médias de Ds nos seis (6) segmentos. As estradas 

não pavimentadas adequadas com boa compactação favorece o escoamento superficial sem 

ocasionar defeitos comuns. Por outro lado, a inexistência de adequação desencadeiam 

problemas ambientais como o surgimento de processos erosivos, uma vez que essas funcionam 

como canais, transportando água e sedimentos, assoreando e poluindo mananciais. 

 

Tabela 14. Valores de Densidade do solo (Ds) em diferentes segmentos e classes de solos. 
  Densidade do solo (g cm-3)   

Segmentos e 
Classes de 

solos 

Repetições 
Média 

1 2 3 4 5 6 

1 (LVw) 1,40 1,39 1,33 1,36 1,38 1,40 1,37 
2 (LVw) 1,37 1,42 1,39 1,43 1,43 1,37 1,41 
3 (PVAe) 1,54 1,58 1,72 1,54 1,62 1,63 1,60 
4 (LVw) 1,40 1,50 1,45 1,36 1,41 1,44 1,42 
5 (PVAe) 1,68 1,72 1,71 1,64 1,64 1,69 1,68 
6 (PVAe) 1,42 1,45 1,31 1,43 1,51 1,33 1,42 

Latossolo Vermelho Ácrico (LVw) e Argissolo Vermelho Amarelo Eutrófico (PVA). Fonte: Autor 
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Os valores de condutividade hidráulica dos segmentos, apesar de inferiores, foram 

próximos aos valores encontrados nas áreas externas as estradas. No que tange a classificação 

estabelecida pela Embrapa (2013), todos os segmentos foram classificados na classe 

moderadamente rápida. Os segmentos 1, 2 e 6 apresentaram os maiores valores de 

condutividade hidráulica e permeabilidade do solo (Figura 20). Essa condição está 

relacionada à classe textural dos solos, onde se observou os maiores percentuais de areia na 

camada estudada (0-10 cm). 

Para Pruski (2009), a condutividade hidráulica saturada ocorre quando a taxa de 

infiltração iguala-se com a capacidade de infiltração, passando a decrescer com o tempo e 

permanecendo com o valor constante. Considerando apenas os valores de condutividade 

hidráulica e permeabilidade do solo, o escoamento superficial nos segmentos tende iniciar 

primeiro, nos segmentos que apresentam menores valores (segmentos 3, 4 e 5). No entanto, 

sabe-se que o surgimento do escoamento superficial em um determinado segmento não está 

relacionado apenas as características físico-hídricas do solo, mas as condições geométricas do 

leito estradal e o regime de precipitação.   

 

 
Figura 20. Valores de condutividade hidráulica e permeabilidade do solo encontrada nos seis 

(6) segmentos (fonte: Autor). 
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4.5  ELEMENTOS GEOMÉTRICOS NOS SEGMENTOS 

 

Os segmentos de estradas foram caracterizados por serem encaixados em ambos 

os níveis. As seções transversais apresentaram abaulamentos com inclinações inferiores a 1% 

até 6% (Tabela 15). Para Pruski (2009), a forma convexa dos abaulamentos devem ter 

declividades que possibilitem a rápida remoção da água da chuva no leito, evitando que a 

superfície a retenha por muito tempo. 

Por outro lado a falta de revestimento em estradas não pavimentadas influencia a 

qualidade das estradas, que por sua vez, colabora para o surgimento de defeitos comuns. 

Desse modo, a escassez ou a falta de revestimento primário ocasionará redução na velocidade 

dos veículos, desconforto aos condutores e passageiros e aumentará os riscos de acidentes.  

