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RESUMO GERAL 

 
HARAGUCHI, M. T. Avaliação geotécnica do leito e de sistema de drenagem em 

estrada não pavimentada. 2017. 118 f. Tese (Doutorado em Agronomia: Solo e Água) – 

Escola de Agronomia, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2017.1 

 
As estradas não pavimentadas possuem grande importância para o 

desenvolvimento social e econômico do Brasil, uma vez que servem de ligação as estradas 

pavimentadas. A erosão provocada pela água no leito e nas margens destas estradas é um 

dos principais fatores para sua degradação. Para avaliar utilizou se o método de resistência 

da estrada quanto a capacidade de suporte de carga (CBR), associado a trafegabilidade. 

Para evitar a erosão utilizou se as bacias de acumulação, associado à aspectos de 

conservação e a preservação ambiental. A estrada piloto está localizada no município de 

Goiânia – GO, tendo como referência a estrada GO 462 saída para o município de Nova 

Veneza. Essa estrada apresenta 600 m de comprimento, com declividade média de 5%, 

tendo sido mapeada topograficamente de 20 em 20 m. O solo da área é o Latossolo 

Vermelho Acriférrico típico. Como a estrada é encaixada, decidiu se chapar a seção 

transversal em torno de 4% e associar as bacias de acumulação.  Foram construídas 24 

bacias, porém 08 bacias apresentaram uniformidade para as análises. No primeiro 

tratamento a bacia de acumulação é ligada a estrada por um canal aberto de 10 m de 

comprimento. No segundo, no canal é plantado grama Batatais com comprimento de 10 m. 

No terceiro é utilizado uma pré bacia de 3 m de diâmetro e 1,5 m de profundidade ligada a 

estrada por um canal aberto com 5 m de comprimento. O quarto também tem uma pré 

bacia com mesmas características porém com canal vegetado com grama Batatais de 5 m. 

A largura dos canais é fixa em 0,80m e são colocadas em 20 em 20m da estrada. Para o 

dimensionamento dessas bacias circulares foi utilizado o programa ESTRADAS com 6 m 

de diâmetro e 2,0 m de profundidade. A estrada foi subdividida com lombada e tem 5 m de 

largura e 20 m de comprimento, totalizando 100 m² de área de influência para a coleta de 

drenagem das águas pluviais e sedimentos gerados. Para manter a dinâmica de infiltração 

foram realizados ensaios dos atributos físicos antes e depois da construção das bacias e a 

mudança na seção da estrada. A chegada dos sedimentos nas bacias e pré bacias alteram 

significativamente os atributos físicos e interferem direta na dinâmica de infiltração ou 

ainda na condutividade hidráulica. Simulou se a variabilidade da condutividade hidráulica 

em laboratório com a adição permanente de sedimentos recolhidos da estrada, uma vez que 

não houve diferença estatística significativa no campo e no laboratório. Como a 

condutividade hidráulica não foi totalmente anulada, utilizou se a microtomografia para 

verificar o comportamento da porosidade com a profundidade. Constatou se que o 

selamento ou a incapacidade de infiltração acontece em camadas sucessivas e não somente 

superficialmente como era a hipótese. A variabilidade da porosidade corrobora essa 

constatação. O CBR apresentou média de 38%, suficiente para a estrada ser utilizada como 

sub base, com ótima resistência. O melhor tratamento é a pré bacia com canal vegetado, 

seguido de canal vegetado, seguido de pré bacia sem canal vegetado, seguido de canal não 

vegetado. O custo de implantação, desde o projeto, mudança de seção e abertura das bacias 

e canal foi de R$24240,0. Como são 24 tratamentos, então são R$ 1010,00 / tratamento. 

 

Palavras-chave: estradas não pavimentadas, erosão, CBR, bacia de retenção, tomografia 

do solo   

                                                
1 Orientador: Prof. Dr. Nori Paulo Griebeler. EA/UFG. 
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GENERAL ABSTRACT 

 
HARAGUCHI, M. T. Infiltration dynamics in drainage water accumulation systems 

on non-paved roads. 2017. 118 f. Thesis (Doctor in Agronomy: Soil and Water) – Escola 

de Agronomia, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2017.2 

 

The unpaved roads have an importance for the social and economic development of 

Brazil, since it serves as the paved roads connection. The erosion caused by water in the bed and 

the banks of these roads is one of the main factors for its degradation. Knowing the resistance of 

the road to California Bearing Ratio (CBR) and trafficability is the beginning of the behavior 

check to not degrade. Associating alternatives to avoid erosion through accumulation basins also 

highlights aspects of conservation and environmental preservation. The pilot road is located in 

the municipality of Goiânia - GO, having as reference the road GO 462 exit to the municipality 

of Nova Veneza. This road is 600 m long, with an average slope of 5%, and has been 

topographically mapped every 20 m. The criterion of both unpaved roads and accumulation 

basins is the basis of this work. The soil considered is the typical Acridric Red Latosol. From the 

identification of the defects caused by the accumulation of water on the runway is important for 

decision making. In this case, as the road is docked, it has decided to plunge the cross section 

around 4% and associate the accumulation basin. For the dimensioning of these circular basins, 

the 6-m diameter and 2.0 m deep program was used for the ESTRADAS program. In the first 

treatment the accumulation basin is connected to the road by an open channel of 10 m in length. 

In the second, in the canal is planted Batatais grass with length of 10 m. In the third one is used a 

pre-basin of 3 m in diameter and 1,5 m of depth connected to the road by an open channel with 5 

m of length. The bedroom also has a pre-basin with the same characteristics but with vegetated 

canal with Batatais grass of 5 m. The width of the channels is fixed at 0.80m and are set at 20m 

by 20m. The road subdivided in study is 5 m wide and 20 m long, totaling 100 m² of area of 

influence for the collection of drainage of rainwater and sediments generated in this road. 

Maintaining the infiltration dynamics is another objective of this work. For this, physical 

attributes tests were performed before and after the construction of the basins and changes in the 

section of the road. The arrival of the sediments in the basins and pre basins significantly alter the 

physical attributes of direct interference in the infiltration dynamics or in the hydraulic 

conductivity. We simulated the variability of hydraulic conductivity in the laboratory with the 

permanent addition of sediments collected from the road, since there was no significant statistical 

difference in the field and in the laboratory. The estimation of sediments that reach the pre-basin 

was done using the SURFER program. As the hydraulic conductivity was not completely 

annulled, the microtomography was used to verify porosity behavior with depth. It was verified 

that sealing or inability to infiltrate occurs in successive layers and not only superficially as 

hypothesis. The variability of the porosity corroborates this finding. The CBR presented an 

average of 38%, enough for the road to be used as sub base, with great resistance. The best 

treatment is the pre-basin with vegetated canal, followed by vegetated canal, followed by pre-

basin without vegetated canal, followed by non-vegetated canal. The cost of implementation, 

since the project, change of section and opening of the basins and channel was R $ 24240.0. 

Since there are 24 treatments, then it is R $ 1010,00/treatment. 

 

Key words: unpaved roads, erosion, CBR, retention basin, soil tomography 

                                                
2 Adviser: Prof. Dr. Nori Paulo Griebeler. EA/UFG. 
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1 INTRODUÇÃO GERAL 

 

As práticas conservacionistas são utilizadas com vistas a proteger o solo contra 

os agentes que provocam a erosão, evitando, assim, que esta venha a ocorrer de forma 

intensa, causando problemas ao setor produtivo e ao ambiente, com reflexos na sociedade 

como um todo. O grande custo da erosão, que pode chegar a US$ 6 bilhões (Clark et al., 

1985), seja para a agricultura e a economia em geral despertou o início de estudos sobre os 

processos envolvidos e as medidas de controle. 

Processos erosivos podem ocorrer em estradas rurais. A existência de estradas não 

pavimentadas em condições favoráveis para utilização sob as mais variadas condições 

climáticas é importante para a infraestrutura de transporte e desenvolvimento do País 

(Griebeler et al., 2001), cujo modal de transportes é predominantemente terrestre. Assim, 

especificamente para o caso da agricultura, em que grande parte da produção é inicialmente 

transportada neste tipo de estrada. Atualmente a malha rodoviária brasileira não-pavimentada 

se encontra em torno de 1,3 milhões de quilômetros de extensão (Dner, 2015). O desempenho 

adequado, com manutenções técnicas para identificar os problemas e apontar soluções é 

medida importante para garantir suas boas condições de serventia e trafegabilidade.  

A manutenção e/ou construção das vias vicinais não pavimentadas ou estradas 

rurais estão vinculados a municípios ou mesmo à iniciativa privada, como empresas 

florestais entre outras. No entanto, o poder público, maior responsável pela gestão da 

malha, comumente não possui recursos financeiros suficientes para a manutenção e a 

reabilitação dessas vias, aliando isto ainda ao desconhecimento técnico necessário à 

implantação destas estruturas. O volume de trabalho para os serviços de manutenção e 

reabilitação dessas vias requer preparo técnico e especialização. 

Nestas estradas a ausência ou imperícia na manutenção pode causar acidentes 

ou até impedir o tráfego, principalmente durante os períodos chuvosos. Isso dificulta a 

circulação das pessoas, serviços e mercadorias, afetando diretamente a economia da região. 

Neste caso, a ausência de controle do escoamento superficial, sua velocidade e vazão no 

leito e nas margens de estradas não pavimentadas representa um dos principais fatores para 

sua degradação. Do ponto de vista ambiental, causa erosão e consequente assoreamento de 
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corpos d'água ou a deposição de material desagregado em áreas agricultáveis. 

De acordo com Wsdewqp (2012), a inclusão de bacias de retenção em projetos 

de drenagem em estradas não pavimentadas permite reduzir o pico do escoamento 

superficial, evitando perturbações a jusante. Ameniza também efeitos de inundações e 

degradação de terrenos e habitações circunvizinhas e pode reduzir a carga de sedimentos 

do escoamento. Consequentemente proporciona o controle da erosão, melhora a paisagem, 

criando espaço recreativo, lazer e além de recarregar os aquíferos. 

A bacia de retenção pode ser temporária ou possuir volume de água 

permanente. O volume permanente tem a vantagem de permitir deposição adicional de 

material oriundo da estrada e um tratamento biológico nos intervalos entre os eventos de 

precipitação. Mas, nessa situação, o volume permanente de água deve ter uma 

profundidade determinada pelas condições locais, pelo tipo de solo utilizado e pelos 

requisitos ambientais como, por exemplo, a necessidade de assegurar uma profundidade 

que não suscite o desenvolvimento de condições anaeróbias. 

Para o tratamento biológico, é recomendado a utilização das chamadas 

“Vegetative Filter Strips” (VFS), que são indicativo para melhorar o desempenho das 

bacias de retenção. É importante observar que o escoamento para uma VFS tem entrada e 

saída de fluxo e capacidade de remoção de sólidos suspensos (TSS), que dependerá da 

largura da faixa de filtragem (Njs, 2004) e de características de densidade e resistência que 

a vegetação oferecerá ao escoamento. 

As faixas filtro de grama têm eficiência de armazenagem de sedimentos enquanto 

o fluxo é superficial e uniforme e a VFS não é submerso, conforme Barfield et al. (1979) e 

Dillaha et al. (1989). Dillaha et al. (1989) e Parsons et al. (1990) descobriram que o 

comprimento do filtro controla o depósito de sedimento, atendendo a um valor máximo de 

comprimento eficaz. Este, uma vez atingido, não apresentará melhor desempenho ainda que o 

comprimento adicional seja agregado a faixa. Este comprimento máximo efetivo depende da 

área utilizada, da topografia e das características hidráulicas da faixa. 

O conhecimento da dinâmica de infiltração pode aumentar o tempo de 

utilização da bacia de retenção e minimizar os custos de manutenção. Com retenção de 

sedimentos, evita-se o assoreamento e a poluição de cursos d´aguas. Neste sentido, 

objetivou-se com o presente estudo avaliar as condições do leito de uma estrada não 

pavimentada e apresentar o dimensionamento de bacias de retenção avaliando o melhor 

desempenho dos tratamentos propostos.   
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS 

 

A história das rodovias no Brasil está relacionada ao processo de ocupação e 

integração do território brasileiro, com as primeiras estradas abertas pelos colonizadores 

portugueses e por outros imigrantes que se estabeleceram nas diversas regiões brasileiras. 

Posteriormente, com os habitantes das vilas que se formavam em todo país, essas estradas 

passaram a ligar as regiões para transporte de todos os tipos de mercadorias, originando a 

malha rodoviária brasileira (Guimarães et al., 2004).  

O fluxo de mercadorias e serviços na zona rural pelas estradas não 

pavimentadas ou vicinais de terra, conforme Carvalho (1992), relaciona-se ao 

desenvolvimento das regiões e áreas adjacentes do município, sendo aproveitadas trilhas e 

caminhos existentes, condicionados a um traçado geométrico carregado de fortes rampas e 

curvas acentuadas em regiões com topografia montanhosa.  

É valido ressaltar a grande extensão de vias particulares, existentes em grandes 

fazendas de plantações de cana-de-açúcar, eucalipto, entre outras culturas. Devido à 

presença de fiscalização nas estradas pavimentadas, os veículos circulantes nas vias 

particulares podem apresentar carga mais pesada ou um excesso de carga por eixo.  

Segundo o DNIT (2005) as rodovias podem ser classificadas quanto a sua: i) 

administração ou jurisdição (federais, estaduais, municipais e particulares); ii) classificação 

funcional (arteriais, coletoras e locais); iii) característica física (pavimentadas ou não 

pavimentadas e com pistas simples ou duplas) e iv) padrão técnico.  

Conforme Baesso & Gonçalves (2003), o revestimento de uma estrada é a 

camada componente da estrutura que contém a superfície para o rolamento de veículos. 

Este revestimento deve suportar e transmitir as cargas provenientes da intempérie e do 

movimento de veículos e distribuí-las de maneira compatível aos outros componentes do 

pavimento. Rodovias sem revestimento ou com revestimento primário são denominadas 

rodovias não-pavimentadas.  
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As rodovias não-pavimentadas devem apresentar boa capacidade de suporte, 

boas condições de rolamento e aderência, apresentarem um desenho da plataforma 

(composta pela pista de rolamento, pela faixa lateral/acostamento e pela sarjeta), 

infraestrutura de drenagem corrente (bueiros) e superficial para manter a trafegabilidade do 

local. A atividade de manutenção da estrada pode ser limitada pela dificuldade de obtenção 

de recursos pelo município e se limitar com a reconformação (nivelamento) da pista de 

rolamento, utilizando a motoniveladora e limpeza da plataforma e drenagem superficial 

(Baesso & Gonçalves, 2003). 

Porém, Thomaz et al. (2011) destacam que nas terras dissecadas, as estradas, 

carreadores e caminhos são implantados em diferentes unidades geomorfopedológicas e, 

em geral,  não é considerada a aptidão do terreno no dimensionamento das estradas. Desta 

forma, a conservação das estradas rurais em terras dissecadas se torna mais difícil. Deste 

modo, muitos carreadores e caminhos internos das propriedades tornam-se intransitáveis 

devido ao forte ravinamento que se instala sobre o leito dessas vias de circulação. Oda 

(1995) apresentou alguns critérios que são enumerados para verificar o estado da superfície 

ou do leito transitável de qualquer estrada. Tais como os materiais da superfície, 

intempéries, trafego e manutenção. 

 

2.2 EXIGÊNCIAS DO DNIT 

 

Para elaboração de um projeto adequado de um pavimento flexível o DNIT 

(2006) recomenda que o controle tecnológico seja respeitado rigorosamente. As principais 

propriedades dos solos que definem a utilização do material para estrutura de 

pavimentação são, em geral, sua composição granulométrica, seu grau de compactação e 

sua característica de expansão. Para a determinação destas propriedades é necessário a 

realização de ensaios de “California Bearing Ratio” (CBR), também conhecido como 

Índice de Suporte Califórnia (ISC) e Limites de Atterberg para verificar as condições de 

resistência a carga no subleito, sub base e até a base do pavimento.  

O método de CBR originou-se no estado da Califórnia, criado pelo engenheiro 

O. J. Porter em 1939 e modificado pelo United States Corps of Engineers (USACE), sendo 

hoje um dos mais conhecidos métodos de dimensionamento de pavimentos flexíveis, sendo 

adotado por uma grande parcela dos órgãos rodoviários no Brasil e no mundo. O método 

original de Porter procurou uma prova de realidade prática, como a do cisalhamento, que 
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executou em condições pré-fixadas de densidade e umidade do solo. Os resultados obtidos 

com os materiais ensaiados serviram para classificá-los, tendo em conta como esses 

haviam se comportado em serviço, em determinada densidade e umidade de obra.  

Nesse ensaio, podem ser aplicados três tipos de energia (Valejos et al., 2005). 

O tipo de energia de compactação é escolhido pelo tipo de aparelho que se dispõe no local 

do laboratório de ensaio. Os tipos de energia de compactação estão apresentados na Tabela 

2.1 e na Tabela 2.2. 

 

Tabela 2.1. Energia de compactação 

CILINDRO 

Características inerentes 

A cada energia de 

Compactação 

ENERGIA 

Normal Intermediária Modificada 

Grande 

Soquete Grande Grande Grande 

Número de camadas 5 5 5 

Número de golpes por camada 12 26 55 

Altura do disco espaçador (mm) 63,5 63,5 63,5 
 

 Tabela 2.2. Energia de compactação com utilização de cilindro e soquete grande 

Características inerentes 

A cada energia de 

Compactação 

ENERGIA 

Normal Intermediária Modificada 

Número de camadas 5 5 5 

Número de golpes por camada 12 26 55 

Altura do disco espaçador (mm) 63,5 63,5 63,5 
Fonte: (Valejos et al., 2005) 

 

Para isso, devem ser coletadas amostras de todas as camadas que aparecem 

numa seção transversal. Para os ensaios de caracterização em cada camada do perfil de 

solo deve-se coletar uma amostra a cada 100 m ou 200 m de extensão longitudinal, 

podendo o espaçamento ser reduzido no caso de grande variação de tipos de solos. Tais 

amostras devem ser acondicionadas convenientemente e providas de etiquetas onde 

constem a estaca, o número de furo de sondagem, e a profundidade, tomando, depois, um 

número de registro em laboratório (DNIT, 2006). 

O CBR é determinado através da relação entre a pressão necessária para 

penetrar um pistão cilíndrico padronizado em um corpo de prova de um determinado solo, 

e a pressão necessária para penetrar o mesmo pistão em uma brita graduada padrão. Ou 

seja, ao se deparar com um resultado de CBR=10%, entende-se que aquele solo representa 

10% da resistência a penetração da brita padronizada. Se o CBR do material do sub leito 

for ≥ 20%, pode ser usado como sub-base. Se estiver compreendido entre 2 a 20% 
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(2≤CBR≤20), o material do subleito deverá ser substituído até pelo menos 1,00 m. Se o 

resultado do CBR do subleito for <2%, deve ser substituído por um material melhor pelo 

menos 1,00 m.   

O ensaio CBR também permite a obtenção de outro parâmetro importante 

relacionado com a durabilidade, que é o índice de expansibilidade do solo, pois em uma 

etapa do ensaio, o solo é imerso em água por no mínimo 4 dias, possibilitando a análise da 

expansão da amostra ensaiada.  

 

2.3 ANÁLISE DA SEÇÃO TRANSVERSAL 

 

De acordo com Eaton (1987), uma superfície sem declividade transversal para 

direcionar a água para fora da pista evidencia a água escoando ao longo da superfície de 

rolamento e, consequentemente, a ocorrência de erosão causada pela intensidade da chuva, 

o que resulta em uma seção transversal inadequada. Assim, quanto mais água empoçada na 

pista, piores as condições da estrada para trafegabilidade ou condições de rolamento. Da 

mesma forma que a facilidade de escoamento da água da superfície da estrada para um 

local que não influencie a trafegabilidade indica uma seção transversal adequada (Figura 

2.1). 
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Figura 2.1. Perfil transversal de uma estrada abaulada (A), com superelevação em um 

ponto associado a talude encosta sem declive (B) e com aclive (C). Fonte: 

Silva, (2011). 

 

2.4 DEFEITOS NAS ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS 

 

2.4.1 Tipos de Defeitos 

 

Segundo Techio (2009) as ondulações ou corrugações (Figura 2.2a) constituem 

sulcos em intervalos regulares ou irregulares no sentido perpendicular à direção do tráfego. 

Sua ocorrência se deve à falta de capacidade de suporte do subleito e ausência ou 

deficiência do sistema de drenagem. As ondulações regulares ocorrem em estradas planas 

construídas em solos arenosos, enquanto as ondulações irregulares ocorrem em estradas 

construídas em solos argilosos que, ao secarem, sofrem contração, originando o defeito.  
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Figura 2.2. Principais defeitos nas estradas não pavimentadas: ondulações/corrugações 

(A); formação de poeira (B); acúmulo de água em buraco do tipo “panela” no 

leito da pista (C); acúmulo de água no trilho de rodagem dos pneus (D); 

Segregação de agregados (E); acúmulo de sedimento e pedregulhos nos bordos 

da pista (F); formação de erosão (G); formação de atoleiro (H). (Fonte: Techio, 

2009) 

 

Oda (1995) observa que a poeira é causada pelo excesso de material fino na 

superfície da estrada, durante o período de seca. A ação abrasiva da passagem dos veículos 

que trafegam sobre o solo forma nuvens de poeira (Figura 2.2b). 

De acordo com Techio (2009), os buracos são decorrentes da plataforma mal 

drenada, provavelmente sem abaulamento transversal. O tráfego desgasta pequena parte da 

superfície da estrada e têm o aumento acelerado pela umidade interior do buraco, 

constituindo em pequenas depressões em forma de bacia na superfície da estrada. Grandes 

depressões são consideradas “panelas” (Figura 2.2c). Outro defeito comum nas estradas 

não pavimentadas é o afundamento de trilha de roda constituindo uma depressão na 

superfície da estrada no local da trilha dos pneus do veículo, como mostra na Figura 2.2d. 

A ocorrência deste defeito se deve às cargas repetidas do tráfego em épocas de chuva, 

quando o solo fica com a sua resistência diminuída devido à saturação, especialmente 

quando a capacidade de suporte do solo é baixa (Techio, 2009). Oda (1995), em relação ao 

afundamento de trilha de roda, considera os seguintes graus de severidade: baixo 
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(profundidades menores que 5 cm), médio (profundidades entre 5 e 10 cm) e alto 

(profundidades maiores que 10 cm). 

A segregação de agregados é, também, defeito frequente nas estradas não 

pavimentadas e consiste no acúmulo de partículas de agregados soltos, contidas nos solos 

granulares, que se desagregam da superfície de rolamento devido ao tráfego formando 

bermas, que são depositados no centro ou ao longo do acostamento da estrada ou ainda na 

área menos trafegável, paralela à linha central da estrada, como ilustrado na Figura 2.2e 

(Techio, 2009). Eaton et al. (1987) e Fontenele (2001) classificam, para o defeito 

segregação de agregados, os seguintes níveis de severidade: baixa: bermas menores que 5 

cm de altura; média: bermas entre 5 e 10 cm de altura e alta: bermas maiores que 10 cm de 

altura. 

Os areões constituem bermas de areia solta, formadas pela ação do tráfego, no 

centro das trilhas de roda e laterais da estrada, as quais impedem a saída de água. Ocorrem 

em regiões geralmente planas e de solo arenoso nos quais é inexistente ou desprezível a 

quantidade de material cimentante (argila). Sua causa se deve à ação do tráfego e lavagem 

do material pela água da chuva, como observado na Figura 2.2f (Techio, 2009). 

A erosão é representada por sulcos formados pela ação da água que com a ação das 

enxurradas evoluem para grandes ravinas (Figura 2.2g) A erosão é encontrada em estradas 

com rampas acentuadas, sem declividade transversal adequada e de drenagem insuficiente. 

A ausência de um sistema de drenagem eficiente favorece ao acúmulo de água na 

superfície da estrada e como consequência resulta na erosão do solo (Techio, 2009). O 

atoleiro é verificado pelo acúmulo de água na estrada em solo com pouca capacidade de 

suporte e com ausência ou deficiência no sistema de drenagem, como ilustrado na Figura 

2.2h (Techio, 2009). 

 

2.4.2 Severidade dos Defeitos 

 

A qualidade da estrada está classificada de acordo com os graus de severidade 

dos defeitos (Figura 2.3). Oda (1995) e Fontenele (2001) consideram os níveis de 

severidades para o defeito buraco conforme a Tabela 2.3. Fontenele (2001) classifica os 

níveis de severidades de acordo com os valores expostos na Tabela 2.4. Austroads (1997) 

relaciona o defeito da estrada não pavimentada com qualquer evidência visível de falhas ou 

descontinuidades na superfície de rolamento que afeta a sua capacidade estrutural, 
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aparência ou a qualidade de movimento dos veículos.  

 

 
Figura 2.3. Graus de severidade dos defeitos da seção transversal da estrada. Fonte: 

adaptado de Eaton (1987) 

 

Tabela 2.3. Níveis de Severidade quanto a formação de buracos 

Diâmetro médio 
Profundidade (cm) 

< 15 5 a 15 15 a 25 

< 1,50 Baixo Médio Médio 

1,50 - 2,50 Baixo Médio Alto 

2,50 - 3,50 Baixo Médio Alto 

>3,50 Baixo Médio Alto 

 

Tabela 2.4. Níveis de Severidade quanto às características de sulcos de erosão 

Largura (m) 
Profundidade (cm) 

< 15 15 - 30  > 30 

< 0,50 Baixa Média Alta 

0,50 - 1,50 Baixa Média Alta 

> 1,50  Média Alta Alta 
Fonte: Santos et al. (1988) e Fontenele (2001). 

a) 

b) 

c) 
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A identificação dos defeitos e as respectivas classificações de seus graus de 

severidades foram determinadas com base nos métodos de avaliação de vias não 

pavimentadas por Eaton (1987), conforme descrito a seguir em: 

a) baixo: pequena quantidade de água empoçada na superfície ou superfície 

plana sem declividade transversal; superfície praticamente plana, com pouca ou nenhuma 

ocorrência de defeitos e profundidades de defeitos menores que 2,5 cm; pouca poeira, 

nuvem fina, não obstrui a visibilidade, altura menor que 1 m; 

b) médio: moderada quantidade de água empoçada na superfície ou está em 

formato côncavo; superfície em forma de bacia com moderada ocorrência de defeitos; 

profundidades entre 2,5 e 7,5 cm; poeira moderada, nuvem moderadamente densa, obstrui 

parcialmente a visibilidade, altura entre 1 e 2 m, tráfego lento; 

c) alto: grande quantidade de água empoçada na superfície, ou severas 

depressões a mesma; alta ocorrência de defeitos, com grandes depressões nas trilhas de 

roda; profundidades maiores que 7,5 cm; muita poeira, severa obstrução da visibilidade, 

altura superior a 2 m, tráfego muito lento ou parado. 

Na Figura 2.3a, o abaulamento pode ser construído quando se tem a intenção 

de retirada rápida da água da chuva, evitando o escoamento longitudinal sobre a estrada 

que minimiza o efeito da erodibilidade (Griebeler et al., 2009). O empoçamento da água na 

sua superfície acontece quando esta for plana ou apresentar baixa declidade, favorecendo 

assim a ocorrência de buracos no leito da estrada. Assim o abaulamento e/ou a 

superelevação (Figuras 2.3) devem ser construídos para evitar essa ocorrência (MDEP, 

2010). A análise da seção da estrada indica qual a melhor situação. 

 

2.5 MANUTENÇÃO DAS VIAS 

 

Baesso & Gonçalves (2003) afirmam que, ao longo do tempo, o desgaste dos 

elementos constituintes da estrada pode ser evitado a partir de um roteiro de manutenção 

representado por um conjunto de atividades destinadas a garantir transporte seguro, 

econômico e confortável em determinada via. 

 

2.5.1 Tipos de manutenção 

 

Santos et al. (1988) indicam os procedimentos de manutenção e reconstrução 
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como: 

i) Manutenção Corretiva Rotineira, que consiste nos reparos localizados dos 

defeitos na pista, pelas roçadas e pela limpeza da estrutura drenante; 

ii) Manutenção Preventiva Periódica, pode ser necessária a execução da 

camada de revestimento primário, essa camada é constituída de uma mistura, na 

proporção de 1:2,5, respectivamente de material argiloso com material granular, 

variando de 10 a 20 cm de espessura, colocada sobre o subleito ou sobre o reforço 

do subleito; 

iii) Reconstrução, que representa a renovação completa da pista, a fim 

de elevar sua capacidade operacional. 

 

2.5.2 Pavimentos Flexíveis  

 

Marques (2006) apresenta diversas definições de pavimento de estrutura 

flexível. Em obras de engenharia civil como construções de rodovias, aeroportos, ruas, 

entre outros, o pavimento é constituído por um sistema de camadas de espessuras finitas 

(Figura 2.4), assente sobre o terreno de fundação, considerado como semi-espaço infinito e 

designado como sub-leito. Sua função principal é de fornecer ao usuário segurança e 

conforto, que devem ser conseguidos sob o ponto de vista da engenharia, isto é, com a 

máxima qualidade e o mínimo custo. 

 

 
Figura 2.4. Corte transversal de um pavimento flexível. (Fonte: Bernucci et al, 2006) 

 

Ademais, o pavimento é obtido pelos serviços de terraplanagem por meio de 

deposição ou retirada de camadas de vários materiais de diferentes características de 
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resistência e deformabilidade (Figura 2.4), constituindo uma estrutura com elevado grau de 

complexidade devido aos cálculos das tensões e deformações que pode suportar. 

O subleito, definido por Marques (2006) como terreno de fundação onde será 

apoiado todo o pavimento, deve ser estudado até as profundidades em que atuam 

significativamente as cargas impostas pelo tráfego (de 0,60 a 1,50 m de profundidade) em 

relação à superfície. Segundo o DNIT (2006), em caso de substituição ou adição de 

material, deverão ser utilizados os materiais indicados no projeto e que apresentem as 

seguintes características: 

i) Não possuir partículas com diâmetro máximo acima de 76 mm (3 

polegadas);  

ii) CBR, igual ou superior aos indicados no projeto; 

iii) Expansão menor ou igual a 2%, determinados através de ensaios. 

Após o preparo do subleito, o leito é construído por meio de terraplanagem ou 

obra de arte, a partir da regularização ou nivelamento da camada inferior, que consiste em 

uma operação destinada a conformar o leito, transversal e longitudinalmente. Essa 

operação poderá ou não existir, dependendo das condições do leito e compreende cortes ou 

aterros de até 20 cm de espessura (Marques, 2006). 

Depois do nivelamento ou regularização do subleito, é realizado o reforço do 

desse, por meio da construção de uma camada de espessura constante transversalmente e 

variável longitudinalmente, de acordo com o dimensionamento do pavimento, fazendo 

parte integrante. Esse reforço serve para melhorar a qualidade do subleito e regularizar a 

espessura da sub-base. 

A sub-base é uma camada complementar à base, que deve ser usada quando 

não for aconselhável executar a base diretamente sobre o leito regularizado ou sobre o 

reforço, por circunstâncias técnico-econômicas e pode ser usado para regularizar a 

espessura da base. 

Marques (2006) ainda define que a base é uma camada destinada a resistir e 

distribuir ao sub-leito os esforços oriundos do tráfego e sobre a qual se construirá o 

revestimento. Esse último corresponde a uma camada, tanto quanto possível, impermeável, 

construída com o objetivo principal de receber a ação direta dos veículos que por ela 

transitam e que deve apresentar algumas características e funções, tais como melhorar as 

condições do rolamento quanto à comodidade e segurança, assegurar resistência aos 

esforços horizontais que nele atuam, tornando mais durável a superfície de rolamento e ser 
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resistente ao desgaste. 

 

2.6 BACIAS DE RETENÇÃO 

 

As bacias de retenção são estruturas artificias formadas com área e 

profundidade baixas, com a finalidade, neste caso, de receber as águas pluviais escoadas 

pelo canal de drenagem que as interliga a uma estrada não pavimentada. Essas possuem a 

função de reter sedimentos e promover a infiltração da água de escoamento, sendo esta 

capacidade relacionada com o tipo de solo. 

Segundo Urbonas & Stahre (1993), a dinâmica de infiltração das bacias de 

retenção está diretamente relacionada à sedimentação que sofre durante o processo de 

drenagem. A sedimentação na bacia ocorre quando há entrada, junto com o escoamento 

superficial, de partículas em suspensão cuja densidade é maior que a do fluido. Este 

processo sofre interferência da granulometria e forma das partículas, densidade do solo e 

tipo de escoamento, laminar ou turbulento. Esse último desencadeia maior desagregação 

do solo e carreamento de sedimentos.   

A menor partícula de sedimentação é da ordem de dez micrômetros. Abaixo 

desse valor as partículas possuem cargas elétricas que interferem no processo de 

sedimentação. Para completar o processo de sedimentação da partícula é necessário que 

esta atinja o fundo da bacia de retenção. 

Além da sedimentação, a eficiência de bacias também pode ser reduzida por 

outros fatores. Dentre esses, Vianna (1997) cita a formação de correntes dentro da própria 

bacia. As correntes turbulentas são criadas pela inércia do fluido, enquanto que as 

superficiais são produzidas pelo vento. Consequentemente, criam-se as correntes verticais 

de convecção em função da diferença térmica. Assim, as correntes, devido à diferença de 

densidade, fazem com que a água fria (mais densa) seja direcionada para o fundo da bacia 

e a água quente (menos densa) para a superfície. 

 

2.7 FAIXAS FILTRO VEGETATIVA 

 

Muitas práticas conservacionistas de manejo sugerem reduzir a carga de 

sedimentos no escoamento superficial, principalmente quanto a energia cinética da água de 

superfície. Uma destas práticas são as faixas filtro vegetativas (Vegetated Filter Strips - 
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VFS), que consistem no plantio de faixas de vegetação, sobretudo gramíneas, no sentido 

perpendicular á declividade do terreno, fazendo com que o escoamento superficial nas 

áreas de montante seja interceptado. Deste modo, as características hidráulicas do fluxo são 

modificadas, reduzindo a turbulência e a velocidade, aumentando assim a infiltração e a 

deposição de sedimentos. 

É importante observar que o escoamento para uma VFS tem entrada e saída de 

fluxo e a capacidade de remoção de sólidos suspensos (TSS) que dependerá da largura da 

faixa de filtragem (New Jersey Stormwater BMP Manual 2004). Dependerá também das 

características de densidade e resistência que esta vegetação oferecerá ao escoamento.  

Por causa de seus potenciais benefícios ambientais, as faixas de filtro são 

recomendadas por uma série de órgãos estaduais e federais nos Estado Unidos da América 

do Norte (EUA) como uma das melhores práticas de manejo agrícola (BMP), sendo 

geralmente usadas em conjunto com outras práticas agrícolas e manejo da terra, tais como 

cultivo em contorno, controle de pragas, plantio direto, rotação de culturas, cultivo em 

faixas. Muitos programas do estado de Ohio, nos EUA que sustentam a instalação de faixas 

de filtro, incluem a grama, leguminosas e florestas. 

Compreender os aspectos adequados para a aplicação, instalação e manutenção 

de faixas de filtro é importante para o proprietário ou agricultor, especialmente antes de 

investir tempo e dinheiro. A principal questão, quando se trata da recomendação ou 

implantação deste tipo de estrutura está ligada ao conhecimento do tipo de vegetação 

utilizada e à capacidade de alteração das características hidráulicas do escoamento 

provocada por estas, de modo que sua utilização possa ser segura e confiável. 

Um problema quanto à aplicação dos modelos está relacionado a caracterização 

hidráulica da vegetação a ser utilizada nas VFS, incluindo também fatores de implantação 

e manejo, de modo que a eficiência de projeto seja atingida e preservada, sobretudo em 

áreas de agricultura, onde pode haver interferência antrópica no manejo. 

A VFS foi utilizada nos canais que antecede as bacias de retenção com grama 

Batatais. 

 

2.8 PROCESSOS EROSIVOS 

 

O processo erosivo se inicia quando o escoamento superficial se concentra ao 

longo do canal de drenagem da estrada e atinge determinada tensão cisalhante com 
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magnitude superior à tensão crítica de cisalhamento do solo. O escoamento superficial é 

principal agente causador erosão em estradas não pavimentadas (Pruski, 2009).  

Conforme a Equação Universal de Perda de Solo (EUPS ou USLE), o produto 

da erosividade e erodibilidade equivale à máxima perda de solo e pode ser reduzida ou 

aumentada em função de fatores topográficos ou de manejo do solo. 

A chuva, relaciona com a erosividade, potencial em causar erosão (Wischmeier 

& Smith, 1978), apresentam características, cuja as mais importantes são a intensidade, a 

duração e a frequência. 

As chuvas de alta intensidade são caracterizadas, geralmente, por baixa 

duração. Porém pode acontecer uma combinação de chuvas de alta intensidade e longa 

duração. Quando isto acontecer são consideradas chuvas altamente erosivas, uma vez que 

quanto maior a intensidade maior a energia cinética das gotas no impacto da superfície do 

solo e desagregação e quanto maior a duração mais rapidamente a saturação do solo pela 

diminuição da capacidade de retenção de água e infiltração e aumento do escoamento 

superficial e consequentemente a enxurrada (Morais et al., 1988; Eltz et al., 1992).  

A diminuição da capacidade de infiltração da água pela intensidade da energia 

cinética no impacto da superfície do solo também ocorre devido à formação de uma fina 

camada de solo, composta por partículas de pequeno diâmetro que reduzem a porosidade e 

o fluxo de água nessa camada (Duley, 1939). 

Da mesma forma, chuvas com baixa duração e intensidade não promovem a 

erosão se não proporcionarem o aparecimento de enxurrada. Entretanto, chuvas com baixa 

duração associadas a altas frequências, tornam o processo erosivo evidente, pela 

dependência da umidade inicial do solo no início da chuva. Com o aumento da umidade do 

solo, há uma diminuição da capacidade de retenção de água pelo solo e, consequentemente, 

diminuição da taxa de infiltração da água, proporcionando o aparecimento de enxurrada, 

potencializando a erosão. 

A erodibilidade, propriedade do solo que expressa a susceptibilidade desse à 

erosão, varia de acordo com o tipo de solo, cujas características influenciam na capacidade 

de retenção e de infiltração de água no solo determinando a quantidade e a taxa de 

enxurrada. Influenciam, também, na resistência do solo à desagregação de partículas e ao 

transporte pelas forças erosivas da chuva e da enxurrada determinando as perdas de solo e 

água (Lima et al., 1992). A erodibilidade pode ser estimada através do efeito conjunto de 

alguns atributos de cada solo como a textura, estrutura, matéria orgânica e a 



31 

permeabilidade Lombardi Neto & Bertoni (1975). 

Conforme Enriquez et al. (2015), o valor de erodibilidade determinado foi de 

0,0044 g cm-2 min-1 Pa-1, ao qual foi associado um intervalo de confiança com 95% de 

probabilidade de 0,0035 a 0,0053 g cm-2 min-1 Pa-1. A tensão crítica de cisalhamento 

determinada para este mesmo solo foi de 7,61 Pa. 

 

2.9 DINÂMICA DA ÁGUA E PROPRIEDADES FÍSICAS DO SOLO 

 

As propriedades físicas do solo são de fundamental importância para a 

caracterização do mesmo quanto ao seu uso e manejo, e também são parâmetros que 

permitem inferir sobre os diversos fatores que atuam sobre o mesmo. Nesse contexto, a 

estrutura é um dos atributos mais importantes do solo sob o ponto de vista agrícola e 

florestal, tendo importante participação nas relações solo-planta. Essa é avaliada, 

geralmente, através da densidade e porosidade, devido à facilidade de coleta e por sofrerem 

pouca interferência do no momento da coleta das amostras de solo (Reichert et al., 2003). 

A densidade do solo é um atributo que reflete, primariamente, o arranjo das 

partículas do solo, que por sua vez, define as características do sistema poroso (Ferreira, 

2010) e, frequentemente, é utilizada para identificar a compactação do solo (Sá & Santos 

Junior, 2005). Quando a densidade do solo sofre influência do uso e manejo, a distribuição 

das classes de poros também poderá ser modificada devido à relação intrínseca existente 

entre eles, ou seja, a proporção de macro e microporos serão alteradas e, 

consequentemente, as funções do solo de fornecer adequada aeração e quantidade de água 

suficiente para o crescimento e expansão radicular serão afetadas. 

Esta porosidade relaciona o volume de sólidos e de ar do solo, sendo, portanto, 

afetada pelo conteúdo de água e pela compactação (Hillel, 1998). 

A densidade do solo ou global é um atributo intrínseco e varia de solo para 

solo, principalmente em função da sua textura. Solos arenosos apresentam valores de 

densidade naturalmente superiores a solos argilosos (Sá & Santos Junior, 2005). Reichert 

et al. (2009) sugerem valores de densidade crítica ao desenvolvimento das culturas anuais 

de 1,75, 1,45 e 1,30 Mg m-3 para solos de textura arenosa, média e muito argilosa, 

respectivamente.  

O comportamento do fluxo de água é determinado pela condutividade 

hidráulica, que mede a habilidade do solo em conduzir água, e as características de 
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retenção de água no solo, ou seja, a sua habilidade em armazenar água (Klute & Dirksen, 

1986). A condutividade hidráulica do solo é afetado diretamente pela cobertura vegetal e as 

práticas de uso e manejo do solo. Dessa forma, alterações no uso do solo podem ter 

grandes impactos na disponibilidade de água para as plantas, recarga do nível freático, 

ocorrência de escoamento superficial e erosão. Estas alterações produzem efeitos diversos 

na estrutura do solo, por modificarem a distribuição do tamanho dos poros e, 

consequentemente, as propriedades hidráulicas e o transporte de água no solo.  

A equação de Darcy, representa a quantidade de água que passa por unidade de 

tempo e de área através de um meio poroso, sendo proporcional ao gradiente hidráulico. 

Assim, a condutividade hidráulica (Ksat) caracteriza o movimento de água em meio poroso 

(Carvalho, 2002), atingindo seu valor máximo quando o solo se encontra saturado. O solo 

saturado conduz água por todos os vazios e o não saturado somente através dos filmes de 

água que envolve suas partículas; logo, o solo não saturado conduz menos água, devido à 

menor área útil condutora de água (Guerra, 2000). 

A Ksat é uma das propriedades físico-hídricas de maior relevância em estudos 

de movimento de água e solutos no solo, por fornecer, indiretamente, informações sobre a 

estrutura (Klute & Dirksen, 1986). Segundo Hillel (1998), a ksat é determinada pela 

geometria e continuidade dos poros preenchidos com água, tornando-se dependente, 

portanto, da forma, da quantidade, da distribuição e da continuidade dos mesmos, além de 

variar para os diferentes tipos de solo existentes. 

 

2.10 MODELAGEM DE SUPERFÍCIE - SOFTWARE SURFER 

 

Para determinar a quantidade de sedimentos da estrada não pavimentada que 

chega as pré bacias, foi utilizado o software Surfer. Conforme Landim (2002), o Surfer é 

um pacote de programas comerciais desenvolvidos pela Golden Software Inc. Dos quais 

podem ser utilizados para a construção de mapas a partir de variáveis espacialmente 

distribuídos. Tal ferramenta se torna de grande importância para pesquisadores, evita o uso 

de réguas para traçar mapas, transferidores, entre outros instrumentos manuais, assim 

reduzindo e otimizando o tempo, pois o programa usa algoritmos para traçar as curvas. 

A representação de dados no espaço é de grande importância em diversas áreas 

da ciência, em especial a biologia, ecologia, geografia, meteorologia. Se tratando de 

aplicações do programa temos a geração de mapas topográficos a partir de medidas de 
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posição (coordenadas) e altitude de pontos em um determinado terreno.  

Um mapa é construído usando-se a posição espacial de um determinado ponto 

e o valor correspondente à variável medida, seja qual for sua natureza, normalmente 

representados pelos valores X, Y e Z. Assim, as coordenadas são os valores X, posição do 

ponto no eixo da ordenada leste oeste, e Y, posição na abscissa norte-sul, e Z é o valor 

observado da variável nesse ponto. 

Possui uma planilha de entrada de dados, que permite importar planilhas de 

diversos aplicativos, como Excel®, Lotus®, além de outros formatos que podem ser 

“importados” simplesmente copiando e colando de outros programas. 
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3 CARACTERIZAÇÃO DA ESTRADA NÃO PAVIMENTADA 

 

RESUMO 

 

As estradas não pavimentadas possuem grande importância para o 

desenvolvimento social e econômico do Brasil, uma vez que servem de ligação as estradas 

pavimentadas. A erosão provocada pela água no leito e nas margens destas estradas é um 

dos principais fatores para sua degradação. Para avaliar a estra utilizou se as 

recomendações do DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte). O 

método de resistência da estrada quanto a capacidade de suporte de carga (CBR) e os 

Limites Atterberg foram determinados para associado a trafegabilidade. Essa estrada 

apresenta 600 m de comprimento, com declividade média de 5%, tendo sido mapeada 

topograficamente de 20 em 20 m. 

 

Palavras-chave: estradas não pavimentadas, CBR, erosão, plasticidade, liquidez. 

 

CHARACTERIZATION OF THE NON-PAVED ROAD 

ABSTRACT 

 

Unpaved roads have great importance for the social and economic development 

of Brazil, since they serve as a link to paved roads. Erosion caused by water in the bed and 

the banks of these roads is one of the main factors for its degradation. To evaluate the strat 

used was the recommendations of the DNIT (National Department of Transport 

Infrastructure). The road resistance method for load bearing capacity (CBR) and Atterberg 

Limits were determined to be associated with trafficability. This road is 600 m long, with 

an average slope of 5%, and has been topographically mapped every 20 m. 