 

Tabela 15. Valores dos elementos geométricos axiais e transversais nos segmentos. 
Dados geométricos  

Leito 

Segmentos 
Semi-largura 

(m) 
Declividade transversal 

(m m-1) 
Nível 

1 3,03 0,013 2 
2 2,41 0,041 1 
3 2,18 0,044 2 
4 1,73 0,008 1 
5 1,19 0,06 1 
6 1,84 0,007 2 

Canal 

Segmentos Comprimento 
Declividade longitudinal 

(m m-1) 
Tipo 

m1: m2 

1 1056,58 0,04 1: 20 
2 785,17 0,07 1: 10 
3 159,28 0,01 1: 10 
4 308,69 0,05 1: 20 
5 597,04 0,03 1: 10 
6 437,89 0,06 1: 10 

Fonte: Autor. 

 

Apesar dos segmentos 4 e 6 serem caracterizados com superfícies rígidas, 
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elementos como a classe textural franco argilosa, a erodibilidade, a declividade transversal e 

longitudinal são os principais agravantes para ocorrência da erosão em sulcos no segmento 6, 

verificados na Figura 19. Os valores de declividades transversais recomendados para estradas 

não pavimentadas variam de 2 a 8% (Gutierrez, 1972).  

Os traçados verticais dos segmentos analisados foram considerados planos e 

ondulados. As inclinações longitudinais com até 6% têm pouca influência em veículos de 

passeio, mas afetam bastante o movimento de veículos maiores, especialmente caminhões 

pesados (Macedo, 2014).  

No que concerne as inclinações nas paredes dos canais, encontraram-se as 

configurações de 1:10 e 1:20. Em geral, o grau dessas inclinações (aproximadamente 5° e 3°, 

respectivamente) determina o escoamento superficial no canal menos pontual, fazendo com 

que a energia cinética da água seja mais bem distribuída ao longo de um canal 

geometricamente aberto e menos convergente.  

Os canais com esses tipos de geometrias e valores menores de erodibilidade do 

solo resultarão em um menor aprofundamento do canal ao longo do tempo avaliado para 

intervenções e, consequentemente, diminuirão as a perdas de solo. Para Oliveira et al. (2011),  

um sistema de drenagem inadequado provoca acúmulo de água no leito e nas margens, 

ocasionando o escoamento excessivo às condições de suporte do solo. A falta de planejamento 

ou ausência de projetos estruturais provocam defeitos como atoleiros, erosões nos canais e no 

leito da estrada e nas áreas adjacentes. 

 

4.6  SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA  

 

No que concerne as informações pedológicas, observa-se a na área da sub-bacia 

(3.152,8 ha), solos derivados de rochas ígneas e metamórficas do Complexo Granulítico 

Anápolis-Itauçu (MORETON, 1994), predominando o Latossolo Vermelho Ácrico (LVw) com 

46,2% (1.476,3 ha) e Argissolo Vermelho Amarelo Eutrófico (PVAe) com 44,3% (1.395,8 ha) 

(Figura 21).  
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Associaram-se quatro classes de erodibilidade do solo (E1, E2, E4 e E5). A classe 

que ocorreu com maior frequência foi a E4 (aproximadamente 46,8% da área), classificada com 

baixa suscetibilidade à erosão laminar (Figura 21). A classe PVAe de alta suscetibilidade à 

erosão laminar (E2) e o LVw (E4), concentram-se a maior parte da rede viária não 

pavimentada. Em se tratando dessa classe de Argissolo como leito natural existem dois vieses. 

A textura argilosa favorece a compactação do leito, necessitando de menos manutenções em 

rampas planas e íngremes. Por outro lado, é necessário que os elementos geométricos das 

estradas estejam adequados para minimizar as perdas de solo. 

 

 

Figura 21. Classes de solos e erodibilidade de solos encontradas na sub-bacia do córrego 
Olaria em Terezópolis de Goiás (fonte: Autor). 