 

Key words: unpaved roads, CBR, erosion, plasticity, liquidity 

 

3.1 INTRODUÇÃO 

 

A malha rodoviária brasileira não-pavimentada, que atualmente se encontra em 

torno de 1,3 milhões de quilômetros de extensão (DNIT, 2015), tem um papel 

socioeconômico fundamental. O desempenho adequado, com manutenções técnicas para 

identificar os problemas e apontar soluções é uma medida importante para garantir suas 

boas condições de serventia e trafegabilidade.  

A manutenção e/ou construção das vias vicinais não pavimentadas ou estradas 

rurais estão vinculados a municípios ou mesmo à iniciativa privada, como empresas 
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florestais entre outras. No entanto, o poder público, maior responsável pela gestão da 

malha, comumente não possui recursos financeiros suficientes para a manutenção e a 

reabilitação dessas vias, aliando isto ainda ao desconhecimento técnico necessário à 

implantação destas estruturas. 

 

3.2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.2.1 Caracterização da área do experimento 

 

Na Figura 3.1a é apresentado o trecho da estrada selecionada para a execução 

do projeto, essa localiza-se no município de Goiânia – GO, tendo como referência a estrada 

GO 462 saída para o município de Nova Veneza. A estrada apresenta 600 m de 

comprimento, com declividade média de 5%, tendo sido mapeada topograficamente de 20 

em 20 m. As coordenadas geográficas são 16°33'56.53" S e 49°16'20.07"O. 

 

 
Figura 3.1. Área experimental: trecho da estrada selecionado para execução do projeto 

(A), pluviômetro para coleta de precipitação local (B), com vista aérea do local 

(C) evidenciando o predomínio de pastagens (D); distribuição dos pontos 

coletados (E), solo umedecido para extração de amostras em superfície (F) e 

subsuperfície (G). 
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Considerando a classificação de Köppen, o clima de Goiânia-GO caracteriza-se 

como o tipo Aw (quente e semi-úmido, com estação seca bem definida nos meses de maio 

a outubro). A temperatura média anual é de 23,2 ºC, com média mínima anual de 17,9 ºC. 

A precipitação média anual da região é de 1759,9 mm (Brasil, 1992).  

A estação meteorológica da Escola de Agronomia da Universidade Federal de 

Goiás, localizada a, aproximadamente, 3,5 km da área experimental, foi utilizada para 

obtenção dos dados meteorológicos, os quais foram comparados com pluviômetro 

instalado no local, conforme a Figura 3.1b. 

De acordo com Santos et. al (2011) o solo do local é classificado como 

Latossolo vermelho acriférrico típico e apresenta relevo suave-ondulado, a uma altitude de 

771 m. A vegetação predominante na área de estudo é pastagem, conforme se observa na 

Figura 3.1d, formada principalmente pela forrageira Brachiaria decubens cv. Basilisk 

ocupada por animais sem raça definida para pecuária leiteira. A estrada não pavimentada 

possui tráfego intenso de automóveis mais leves e alguns mais pesados (caminhões de 

transporte de bebidas e materiais de construção civil). 

 

3.2.2 Avaliação da seção transversal e presença de defeitos 

 

Previamente foram realizadas avaliações visuais da presença de defeitos e 

adequação da estrada, para contribuir à caracterização geotécnica dessa. Nesta etapa foi 

avaliada a presença de buracos, encaixamento da estrada quanto às áreas circunvizinhas. 

Também foi realizada a avaliação textural do solo da estrada, pelo método do densímetro 

(Embrapa, 2011). 

 

3.2.3 Avaliação da adequação da estrada não pavimentada e 

obtenção de parâmetros do solo 

 

Conforme exigências do DNIT (2005), foi feita a análise da capacidade de 

suporte de carga e trafegabilidade da estrada selecionada para o estudo, por meio do ensaio 

Califórnia Bearing Ratio (CBR) ou dos Índices de Atterberg. Para dimensionamento das 

bacias de retenção foi utilizado o software ESTRADAS, também foram realizados outros 

ensaios para obtenção dos dados de entrada nos softwares. 

Os ensaios CBR e os cálculos da umidade, massa específica aparente seca (ϒs), 
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expansão e o cálculo do Índice de Suporte Califórnia (ISC) foram realizados de acordo 

com a norma da Abnt (1987). Para tanto, foram coletadas amostras deformadas a cada 

100m, totalizando seis, no sentido de declive da estrada, em posições alternadas em bordas 

e eixo central da pista (Figura 3.1e), a descrição dos pontos e trechos da estrada para as 

coletas consta na Tabela 3.1. Para extração dessas, foi adicionada água sobre a superfície 

do solo (Figura 3.1f) para facilitar a remoção das amostras por escavação (Figura 3.1g) a 

60 cm de profundidade para o ponto de retirada, recomendada pela norma. De cada ponto 

foram retirados 30 kg (Figura 3.1g). Para extração das amostras foram utilizados os 

seguintes materiais: picareta, enxada, recipientes de água de 20 litros, equipamento 

cilíndrico com capacidade de 1Kg cada para recolher o solo e sacos plásticos resistentes 

com capacidade de 25 kg cada. 

 

Tabela 3.1. Descrição dos pontos, posição dentro da pista e trecho amostrado da estrada 

vicinal estudada no presente estudo. 

Ponto Bordo Trecho 

P1 BE Bordo esquerdo da pista (BE) Trecho 1(0 a 100m) 

P2 BD Bordo Direito da pista (BD) Trecho 2 (100 a 200m) 

P3 EP Eixo da Pista (EP) Trecho 3 (200 a 300m) 

P4 BE Bordo Esquerdo da pista (BE) Trecho 4 (300 a 400m) 

P5 EP Eixo da Pista (EP) Trecho 5 (400 a 500m) 

P6 BD Bordo direito da pista (BD) Trecho 6 (500 a 600m) 

 

A fim de garantir a precisão das determinações com corpos de prova, cinco 

cilindros metálicos tiveram suas dimensões determinadas com paquímetro, registrando-se 

três medições de altura, diâmetro e massa para cálculo do volume médio interno utilizado 

no cálculo da densidade do solo. As amostras foram secas ao ar, destorroadas em almofariz 

e homogeneizadas. De cada amostra preparada foram retirados 5 kg, passando-se todo 

material por peneira 2 mm e colocando-o em bandejas para serem utilizadas nos cilindros 

para iniciar os ensaios (Figura 3.2a); 

Determinação da umidade ótima: em dois Béckers foram adicionados 250 ml 

de água. Com a amostra da primeira bandeja, a água foi sendo adicionada de forma 

gradativa, homogeneizando o material (Figura 3.2b). Procurou obter o ponto em que o solo 

se encontra na umidade ótima. A verificação da umidade ótima foi realizada de forma 

táctil-visual (Figura 3.2c), uma vez que certa quantidade de solo é tomada e pressionada 

com as mãos. Quando esta amostra perde a capacidade de esfarelar e se torna coesa, 

indica-se que atingiu a umidade ótima de laboratório.  Em seguida são preparadas as quatro 
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amostras restantes, duas com 100 ml a mais e duas com 100 ml a menos de água cada uma, 

tendo como referencial a quantidade de água utilizada na obtenção da umidade ótima. Para 

cada amostra é retirada uma quantidade de solo e depositado em três cápsulas enumeradas 

e anteriormente pesadas (Figura 3.2d). As cápsulas contendo solo são levadas para estufa a 

105°C e permanece por 24 horas. Após este período são retiradas e pesadas novamente. 

Este processo é importante para obtenção das umidades. Com estes resultados é possível 

determinar a umidade média, a massa específica úmida e a massa específica aparente seca. 

Aplicação dos golpes: coloca-se a amostra preparada no interior do molde, em 

cinco camadas iguais. Cada camada será compactada recebendo 55 golpes (proctor 

modificado) (Figura 3.2e). A compactação de cada camada deve ser precedida de uma 

ligeira escarificação da parte superior da camada subjacente para melhor aderência (Figura 

3.2f). Remove-se o cilindro complementar (Figura 3.2g), tendo-se antes o cuidado de 

destacar, com auxílio da espátula, o material aderente. Com a régua biselada, rasa-se o 

material na altura exata do molde e retira-se o cilindro do prato para remover o disco 

espaçador e o papel filtro. 

 

 
Figura 3.2. Preparo dos corpos de prova para ensaio CBR. 

 

Preparação e imersão do molde cilíndrico com material úmido compactado: 

Determina-se a massa do conjunto molde cilíndrico com material úmido compactado, fixa-

se o molde no prato de forma invertida e retira-se o disco espaçador utilizado como base. 
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No espaço deixado pelo disco espaçador é colocado o prato perfurado com haste ajustável 

e os discos anelares de sobrecarga, que equivalem ao peso do pavimento. A sobrecarga não 

pode ser inferior a 4,536 Kgf. Apoia-se, no bordo superior do molde cilíndrico, um tripé 

porta extensômetro. No tripé o extensômetro é ajustado e em contato com a haste ajustável 

do prato perfurado permite medir as expansões/retrações ocorridas (Figura 3.3a). Depois o 

corpo de prova é imerso no tanque para saturação. Após dez minutos, efetua-se a primeira 

leitura do extensômetro. As próximas leituras devem ser realizadas a cada 24 horas, no 

período mínimo de 96 horas (Figura 3.3b). Terminado o período de imersão, o molde com 

o corpo de prova foi retirado e deixado drenar durante 15 minutos para posterior aplicação 

de sobrecarga. 

 

 

Figura 3.3. Etapa de imersão dos corpos de prova: cilindros com extensômetros (A) e 

imersos (B). 

 

Aplicação da carga no corpo de prova: Coloca-se no topo do corpo de prova, 

dentro do molde cilíndrico, a sobrecarga utilizada no ensaio de expansão (Figura 3.4a). 

Leva-se então o conjunto ao prato da prensa e faz-se o assentamento do pistão de 

penetração do solo. Aplica-se uma carga de aproximadamente 4,5 kgf. A deformação é 

medida pelo anel dinamométrico. Aciona-se a prensa automática, de modo a se observar 

uma velocidade de 1,27 mm/min. Anota-se os tempos e valores de penetração indicados na 

tabela as leituras do extensômetro do anel. Retira-se do corpo de prova, como ilustrado na 

Figura 8b. Faz-se o rompimento do corpo de prova a anota o valor de carga obtido (Figura 

3.4c). 

Esses procedimentos segue a norma da Abnt (1987). 
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Figura 3.4. Aplicação de carga aos corpos de prova: sobrecarga (A), retirada (B) e 

rompimento dos corpos de prova (C). 

 

A massa da água foi obtida através da Equação (3.1) e a umidade do solo ou 

gravimétrica, a partir da Equação (3.2). 

 

𝑃𝑎 = 𝑃ℎ − 𝑃𝑠      (3.1) 

𝑊 =  
𝑃𝑎

𝑃𝑠
𝑥100       (3.2) 

 

Em que: Pa = massa da água (g), Ph= massa do solo úmido (g), Ps = massa do 

solo seco (g) e W = umidade do solo (%). 

 

A Massa Específica Aparente Seca (ϒs) foi determinada com o auxílio da 

Equação (3.3). 

 

Υ𝑠 =  
𝑀ℎ 𝑥 100

𝑉 (100+𝑊)
      (3.3) 

 

Em que: ϒs = massa específica aparente seca (g cm-3), Mh = massa úmida do 

solo compactado (g), V = volume útil do molde cilíndrico (cm3) e W = teor de umidade do 

solo compactado (%). 

Foi determinada a densidade úmida (ϒh, g cm-3) expressa pela relação entre a 

massa úmida do solo compactado e o volume útil do cilindro, sendo calculada através da 

Equação (3.4). 

Υℎ =  
𝑀ℎ

𝑉
               (3.4) 
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Em que: ϒh = densidade úmida do solo (g cm-3), Mh = massa úmida do solo 

compactado (g), V = volume útil do molde cilíndrico (cm³). 

 

Com os valores de altura registrados durante a embebição do corpo de prova, o 

valor de expansão foi calculado pela Equação (3.5). 

 

𝐸𝑥𝑝𝑎𝑛𝑠ã𝑜 =  
(𝐿𝑒𝑖𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙−𝐿𝑒𝑖𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑛𝑜 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑛𝑠ô𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜)

𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑎
 𝑥 100  (3.5) 

 

Para o disco espaçador de 63,5 mm, a altura inicial do corpo de prova será: 

177,8 – 63,5 = 114,3 mm. 

 

 

É a pressão (N. cm-2), expressa pela relação entre a força exercida pelo pistão 

de penetração no solo sobre a área do pistão também foi determinada., calculada pela 

Equação (3.6). 

𝑃 =  
𝐹

𝐴
      (3.6) 

Em que: P = pressão exercida pelo pistão de penetração no solo (N cm-2); A = 

área do pistão = 19,32 cm²; F = força total exercida pelo pistão no solo (N). 

 

A correção da curva apresentada na Figura 3.5a é necessária quando ocorre 

ponto de inflexão, sendo necessário traçar a tangente até sua intersecção com eixo das 

abcissas, obtendo-se o valor do deslocamento. Nesse caso, a curva corrigida inicia no 

ponto de intersecção da tangente com o eixo das abcissas. Assim sendo, as leituras P1 e P2, 

correspondentes respectivamente à penetração de 2,54 mm e 5,08 devem ser deslocadas de 

c, obtendo-se os valores P1’ e P2’, que são os valores das pressões corrigidas.  

 

O CBR foi calculado por meio da relação entre pressão calculada ou corrigida 

sobre a pressão padrão, conforme a Equação (3.7). Foram adotados os maiores valores 

obtidos nas penetrações de 2,54 mm e 5,08 mm. E as pressões padrão para 2,54 mm e 5,08 

mm correspondem a 6,90 e 10,35 MPa, respectivamente, referente a brita. 

 



45 

𝐼𝑆𝐶(%) =
𝑃𝑟𝑒𝑠𝑠ã𝑜 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎 𝑜𝑢 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑠ã𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑔𝑖𝑑𝑎

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑠ã𝑜 𝑝𝑎𝑑𝑟ã𝑜
𝑥100   (3.7) 

 

O Limite de Liquidez foi determinado seguindo-se o que determina (Abnt, 

1984a). 

O teor de umidade é determinado pelo aparelho de Casagrande (Figura 3.6), 

que demarca a fronteira entre o estado líquido e plástico do solo. A aparelhagem necessária 

para esse tipo de ensaio é: 

- Estufa capaz de manter a temperatura de 60º a 65º C e 105º a 110º C; 

- Cápsula de porcelana com aproximadamente 120 mm de diâmetro; 

- Espátula de lâmina flexível com aproximadamente 80 mm de comprimento e 

20 mm de largura; 

- Aparelho padrão com as características indicadas na Figura 3.5; 

- Cinzel padrão; 

- Pares de vidro de relógio com grampo que evitem a perda de umidade da 

amostra; 

- Balança que permite pesar nominalmente 200 g, com resolução de 0,01 g e 

sensibilidade compatível; 

- Gabarito para verificação da altura de queda de concha; 

- Esfera de aço com 8 mm de diâmetro. 

 

 

Figura 3.5. Utilização do Aparelho de Casagrande.  

 

Verificar as características da base de ebonite do aparelho, deixando cair em 
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queda livre, a esfera de aço com 8 mm de diâmetro, de uma altura de 250 mm sobre a 

superfície da mesma, devendo a altura de restituição estar compreendida entre 185 a 230 

mm. Também verificar a massa do conjunto concha + guia do excêntrico que deve estar 

compreendido no intervalo 200 ± 20 g. Conferir se o excêntrico possui uma forma, tal que 

durante os último 3 mm o movimento do mesmo não provoque variações na altura da 

concha em relação a base (raio constante). 

Para a preparação e execução do ensaio, coloca-se a amostra na cápsula de 

porcelana, adiciona-se água destilada em pequenos incrementos, amassando e revolvendo, 

com o auxílio da espátula, de forma a obter uma forma homogênea, com consistência tal 

que sejam necessários cerca de 35 golpes para fechar a ranhura. O tempo de 

homogeneização deve estar compreendido entre 15 e 30 min, sendo o maior intervalo de 

tempo para solos argilosos. 

Transfere-se parte da mistura para a concha, moldando-a de forma que na parte 

central a espessura seja da ordem de 10 mm. Realiza-se esta operação de maneira que não 

fiquem bolhas de ar no interior da mistura e retorna-se o excesso de solo para a cápsula. 

Divide-se a massa de solo em duas partes, passando o cinzel através da mesma, 

de maneira a abrir uma ranhura em sua parte central, como indicado na Figura 3.5.  O 

cinzel deve ser deslocado perpendicularmente à superfície da concha. 

Recoloca-se, cuidadosamente, a concha no aparelho e golpeia-a contra a base, 

deixando-a cair em queda livre, girando a manivela em razão de duas voltas por segundo. 

Anota-se o número de golpes necessário para que as bordas inferiores da ranhura se unam 

ao longo de 13 mm de comprimento, aproximadamente. 

Transfere-se, imediatamente, uma pequena quantidade de material junto das 

bordas que se uniram para um recipiente adequado para determinação da umidade. O 

restante da massa transfere-se para a cápsula de porcelana. Adiciona-se água destilada à 

amostra e homogeneíza-se durante, pelo menos, 3 minutos amassando e revolvendo com o 

auxílio da espátula. 

Com os resultados obtidos constrói-se um gráfico no qual as ordenadas, em 

escala logarítmica, são os números de golpes e as abcissas, em escala aritmética, são os 

teores de umidade correspondentes. Logo após ajusta-se uma reta pelos pontos assim 

obtidos. Obter na reta o teor de umidade correspondente a 25 golpes, que é o limite de 

liquidez do solo. 

O limite de plasticidade, definido com é o teor de umidade que delimita o 
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estado plástico do semissólido (Figura 3.6), bem como o índice de plasticidade dos solos 

foram determinados de acordo com (Abnt, 1984b).  

Para execução do ensaio, coloca-se a amostra na cápsula de porcelana, 

adiciona-se água destilada em pequenas quantidades, amassando e revolvendo, com o 

auxílio da espátula, até obter uma mistura homogênea, de consistência plástica. O tempo de 

homogeneização deve ser compreendido entre 15 a 30 minutos. 

 

 

Figura 3.6. Determinação do limite de plasticidade. 

 

Utilizando cerca de 10 g da amostra já preparada, forma-se uma pequena bola, 

que deve ser rolada sobre a placa de vidro com pressão suficiente da palma da mão para 

lhe dar a forma de cilindro. Se a amostra se fragmentar antes de atingir o diâmetro de 3 

mm (comparado com gabarito, figura 3.7), retorne-a à cápsula de porcelana, adicionando 

água destilada novamente, homogeneizando por mais 3 minutos com o auxílio da espátula. 

Se a amostra atingir o diâmetro de 3 mm sem se fragmentar, deve-se amassar o 

material e repetir o procedimento do parágrafo anterior. Ao fragmentar o cilindro de 3 mm 

de diâmetro e comprimento de 100 mm, transfere-se imediatamente as partes do mesmo 

para um recipiente adequado, para determinação da umidade. Repetir as operações para se 

ter, pelo menos, três valores de umidade. Para determinação da umidade é necessária uma 

estufa capaz de manter a temperatura de 60º a 65º C e 105º a 110º C;  

 

O índice de plasticidade dos solos deve ser obtido utilizando-se a Equação 

(3.8): 

 

𝐼𝑃 = 𝐿𝐿 − 𝐿𝑃      (3.8) 
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Em que: IP – Índice de plasticidade; LL – Limite de liquidez; LP – Limite de 

Plasticidade. 

O resultado final deve ser expresso em porcentagem. Quando não for possível 

determinar o limite de liquidez ou o de plasticidade, anota-se o índice de plasticidade como 

não plástico (NP). 

 

3.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.3.1 Seção transversal e presença de defeitos 

 

A estrada não pavimentada é considerada abaulada e encaixada, com formação 

de trilhos de roda, com buracos e panelas. Apresenta configuração do processo erosivo 

pelo escoamento superficial da água da chuva, uma vez que não há outro caminho para o 

escoamento. Na Figura 3.7 é possível constatar a presença também dos resíduos 

provenientes da trafegabilidade dos veículos na estrada e que causam poeirão. 

 

 
Figura 3.7. Análise da seção transversal (A) e presença de sulcos de erosão (B) na estrada 

não pavimentada estudada no município de Goiânia. 

 

Esses resíduos foram retirados da estrada para analisar a influencia da adição 

de sedimentos ao material original na taxa de infiltração de água. Depois de analisados em 

laboratório, obteve-se um valor médio de 6,2 kg/m² de resíduos, o que corresponde a 62 

ton/ha. A Tabela 3.2 apresenta a concentração de partículas em diferentes pontos 

analisados na estrada. 

A estrada não pavimentada possui 600 m. Para verificar a homogeneidade da 

estrada foi coletado dados no início (ponto 1), meio (ponto 2) e fim (3) para a análise 

granulométrica inicial (Tabela 3.2). Como não houve variações na classe textural do solo, 

foi possível considerar a homogeneidade da estrada para a implantação do estudo. Caso 
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houvesse variação a estrada seria subdividida em trechos com suas respectivas classes 

texturais. 

 

Tabela 3.2. Análise granulométrica inicial medida em diferentes pontos avaliados na 

estrada vicinal estudada no município de Goiânia, GO 

Amostras 
Argila Silte Areia Grossa Areia Fina Classe Textural 

g kg-1  

Sendimentos Finos 207,5 72,5 57,95 662,05 Franco arenoso 

Ponto 1 500 175 49,7 275,3 Argiloso 

Ponto 2 500 212,5 38,65 248,85 Argiloso 

Ponto 3 497,5 182,5 40,35 279,65 Argiloso 

 

3.3.2 Adequação da estrada 

 

Para se conhecer o procedimento de cálculo do CBR e Expansão foram 

apresentados os dados para o cilindro de identificação C13. Assim a Tabela 3.3 apresenta 

os dados e resultados da umidade; a Tabela 3.4, massa específica aparente e densidade 

úmida; a Tabela 3.5, expansão; a Tabela 3.6, ISC (Índice Suporte Califórnia); e a Tabela 

3.7, pressão. 

 

Tabela 3.3. Dados para cálculo da umidade medidos no cilindro C13 coletado na estrada 

vicinal estudada no município de Goiânia, GO 

Cilindro C13 

Cápsula nº B17 B44 B43 

C + S + A 75,97 60,04 77,21 

C + S 67,62 53,76 68,81 

A (g) 8,35 6,28 8,40 

C(g) 15,34 16,10 16,26 

S (g) 52,28 37,66 52,55 

W (%) 15,97 16,68 15,98 

W média (%) 16,21 

 

Tabela 3.4. Dados para cálculo da massa específica aparente seca (ϒs) e da densidade 

úmida (ϒh) medidos no cilindro C13 coletado na estrada vicinal estudada no 

município de Goiânia, GO 

Cilindro (Cl) C13 

CL (g) 4927,00 

CL + S +A 9116,00 

Volume CL (cm³) 2041,45 

Água (g) 650,00 

Mh (kg) 4189,00 

Umidade (%) 16,21 

Υh(g/cm³) 2,05 

Υs(g/cm³) 1,77 
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Tabela 3.5. Dados obtidos para cálculo da expansão medidos no cilindro C13 coletado na 

estrada vicinal estudada no município de Goiânia, GO 

Molde C13 

ISC % 38,05 

Altura (mm) 114,3 

Dia de coleta 

de dados 
L (div) L (mm) Exp. (%) 

Início 200 2,00 

0,59 

1 202 2,02 

2 237 2,52 

3 245 2,76 

4 252 2,68 

5 276 2,69 

 

Tabela 3.6. Dados obtidos para cálculo do Índice de Suporte Califórnia (ISC), para o 

Ponto 1 BE, utilizando-se pistão com diâmetro de 49,64 mm e área de 19,353 

cm², na estrada vicinal estudada no município de Goiânia, GO 

Penetração (mm)  Pressão (Mpa) ISC (%) Adotado (%) 

2,54  2,63 38,05 38,05 

5,08  3,53 34,14 34,14 

 

Tabela 3.7. Dados obtidos para cálculo da pressão, após ensaios realizados na estrada 

vicinal estudada no município de Goiânia, GO 

Penetração (mm) 
Tempo 

(min) 
Leitura (kg) Carga (N) 

Pressão aplicada 

(Mpa) 

0 0,0 0 0 0,00 

0,63 0,5 122 1197 0,62 

1,27 1,0 317 3110 1,61 

1,9 1,5 438 4297 2,22 

2,54 2,0 518 5082 2,63 

0 2,5 576 5651 2,92 

3,81 3,0 623 6112 3,16 

4,44 3,5 661 6484 3,35 

5,08 4,0 697 6838 3,53 

6,35 5,0 756 7416 3,83 

7,62 6,0 787 7720 3,99 

8,89 7,0 825 8093 4,18 

10,16 8,0 855 8388 4,33 

11,43 9,0 883 8662 4,48 

12,7 10,0 912 8947 4,62 

 

Para os demais pontos da estrada foram considerados para penetração, o valor 

de 2,54 e 5,08, com suas respectivas pressões aplicadas. 

A Tabela 3.8 contém todos os resultados correspondentes ao primeiro ensaio de 

CBR. É importante destacar os resultados obtidos no cilindro C13, tendo o mesmo 
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alcançado o maior índice de suporte 38%, com umidade ótima igual a 16,61%, expansão 

de 0,59% e massas aparentemente secas e úmidas com o valor de 1,77 e 2,05 (g/cm³), 

respectivamente. 

 

Tabela 3.8. Resultados de Índice de Suporte Califórnia (ISC), umidade (W), expansão, 

massa específica aparente seca (γs), massa específica aparente úmida (γh) do 

Primeiro Bordo da estrada vicinal medidos nos diferentes cilindros coletados 

na estrada vicinal estudada no município de Goiânia, GO 

Cilindro ISC 

(%) 

W (%) Expansão 

(%) 

γs(g/cm³) γ 

h(g/cm³) 

Primeiro bordo 

C05 4 13,63 2,37 1,51 1,72 

C08 8 14,6 1,64 1,56 1,78 

C13 38 16,21 0,59 1,77 2,05 

C11 17 19,23 0,17 1,79 2,14 

C04 4 9,67 0,73 1,50 1,65 

 

Para melhor visualização da umidade ótima (16,21 %) relacionada com índice 

de suporte california (38) construiu-se um gráfico marcando no eixo das ordenadas, os 

valores do ISC encontrados, e no eixo das abscissas, os teores de umidades 

correspondentes, como representado na Figura 3.8.  

 

 

Figura 3.8. Curva de expansão, Índice de Suporte Califórnia (ISC) e compactação obtidos 

na avaliação do Ponto 1 BE da estrada vicinal estudada no município de 

Goiânia no presente estudo. 

 

A curva de compactação foi obtida marcando-se no eixo das ordenadas, os 
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valores das massas específicas secas, e no eixo das abscissas, os teores de umidades 

correspondentes. Na Tabela 3.9 são apresentados os resultados obtidos da realização dos 

ensaios de CBR. 

 

Tabela 3.9. Resultados Gerais dos Seis Pontos avaliados na estrada vicinal estudada no 

município de Goiânia, GO 

Pontos Trecho ISC 
W 

ótima 
Expansão 

Υs 

 

W ótima 

Lab 

W ótima 

CBR 

Υh 

 

 m % g cm-3 ml ml g cm-3  (g/cm³) 

P1 BE 0 a 100 38,00 16,21 0,59 1,77 550 650 2,05 

P2 BD 100 a 200 42,00 18,60 0,39 1,8 625 725 2,13 

P3 EP 200 a 300 37,00 20,01 -0,07 1,77 700 700 2,12 

P4 BE 300 a 400 47,00 18,76 0,43 1,72 950 850 2,04 

P5 EP 400 a 500 40,00 19,11 0,15 1,79 700 700 2,14 

P6 BD 500 a 600 34,00 19,29 0,24 1,29 400 300 1,54 

Média - 39,67 18,66 0,29 1,69 654,2 654,2 2,00 

 

A variação dos resultados em um mesmo ponto pode ocorrer devido a uma 

possível alteração do tipo de solo presente na estrada. A Figura 3.9 mostra os pontos 

utilizados a cada 100 m.  

 

 

Figura 3.9. Resultado geral dos ensaios exigidos pelo DNIT medidos nos 06 diferentes 

pontos avaliados na estrada vicinal estudada no município de Goiânia, GO. 

 

O Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte (DNIT) estabelece 

alguns parâmetros associados ao Índice de Suporte Califórnia com o intuito de determinar 

a utilização do solo como integrante das camadas constituintes de um pavimento flexível, 
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tais como:  

• Materiais do subleito devem apresentar uma expansão, medida no ensaio 

CBR menor ou igual a 2 % e um CBR ≥ 2%; 

• Materiais utilizados para reforço do subleito devem apresentar CBR maior 

que o do subleito e expansão ≤1%;  

• Materiais para sub-base devem apresentar CBR ≥ 20% e expansão ≤ 1%; 

• Materiais para base, devem apresentar CBR ≥ 80% e expansão ≤ 0,5% 

 

Para os valores de CBR e expansão obtidos para todos os pontos, observou-se 

que em nenhum caso houve a ocorrência de CBR menor que 20% e expansão maior que 

1% como apresentado na Tabela 11. De acordo com os parâmetros estabelecidos pelo 

DNIT, pode-se definir que o solo estudado apresenta característica associadas a capacidade 

de suporte suficientes para ser utilizado como Subleito e/ou Sub-base, mas não deve ser 

utilizado como Base. Pois apresenta CBR≤ 80% e expansões maiores que 0,5%. 

É importante frisar que foram realizados apenas os ensaios de CBR e que, para 

definir de forma precisa a utilização do solo como parte constituinte da estrutura de um 

pavimento flexível, é necessário a realização de outros ensaios laboratoriais. 

Os resultados encontrados para os indicadores de qualidade física e hídrica do 

solo são apresentados na Tabela 3.10. 

Os dados dos limites de Atterberg são mostrados na Tabela 3.8, conforme pontos 

da Figura 3.5. 

 

Tabela 3.10. Dados de Limite de Liquidez (LL), Limite de plasticidade (LP) e Índice de 

Plasticidade (IP) medidos nos diferentes pontos avaliados na estrada vicinal 

estudada no município de Goiânia, GO 

Pontos Pontos LL (%) LP (%) IP (%) 

P1 BE 1 42,04 30,85 11,2 

P2 BD 2 39,45 29,8 9,66 

P3 EP 3 41,08 39,3 1,79 

P4 BE 4 42,93 33,49 9,45 

P5 EP 5 35,29 29,54 5,75 

P6 BD 6 38,02 28,42 9,6 

 



54 

Tabela 3.11. Diagnóstico do solo, parâmetros estabelecidos na NBR 6459 - Determinação 

do Limite de Liquidez e NBR 7180: Determinação do Limite de Plasticidade. 

Diagnóstico 

Apenas pelo IP Medianamente Plástico (7 < IP < 15) 

Pelo Gráfico de Casagrande Média Compressibilidade (30 < LL < 50) 

Informações 

Classificação dos Solos, segundo 

Jenkins, apenas pelo Índice de 

Plasticidade (IP) 

Fracamente Plásticos 1 < IP < 7 

Medianamente Plásticos 7 < IP < 15 

Altamente Plásticos IP > 15 

Pelo Gráfico de Casagrande 

Pouco Compressível LL < 3 

Média Compressibilidade 30 < LL < 50 

Muito Compressível LL > 50 

 

Na Tabela 3.10 foram determinados os valores de LL, LP e IP. Com esses 

valores, foi estabelecido o diagnóstico do solo medianamente plástico com média 

compressibilidade por meio de comparação com os limites estabelecidos na NBR 6459 e 

7180, apresentados na Tabela 3.11. 

 

Figura 3.10. Gráfico de Limite de Liquidez versus Índice de Plasticidade (LL x IP) para a 

estrada vicinal estudada no município de Goiânia, GO. 
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Tabela 3.12. Informações e análise de Plasticidade para os 06 pontos avaliado na estrada 

vicinal estudada no município de Goiânia, GO 

Análises (Conforme a Localização no Gráfico de Plasticidade) 

Previsão Complementar: Silte de média compressibilidade e média plasticidade  

Informações 

Linha "A":  IP=0,73.(LL-20%) 
          Acima = Solos Argilosos 

         Abaixo =  Solos Siltosos 

Linha "B":  LL = 50% 

Direita          Solos compressíveis e muito plásticos 

Esquerda     Solos de Baixa compressibilidade e 

                      de baixa a média plasticidade 

 

Utilizando os dados da Tabela 3.10 no gráfico da Figura 3.5 e com o auxílio da 

Tabela 3.16 os resultados indicam um solo com silte de média compressibilidade e média 

plasticidade. Isso significa que a pista pode se tornar escorregadia em locais de média a 

alta declividade. 

 

3.4 CONCLUSÕES 

 

A determinação da capacidade de suporte (carga) é fundamental para assegurar 

a trafegabilidade dos veículos nessa estrada, assim como indicar o tratamento adequado. 

Desta forma o ISC apresentou valor em torno de 39,67% com expansão abaixo de 2% e, 

conforme DNIT, pode ser utilizado como subleito ou seja, como está sendo utilizado para 

média trafegabilidade de veículos leves e baixa de veículos pesados está adequado. Os 

índices de Atterberg apresentaram resultados como solo pouco plástico e com média 

compressibilidade e ainda como silte orgânico. Isto representa que em períodos chuvosos a 

pouca absorção de água e alta liquidez, torna a estrada escorregadia. Conforme 

informações com moradores da região, a estrada se torna intransitável nos períodos 

chuvosos para motos e alto grau de dificuldade para os veículos leves. Somente os veículos 

pesados não apresentam dificuldade para transitarem. Porém para uma possibilidade de 

pavimentação asfáltica, o estudo da base deve ser mais aprofundado com maior números 

de ensaios e repetições.  
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4 AVALIAÇÃO DA ESTRADA E BACIAS DE RETENÇÃO 

 

RESUMO 

A estrada não pavimentada em estudo apresenta encaixada e sem inclinação transversal. 

Nesse sentido, o dimensionamento de sistemas de drenagem e estruturas hidráulicas foram 

destinadas ao controle da erosão e perdas de solo. A estrada teve sua seção transversal 

inclinada com 4% e subdividida em trechos de 20 m ligada por um canal a uma bacia de 

retenção e pré bacias circulares com a utilização do software ESTRADAS. Para verificar o 

comportamento das bacias de retenção utilizou se vários tratamentos e ensaios físicos do 

solo. Para verificar ainda o comportamento do selamento das pré bacias forma realizados 

ensaios de tomografias para averiguar a dinâmica da porosidade no decorrer do perfil 

analisado pelo depósito de sedimentos. Para a análise do evento de precipitação anula, as 

bacias de retenção com faixa filtro vegetativa e pré bacias apresentam dinâmica de 

infiltração com melhor eficiência ao longo do tempo. O software utilizado apresenta 

resultados significativos, uma vez que não houve transbordamento tanto das pré bacias 

como as bacias de retenção. Para este tipo de solo o selamento acontece em camadas 

sucessivas de deposição e não em uma única camada como se tem verificado. 

 

Palavras-chave: estradas não pavimentadas, bacias de retenção, dinâmica de infiltração, 

porosidade, tomografia do solo. 

 

EVALUATION OF THE ROAD AND RETAINING BOTTLES 

 

ABSTRACT 

 

The unpaved road in study presents an embedded and non-transverse slope. In this sense, 

the design of drainage systems and hydraulic structures were designed to control erosion 

and soil losses. The road had its cross section tilted at 4% and subdivided into stretches of 

20 m connected by a canal to a retention basin and pre circular basins using the software 

ESTRADAS. In order to verify the behavior of the retention basins, several treatments and 

physical soil tests were used. In order to verify the sealing behavior of the pre-basins, CT 

scans were carried out to verify the porosity dynamics during the profile analyzed by the 

sediment deposition. For the analysis of the annular precipitation event, the retention 

basins with vegetative filter range and pre basins present infiltration dynamics with better 

efficiency over time. The software used presents significant results, since there was no 

overflow of both pre-basins and retention basins. For this type of soil the sealing happens 

in successive layers of deposition and not in a single layer as it has been verified. 

 

Keywords: unpaved roads, retention basins, infiltration dynamics, porosity, soil 

tomography. 
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4.1 INTRODUÇÃO 

 

Um solo é considerado fisicamente ideal para o crescimento de plantas quando 

apresenta boa retenção de água, bom arejamento, bom suprimento de calor e pouca 

resistência ao crescimento radicular. Paralelamente a isso, incluem-se, boa estabilidade dos 

agregados e boa infiltração de água no solo (Reinert; Reichert, 2006). Entretanto, algumas 

práticas de manejo do solo e das culturas provocam alterações nas propriedades físicas do 

solo, as quais podem ser permanentes ou temporárias. Considera-se que avaliar a qualidade 

física do solo é fundamental na manutenção e/ou sustentabilidade dos sistemas de 

produção agrícola. Nesse sentido, os impactos do uso e manejo na qualidade física do solo 

têm sido quantificados, utilizando-se diferentes propriedades físicas do solo, tais como: 

compactação do solo (Müller et al, 2001), densidade (Alves et al., 2007) e resistência do 

solo à penetração (Blainsk, 2008). 

 

4.2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.2.1 Dimensionamento das bacias usando o software “Estradas” 

 

Depois de averiguada a adequação da estrada, foi implantado o experimento e 

em cada tratamento analisado o volume de água infiltrada, os atributos físicos do solo por 

meio de diversos indicadores de qualidade física e hídrica do solo, em diferentes posições 

nas bacias e pré-bacias, bem como a área superficial das mesmas.  

Depois de analisar se a adequação da estrada não pavimentada para 

implantação do experimento, foi realizado o dimensionamento da bacia de retenção de 

água de chuva utilizando o programa ESTRADAS, que permite dimensionar sistemas de 

drenagem e bacias de acumulação em estradas não pavimentadas, desenvolvido pelo Grupo 

de Pesquisa em Recursos Hídricos (GPRH) da Universidade Federal de Viçosa (MG). A 

Figura 4.1 ilustra as telas do programa com os dados de entrada, e os valores estimados 

para o projeto. 
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Figura 4.1. Dimensionamento das bacias de retenção de água usando o programa 

ESTRADAS e dados conforme Oliveira et. al (2005 e 2008). 

 

Bertoni & Lombardi Neto (1975) recomendam que a estrada tenha declividade 

de 5 a 10% e distância máxima entre bacias de retenção de 50 m. A unidade experimental 

foi subdivida em trechos de aproximadamente 20 m de extensão e 5 m de largura, 

apresentando mesma área de drenagem e distância linear entre pontos de coleta de água.  

 

4.2.2 Construção das bacias e pré-bacias 

 

Com o intuito de verificar a dinâmica de infiltração na bacia de retenção, a 

cada final de trecho separado por obstáculo na pista tipo lombada, foi interligado um canal 

para escoamento das águas de chuva e sedimentos gerados nesta área, estando este canal 

interligado à bacia de retenção e infiltração ou pré bacia. Portanto a unidade experimental, 

inicialmente plana foi modificada, inclinando a seção transversal da pista em torno de 7% 

com a utilização da motoniveladora (Figura 4.2a). 

A largura do canal está relacionado a largura da “concha” da retroescavadeira, 

nesse caso, 80 cm. A profundidade varia a partir de 50 cm para mais, uma vez que a 

estrada é caracterizada como encaixada (Figura 4.2b) e sua variação ocorre na extensão 

longitudinal, com declividade média de 5%. A declividade média dos canais foi de 4%.  

Para a execução do canal (Figura 4.2c), o comprimento dos canais foi estimado 

em 10 m tanto para canais com ou sem vegetação, porém para canais interligados por pré 

bacia, o comprimento do canal foi de 5 m. 

Assim, a bacia de acumulação ou retenção adotada foi 6,0 m de diâmetro e 2,0 
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m de profundidade, com espaçamento entre bacias de 20 m, para garantir a acumulação de 

água, com base nos tratamentos.  

 

 
Figura 4.2. Construção das bacias de retenção: mudança do abaulamento da pista (A) e 

execução do canal (B). 

 

4.2.3 Tratamentos 

 

Os tratamentos foram compostos para diferentes condições de manejo, de 

forma a verificar a variação na dinâmica de infiltração de água da chuva, tanto no canal de 

ligação, quanto na pré bacia de decantação e bacia de retenção. 

O dimensionamento foi proposto de maneira a atender em diferentes coberturas 

vegetais e consequentemente, diferentes taxas de infiltração, intensidades de enxurrada e 

deposição de material erodido no canal, na pré bacia de decantação e na bacia de retenção.  

Para o estudo foram relacionados quatro tratamentos (Figura 4.3) com seis 

repetições para o canal e a bacia de retenção:  1 – canal sem vegetação e ligado a bacia de 

retenção (testemunha e comumente utilizado), 2 – canal vegetado com grama batatais 

(Paspalum notatum), ligado a bacia de retenção, 3 – canal sem vegetação ligado a uma pré 

bacia de sedimentação  e depois ligado a bacia de retenção e 4 – canal vegetado com grama 

batatais (Paspalum notatum), ligado a uma pré bacia de sedimentação e depois ligado a 

bacia de retenção. O delineamento experimental utilizado foi o Inteiramente Casualizado 

(DIC), sendo os tratamentos distribuídos por meio de sorteio. A Tabela 4.1 indica os tipos 

de tratamento e o sorteio das bacias e pré bacias. 
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Figura 4.3. Tratamentos: Canal não vegetado ligado a bacia (A), canal vegetado ligado a 

bacia (B), canal não vegetado ligado a bacia (C) e pré-bacia(D), canal vegetado 

ligado a pré-bacia (E) e bacia (F) e canal executado (G). 
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Tabela 4.1. Tratamentos do experimento 

Tratamento e Descrição 

 

Bacias 

Sequencia 

(Sorteio) Bacias 

Sequencia 

(Sorteio) 

1 A 13 D 

2 B 14 B 

3 C 15 D 

4 A 16 B 

5 D 17 C 

6 C 18 A 

7 D 19 A 

8 B 20 D 

9 A 21 B 

10 C 22 A 

11 B 23 C 

12 D 24 C 
A: Testemunha; B: Canal vegetado; C: Canal vegetado com pré bacia ligada a bacia; D: Canal não vegetado 

com pré bacia ligada a bacia 

 

4.2.4 Coleta de amostras realizadas após implantação dos 

tratamentos na unidade experimental 

 

Na Figura 4.4 foram estabelecidos os critérios para diferenciar as posições de 

coleta dos dados para análise dos atributos físicos e estatísticos. A área de contribuição de 

cada trecho foi definido em 20 m de comprimento por 5 m de largura ou seja, 100 m². 

 

4.2.4.1 Volume de água infiltrada nas bacias e pré-bacias de retenção 

 

A coleta de dados de precipitação e volume de chuva na bacia de infiltração foi 

realizada de outubro de 2015 a abril de 2016 e de outubro de 2016 a abril de 2017, logo 

depois que tratamentos foram implantados na unidade experimental. A quantidade de água 

infiltrada nas bacias, varia conforme o volume de chuva mensurada na Estação 

Meteorológica da Agronomia, e foi quantificada com o pluviômetro instalado ao lado da 

estrada. 

 

4.2.4.2 Permeabilidade do solo 

 

Para esta análise foram coletados sedimentos finos, com o uso de aspirador de 

pó, diretamente sobre o leito da estrada. Este sedimento é o principal responsável pela 
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redução na taxa de infiltração da água na bacia até o selamento, o qual é carreado para a 

mesma com a ocorrência das primeiras precipitações. 

 

 
Figura 4.4. Pré bacia vegetada e Bacia 24. Posições de coleta das amostras: I – canal, II – 

meio; III – lateral da pré bacia; IV – canal; V – meio; VI – lateral da bacia de 

retenção. 

 

4.2.4.3 Condutividade hidráulica do solo saturado 

 

Foram coletadas 125 amostras com estrutura indeformada, nos horizontes 

pedológicos com cinco repetições. A profundidade das bacias é de 2 m. Para a retirada das 

amostras foi utilizado um amostrador de solo tipo Uhland, com anéis volumétricos de aço 

inox, de 0,053 m de altura média e 0,043 m de diâmetro médio. Vale ressaltar que foram 

medidas as dimensões dos anéis individualmente. Após as coletas esses anéis foram 

acondicionados em filme de PVC para evitar perdas de umidade, sendo preparados no 

laboratório. Esses anéis coletados foram utilizados ainda para a determinação de 

porosidade do solo (macroporos e microporos), densidade do solo, e retenção da água do 

solo. 
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4.2.4.4 Taxa de infiltração e condutividade hidráulica determinadas em 

campo 

 

O ensaio seguiu os procedimentos de determinação de duas vazões para duas 

alturas de carga constante diferente conforme as equações propostas por Reynolds et al., 

(1985) e Elrick (1986) para a condutividade hidráulica. Na aplicação do método deve-se 

considerar; meio poroso rígido, homogêneo e isotrópico; fluxo em regime permanente; e 

domínio de fluxo em um semi-espaço infinito. 