 

As áreas com erodibilidade E1, classificadas com suscetibilidade à erosão laminar 

muito alta, encontram-se na região mais ao norte da sub-bacia, entretanto, são menos 

frequentes. Essas classes atreladas ao tipo de revestimento, a declividade da estrada e o regime 

de precipitação anual podem aumentar a tensão cisalhante agravando os processos erosivos. 
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Nesse contexto, na Figura 22 é observado que a maioria das estradas não 

pavimentadas (85,8%) são constituídas apenas do leito natural (nível 1) e 14,2% são revestidas 

parcialmente (nível 2). Ainda, ao comparar as observações de campo com a Figura 22, notou-se 

que as adequações são mais frequentes nas vias principais que cortam perpendicularmente a 

sub-bacia. No entanto, analisando as Figuras 23, 24 e 25, as estradas classificadas como nível 2 

são as que carecem menos de intervenções em se tratando de elementos pedológicos e de 

relevo. Nenhum leito estradal caracterizou-se como nível 3. 

 

 

Figura 22. Níveis de estradas não pavimentadas encontradas na sub-bacia do córrego Olaria 
em Terezópolis de Goiás (fonte: Autor). 

 

Na Figura 23 são visualizados os segmentos que apresentaram as recomendações 

de dissipadores de energia. A necessidade desses dispositivos de drenagem ocorreu para 

apenas dois segmentos conforme a classificação de Moraes et al. (2004). Esses segmentos 

apresentam rampas com declividades superiores a 15% e são revestidos apenas com o leito 

natural (Nível 1), caracterizados com solos de alta erodibilidade e susceptíveis a erosão 
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laminar. Comparando as Figuras 21 e 22, observa-se que esses trechos são caracterizados 

como estradas não pavimentadas de nível 1. Isso implica que os leitos naturais dessas vias são 

constituídos de solos com classes de suscetibilidade à erosão laminar de alta à muito alta. 

Para essas estradas de nível 1, recomendaram-se 19 dissipadores de energia em 

sarjetas com espaçamentos de 10 em 10 m e 64 dissipadores espaçados de 15 em 15 m, 

totalizando 83 dispositivos. Os dissipadores com espaçamentos de 10 apresentaram 

declividades médias de 11% e 10%, respectivamente. O Cambissolos Háplico Tb distrófico 

foi a classe de solo mais abundante nos segmentos com dissipadores de energia espaçados 

com 10 m, enquanto nos dispositivos com espaçamento de 15 m, houve a predominância do  

Argissolo Vermelho Amarelo Eutrófico (Figura 23). Foram quantificados 64 dissipadores com 

espaçamentos de 15 m no trecho mais declivoso da sub-bacia.  

 

 
Figura 23. Recomendações de espaçamentos dos dissipadores de energia nas sarjetas para a 

sub-bacia do córrego Olaria em Terezópolis de Goiás (fonte: Adaptado de Baesso 
& Gonçalves, 2003). 

 



76 
 

Verificou-se que a sub-bacia do Córrego Olaria possui 50,9 km de estradas, sendo 

50,1 km ou 98,3% desse total caracterizadas pelas estradas não pavimentadas. Esse índice 

equivale a 172 segmentos, dos quais 37 não necessitaram de lombadas com saídas d’água. 

Esses segmentos que não necessitam de intervenção desse dispositivo de drenagem 

representam apenas 12,1% (Tabela 16).  

 

Tabela 16. Quantificação por unidade e quilômetros de rede viária caracterizadas com 
lombadas com saídas d’água por faixas de espaçamento. 

Lombadas com saídas d'água 

Espaçamento 

(m) 
km % 

Quantidade por 

espaçamento 

Ausente 6,1 12,1 0 

30 1,2 2,4 39 

40 11,5 23,1 289 

50 31,3 62,4 625 

Total 50,1 100,0 953 
Fonte: Autor. 