 

𝐾𝑠𝑎𝑡 = 𝐺2𝑄2 − 𝐺1𝑄1, (4.1) 

 

Em que: 

𝐺2 =  
𝐻1𝐶1

𝜋(2𝐻1𝐻2(𝐻2−𝐻1)+ 𝑎2(𝐻1𝐶2−𝐻2𝐶1))
 (4.2) 

 

𝐺1 = 𝐺2
𝐻2𝐶1

𝐻1𝐶2
 (4.3) 

 

𝑄1 = (𝑋)𝑅1 𝑜𝑢 (𝑌)𝑅1 e 𝑄2 = (𝑋)𝑅2 𝑜𝑢 (𝑌)𝑅2      (4.4) 

 

𝑅1 =
𝑐

∆𝑇1
 e 𝑅2 =

𝑐

∆𝑇2
               (4.5) 

 

𝐶1 =  
𝐻1

𝑎
  e 𝑅2 =

𝑐

∆𝑇2
               (4.6) 

 

Em que: 

a: é o raio do poço (cm); 

H1: é a profundidade da primeira coluna de água (cm); 

H2: é a profundidade da segunda coluna de água (cm); 

c: é a leitura constante obtida no permeâmetro; 

C1 e C2: são coeficientes adimensionais dependentes do raio do poço, da carga hidráulica 

e da variação do fluxo matricial em profundidade e com a componente radial; 

X: é a área do reservatório combinado (cm2); 

Y: é área do reservatório interno (cm2); 

ΔT1: é o intervalo de tempo utilizado na primeira leitura; 

ΔT2: é o intervalo de tempo utilizado na segunda leitura; 
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R1: é a razão entre a leitura constante obtida no permeâmetro e o intervalo de tempo, para 

H1; 

R2: é a razão entre a leitura constante obtida no permeâmetro e o intervalo de tempo, para 

H2; 

G1: é o potencial matricial de fluxo obtida no permeâmetro e o intervalo de tempo, para 

H1; 

G2: é o potencial matricial de fluxo obtida no permeâmetro e o intervalo de tempo, para 

H2; 

Q1: é a vazão a carga constante no regime permanente obtida no permeâmetro e o intervalo 

de tempo, para H1; 

Q2: é a vazão a carga constante no regime permanente obtida no permeâmetro e o intervalo 

de tempo, para H2; 

 

4.2.4.5 Coleta de sedimentos carreados nas estradas 

 

Para a coleta dos resíduos finos foram utilizados 03 pontos aleatórios em 300 

m da estrada. Para a coleta das amostras deformadas foram utilizadas 03 mini trincheiras 

separadas em 20 m e a última em 300 m cujo relevo médio 2,9%. Nos outros 300 m o 

relevo apresenta variações acima, em torno 3,7%. As amostras coletadas foram a partir de 

20-40 cm de cada mini trincheira. As amostras foram secas ao ar antes de ensaiadas em 

laboratório. 

 

4.2.5 Análises laboratoriais realizadas após implantação dos 

tratamentos na unidade experimental 

 

As análises laboratoriais foram feitas no Laboratório de Mecanização Agrícola 

(Lamagri) e Laboratório de Física do Solo (LFS) da Escola de Agronomia da Universidade 

Federal de Goiás. 

 

4.2.5.1 Permeabilidade hidráulica do solo 

 

Foram construídos 24 permeâmetros, com tubulação de Policloreto de Vinila 

(PVC) (Figura 4.5), com 250 mm de diâmetro e 495 mm de comprimento, preenchidos 

com 300 mm de altura de solo e seco ao ar, e que correspondem a 16 kg de solo com 

densidade média de 1,10 g cm-3. Foram colocados quatro camadas de 4 kg e compactados 
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para atingir a altura calculada e atingir a densidade de campo. O fundo foi furado 

aleatoriamente com furos de 8 mm e colocado internamente manta geotêxtil (Bidim) para 

retenção do solo no permeâmetro. O volume de água percolado pela amostra foi coletado 

com proveta graduada de 500 ml e o tempo marcado com cronômetro digital. A altura da 

“torneira bóia” foi colocada para se obter uma altura da lâmina dágua de 5 a 8 cm, similar 

a bancada de condutividade de amostras indeformadas. 

 

 

Figura 4.5. Permeâmetro de carga constante construído para ensaio de simulação da 

variabilidade da condutividade com adição de sedimentos (A) e torneira tipo 

bóia (B). 

 

Nestes permeâmetros (Figura 4.5a) foi determinada a permeabilidade 

hidráulica saturada do solo, a qual será associada à taxa de infiltração, similarmente na 

bancada de condutividade hidráulica para amostras indeformadas saturadas.  

Foram testadas duas taxas de adição de sedimentos finos (20 g e 40 g) 

misturadas a 200 ml de água adicionada a superfície das amostras deformadas colocadas 

nos permeâmetros, para avaliar a influência dos finos na permeabilidade hidráulica do solo. 

Esses finos foram coletados em posições de acumulo na estrada no final de setembro de 

2014, antes de iniciar o período chuvoso na região que começa em outubro, foram 

recolhidos de uma área de 1 m² e depois determinados a massa numa balança em 

laboratório.  

Os resultados foram analisados por meio de teste de médias, correlacionando 

quantidade de sedimento e taxa de infiltração. Os resultados serão submetidos à análise de 

variância e as médias dos tratamentos foram comparadas pelo teste de Tukey (P < 0,05). 

 

4.2.5.2 Condutividade hidráulica do solo saturada (K0) 

 

Para essa análise foi construído um Módulo de Permeâtro de Carga Constante 

com capacidade para analisar sete amostras de modo simultâneo (Figura 4.6). O sistema é 
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composto por uma ligação com engate plástico da rede de instalação hidráulica do 

laboratório de solo da UFG ao tubo de PVC de 20 mm de diâmetro. Sete controladores de 

vazão “tipo sonda” são ligados ao tubo de PVC em uma extremidade e na outra ligada ao 

um copo plástico cônico, onde foram efetuados outros dois furos.  

Na parte superior central para presença da pressão atmosférica e na lateral 

oposta foi ligado uma mangueira que serve como extravazor que mantém o nível de carga 

constante. As vedações são feitas com cola siliconada.  

Os anéis volumétricos foram preparados, respeitando-se o sentido da 

profundidade de coleta em campo, colocando-se pano e liga de borracha, que foram 

pesados e colocados para saturar com água em bandeja por 24 horas. Após saturadas, as 

amostras foram retiradas da bandeja e encaixadas nos dispositivos construídos (Figura 4.6). 

Em seguida, a carga constante recebe água, pelo abastecimento no tubo de PVC (25 mm) 

ligado a rede hidráulica, pelo sistema de fluxo tipo “sonda”. A carga constante nas 

amostras, no intuito de manter os poros saturados, são observados quando há saída d’água 

pelo extravasor (mangueira amarela numa extremidade do copo plástico). Após as 

verificações e estabilidade da carga constante as amostras submetidas ao módulo estão 

aptas para a coleta dos dados para obtenção da condutividade hidráulica. 

 

 
Figura 4.6. Módulo do Permeâmetro de Carga Constante construída para determinação da 

condutividade hidráulica do solo saturado das Bacias de retenção em estradas 

não pavimentadas. 

 

Para o cálculo da condutividade hidráulica saturada foi utilizado a equação de 
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Darcy:  

𝐾0 =  
𝑉𝐴 .  𝐿

𝐴 .  𝑡(ℎ+𝐿)
 (4.7) 

 

Em que: VA é o volume coletado (cm3); L o comprimento do filtro que contém 

a amostra (cm); A é a área da secção transversal (cm²); t é o tempo para a coleta do volume 

(s); H é a carga hidráulica sobre a amostra (cm); K0 é a condutividade hidráulica (cm h-1). 

 

4.2.5.3 Umidade Gravimétrica do Solo (U) 

 

A determinação do teor de umidade atual foi feita a partir da amostra de solo 

dos monólitos. Foram coletados cerca de 100 g de solo de cada monólito, colocados em 

recipiente identificado e com massa conhecida, pesados e levados para estufa por 24 horas 

entre 105 a 110 ºC. Após o período de secagem as amostras foram pesadas novamente para 

conhecer a massa seca. Logo, a umidade (%) foi calculada por meio da equação 1. 

 

𝑈, % = (
(𝑃𝑢−𝐿)−(𝑃𝑠−𝐿)

(𝑃𝑠−𝐿)
) × 100 (4.8) 

 

Em que: Pu; massa úmida, g; L – massa do recipiente, g; Ps – massa seco, g 

 

4.2.5.4 Umidade volumétrica (U)  

 

A umidade do solo também pode ser calculada por meio da amostra de solo dos 

anéis volumétricos (indeformada). Foi determinada a massa do anel, da liga e do pano. 

Essa massa foi descontada da massa úmida e da massa seca obtidos na fase de preparo das 

amostras. Portanto, a umidade (%) nos anéis foi calculada usando a equação 4.9. 

 

𝑈, % = (
(𝑃𝑢−𝑃𝑎)−(𝑃𝑠−𝑃𝑎)

(𝑃𝑠−𝑃𝑎)
) × 100 (4.9) 

 

 

Em que: Pu, massa úmida, g; Pa, massa do anel + massa da liga + massa do 

pano, g; Os, massa seca, g. 
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4.2.5.5 Densidade Global ou Aparente do Solo (Ds) 

 

A densidade aparente ou global do solo (Ds) foi calculada por meio do método 

do anel volumétrico (amostra indeformada). O volume interno foi calculado a partir da 

altura e do diâmetro de cada anel em cm3. Portanto, a densidade pode ser calculada por 

meio da razão entre a massa de sólidos e o volume total da amostra, em (g cm-3), ou usando 

a equação 4.10. 

 

𝐷𝑠 = (
(𝑃𝑠−𝑃𝑎)

𝑉𝑡
) (4.10) 

 

Em que: Ds, densidade do solo, g cm-3; Ps, massa seca, g; Pa, massa do anel + 

massa da liga + massa do pano, g; Vt, volume total, cm3. 

 

4.2.5.6 Densidade de Partículas (Dp)  

 

A densidade de partículas do solo é a relação entre a massa de uma amostra de 

solo e o volume ocupado pelas partículas sólidas. Foi calculada a partir dos monólitos 

(amostras deformadas) com diâmetro menor que 2 mm, compondo três amostras de TFSA, 

pois as amostras secaram ao ar. Desse modo, foram pesados 20 g de TFSA em quatro 

repetições para as três posições: topo, meio e base. A densidade de partículas foi 

determinada por meio da equação 4.11. 

 

𝐷𝑝 = (
𝑃𝑠

50−(𝐿1+𝐿2)
) (4.11) 

 

Em que: Dp, densidade de partículas, g cm-3; Ps, massa seca (TFSA-24h), g; 

L1, primeira leitura álcool, ml; L2, segunda leitura álcool, 3 horas (agitação) após L1, ml. 

 

4.2.5.7 Retenção de água do solo 

 

A umidade do solo foi determinada em condições de pressão de 0, 60 e 330 

cmca, utilizando-se câmaras de Richards, com as amostras submetidas às análises de 

condutividade hidráulica, calculando-se a umidade com a equação 4.12.  



70 

 

 

𝑈 𝑠𝑎𝑡 = (
(𝑃𝑠𝑎𝑡−𝑃𝑠)−𝑃𝑎

𝑉𝑡
) (4.12) 

 

Em que: Usat, umidade de saturação, cm3 cm-3; Psat, massa amostra saturada, g; 

Ps, massa seca, g; Pa, massa do anel + massa da liga + massa do pano, g; Vt, volume total, 

cm3. 

 

4.2.5.8 Porosidade do solo 

 

A partir dos resultados obtidos nos itens 3.7.5, 3.7.6 e 3.7.7 foi possível 

calcular a porosidade total do solo calculada, determinada e bloqueada para as amostras 

indeformadas, utilizando as equações 4.13, 4.14 e 4.15, respectivamente. 

 

𝑃𝑇𝑐 = (1 −
𝐷𝑠

𝐷𝑝
) × 100 (4.13) 

 

𝑃𝑇𝑑 = (
(𝑃𝑠𝑎𝑡−𝑃𝑠)−𝑃𝑎

𝑉𝑡
) × 100 = 𝑈𝑠𝑎𝑡 (4.14) 

 

𝑃𝑇𝑏 = %𝑃𝑇𝑐 − %𝑃𝑇𝑑 (4.15) 

 

Em que: PTb, porosidade total bloqueada, %; PTc, porosidade total calculada, 

%; PTd, porosidade total determinada, %. 

A macroporosidade e microporosidade do solo também foram obtidas a partir 

dos resultados do item 3.7.5, determinando-as conforme as equações 4.16 e 4.17, 

respectivamente. 

 

𝑀𝑎 = (
(𝑃𝑠𝑎𝑡−𝑃60)−𝑃𝑎

𝑉𝑡
) × 100 (4.16) 

 

Em que: Ma, macroporosidade, %; Psat, massa amostra saturada, g; P60, massa 

da amostra equilibrada a 60 cm ca ou 6 kPa, g; Pa, massa do anel + massa da liga + massa 

do pano, g; Vt, volume total, cm3. 
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𝑀𝑖 = (
(𝑃60−𝑃𝑠)−𝑃𝑎

𝑉𝑡
) × 100 (4.17) 

 

Em que, Mi – microporosidade, %. 

 

4.2.5.9 Textura e Grau de floculação 

 

A análise textural foi feita a partir do monólito coletado na base da bacia de 

retenção com canal não vegetado. Os principais procedimentos realizados foram pesar 

quatro réplicas de 20 g de TFSA para a amostra da base do perfil, ao passo que, em duas 

réplicas foi adicionado água e nas outras duas foi adicionado hidróxido de sódio como 

dispersante. Desse modo, adicionou-se aos 20 g de solo, em bequer, 100 ml da solução 

dispersante.  

Essa solução ficou no agitador de Wagner a 30 rpm, por 16 horas. Após, a 

solução foi transferida para uma proveta de 500 ml, completando seu volume com água 

destilada, onde agitou-se com bastão por 40 vezes. A primeira leitura no densímetro foi da 

argila mais silte realizada 6 minutos após a agitação. A segunda leitura foi realizada após 6 

horas e corresponde à argila. Em ambas as leituras também foi medida a temperatura da 

solução. Ao final do teste a solução passou pela peneira 270 ABNT (53 mm/μm) onde 

ficou retida a areia total. Esse resíduo foi seco em estufa a 105° C por 24 horas e pesado 

em balança analítica. As expressões do quadro abaixo, bem como o método do densímetro 

com modificações (Bouyoucos, 1927 - Boletim 106 IAC) foram utilizados para a 

determinação dos teores de argila, silte e areia. Essas análises foram feitas utilizando 10 

amostras, 05 sem uso de dispersante e 05 com dispersante NaOH para calcular o grau de 

floculação do solo. 

 

𝐴𝑟𝑔𝑖𝑙𝑎 (%) 𝑛𝑎 𝑇𝐹𝑆𝐴 = 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑎 𝑙𝑒𝑖𝑡𝑢𝑟𝑎 (𝐴) (4,18) 

 

𝐴𝑟𝑒𝑖𝑎 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 (%) 𝑛𝑎 𝑇𝐹𝑆𝐴 =
𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑒𝑖𝑎 𝑟𝑒𝑡𝑖𝑑𝑎 𝑛𝑎 𝑝𝑒𝑛𝑒𝑖𝑟𝑎 0,053 𝑚𝑚

𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑑𝑜 𝑠𝑜𝑙𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜
 (4.19) 

 

𝑆𝑖𝑙𝑡𝑒 (%) 𝑛𝑎 𝑇𝐹𝑆𝐴 = 100 − 𝑎𝑟𝑒𝑖𝑎 − 𝑎𝑟𝑔𝑖𝑙𝑎 (4.20) 

 

Também foi possível calcular o grau de floculação e/ou dispersão da argila por 
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meio das equações 4.21 e 4.22. 

 

𝐺𝐹 = (100 −  
𝐴𝑇−𝐴𝐷

𝐴𝑇
) (4.21) 

 

Em que: GF, grau de floculação, %; AT, argila dispersa com reagente químico, 

%; AD, argila dispersa com água, %. 

 

𝐺𝐷 = (100 −  𝐺𝐹) (4.22) 

 

Em que: GD, grau de dispersão, %. 

 

4.2.5.10 Estabilidade de agregados  

 

O teste de estabilidade de agregados foi realizado via peneiramento úmido 

(Yoder, 1936 – Boletim 106 IAC) usando as amostras com diâmetro médio de 6 mm e 3 

mm que passaram pelo conjunto de peneiras 8, 4 e 2 mm dos monólitos coletados na bacia 

de retenção com canal vegetado. Inicialmente foram pesados cerca de 20 g da amostra e 

adicionada água para umedecer durante 5 minutos, posteriormente ocorreu a agitação em 

água no jogo de peneiras (malhas de 2, 1, 0,5, 0,25 e 0,105 mm) por 15 minutos a 40 rpm. 

Após o tempo de agitação as amostras foram levadas para estufa a 105 ºC por 24 horas, em 

seguida foi obtido a massa seco. Contudo, o índice de estabilidade pode ser calculado 

utilizando a Equação 4.24: 

 

𝑀𝑎𝑙ℎ𝑎 𝑑𝑎 𝑝𝑒𝑛𝑒𝑖𝑟𝑎 (4,2 𝑒𝑡𝑐. )  ×  𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜 (𝑝𝑖) = 𝑥𝑖 (4.23) 

 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 =  ∑ 𝑥𝑖 ÷ 20 = (𝑥4 + 𝑥2 + 𝑥1 + 𝑥0,5 + 𝑥0,125)/20 (4.24) 

 

O diâmetro médio ponderado (DMP) e o diâmetro médio geométrico (DMG) 

foram estimados por meio das equações 4.25 e 4.26, respectivamente. 

 

𝐷𝑀𝑃, 𝑚𝑚 = ∑
𝑚𝑖

𝑚

𝑛
𝑖=1 × 𝐷𝑖 (4.25) 

 



73 

 

Em que: n, número de classes de tamanho de agregados; mi, massa da classe i; 

m, massa total. Di – é a média aritmética dos limites inferior e superior da classe.  

 

𝐷𝑀𝐺, 𝑚𝑚 = 𝑒∑
𝑚𝑖
𝑚

 ×ln(𝐷𝑖)𝑛
𝑖=1   (4.26) 

 

4.2.5.11 Tomografias 

 

A microtomografia computadorizada de raios X (microCT) fundamenta-se na 

atenuação de feixes de raios X que, ao atravessar um objeto em análise, sob diversos 

ângulos possibilita a reconstrução da sua estrutura interna. Como técnica não-destrutiva 

apresenta inúmeras vantagens na análise da estrutura do solo, mantendo a integridade das 

amostras (Steppe et al., 2004; Wenersson et al., 2009). A microCT é uma das mais 

avançadas tecnologias de análise não destrutiva, proporcionando a construção de imagens 

da estrutura interna em 2 e 3D a microCT (Mayo et al., 2010) 

No presente estudo, a microTC foi utilizada para medir a porosidade das 

amostras de solo.. Para a obtenção das imagens tomográficas do solo retirado das pré 

bacias foi utilizado um Microtomógrafo de Raios X, marca SkyScan, modelo 1172 (Figura 

4.7), do Laboratório de Técnicas Nucleares da Embrapa Instrumentação 

Agropecuária/CNPDIA, em São Carlos, SP. 

 

 

Figura 4.7. Microtomógrafo computadorizado marca SkyScan modelo (A) utilizado na 

análise da porosidade das amostras coletadas nas pré bacias (B). 

 

O equipamento possui como características técnicas, (i) tubo de raios X: tensão 

de 100 kV e corrente de 100 µA; (ii) câmera digital R-X 12-bit; (iii) 3 posições 

automáticas de filtro para seleção de energia; (iv) tamanho pixel detector < 0.8 µm; (v) 

detalhes de detecção < 1 µm; (vi) resolução espacial de 5 µm; (vii) comprimento máximo 

do objeto = 100 cm e diâmetro máximo = 7 cm (SkyScan, 2010). O posicionamento da 
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amostrra é mostrado na Figura 4.7b. 

Para as análises da tomografia do solo foram escolhidas as somente as pré 

bacias 05 (PB05), 07 (PB07), 12 (PB12) e 13 (PB13) com canal não vegetado (Figura 4.8) 

em função de não restringir a passagem de fluxo de sedimentos no canal. Pelo fato da pré-

bacia ser menor que a bacia (3m de diâmetro e 1,5m de profundidade), assim como seu 

canal (5m), o monitoramento da chegada dos resíduos finos foi mais adequado e com 

repetições. O canal foi protegido com madeira com 15 cm de altura e 40 cm de largura, 

com a finalidade de evitar a chegada de resíduos do desbarrancamento do talude. Assim, 

somente os resíduos da estrada e do canal chegavam a pré bacia. Desta forma, a 

distribuição e concentração dos sedimentos na pré bacia pode ser melhor analisada. Foram 

analisados os pontos A (Centro), B (meio) e C (lateral) da prés bacias (Figura 4.8).  

 

 

Figura 4.8. Tratamentos selecionados para coleta de amostras para análise tomográfica: 

Bacia e Pré Bacia 05 (A), 07 (B), 12 (C) e 13 (D) e posições de coleta (A= 

Centro, B = meio e C = lateral, com 03 repetições. 

 

4.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Comparando a Tabela 4.2 com os dados obtidos por Santos et. al (2011), os 

atributos encontrados na área de pastagem contínua ( similar a área de estudo), da Embrapa 

Arroz e Feijão no munícipio de Santo Antonio de Goiás, local a 7 km da área da estrada 

não pavimentada e das bacias e pré bacias apresentaram diferenciações na densidade do 

solo, com valor médio de 1,17 (Mg m-3); porosidade total, com valor de 0,51 (m³ m-3); 

microporosidade, com valor de 0,34 (m³ m-3); macroporosidade, apresentando valor de 

0,17 (m³ m-3) e condutividade hidráulica no valor de 272 (mm s-1). Isto indica que o fluxo 



75 

 

de sedimentos que chegam nas bacias e pré bacias são suficientes para alterar o 

comportamento dos atritutos físicos que estão diretamente relacionados a dinâmica de 

infiltração tanto da pré bacia como bacia. A constatação da  diminuição da condutividade 

hidráulica é o principal fator que corrobora para essa dinâmica.   

 

Tabela 4.2. Análise geral das variáveis nas bacias e pré-bacias. 

Variável N Média Desvio Padrão Mínimo Máximo 

DMP (mm) 81 2,13 0,30 1,25 2,56 

DMG (mm) 81 1,63 0,40 0,62 2,52 

AGRE (mm) 81 60,81 12,13 30,75 80,00 

IEA (%) 81 91,76 2,11 84,55 94,90 

DS (Mg m-3) 81 1,31 0,08 1,15 1,45 

DP (Mg m-3) 81 2,63 0,05 2,50 2,72 

PTc (m3 m-3) 81 0,50 0,03 0,44 0,55 

PTd (m3 m-3) 81 0,58 0,03 0,51 0,63 

MI (m3 m-3) 81 0,42 0,04 0,36 0,53 

MA (m3 m-3) 81 0,16 0,04 0,09 0,25 

GF (%) 81 84,71 11,54 43,86 95,63 

KSAT (mm h-1) 81 5,09 5,05 0,41 19,14 

ARG (%) 27 42,09 10,48 23,75 68,00 

SILT (%) 27 22,01 9,02 4,00 57,50 

AREIA (%) 27 35,90 12,33 12,50 54,50 
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Tabela 4.3. Análise estatística de características físicas do solo nas posições de amostragem.  

Posições DMP DMG AGRE IEA DS DP PTc PTd Mi Ma GF Ksat Argila Silte Areia 

ud (mm) (mm) (mm) (%) (Mg m-3) (Mg m-3) (m³ m-3) (m³ m-3) (m³ m-3) (m³ m-3) (%) (mm h-1) (%) (%) (%) 

Analise geral posição 

Canal 2,15 a 1,68 a 60,88 a 92,30 a 1,31 a 2,63 a 0,51 a 0,58 a 0,40   b 0,18 a 87,43 a 8,48 a 40,46 a 18,33 a 41,11 a 

Lateral 2,14 a 1,59 a 61,12 a 91,58 a 1,34 a 2,65 a 0,50 a 0,57 a 0,41 ab 0,17 ab 87,84 a 3,63 a 44,47 a 22,61 a 32,92 a 

Meio 2,09 a 1,63 a 60,44 a 91,40 a 1,29 a 2,62 a 0,51 a 0,58 a 0,44 a 0,13 b 78,85 a 3,16 a 41,25 a 25,08 a 33,92 a 

B24  x PB24 – Tratamento com canal vegetado 

Canal 1,83 a 1,28 a 46,67 a 90,66 a 1,36 a 2,70 a 0,50 a 0,57 a 0,42 a 0,16 b 91,60 a 5,09 a 36,25 a 17,13 a 46,63 a 

Lateral 2,22 a 1,78 a 63,35 a 91,87 a 1,31 a 2,69 a 0,52 a 0,59 a 0,40 a 0,19 ab 95,22 a 3,44 a 36,88 a 18,25 a 44,88 a 

Meio 1,95 a 1,41 a 56,41 a 91,05 a 1,23 a 2,61 a 0,53 a 0,60 a 0,39  a 0,21 a 85,99 a 7,39 a 35,00 a 19,25 a 45,75 a 

B11 x B21 – Tratamento com canal vegetado 

Canal 2,11 a 1,62 a 61,64 a 91,99 a 1,27 a 2,59 a 0,51 a 0,60 a 0,39 a 0,21 a 75,91 a 8,24 a 35,00 a 24,50 a 40,50 a 

Lateral 1,96 a 1,31 a 58,51 a 90,29 a 1,39 a 2,61 a 0,47 b 0,59 a 0,42 a 0,18 a 75,91 a 4,16 a 42,25 a 23,50 a 35,25 a 

Meio 1,82 a 1,23 a 51,44 a 88,47 a 1,25 a 2,63 a 0,53 a 0,59 a 0,50 a 0,10 a 83,72 a 1,17 a 42,50 a 20,50 a 37,00 a 

B18 x B19 – Tratamento com canal não vegetado 

Canal 2,25 a 1,80 a 62,69 a 92,42 a 1,31 a 2,65 a 0,51 a 0,59 a 0,41 a 0,19 a 88,56 a 11,89 a 29,38 a 21,38 a 49,25 a 

Lateral 2,16 a 1,59 a 60,26 a 92,09 a 1,36 a 2,68 a 0,50 a 0,55 a 0,42 a 0,14 a 87,70 a 2,18 a 47,50 a 26,88 a 25,63 a 

Meio 2,31 a 2,08 a 64,44 a 91,89 a 1,33 a 2,65 a 0,50 a 0,57 a 0,44 a 0,13 a 73,79 a 2,28 a 34,38 a 40,00 a 25,63 a 

PB17 x PB24 – Tratamento com canal vegetado 

Canal 2,16 a 1,64 a 59,26 a 92,10 a 1,31 a 2,65 a 0,51 a 0,59 a 0,41 a 0,18 a 89,18 a 9,52 a 40,44 a 15,63 a 43,94 a 

Lateral 2,16 a 1,61 a 59,57 a 91,91 a 1,32 a 2,67 a 0,51 a 0,58 a 0,41 a 0,17 a 90,30 a 2,70 a 48,00 a 23,44 a 28,56 a 

Meio 2,05 a 1,62 a 55,75 a 91,12 a 1,29 a 2,64 a 0,51 a 0,58 a 0,44 a 0,15 a 68,79 a 3,70 a 39,88 a 30,00 a 30,13 a 

PB (17 e 24) x B(18 e 19) – Tratamento com canal vegetado e canal não vegetado 

Canal 2,09 a 1,64 a 59,90 a 92,23 a 1,29 a 2,61 a 0,51 a 0,59 a 0,39 a 0,19 a 85,28 a 9,09 a 41,13 a 20,88 a 38,00 a 

Lateral 2,11 a 1,56 a 62,75 a 91,36 a 1,34 a 2,63 a 0,49 a 0,58 a 0,41 a 0,18 a 83,59 a 5,14 a 43,31 a 22,63 a 34,06 a 

Meio 2,01 a 1,50 a 60,65 a 91,04 a 1,26 a 2,62 a 0,52 a 0,58 a 0,45 a 0,13 a 85,63 a 3,22 a 43,56 a 23,13 a 33,31 a 

Cont... 
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Tabela 4.3. Cont... 

Posições DMP DMG AGRE IEA DS DP PTc PTd Mi Ma GF Ksat Argila Silte Areia 

ud (mm) (mm) (mm) (%) (Mg m-3) (Mg m-3) (m³ m-3) (m³ m-3) (m³ m-3) (m³ m-3) (%) (mm h-1) (%) (%) (%) 

B (21 e 11) x B(18 e 19) – Tratamento com canal vegetado e canal não vegetado 

Canal 2,18 a 1,71 a 62,16 a 92,20 a 1,29 a 2,62 a 0,51 a 0,59 a 0,40 a 0,19 a 83,18 a 10,06 a 32,18 a 22,94 a 44,88 a 

Lateral 2,06 a 1,45 a 59,38 a 91,18 a 1,37 a 2,64 a 0,48 a 0,57 a 0,42 a 0,16 ab 81,80 a 3,17 b 44,38 a 25,19 a 30,44 a 

Meio 2,08 a 1,65 a 57,94 a 90,18 a 1,29 a 2,62 a 0,51 a 0,58 a 0,47 a 0,11 b 78,76 a 1,73 a 38,44 a 30,25 a 31,31 a 

Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem entre si. 
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Indicando as posições nas Tabelas 4.3 e 4.4, foi considerado como o canal a 

posição mais próxima da chegada dos resíduos da estrada pelo canal de ligação da estrada 

à pré bacia ou bacia. Meio é a posição central da bacia e lateral é a posição da extremidade 

da bacia em que houve chegada da água de drenagem. 

Observando as tabelas 4.3 e 4.4 foi possível constatar a diferença estatística 

significativa na Mi e Ma entre o canal e meio na análise geral das posições. Isso 

possivelmente aconteceu pela chegada e acúmulo de resíduos mais denso no canal com 

aumento da Ma e diminuição da Mi e acúmulo de resíduos mais finos e menos denso no 

meio, verificado pelo aumento da Mi e diminuição da Ma. Apesar de não apresentar 

diferença estatística significativa, o aumento da porcentagem de silte do canal para o meio, 

assim como a redução de areia, justifica a variabilidade ocorrida na Mi e Ma. Essa 

variabilidade também é vista na condutividade hidráulica, apesar de não significativo, o 

canal apresenta melhor desempenho. 

A produção de sedimentos tem um grande potencial para uso em estudos da 

degradação e manejo dos recursos naturais, pois permitem estimar os impactos causados 

pela atividade agrícola (Roffe, 2012). 

O grau de floculação das argilas não diferiu significativamente entre os 

sistemas de tratamentos avaliados. Os valores indicaram um grau de dispersão elevado. 

Muita da argila do solo é facilmente mobilizada quando em contato com água, resultando 

como consequência obstrução dos poros com redução na permeabilidade à água e ao ar. 

Resultados similares foram obtidos por Mota (2013), em um Cambissolo na Chapada do 

Apodi, o qual associou a diminuição da condutividade hidráulica do solo saturado à 

elevada quantidade de argila dispersa em água. 

De acordo com Ferreira (2010), a densidade de partículas é um atributo físico 

estável e sua grandeza depende unicamente da composição das partículas sólidas, variando 

em razão da mineralogia e do teor de matéria orgânica desse solo. Na maior parte dos solos 

minerais, os valores encontrados são da ordem de 2,65 Mg m-3, refletindo a presença 

dominante do quartzo. Na tabela 20, a bacia 21 apresentou valor a 2,56 M m-3 abaixo dessa 

ordem, porém não tendo diferença estatística significativa. 
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Tabela 4.4. Comparação de médias dos indicadores nas bacias estudadas. 

Bacias1 DMP DMG AGRE IEA DS DP PTc PTd Mi Ma GF Ksat Arg Silt Areia 

 ------------mm------------ % -----Mg m-3----- -------------m³ m-3------------- % mm h-1 -----%----- 

B11 1,62 b 0,98 b 42,87   b 87,61 b 1,38 a 2,65 a   0,48  bc 0,58 ab 0,44 a   0,14 abc 72,06 a         3,04 a   39,17 b 19,17 a 41,67 a 

B12 2,37 a 1,92 a 70,14 a 92,83 a  1,40 a 2,61 a  0,46 c 0,54  b  0,42 a  0,12 c 92,01 a        1,31 a  37,08 b 17,17 a 45,75 a 

B17 1,99 ab 1,42 ab 53,50 ab 91,94 a 1,23   b 2,65 a  0,54 a  0,60 a   0,43 a   0,17 ab 75,27 a       3,10 a 60,67 a 17,00 a 22,33 a 

B18 2,25 a  1,91 a 62,39 ab 91,78 a 1,32 ab 2,66 a 0,50 abc 0,60 a  0,44 a  0,17 ab 79,79 a       8,59 a  36,25 b 37,25 a 26,50 a 

B19 2,23  a   1,73 ab 62,53 a 92,49 a 1,34 a 2,65 a   0,49 abc 0,54  b 0,41 a  0,13 bc 86,9   a      2,30 a 37,92 b 21,58 a 40,50 a 

B21 2,31  a  1,79 ab 71,50 a 92,89 a 1,22   b 2,56 a 0,53 ab 0,61 a 0,44 a  0,17 ab 86,22 a        6,00 a 40,00 ab 26,50 a 33,50 a 

B24 2,02 ab 1,44 ab 54,34 ab 90,64 a 1,34 a 2,65 a    0,49 abc 0,58 ab 0,40 a 0,19 a   89,06 a        7,21 a 36,25 b 16,25 a 47,50 a 
1 Bacias; DMP: diâmetro médio ponderado, DMG: diâmetro médio geométrico, AGRE: agregados maiores 2mm,; IEA: índice de estabilidade de agregados, Ds: densidade 

do solo,  DP: densidade de partículas, PTc: porosidade total calculada, PTd: porosidade total determinada,  Mi: microporosidade, Ma: macroporosidade, GF: grau de 

floculação, KSAT: condutividade hidráulica saturada. 
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Segundo Riberio et al. (1999), os teores de matéria orgânica das áreas de 

pastagem que é considerado bom (de 2,33 a 4,06 dag kg-1). No entanto, Soler (2003) 

ressaltou que o aumento no teor de matéria orgânica no solo diminui sua Dp, sendo o 

inverso também verdadeiro, em virtude do aumento no teor de elementos minerais. Por 

conseguinte, os atributos texturais, bem como o teor de matéria orgânica, predominam nos 

ajustes, demonstrando a importância destes na determinação das características físico-

hídricas do solo, inclusive para os Latossolos. 

A maioria dos tratamentos tem valores que se encontram na faixa estabelecida 

para solos mais argilosos, 1,3 a 1,4 kg dm-3 (Libardi, 2012). É valido ressaltar que o efeito 

da argila dispersa em água (baixo grau de floculação das argilas), contribui para aumentar 

a densidade do solo.  

Somente os resíduos dispersos na água passariam para a bacia, quando 

houvesse transbordamento da pré bacia. Conforme monitoramento das precipitações, não 

houve transbordamento com todas as chuvas. Somente com chuvas acima de 30mm.  

Nas bacias B18 e B19, cujo tratamento é com canal não vegetado (testemunha) 

de 10m, o PTd apresentou diferença estatística significativa possivelmente em função da 

variabilidade do cálculo das continuidades dos poros. Outra hipótese a ser considerada é 

que esta bacia apresentou selamento mais rápido que as outras bacias e com o acúmulo de 

água, serviu como bebedouro de água para os animais (bovinos e equinos) que ficam na 

área. A presença desses animais de grande porte alteram o grau de compactação e aceleram 

o selamento da superfície da bacia. 

O alto IEA, agregados estáveis tiveram porcentagem acima 90 % nas amostras 

dos tratamentos analisados e apresentaram diferenças estatísticas significativa. Esse 

comportamento pode ser mais bem explicado pelo teor de matéria orgânica, sendo mais 

evidente na camada superficial. Resultado semelhante foi encontrado por Aratani et al. 

(2009), avaliando propriedades relacionadas à qualidade física de um Latossolo Vermelho, 

submetido a sistemas de uso e manejo, que proporcionam a redução dos índices de 

agregação, comprovada pela perda de estabilidade dos agregados por causa do uso 

agrícola, em relação à mata nativa. Os sistemas sob cultivo, por revolverem o solo, 

destroem os agregados e favorecem a oxidação da matéria orgânica, causando redução do 

teor desse agente cimentante. Além da ausência de revolvimento e do maior teor de 

matéria orgânica do solo sob mata, o maior grau de floculação das argilas na mata 

comparado aos outros sistemas favoreceu à maior agregação das partículas do solo, que, 
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segundo Ferreira (2010), é uma condição necessária para estabilização do agregado.  

Tisdall e Oades (1982), nessa análise de contexto da matéria orgânica, seja pela 

área de pastagem, seja pelos animais que visitam diariamente as bacias e pré bacias, tem 

efeito na estabilização dos agregados de maior tamanho, cujo acúmulo de água em função 

do selamento, que acontece primeiro em relação aos outros.  

Os solos dos tratamentos também apresentaram diferenças significativas 

quanto ao diâmetro médio ponderado (DMP) e o diâmetro médio geométrico (DMG) nos 

tratamentos avaliados. Para Kiehl (1979), o DMP de agregados estáveis em água com valor 

superior a 0,5 mm é indicador de que o solo resiste bem ao esboroamento e à dispersão e, 

portanto, tem menor tendência à degradação por erosão hídrica.  

Essa diferença pode ser notada nas bacias 18, 19 e 21, que apresentou elevados 

índices DMG e DMP, que constaram agregados maiores e mais estáveis, em comparação 

aos demais tratamentos, pois quanto maior for a porcentagem de agregados grandes retidos 

nas peneiras com malhas maiores, maior é o DMP. Isso pode ser relacionado a chegada 

mais rápida dos sedimentos a bacia 18 e 19. Já na bacia 21, a vegetação (grama Batatais) 

no canal, restringe a passagem de sedimentos pelo aumento da rugosidade e diminuição da 

velocidade de escoamento na bacia. Primeiramente os sedimentos mais finos e dispersos na 

água chegam na bacia. 

Assim, a predominância de solos de textura superficial argilosa, implica, dessa 

forma, em alta estabilidade de agregados, porosidade total composta predominantemente 

por microporos e alta capacidade de retenção de água, o que os tornam menos suscetíveis à 

degradação física, aumentado, assim, a sua qualidade (Prevedello, 1996 e Reichert, 2003).  

Os poros totais do solo constituem-se pelos macro e microporos, de forma que 

o aumento de um reduzirá a porcentagem do outro. Pignataro Netto et al. (2009) não 

observaram diferenças nos valores de porosidade total quanto à profundidade, entretanto os 

valores mais baixos se referem à área de pastagem na região do Cerrado, possivelmente 

devido à decomposição das raízes dos vegetais. Matias et al. (2009) estudando diferentes 

formas de uso de um Latossolo Vermelho mencionaram que a porosidade total teve pouca 

influência das modificações causadas pelo preparo do solo, tanto em profundidade como 

entre os diferentes usos, embora, a mata nativa apresentasse maior porosidade em todas as 

camadas do solo. Melloni et al. (2008) também encontraram maior porosidade na 

vegetação nativa, enquanto a pastagem favoreceu a exposição do solo a processos 

degradativos devido aos problemas de compactação. O fato de a vegetação natural 
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apresentar melhores condições físicas é explicado pelos autores como uma consequência 

por ser conservado e protegido de ações antrópicas. Porém, apesar de região de pastagem, 

os tratamentos apresentaram diferenças estatísticas significativas na PTc e PTd. Em relação 

à Mi não houve diferença estatística significativa entre os tratamentos. Entretanto, os 

valores encontrados da Ma apresentaram diferenças estatísticas significativas.  Então, a 

quantidade de sedimentos que chegam tanto nas bacias quanto nas pré bacias são 

influenciados pelos tratamentos. Quanto a condutividade hidráulica, não houve diferença 

estatística significativa.  

Na Tabela 4.7, a PB17 que recebe a água da drenagem diretamente da estrada 

não pavimentada e depois, por extravasamento, passa para a B17. Observando a tabela 21, 

somente os atributos físicos de argila, silte e areia não tiveram diferença estatística 

significativa. Porém a redução de silte de 23% na PB17 para 17% na B17, aumento de 

55,67 para 60,67% de argila da PB17 para B17 e aumento de 21,33 para 22,33% de areia 

da PB17 para a B17 foi suficiente para que houvessem variações estatísticas significativa 

no GF com maior valor na PB17. Isto resulta diretamente no comportamento do AGRE, 

IEA, DS e DP, que aumentaram e diminuição do PTc e PTd comparados com os atributos 

físicos da B17.  

As alterações na estabilidade de agregados é uma das maiores evidências da 

eficiência das bacias de retenção. A presença de matéria orgânica na pré bacia 

possivelmente pela visita dos animais pelo acúmulo de água é uma explicação para os 

agregados estáveis serem maiores na PB17.  

Em estudos realizados por Silveira et al. (2010), demonstram que os latossolos 

são muito responsivos no que tange à densidade do solo. Em áreas com diferentes 

condições no sistema de plantio direto, por exemplo, a densidade por alcançar até 1,25, que 

é considerado elevado, na bacia de retenção B17 foi encontrado uma média de 1,23. Já na 

PB17 apresentou um valor médio de 1,32 (Tabela 2). A retenção dos resíduos finos 

oriundos da estrada foram suficientes para alterar significativamente os atributos físicos da 

PB17. Apesar do acúmulo de resíduos na PB17, a condutividade hidráulica é melhor que a 

B17.  

De forma análoga e equivalente da PB17 e B17, a redução de silte de 20,17% 

na PB24 para 16,25% na B24, aumento de 44,00 para 47,50% de areia da PB24 para a B24 

e aumento de 35,83 para 36,25% de argila da PB24 para B24 foi suficiente para que 

houvesse diferença estatística significativa no GF e na PTc com maiores valores na PB24. 
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Isto resulta na elevação dos valores do AGRE, IEA, DP. O maior valor GF da PB24 resulta 

no menor valor de Ds, assim como o menor valor de GF na B24 resulta no menor valor de 

DS. A condutividade hidráulica é mais elevada na B24 em relação a PB24. 

Na Tabela 4.8, as B11 e B21 possuem o mesmo tratamento com canal vegetado 

de grama Batatais. Comparando o comportamento entre as bacias foi possível constatar 

uma variação da textura, uma diferença de 41,67 para 33,50% de areia da B21 para a B11 e 

uma diferença estatística significativa de 26,50 para 19,17% no silte da B21 para a B11. 

Suficiente para diferenciar de forma estatística e significativamente o GF. Isso eleva os 

valores do DMP, DMG, AGRE, IEA, assim como o PTC, PTd, Mi e Ma da B21 em 

relação a B11. O maior valor GF da B21 resulta no menor valor de Ds, assim como o 

menor valor de GF na B11 resulta no menor valor de DS. A condutividade hidráulica é 

mais elevada na B21 em relação a B11. 

As B18 e B19 possuem o mesmo tratamento com canal não vegetado. É 

considerado testemunha, uma vez que são executados na prática. Comparando o 

comportamento entre as bacias foi possível constatar uma variação da textura, uma 

diferença de 41,67 para 33,50% de areia da B21 para a B11 e uma diferença estatística 

significativa de 26,50 para 19,17% no silte da B21 para a B11. Suficiente para diferenciar 

de forma estatística e significativamente o GF. Isso eleva os valores do DMP, DMG, 

AGRE, IEA, assim como o PTC, PTd, Mi e Ma da B21 em relação a B11. O maior valor 

GF da B21 resulta no menor valor de Ds, assim como o menor valor de GF na B11 resulta 

no menor valor de DS. A condutividade hidráulica é mais elevada na B21 em relação a 

B11. 
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Tabela 4.5. Comparação dos indicadores físicos do solo nas bacias e pré-bacias em cada tratamento. 