 

A ausência de lombadas com saídas d’água nesses segmentos está relacionada a 

declividade inferior a 2%, uma vez que esse dispositivo é recomendado conforme a 

classificação proposta por Moraes et al. (2004) apenas em função declividade do segmento. Em 

estradas não pavimentadas menos declivosas ou planas (Lopes et al., 2002), ocorre menor 

concentração de escoamento superficial, diminuindo a ocorrência de processos erosivos. Por 

outro lado, o acúmulo de água na superfície de rolamento e o tráfego de veículos e maquinários 

favorecem o surgimento de outros defeitos comuns como as panelas. Na Figura 24, são 

observadas as variações das declividades dos segmentos (0 a 11%), sendo que a média da 

variação de declividades dos segmentos foi de 4% (ponto branco). 

No total, foram recomendados 953 lombadas com saídas d’água (Tabela 16). Tal 

fato sinaliza que o relevo é um critério ignorado em relação as estradas não pavimentadas. 

Nesse sentido, Scharrón & Macdonald (2005) afirmam que a declividade do terreno em que as 

estradas não pavimentadas são construídas é um dos principais fatores na ocorrência de erosão 
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hídrica. Em seu trabalho, é apresentado o aumento exponencial da produção de sedimentos em 

estradas não pavimentadas caracterizadas com maiores declividades. Ainda, os autores indicam 

que as maiores perdas de solos ocorreram nas estradas declivosas recém-construídas. 

 

 

 

 
Figura 24. Variação das declividades nos segmentos com valor média e mediana encontrada na 

sub-bacia do Córrego Olaria (fonte: Autor).  

 

Na Figura 25 foram indicados para 2 segmentos espaçamentos de 30 em 30 m. 

Nesses segmentos foram encontradas inclinações médias de rampas superiores a 10%. A rampa 

mais íngreme da sub-bacia do Córrego Olaria apresentou declividade média de 11%, com 

desnível de 100 m e comprimento de rampa com aproximadamente 980 m, recomendaram-se 

32 lombadas com saídas d’água. Desse modo, esse segmento apresentou a maior quantidade de 

lombadas com descidas d’água devido as suas características geométricas. Por não seguir um 

rigor geométrico, a construção de estradas não pavimentadas com este perfil deve ser evitada.   

Na Tabela 17, são apresentadas as quantificações de segmentos recomendados para 

as classes de espaçamentos entre lombadas com saídas d’água, bem como a quantidade de 

segmentos recomendados com ocorrência de processos erosivos. No total, recomendaram-se 
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lombadas com saídas d’água em 133 segmentos, sendo que destes, evidenciou-se a ocorrência 

de processos erosivos em 21 segmentos. 

 

 
Figura 25. Recomendações de espaçamentos das lombadas com saídas d’água para a sub-bacia 

do córrego Olaria em Terezópolis de Goiás (fonte: Adaptado de Moraes et al., 
2004). 

 
Tabela 17. Quantidade de segmentos recomendados e quantidade de segmentos 

recomendados com processos erosivos. 

Lombadas com saídas d'água 

Espaçamento (m) 
Quantidade de 

segmentos 
recomendados 

Quantidade de 
segmentos 

recomendados com 
processos erosivos 

30 2 2 
40 33 12 
50 98 7 

Total 133 21 
Fonte: Autor. 

 

Os processos erosivos foram mais representativos nos segmentos que tiveram 

recomendações de lombadas com saídas d’água com espaçamentos de 40 em 40 m (Tabela 5). 
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Ainda, observaram-se os processos erosivos em todos os segmentos recomendados com 

dissipadores de energia (Figura 26).  

No que tange as classes de ocorrência, apenas dois segmentos apresentaram mais de 

8 processos erosivos. A classe mais frequente de ocorrência foi de 1 a 4 processos erosivos, 

tendo maior representatividade nos segmentos com recomendações de lombadas com saídas 

d’água de espaçamentos de 50 em 50 m.  

 

 

Figura 26. Classes de ocorrência de processos erosivos nos segmentos que tiveram 
recomendações de dispositivos de drenagem na sub-bacia do córrego Olaria 
(fonte: Autor). 

 

Os segmentos com elevada declividade podem ser considerados críticos quando se 

tem grandes comprimentos de rampas, pois aumentam a energia cinética da água sobre as vias, 

e se a drenagem for precária ou ausente, essas estradas se transformam em canais preferenciais 

para o escoamento da água, tornando possível o surgimento de sulcos erosivos (Figura 27). O 

número de lombadas com saídas d’água espaçadas de 40 em 40 m e 50 em 50 m foram de 289 e 



80 
 

625, respectivamente. Isso representa 85,5% do quantitativo de dispositivos de drenagem 

recomendados.  

 

 
Figura 27. Presença de sulco erosivo com profundidade de até 15 cm em estrada de leito 

natural com solos argilosos e declividade de 6% na sub-bacia do córrego Olaria em 
Terezópolis de Goiás (fonte: Autor). 

 

Nas áreas sem recomendação, o defeito mais comum para os solos da região foram 

os buracos ou panelas (Figura 28). Observou-se que esses defeitos são decorrentes de seções 

inadequadas, tendo em vista que na sub-bacia, 92% das estradas não pavimentadas são 

encaixadas, ou seja, as estradas estão abaixo das áreas de contribuição adjacentes.  

Dentre as características das áreas adjacentes que influenciaram o escoamento 

superficial da água no solo para as estradas, destacam-se as o relevo; a pedologia; uso e 

cobertura do solo da sub-bacia.  

 
Figura 28. Presença de buracos com profundidade de até 30 cm em estrada de leito natural com 

solos argilosos e declividade de 1% na sub-bacia do córrego Olaria em Terezópolis 
de Goiás (fonte: Autor). 
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4.7  MODELO ESTRADAS 

 

As recomendações realizadas no modelo Estradas por meio de multi-variáveis 

indicaram que as recomendações feitas no SIG a partir da declividade, superestimam o 

espaçamento e a quantidade de lombadas com saídas d’água (Tabela 18). Verificou-se no SIG 

para o segmento 1, um total de 21 lombadas com saídas d’água e espaçamento de 50 em 50 

m, caracterizando-o como o segmento com maior número de lombadas. 

Na classificação de Moraes et al. (2004), a quantidade de recomendações está 

relacionada ao comprimento e a declividade do segmento. Portanto, o fator determinante para 

que o segmento 2 tenha um espaçamento entre as lombadas com saídas d’água inferior ao 

segmento 1 foi o comprimento. Se ambos tivessem as distâncias equivalentes ou próximas, o 

segmento de maior inclinação teria recomendações com maior número de lombadas.  

No segmento 3, a recomendação por meio do SIG e do modelo Estradas foram 

equivalentes, devido ao menor comprimento e a menor declividade longitundinal entre todos 

os segmentos. Observou-se que os baixos valores de erodibilidade e a seção transversal 

adequada são os principais fatores para que não houvesse recomendação no modelo Estradas.  

 

Tabela 18. Quantidade de lombadas com saída d’ água e seus respectivos espaçamentos no 
modelo Estradas e no SIG. 

Segmentos 
Comprimento Declividade Estradas SIG 

(m) (m m-1) 
Espaçamento 

(m) 
Quantidade 

Espaçamento 
(m) 

Quantidade 

1 1056,58 0,04 284 4 50 21 
2 785,17 0,07 63 12 40 19 
3 159,28 0,01 Ausente 0 0 0 
4 308,69 0,05 49 6 50 6 
5 597,04 0,03 61 9 50 11 
6 437,89 0,06 43 9 40 10 

Fonte: Autor. 

No planejamento realizado com o modelo Estradas, cinco (5) segmentos tiveram 

recomendações. Foi observado que a geometria longitudinal e transversal do canal e do leito 

da estrada, bem como a erodibilidade e o tipo de solo exercem maior influência na 

recomendação das lombadas com saídas d’água, uma vez que essas recomendações são 
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inferidas em função da perda de solo a partir da tensão de cisalhamento e da tensão crítica de 

cisalhamento do solo. 