 

DMP DMG AGRE IEA DS DP PTc PTd Mi Ma GF Ksat Argila Silte Areia 

 ------------mm------------ % -----Mg m-3----- -------------m³ m-3------------- % mm h-1 -----%----- 

Tratamento com canal vegetado 
PB17 2,37 a 1,94 a 73,38 a 93,91 a 1,32 a 2,58 b 0,49 b 0,56 b 0,39 a 0,17 a 88,23 a 10,82 a 55,67 a 23 a 21,33 a 

B17 1,9   a 1,42 a 53,50 b 91,94 b 1,23 b 2,65 a 0,54 a 0,60 a 0,43 a 0,17 a 75,27 b 3,10  a 60,67 a 17 a 22,33 a 

Tratamento com canal vegetado 
PB24 1,97 a 1,55 a 56,62 a 91,75 a 1,25 a 2,67 a 0,53 a 0,58 a 0,40 a 0,18 a 92,81 a 3,40 a 35,83 a 20,17 a 44,00 a 

B24 2,02 a 1,44 a 54,34 a 90,64 a 1,34 a 2,65 a 0,49 b 0,58 a 0,40 a 0,19 a 89,06 b 7,21 a 36,25 a 16,25 b 47,50 a 

 

Tabela 4.6. Valores médios dos indicadores físicos do solo nas bacias B21 e 11, B18 e B19 

 

DMP DMG AGRE IEA DS DP PTc PTd Mi Ma GF Ksat Argila Silte Areia 

 ------------mm------------ % -----Mg m-3----- -------------m³ m-3------------- % mm h-1 -----%----- 

 Tratamento com Canais vegetados 
B21 2,31 a 1,79 a 71,50 a 92,89 a 1,22 a 2,56 a 0,53 a 0,61 a 0,44 a 0,17 a 86,22 a 6,0 a 40,00 a 26,50 a 41,67 a 

B11 1,62 a 0,98 a 42,89 a 87,61 a 1,38 a 2,65 a 0,48 b 0,58 a 0,44 a 0,14 a 72,06 b 3,04 a 39,17 a 19,17 b 33,50 a 

 Tratamento com Canais não vegetados 
B18 2,25 a 1,91 a 62,39 a 91,78 a 1,32 a 2,66 a 0,50 a 0,60 a 0,44 a 0,17 a 79,79 a 8,59 a 36,25 a 37,25 a 26,50 a 

B19 2,23 a 1,73 a 62,53 a 92,48 a 1,34 a 2,65 a 0,49 a 0,54 b 0,41 a 0,13 a 86,90 a 2,31 a 37,92 a 21,58 a 40,50 a 

 

Tabela 4.7. Teste de médias entre tratamentos 
 Trat* DMP DMG AGRE IEA DS DP PTc PTd Mi  Ma  GF Ksat Argila  Silte Areia 

 ------------mm------------ % -----Mg m-3----- -------------m³ m-3------------- % mm h-1 -----%----- 
Pré bacia - PB (17, 24) x Canal não vegetado - CNV (18 E 19) 

PB 2,01 b 1,43 a 53,92 b 91,29 a 1,28 a 2,65 a 0,52 a 0,59 a 0,44 a 0,18 a 82 a 5,16 a 48,5 a 16,6 a 34,9 a 

CNV 2,24 a 1,82 a 62,46 a 92,13 a 1,33 a 2,66 a 0,50 a 0,57 a 0,42 a 0,15 a 83 a 5,45 a 37,1 a 29,4 a 33,5 a 

Pré bacia - PB (17, 24) x Canal vegetado - CV (11 E 21) 

PB 2,17 a 1,74 a 65,00 a 92,83 a 1,29 a 2,63 a 0,51 a 0,57 a 0,40 a 0,17 a 90 a 7,11 a 45,7 a 21,6 a 32,7 a 

CV 1,97 a 1,38 a 57,20 a 90,25 a 1,30 a 2,61 a 0,50 a 0,60 a 0,44 a 0,16 a 79 b 4,52 a 39,6 a 22,8 a 37,6 a 

Bacias vegetadas 21 e 11 x Bacias não vegetadas 18 e 19 

Não vegetada 2,24 a 1,82 a 62,46 a 92,13 a 1,33 a 2,66 a 0,49 a 0,57 a 0,42 a 0,15 a 83 a 5,45 a 39,6 a 29,4 a 33,5 a 
Vegetada 1,96 a 1,39 a 57,19 a 90,25 a 1,30 a 2,61 a 0,50 a 0,60 a 0,44 a 0,16 a 79 a 4,52 a 37,1 a 22,8 a 37,6 a 
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Na tabela 4.8, as pré bacias PB17 e PB24 e bacias B18 e B19 tem similaridade, 

uma vez que recebem o fluxo de sedimentos diretamente da estrada, diferenciando o 

comprimento do canal de 5 m e 10 m, respectivamente. Assim somente no atributo físico 

AGRE apresentou diferença estatística significativa.  

As pré bacias PB17 e PB24 e bacias B11 e B21 possuem tratamentos diferentes 

quanto a chegada de fluxo de sedimentos diretamente da estrada, diferenciando o 

comprimento do canal de 5 m não vegetada e 10 m com canal vegetada, respectivamente. 

Assim, a retenção dos sedimentos nas B11 e B21 foi suficiente para alterar as composições 

de textura, apesar de não significativo. Porém, a diferença estatística significativo foi 

percebido no GF. 

As bacias B21 e B11 e bacias B18 e B19 possuem tratamentos diferentes 

quanto a chegada de fluxo de sedimentos diretamente da estrada, diferenciando no 

tratamento do canal vegetada e não vegetada, respectivamente. Assim, a retenção dos 

sedimentos nas B11 e B21 não foi suficiente para alterar significativamente os atributos 

físicos. 

Em relação a condutividade hidráulica do solo (K ), a figura 4.9 ilustra os 

valores médios da Ksat obtidos por meio do permeâmetro de Guelph o de bancada. A 

diferença observada está relacionada ao fluxo tridimensional no campo pelo Guelph, 

enquanto vertical (bidimensional) da bancada. Apesar da variabilidade não se verificou 

diferença estatística significativa entre as médias. 

 

 

Figura 4.9. Condutividade hidráulica com permeâmetro de bancada e Guelph.  
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Na Figura 4.10, os dados de condutividade hidráulica que varia com a adição 

de sedimentos da estrada estão contidos nos gráficos. Tanto o permeâmetro de Ghelph, 

quanto de bancada apresentaram diferenças, apesar de não significativo na condutividade 

hidráulica (KSAT). Como a finalidade das bacias de retenção é captar e infiltrar a água do 

escoamento da estrada, verificar como a chegada dos sedimentos junto com a água 

interefere diretamente na KSAT. 

 

 

Figura 4.10. Seis repetições com adição de 40 g de sedimentos no permeâmetro com 

equação da curva e coeficiente de determinação R2.  

 

Para isso, foi utilizado seis permeâtros que apresentaram valores iniciais da 
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KSAT variando conforme os dados de laboratório e de campo. 

O primeiro tratamento, com adição de 20 g em 200 ml de água e adicionados 

ao permeâmetro não apresentou diferenças na condutividade hidráulica. Possivelmente 

pela concentração por não preencher os poros da camada superficial de forma homogênea. 

Assim foi descartado. 

O segundo tratamento, iniciou com adição de 40 g de sedimentos em 200 ml de 

água e adicionados ao permeâmetro. Com a média a 1000 g de sedimentos adicionados se 

chegou a KSAT mínima. Desta forma não houve selamento completo dos permeâmetros. O 

coeficiente de determinação teve média de 0,88. 

Para a análise da microtomografia foram utilizadas dados das pré bacias 5, 7, 

12, 13. Identificar o comportamento da porosidade referente ao fluxo de água e sedimentos 

e a forma de depósito indicam a influência na diminuição da condutividade hidráulica até o 

selamento da pré bacia. 

Nas pré bacias foram estabelecidos os critério de retirada das amostras. A letra 

A significa a posição central da pré bacia. A letra B representa a parte intermediária da 

bacia e a letra C representa a borda da bacia onde ainda há deposito de sedimentos. Essas 

posições foram tomadas para averiguar as diferenças de depósito de sedimentos na 

posição. Quanto a estatística dos atributos físicos em geral, não houve diferenças tantas 

diferenças significativas. Entretanto fica a dúvida quanto a distribuição das porosidades em 

relação a profundidade e como é o comportamento do selamento, uma vez que não houve 

selamento completo no permeâmetro. Assim, foram escolhidos pontos aleatório das pré 

bacias para verificar esse comportamento. 

Em todas as análises é retirado o efeito de borda ou áreas que não apresentam 

continuidade, para não influenciar nos resultados. O tubo de PVC que contém o solo tem 

dimensões de 20 mm de diâmetro e 25 mm de altura. Os resultados da análise da 

microtomografia são informados considerado a base do tubo como inicial. 

Na Figura 4.11, o ponto para análise está a 12,075 mm da base e está 

posicionado em uma camada de selamento ou extratificação, uma vez que a cor mais 

escura tem menor porosidade. Neste ponto a porosidade total foi de 22,83% A 

continuidade de poros, expresso pela cor mais clara representa a subdivisão da camada de 

selamento para o início de outra. 
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Figura 4.11. Resultado da Pré Bacia 5, local C1, no ponto de cota 12,075mm. (Fonte: O 

autor, 2017) 

 

Na Figura 4.12, o ponto para análise está a 8,774 mm da base e está 

posicionado em uma camada de descontinuidade dos poros com uma cor mais clara e 

representa uma porosidade total de 39,66%. 

 

 

Figura 4.12. Resultado da Pré Bacia 5 no ponto de cota 8,774mm. (Fonte: O autor, 2017) 

 

Na Figura 4.13 é possível observar a descontinuidade da porosidade. Isso mostra 
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que as camadas de selamento vão acontecendo de acordo com intensidade da chuva, seja 

pela duração, seja pela frequência, que levam mais ou menos o fluxo de resíduos para 

dentro da pré bacia. 

 

 

Figura 4.13. Ponto C1 da Pré Bacia 5  

  

Na Figura 4.14, o ponto para análise está a 11,466 mm da base e está posicionado 

em uma camada de continuidade dos poros com uma cor mais clara e representa uma 

porosidade total de 62,061%. 

 

 

Figura 4.14. Resultado da Pré Bacia 7, local B3, no ponto de cota 11,466 mm  

  (fonte: autor, 2017) 
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Na Figura 4.15, o ponto para análise está a 0,625 mm da base e está 

posicionado em uma camada de selamento ou extratificação mais homogêneo, uma vez 

que a cor mais escura tem menor porosidade. Neste ponto a porosidade total foi de 

39,988%. A descontinuidade de poros e a heterogeneidade da deposição dos resíduos pode 

ser observada, comparado com a figura x-1. Isso expressa o comportamento descontinuo 

da porosidade total com a profundidade do solo. 

 

 

Figura 4.15. Resultado da Pré Bacia 7, local B3, no ponto de cota 0,625 mm. (Fonte: O 

autor, 2017) 

 

Na Figura 4.16 é possível observar, que apesar da descontinuidade da 

porosidade total e a variabilidade com a profundidade, os valores da porosidade total 

ficam, na média, acima de 50%. Considerando que todas as bacias tiveram a mesma 

intensidade de chuvas, isso indica que essa pré bacia tem uma tendência de comportamento 

a não selar rapidamente, mantendo o fluxo de infiltração por mais tempo. 

Na Figura 4.17, o ponto para análise está a 7,644 mm da base e está 

posicionado em uma camada de selamento ou extratificação mais homogêneo, uma vez 

que a cor mais escura tem maior porosidade. Neste ponto a porosidade total foi de 

16,469%. A descontinuidade de poros e a heterogeneidade da deposição dos resíduos pode 

ser observada, comparado com a figura x-1. Isso expressa que a altura da camada de 

selamento varia de acordo com o fluxo de resíduos. 
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Figura 4.16. Ponto B3 da Pré Bacia 7  

 

 

Figura 4.17. Resultado da Pré Bacia 12, local C3, no ponto de cota 7,644 mm. (Fonte: O 

autor, 2017) 

 

Na Figura 4.18, o ponto para análise está a 1,115 mm da base e está 

posicionado em uma camada de descontinuidade dos poros com uma cor mais clara e 

representa uma porosidade total de 30,302%.  

De forma equivalente, na Figura 4.19 é possível observar, que apesar da 

descontinuidade da porosidade total e a variabilidade com a profundidade, os valores da 

porosidade total ficam, na média, acima de 50%. Considerando que todas as bacias tiveram 

a mesma intensidade de chuvas, isso indica que essa pré bacia tem uma tendência de 
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comportamento a não selar rapidamente, mantendo o fluxo de infiltração por mais tempo. 

 

 

Figura 4.18. Resultado da Pré Bacia 12, local C3, no ponto de cota 1, 115 mm. (Fonte: O 

autor, 2017) 

 

 

Figura 4.19. Ponto C3 da Pré Bacia 12  

 

Na Figura 4.20, o ponto para análise está a 6,782 mm da base e está 

posicionado em uma camada de descontinuidade dos poros com uma cor mais clara e 

representa uma porosidade total de 52,163%. 
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Figura 4.20. Resultado da Pré Bacia 13, local P1 equivale ao A1, no ponto de cota 6,782 

mm. (Fonte: O autor, 2017) 

 

Na Figura 4.21, o ponto para análise está a 1,510 mm da base e está 

posicionado em uma camada mais homogêneo, mas não identifica como uma camada de 

selamento completo, apesar da cor mais escura e ter menor porosidade. Neste ponto a 

porosidade total foi de 32,437%. A descontinuidade de poros e a heterogeneidade da 

deposição dos resíduos pode ser observada. Isso expressa que o comportamento da pré 

bacia, mesmo equivalente, possuem variabilidade, em função de deposição sedimentos e 

heterogeneidade nas posições de análise. 

 

 

Figura 4.21. Resultado da Pré Bacia 13, local P1 equivale a A1, no ponto de cota 1,510 

mm. (Fonte: O autor, 2017) 
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4.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Essa estrada não pavimentada está numa posição encaixada em relação as áreas 

laterais. Isso promove um escoamento superificial ao longo da estrada, uma vez que vai 

funcionar como um canal. Esses canais formam erosões e trilhos de rodas nos locais de 

rodagem. Quando há acúmulo de água formado pela baixa declividade tanto transversal 

quanto longitudinal da estrada, percebe-se a formação de buracos ou “panelas” 

intensificados pela tensão das rodas dos veículos. Quando está no período de estiagem , 

percebe-se a formação de “poeirão”, perda de solo.  

Essa perda de solo está configurado na análise de textura inicial, uma vez que 

os sedimentos apresentaram baixas na argila e silte e alta na areia. Isso relaciona a perda 

dos resíduos finos no “poeirão” e muda a classe textural para franco argiloso. 

A determinação da capacidade de suporte (carga) é fundamental para assegurar 

a trafegabilidade dos veículos nessa estrada, assim como indicar o tratamento adequado. 

Desta forma o ISC apresentou valor de 38% com expansão abaixo de 2% e, conforme 

DNIT, pode ser utilizado como subleito ou seja, como está sendo utilizado para média 

trafegabilidade de veículos leves e baixa de veículos pesados. Os índices de Atterberg  

apresentaram resultados como solo pouco plástico e com média compressibilidade e ainda 

como silte orgânico. Isto representa que em períodos chuvosos a pouca absorção de água e 

alta liquidez, que torna a estrada escorregadia. Conforme conversa com moradores da 

região, a estrada ficava intransitável nos períodos chuvosos.  

Para a conservação da estrada foi proposto alteração da inclinação transversal 

da estrada para um lado (chapado), transferindo o escoamento superficial para este lado e 

ligando a uma bacia de retenção a cada 20 m, com o objetivo de retirar a água da estrada, 

uma vez que o acúmulo da água sobre a estrada é o principal agente degradador e causador 

de defeitos.  

Porém, a capacidade de infiltração das bacias de retenção é afetada em função 

da diminuição dos macroporos e microporos pela fluxo de sedimentos até o selamento da 

bacia. Então, propor outros tipos de tratamentos é válido para aumentar o tempo e 

capacidade de infiltração, diminuindo o custo de manutenção das bacias. 

Para tanto, com a análise estatística dos dados é possível constatar uma relação 

entre textura e porosidade em função do fluxo de sedimentos. Os tipos de tratamentos 

intensificaram essa relação, assim como a agregação do solo.  
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No tratamento de bacia com canal sem vegetação, relacionado como 

testemunha, apresentou selamento ou incapacidade de infiltração mais rapidamente que os 

outros tratamentos. Isso pode ser observado pela falta de restrição a chegada do fluxo de 

sedimentos. Como começa a acumular água serve como bebedouro de animais, que 

intensificam a compactação e consequentemente agregação do solo. 

No tratamento com canal vegetado por grama Batatais houve um desempenho 

melhor em relação a testemunha. O fluxo de sedimentos tem restrição com a grama que 

diminui a velocidade e acumula sedimentos mais pesados ao longo do canal e permite que 

os sedimentos dispersos na água cheguem a bacia. A comparação estatística entre esses 

tratamentos apresentou diferenças significativas. 

No tratamento com pré bacia e canal vegetado o desempenho foi ainda melhor 

com relação a testemunha e canal vegetado. A grama começa a restringir a passagem de 

sedimentos mais pesados e deposita ao longo do canal. Caso ainda passe pelo canal, que é 

possível em função da chuva torrencial típica da região, é acumulado na pré bacia. 

Funciona como um decantador. Somente quando houver transbordamento na pré bacia, a 

bacia recebe o fluxo de água com baixa concentração de resíduos. Isso pode ser verificado 

na análise estatística em que a condutividade, mesmo não tendo diferença estatística 

significativa, apresentou alto valor.  

No tratamento com canal não vegetado e pré bacia apresentou desempenho 

similar ao canal vegetado. Neste caso a pré bacia tem a capacidade de infiltração reduzida, 

uma vez que tem as mesmas características da testemunha e sela mais rapidamente. De 

forma sitamilar, somente quando houver extravasamento da pré bacia, a bacia recebe água. 

Porém as diferenças estatísticas significativas aconteceram nesse tratamento. A deposição 

de sedimentos diminui a profundidade útil da pré bacia e acontece o extravasamento com 

mais frequência que nos outros tipos. 

Para se conhecer a influência dos sedimentos nos atributos físicos das pré 

bacias e bacias, propôs se a utilização do Surfer para verificar o volume de sedimentos que 

chegam. A média encontrada foi de 1 m³, o que corresponde a 12,50 kg/m² da estrada. Esse 

valor é suficiente para alterar os índices físicos dos tratamentos analisados.  

A condutividade hidráulica é um atributo físico que merece um estudo mais 

aprofundado, uma vez que seu comportamento influencia diretamente no desempenho dos 

tratamentos apresentados. Desta forma foi verificado e comparado o comportamento em 

campo e em laboratório. Apesar da variabilidade em campo ser maior que em laboratório, 
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não apresentou diferença estatística significativa. Então foi proposto verificar a redução da 

condutividade hidráulica com a adição de sedimentos. Nos gráficos apresentados foi 

possível constatar a redução da condutividade hidráulica com a adição de 40 g de 

sedimentos que produziu um coeficiente de determinação em torno de 0,88, alto. Porém 

não houve um selamento completo ou a incapacidade de infiltração. 

Isso pode ser explicado através dos resultados da microtomografia que mostra 

que o processo de selamento não acontece somente na superfície, como realizado e 

proposto no módulo de Permeâtro de Carga Constante. São sucessivas camadas ou 

estratificações de selamento, que depende da intensidade, duração e frequência da chuva. 

O acúmulo dessas camadas vai consolidar o selamento total ou a incapacidade de 

infiltração da bacia. 

A microtomografia ainda registra a variação na profundidade da porosidade 

total. Isso demonstra que o depósito de sedimentos acontece de forma heterogênea tanto na 

pré bacia como na bacia e corroboram para o aparecimento das camadas de selamento.  

As bacias com tratamento no canal ou com pré bacia permanecem em atividade 

enquanto a testemunha em uma ano precisa de manutenção; 

Para os tipos de tratamento com grama no canal de ligação da estrada a bacia 

ou pré bacia é importante deixar uma altura de desnível de pelo menos 10 cm na entrada do 

canal e manter ou até aumentar a declividade acima de 4%. Isso impede que os sedimentos 

acumulem na entrada do canal e soterrem grama que acabam apodrecendo. O acúmulo de 

sedimento na entrada do canal restringe a passagem da água do escoamento e acumula na 

estrada assim como os sedimentos subsequentes gerados.  

Para as bacias testemunhas como selam mais rapidamente acabam servindo 

também como bebedouro e a frequência dos animais modificam a compactação da 

superfície a ser analisada. Esses foram os motivos de não poder realizar as análises em 

mais bacias e pré bacias como pretendido. 

Outro tipo de tratamento poderia ser proposto como uma vegetação dentro da 

bacia, que mantivesse o enraizamento como o vetiver. 

O custo para implantação desse projeto da estrada não pavimentada de 600 m, 

desde o projeto e levantamento topográfico, acerto e nivelamento da pista com 

motoniveladora e abertura dos canais e pré bacias e bacias ficou em R$ 24240,00 (vinte e 

quatro mil, duzentos e quarenta reais). Se dividirmos por 24 tratamentos seria R$1010,00 / 

tratamento. Para o custo de manutenção, a motoniveladora gasta 06 horas e a 
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retroescavadeira 01 horas por bacia e 0,5 hora. 

 

4.5 CONCLUSÃO 

 

Para verificar a trafegabilidade dos veículos na estrada não pavimentada com 

segurança é importante conhecer o CBR. Esse índice inidca se o subleito ou sub base da 

estrada é capaz de suportar a carga dos veículos e seu tratamento. 

Verificado os defeitos, o tipo de modificação da seção da estrada é importante. 

Neste caso, a pista chapada para um lado e abertura de canal para retirada da água da pista, 

cria se necessariamente uma pequena lombada para dividir o trecho em 20m. Por causa 

dessa lombada, apesar de pequena faz com que os usuários utilizem somente o centro da 

pista, ocasionando desgaste nessa região e formação de trilhos de roda novamente. 

Para os tipos de tratamentos, o melhor foi o canal vegetado com gramas 

Batatais de 5 m e pré bacia antes de chegar a bacia pois causa menor redução na infiltração 

de água em campo, uma vez que os sedimentos são restringidos pela grama e na pré bacia e 

somente por extravazamento vai chegar a bacia. Nes caso com chuvas de intensidade 

acima de 30 mm. Em segundo o tratamento com canal de 10 m vegetada com grama 

Batatais. O terceiro foi a pré bacia com canal não vegetado. A quarta o canal não vegetado, 

testemunha que selou primeiro. 

O programa Estrada apresentou eficácia no dimensionamento da bacia de 

acumulação de água de chuva. Somente não disponibiliza cálculo para pista chapada. 

O programa Surfer serve para determinar os volumes da pré bacia, em 

comparação com a Estação Total, por exemplo. A régua da Estação Total modifica a seção 

de coleta de dados da pré bacia. 

Pelas imagens da microtomografica foi possível constatar que o selamento da 

pré bacia acontece com camadas sucessivas de acumulação de sedimentos. Essas camadas 

não tem continuidade de poros e a sedimentação dos resíduos mais finos na superfície de 

cada camada vai reduzindo a capacidade de infiltração até o selamento. 
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5 INDICADORES FÍSICOS DA QUALIDADE DO SOLO EM BACIAS DE 

RETENÇÃO SOB LATOSSOLO VERMELHO 

 

RESUMO 

 

O estudo dos índices de qualidade física do solo é fundamental para se entender o 

comportamento de um solo sob o ponto de vista de seu uso. Em função do objetivo, os 

solos devem se apresentar com alguma densidade ou nível textural específico. Diante 

disso, este estudo teve por objetivo analisar os indicadores físicos associados às bacias de 

retenção de sedimentos em uma estrada não vicinal de um LATOSSOLO VERMELHO 

Acriférrico típico. Para tal, foram feitas análises consideradas clássicas de física dos solos. 

Dentre os parâmetros estudados, os que revelaram as maiores alterações foram a textura, a 

porosidade e a estabilidade de agregados. Diante da dinâmica de produção de finos, as 

bacias de retenção cumpriram bem sua função de retenção de material, bem como de 

captação de água que não foi infiltrada pela estrada. 

 

Palavras-chave: captação de água; finos; selamento; erosão 

 

SOIL PHYSICAL QUALITY INDICATORS IN RETENTION BASINS UNDER 

OXISOL 

 

ABSTRACT 

 

Study of soil physical quality indexes is fundamental to understand the soil behavior from 

the use point of view. Considering the objective of work or study, soils should be presented 

with some density or specific textural level. The aim of this study was to analyze the 

physical indicators associated with sediment in basins of retention on a non-vicinal road of 

Typic Acrustox (clay, kaolinitic, thermic Typic Acrustox) or a Rhodic Ferralsol (Latossolo 

Vermelho Acriférrico Típico de textura argila in Brazilian Classification System). For this, 

classical soil physics analyzes were performed. Among the parameters, the ones that 

revealed the greatest changes were the texture, the porosity and the stability of aggregates. 