Por meio das observações de campo e a inserção de dados na modelagem, 

notou-se que as inclinações transversais e longitudinais dos canais contribuíram para o 

escoamento superficial de maneira mais distribuída, evitando assim a perda de solo por erosão 

em sulcos. Nesse sentido, a energia cinética da água torna-se menos pontual e de baixa 

intensidade devido aos menores índices das declividades longitudinais nos canais. Na Tabela 

17, verificou-se que a maioria dos segmentos recomendados pelo SIG apresentaram poucos 

processos erosivos. Tal fato reforça a recomendação dos dispositivos do modelo Estradas, em 

que se torna necessário considerar multicritérios para não superestimar recomendações de 

dispositivos de drenagem. 

Na Figura 29, observa-se a perda de solo em relação ao aumento da tensão de 

cisalhamento e suas respectivas equações de desagregação do solo nos seis (6) segmentos. 

 

 

Figura 29. Relação entre a tensão de cisalhamento e a perda de solo nos seis (6) segmentos 
observados (fonte: Autor). 
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No que tange a perda de solo, os segmentos 2 e 4 tiveram resultados semelhantes, 

entretanto, diferentes tensões de cisalhamento foram aplicadas no leito, sendo o segmento 2 

que apresentou maior tensão de cisalhamento (aproximadamente 14 Pa) devido ao seu alto 

valor de inclinação longitudinal (7%).  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Na recomendação das lombadas com saídas d’água pelo método de Moraes et al. 

(2004), a base de dados do Topodata comparada com os valores do receptor GPS Geodésico, 

apresentaram equivalência de 90% em relação as faixas propostas por esses autores. Com a 

disponibilização gratuita do SRTM do sensor ALOS de resolução espacial de 12,5 m por pixel 

na página https://vertex.daac.asf.alaska.edu/# no segundo semestre de 2015, comparou-se a 

precisão e a acurácia vertical dos pontos de controle frente aos dados altimétricos extraídos 

dessa base de dados. 

Desse modo, foi desenvolvido apenas um estudo comparativo com o MDE do 

sensor ALOS, uma vez que essa base é recente e carece de estudos. Na comparação entre as 

informações de altitudes ortométricas, os dados do sensor ALOS apresentaram discrepâncias 

com média aproximada de 5,35 m (acurácia) e precisão de 2,24 m em relação aos dados do 

receptor geodésico. Apesar de o sensor ALOS apresentar maior quantidade de informações 

espacialmente e melhor riqueza de detalhes na representação de encostas, o principal entrave 

que essa base altimétrica enfrenta para esses fins é a imprecisão vertical. 
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6 CONCLUSÕES 

 

1. A base de dados planialtimétricas e pedológicas utilizadas no trabalho possibilitam a 

elaboração de modelos e sintaxes para as recomendações de lombadas com saídas d’água e 

dissipadores de energia em sarjetas. 

 

2. Por meio dos resultados obtidos com o SIG, infere-se que os critérios geomorfológicos 

foram ignorados na implantação da rede viária na sub-bacia do Córrego Olaria. Tal fato é 

evidenciado pelos problemas encontrados nos traçados geométricos e o excesso de 

recomendações desses dispositivos de drenagem.  

 

3. As recomendações de lombadas com saída d’ água obtidos pelas diferentes bases de dados 

foram compatíveis em 90% dos segmentos avaliados. 

 

4. Ao considerar apenas uma variável (declividade), o SIG superestimou as recomendações 

das lombadas com saídas d’água realizadas pelo modelo Estradas. 

 

5. Por meio da modelagem com o Estradas, foi evidenciado que a maioria dos segmentos 

(83,3%) não necessita de lombadas com saída d’água. Sendo assim, é necessário que sejam 

feitas apenas as adequações dos elementos geométricos. 
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