Confronting the dynamics of fine production, the retention basins have fulfilled their 

function of material retention, as well as the abstraction of water that has not been 

infiltrated by the road 

 

Keywords: water captation, fines, soil sealing, erosion 
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5.1 INTRODUÇÃO 

 

O conceito “solos” é amplo e dependente do interesse de uso deste recurso, que 

na sua forma natural, apresenta uma grande gama de possibilidades de utilização. Para a 

pedologia, especificamente, é utilizada a seguinte definição: solos são corpos naturais, 

dinâmicos, constituídos de três partes (sólida, líquida e gasosa), tridimensionais e 

independentes constituídos de materiais minerais e orgânicos, organizados em horizontes 

com profundidade variáveis resultantes da ação de fatores de formação, com destaque para 

a ação biológica e climática sobre um determinado material de origem e numa determinada 

condição de relevo e através do tempo (Santos et al., 2005; Resende et al., 2007). As 

partículas da fase sólida variam em tamanho, forma e composição química e a sua 

combinação nas várias configurações possíveis forma a chamada matriz do solo.  

Um solo é considerado fisicamente ideal para o crescimento de plantas quando 

apresenta boa retenção de água, bom arejamento, bom suprimento de calor e pouca 

resistência ao crescimento radicular. Paralelamente a isso, incluem-se, boa estabilidade dos 

agregados e boa infiltração de água no solo (Reinert; Reichert, 2006). Entretanto, algumas 

práticas de manejo do solo e das culturas provocam alterações nas propriedades físicas do 

solo, as quais podem ser permanentes ou temporárias. Considera-se que avaliar a qualidade 

física do solo é fundamental na manutenção e/ou sustentabilidade dos sistemas de 

produção agrícola. Nesse sentido, os impactos do uso e manejo na qualidade física do solo 

têm sido quantificados, utilizando-se diferentes propriedades físicas do solo, tais como: 

compactação do solo (Müller et al, 2001), densidade (Alves et al., 2007) e resistência do 

solo à penetração (Blainsk, 2008). 

Müller, et al (2001), realizaram trabalho em Botucatu – SP, com objetivo de 

verificar o efeito das espécies de plantas de adubação verde de inverno (ervilhaca, nabo 

forrageiro, tremoço branco, aveia preta e aveia branca) em quatro perfis de solo, com 

crescentes níveis de compactação em sub-superfície. Verificaram que o aumento da 

compactação do solo e o comprimento e a matéria seca das raízes aumentaram acima da 

camada compactada e diminuíram abaixo dela, concentrando o sistema radicular das 

plantas próximo à superfície e concluíram que o nabo forrageiro e a aveia preta 

apresentaram-se como bons materiais, para melhorar as características de solos com 

compactação subsuperficial, mostrando vigor no crescimento de raízes dentro e abaixo da 
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camada compactada do solo, devendo-se, entretanto, validar estes resultados no campo, em 

condições diferentes de clima e solo.  

Alves et al. (2007) avaliaram a recuperação das propriedades de um Latossolo 

Vermelho distrófico, de onde foi retirado material usado na terraplanagem e nas fundações 

da usina hidrelétrica de Ilha Solteira-SP, utilizando-se como indicadores de qualidade 

física a densidade do solo e a taxa de infiltração de água. O delineamento experimental foi 

em blocos casualizados, com cinco repetições e cinco tratamentos e a densidade do solo foi 

avaliada antes e 356 dias após a implantação dos tratamentos. Concluíram que ocorrem 

melhorias na qualidade do solo, quando efetuado o seu preparo com a adição de lodo de 

esgoto e adubos verdes, e que a densidade do solo e a infiltração de água foram bons 

indicadores na avaliação dessas melhorias. Blainski et al. (2008), realizaram trabalho no 

município de Paranavaí, região noroeste do Estado do Paraná, com objetivo de quantificar 

a curva de resistência do solo à penetração (CRS) em um Latossolo Vermelho distrófico 

sob diferentes sistemas de uso e manejo do solo e utilizá-la na descrição da degradação 

física do solo. Foram selecionadas quatro áreas sob diferentes modalidades de uso e 

manejo do solo: floresta estacional semidecidual; solo sob pastagem com Brachiaria; solo 

sob pomar de laranja; solo sob culturas anuais de milho, sorgo e aveia. Evidenciaram que a 

utilização de pastagens em sistema planejado de rotação com agricultura (integração 

lavoura-pecuária) pode constituir uma alternativa tecnicamente viável para o 

restabelecimento parcial da qualidade física do solo. Confirmaram, ainda, que, em solos 

compactados, o controle da qualidade física é dependente da disponibilidade hídrica e que 

a redução da resistência à penetração (RP), por métodos que incrementem a porosidade via 

redução da densidade, é uma alternativa para manter a RP em níveis não-impeditivos às 

plantas. Portanto, a qualidade física do solo pode ser avaliada por alguns indicadores 

físicos do solo como densidade, porosidade, resistência do solo à penetração e conteúdo de 

água. A importância de se compreender o comportamento físico do solo está associada ao 

seu uso e manejo apropriado, o que inclui, preparo e conservação de solo e água. Nesse 

sentido, objetivou-se, neste estudo, determinar os indicadores físicos da qualidade do solo 

em bacias de retenção sob Latossolo Vermelho Acriférrico típico. 

O fluxo de mercadorias e serviços na zona rural pelas estradas não 

pavimentadas ou vicinais de terra, conforme Carvalho (1992), relaciona o desenvolvimento 

das regiões e áreas adjacentes de um município ou Estado. Estas têm maior 

representatividade em relação as outras modalidades de transporte e grande parte da 
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produção agrícola e industrial são inicialmente transportados, principalmente, neste tipo de 

estrada. Segundo Griebeler (2001) a existência de estradas não pavimentadas em condições 

favoráveis para utilização sob as mais variadas condições climáticas é importante para a 

infraestrutura de transporte e desenvolvimento do País. 

 

5.2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

5.2.1 Área de estudo  

 

A área de estudo (Figura 5.1) está localizada em uma propriedade particular, 

adjacente à estrada não pavimentada Copaíba com a GO-462, a cerca de 3,5 km da Escola 

de Agronomia da Universidade Federal de Goiás, Goiânia. O solo é classificado como 

LATOSSOLO VERMELHO Acriférrico típico sobre relevo suave ondulado, a uma 

altitude de 771,0 m. O clima da região se enquadra como Aw, segundo a classificação 

proposta por Köppen. A temperatura média máxima anual é de 30,4 °C, e mínima de 15,2 

ºC, A umidade relativa média anual é de 78,2% e o total médio de precipitação 

pluviométrica é de 1.481 mm (Evangelista et al., 2016). A vegetação predominante na área 

estudada é pastagem, formada principalmente pela forrageira Brachiaria decubens cv. 

Basilisk ocupada por animais de grande porte para pecuária leiteira. A estrada não 

pavimentada possui intenso tráfego diário de automóveis mais leves, e alguns veículos 

médios e pesados. 
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Figura 5.1. Localização da área de estudo – Bacias de retenção adjacentes à estrada não 

pavimentada Copaíba com a GO-462 

 

5.2.2 Bacias de retenção e tratamentos  

 

Para a realização desse estudo foram construídas 24 bacias de retenção de 

acordo com o levantamento topográfico disponibilizado em anexo. Em seguida, foram 

selecionadas apenas 6 bacias de retenção, em diferentes arranjos ou tratamentos, para 

determinar os indicadores físicos da qualidade do solo (Tabela 5.1). 

 

Tabela 5.1. Tratamentos analisados nas seis bacias de retenção selecionadas 

Bacia N.º Tratamentos Local da Análise Código da Análise 

11 canal vegetado bacia B11cv (B.C.V) 

21 canal vegetado bacia B21cv (B.C.V) 

18 canal sem vegetação  bacia B18csv (B.S.V) 

19 canal sem vegetação bacia B19csv (B.S.V) 

17 pré-bacia e canal vegetado 
bacia B17pbcv (B.S.V + PBCV 

pré-bacia PB17pbcv 

24 pré-bacia e canal vegetado 
bacia B24pbcv 

pré-bacia PB24pbcv 
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O trecho de estrada ligado às 24 bacias de retenção possui comprimento de 480,9 

m e largura média igual a 4,8 m. A distância entre as bacias de retenção foi de 20 m (Figura 2). 

Foi implantado um obstáculo na pista (meia lombada) responsável por direcionar o sedimento 

gerado até o canal que liga a estrada à bacia. O comprimento do canal foi de 10 m para canal 

vegetado e não vegetado nas bacias sem pré-bacia. Porém, o comprimento do canal foi de 5 m 

para as bacias com pré-bacia e canal vegetado. A largura do canal foi de 0,80 m.  O canal foi 

vegetado com grama batatais (Paspalum notatum). 

 

5.2.3 Coleta e preparo das amostras 

 

O esquema de coleta de solo dentro das bacias e pré-bacias de retenção, com e 

sem canal vegetado foi ilustrado na Figura 5.2, para a bacia número 18. O perfil de coleta 

de solo foi dividido em três partes ou posições: 1 - fundo da bacia; 2 - saída do canal e 3 - 

meio da bacia. Em cada uma dessas posições foram coletadas 3 amostras indeformadas, ou 

seja, 3 repetições, na profundidade 0-5 cm. É importante ressaltar a originalidade do 

método de coleta das amostras, como alternativa para analisar o comportamento da 

retenção de água e sedimentos em todo corpo da bacia. Visivelmente, o fundo da bacia é a 

parte que mais acumulou os sedimentos trazidos da estrada não pavimentada.  As coletas 

de solo foram realizadas entre os meses de janeiro a abril, durante época chuvosa, no ano 

de 2017. 

 

 

Figura 5.2. Esquema do perfil de coleta de solo – amostragem indeformada 

 

As amostras indeformadas foram retiradas através de anéis volumétricos, 

totalizando nove anéis para cada tratamento. Os anéis foram abertos cuidadosamente sobre 
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uma bandeja e foi feito o acerto do volume do solo no seu interior. Em seguida colocou-se 

um pano e uma liga para fechar a extremidade dos anéis que foram pesados e levados para 

uma bandeja, adicionando-se água aos poucos, para dar início ao processo de saturação do 

solo. Após 24 horas foi verificado se as amostras indeformadas saturaram, caso contrário, 

colocava-se mais água na bandeja. Os anéis foram pesados em três condições diferentes: 

antes da saturação do solo para se obter a massa úmida, após a saturação para conhecer a 

massa do solo saturado e após a secagem em estufa a 105 ºC por 24 horas para saber a 

massa seca e determinar a umidade do solo em cada anel. 

Também foi realizada amostragem deformada por meio da coleta de três 

monólitos com dimensões (±10x10x15cm), sendo um monólito para cada posição do perfil 

de coleta de solo (Figura 2). Cada monólito tinha aproximadamente 2 kg de solo. No 

Laboratório de Física do Solo da UFG, os monólitos foram suavemente fragmentados para 

auxiliar a secagem ao ar (TFSA). Após um período de 24 horas, parte do solo dos 

monólitos foi passado em um conjunto de peneiras (8, 4, e 2 mm). Foram medidos 

exatamente 100 g de solo de cada monólito para determinar o teor de umidade do solo (%), 

assim como nos anéis volumétricos. 

 

5.2.4 Parâmetros Físicos (Indicadores físicos de qualidade do solo)  

 

Os parâmetros físicos analisados foram: 1 Bacias; DMP: diâmetro médio 

ponderado, DMG: diâmetro médio geométrico, AGRE: agregados maiores 2mm,; IEA: 

índice de estabilidade de agregados, Ds: densidade do solo,  DP: densidade de partículas, 

PTc: porosidade total calculada, PTd: porosidade total determinada,  Mi: microporosidade, 

Ma: macroporosidade, GF: grau de floculação, KSAT: condutividade hidráulica saturada. 

Foram feitas as seguintes determinações físicas: textura, densidade de 

partículas, densidade do solo, porosidade total, retenção de água na capacidade de campo e 

no ponto de murcha permanente, realizadas segundo método descrito em Embrapa (1997). 

A massa saturada do solo das amostras indeformadas foi usada para calcular a umidade de 

saturação (Equação 1), que pode ser interpretada como a porosidade determinada.  

  

𝑈𝑠𝑎𝑡 = (
(𝑃𝑠𝑎𝑡−𝑃𝑠)−𝑃𝑎

𝑉𝑡
) × 100        (1) 

 

Em que,  
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 Usat – umidade de saturação, cm3 cm-3 

 Psat – massa saturada, g 

 Ps – massa seca, g 

 Pa – massa do anel + massa da liga + massa do pano, g 

 Vt – volume total, cm3 

 

A resistência à penetração foi determinada por meio de um penetrômetro de 

impacto, conforme Stolf (1991). Na estabilidade de agregados utilizou-se o método 

descrito por Yoder (1936). Para o diâmetro médio ponderado (DMP) e do diâmetro médio 

geométrico (DMG) foi estimado a partir do estudo de Lier & Albuquerque (1997). 

 

5.2.5 Análise Estatística 

 

Os efeitos dos tratamentos (vegetação no canal e uso da pré-bacia) sobre as 

propriedades físicas do solo foram testados por meio de análise de variância (ANOVA). 

Analisou-se o efeito dos tratamentos nas suas propriedades físicas independentemente da 

posição da amostragem. Quando as variáveis foram estatisticamente diferentes, as médias 

foram comparadas pelo teste de Tukey a 5 % (ZIMMERMANN, 2004). 

 

5.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Os Latossolos apresentam horizonte diagnostico Bw com aumento de argila de 

A para B. Sendo ainda que a relação silte/argila deve ser inferior a 0,7 nos solos de textura 

média e inferior a 0,6 em argilosos (SiBCS, 2013). Observou-se neste trabalho 6,52, o que 

evidencia mudanças abrupta no material, e com deposição areia advinda dos pontos 

superiores do relevo (Figura 3). Os valores obtidos nos ensaios dos indicadores de 

qualidade física do solo (IQ*) corroboram com a análise textural (Figura 3) como pode ser 

observado na Tabela 5.2. 
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Tabela 5.2. Principais indicadores físicos estudados 

IQ* B.C.V B.S.V B.S.V + PBCV PAST 

DMP (mm) 1,81 ± 0,14 2,24 ± 0,11 2,01 ± 0,25 4,51 ± 0,17 

DMG (mm) 1,19 ± 0,15 1,82 ± 0,22 1,43 ± 0,31 3,52 ± 0,23 

AGRE (mm) 50,2 ± 5,22 62,46 ± 3,89 53,92 ± 10,85 70,01 ± 6,65 

IEA (%) 88,81 ± 1,04 92,13 ± 0,45 91,29 ± 1,55 92,82 ± 1,01 

DS (g cm-³) 1,34 ± 0,04 1,33 ± 0,02 1,28 ± 0,09 1,21 ± 0,06 

DP (g cm-³) 2,63 ± 0,03 2,66 ± 0,02 2,65 ± 0,05 2,65 ± 0,03 

PTd (cm³cm-³) 0,59 ± 0,02 0,57 ± 0,01 0,59 ± 0,03 0,47 ± 0,43 

MIC (cm³cm-³) 0,46 ± 0,02 0,42 ± 0,01 0,42 ± 0,04 0,12 ± 0,12 

MAC (cm³cm-³) 0,13 ± 0,01 0,15 ± 0,01 0,18 ± 0,04 0,35 ± 0,31 

G.F (%) 76,68 ± 2,58 83,35 ± 2,4 82,17 ± 7,95 85,32 ± 2,47 

KSAT (mmh-1) 27,67 ± 8,7 54,49 ± 18,87 51,59 ± 14,96 158,9 ± 44,4 
 Bacias: BCV – Bacia com Canal Vegetado; BSV – Bacia com canal Sem Vegetação; BSV+PBCV – Bacia 

com canal Sem Vegetação com Pré Bacia com Canal Vegetado; PAST – Pastagem (área adjacente); DMP: 

diâmetro médio ponderado, DMG: diâmetro médio geométrico, AGRE: percentual de agregados maiores 

2mm,; IEA: índice de estabilidade de agregados, Ds: densidade do solo,  DP: densidade de partículas, PTd: 

porosidade total determinada,  Mi: microporosidade, Ma: macroporosidade, GF: grau de floculação, KSAT: 

condutividade hidráulica saturada. 

 

Para a análise comparativa, utilizou se os indicadores físicos estudados com 

retirada do solo ao lado das bacias que compreende área de pastagem (PAST). 

A produção de sedimentos tem um grande potencial para uso em estudos da 

degradação e manejo dos recursos naturais, pois permitem estimar os impactos causados 

pela atividade agrícola (ROFFE, 2012). Nota-se na Tabela 5.2 que os valores de DS foram 

superiores a área de pastagem (PAST) indicando a deposição de sedimentos, o que 

corrobora com a relação silte/argila (Figura 5.3).  

 

 

Figura 5.3. Relação textural do fundo dos canais não vegetados 
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Os valores observados neste trabalho apresentam valores que corroboram com 

o trabalho de Rodrigues et al. (2013), sobre a análise da produção de sedimentos em 

microbacias hidrográficas, ratificando os resultados apresentados na Tabela 5.2, sobretudo 

com deposição de areia (Figura 5.3). A geração de sedimentos está diretamente relacionada 

as características físicas como grau de floculação (GF), macroporosidade (MAC) e 

condutividade hidráulica em meio saturado (KSAT), pois quanto maior a MAC e KSAT 

tende a ser menor o escoamento superficial.  

A construção das bacias de retenção proporcionou o incremento de infiltração 

como pode ser na PTd que houve aumento de 20% em relação a PAST (Tabela 5.2).  

Os dados de distribuição de chuva acumulada do INMET no mês de janeiro de 

2016 registraram índices muito próximos aos de 2017, porém, este último com chuvas 

mais torrenciais, que contribui para aumento do escoamento superficial. Em se tratando de 

uma zona urbana parcial a totalmente impermeabilizada, a taxa de infiltração diminui pelo 

aumento da densidade de partículas, o que acarreta acentuado escoamento superficial, e por 

consequência, maiores deposições de partículas nas bacias de retenção. Resultados como 

este são clássicos na literatura, e foram confirmados por trabalhos como os de Nunes, Fiori 

e Firpo (2011) e Hamza e Anderson (2005). 

A impermeabilização da estrada, nas condições deste estudo, contribuiu para o 

transporte de material arenoso (finos) no fundo das bacias de retenção (Figura 5.4), com 

alterações encontradas nos valores de DMP e DMG, evidenciando que estas bacias são 

fundamentais para a diminuição de processos erosivos. À medida que os finos se 

depositam, fica evidente a variabilidade de cada tipo de bacia, correspondendo a bacia com 

vegetação apresentando menor valor, como pode ser analisado na Figura 5.4. 

 

 

Figura 5.4. Diâmetro médio ponderado (DMP) e Diâmetro médio geométrico (DMG) de 

agregados nas Bacias de retenção. 

 

Estabelecendo-se uma comparação entre os resultados encontrados à campo 
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(Figura 5.4), nota se que existe uma forte evidência de um princípio de compactação na 

área da bacia com vegetação. Sá e Santos Júnior (2005) conceituam a compactação como 

um processo pelo qual as partículas do solo e agregados são rearranjadas, tendo estes 

últimos sua forma e tamanho alterados. 

Os solos dos tratamentos apresentaram diferenças significativas (B.S.V em 

relação B.C.V e B.C.V+PB) quanto ao diâmetro médio ponderado (DMP) e o diâmetro 

médio geométrico (DMG) nos tratamentos avaliados. Para  Lal & Shukla (2004), o DMP 

de agregados estáveis em água com valor superior a 0,5 mm é indicador de que o solo 

resiste bem ao esboroamento e à dispersão e, portanto, tem menor tendência à degradação 

por erosão hídrica e quando avaliado juntamente com índice de estabilidade de agregados 

(IEA) que é um indicador de resistência associado a erodibilidade (Figura 5.5) observa-se o 

efeito da pré-bacia e vegetação.  

 

 

Figura 5.5. Percentual de agregado maiores que 2 mm (>2 mm) e índice de estabilidade de 

agregado em Bacias de retenção. 

 

O alto IEA, observado na Figura 5.5, agregados estáveis tiveram porcentagem 

acima 90% nas amostras dos tratamentos analisados BCV e BCV+PB e apresentaram 

diferenças estatísticas significativa. Esse comportamento pode ser mais bem explicado pelo 

teor de matéria orgânica, sendo mais evidente na camada superficial. Resultado semelhante 

foi encontrado por Aratani et al. (2009), avaliando propriedades relacionadas à qualidade 

física de um Latossolo vermelho, submetido a sistemas de uso e manejo, que proporcionam 

a redução dos índices de agregação, comprovada pela perda de estabilidade dos agregados 

por causa do uso agrícola, em relação à mata nativa. Os sistemas sob cultivo, por 

revolverem o solo, destroem os agregados e favorecem a oxidação da matéria orgânica, 

causando redução do teor desse agente cimentante. Além da ausência de revolvimento e do 

maior teor de matéria orgânica do solo sob mata, o maior grau de floculação das argilas na 

mata comparado aos outros sistemas favoreceu à maior agregação das partículas do solo, 

que, segundo Ferreira (2010), é uma condição necessária para estabilização do agregado.  
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Tisdall & Oades (1982), nessa análise de contexto da matéria orgânica, seja 

pela área de pastagem, seja pelos animais que visitam diariamente as bacias e pré bacias, 

tem efeito na estabilização dos agregados de maior tamanho, cujo acúmulo de água em 

função do selamento, que acontece primeiro em relação aos outros.  

Assim, a predominância de solos de textura superficial argilosa, implica, dessa 

forma, em alta estabilidade de agregados, porosidade total composta predominantemente 

por microporos e alta capacidade de retenção de água, o que os tornam menos suscetíveis à 

degradação física, aumentado, assim, a sua qualidade física (PREVEDELLO & 

ARMINDO, 2015; REINERT & REICHERT, 2006).  

As alterações na estabilidade de agregados é uma das maiores evidências da 

eficiência das bacias de retenção. O material se tornou mais fino a medida que se 

aprofundou na bacia, e isso pode ser relevante pelo fato da bacia acumular areia fina, 

advinda de pontos mais elevados do relevo. 

Em áreas com diferentes condições como sistema de plantio direto (1,05 g cm-³), 

plantio convencional (1,16 g cm-³), foram observados por Ralisch et al. (2008). A 

densidade pode alcançar até 1,25 que é considerado elevado (REICHARDT & TIMM, 

2004), na base das bacias de retenção foram encontradas uma média de 1,30 (Figura 5.6).  

Em resposta à esta alteração de densidade, os resultados da pastagem é de 1,21. Este 

aumento da densidade se deve a grande quantidade de material depositado nos primeiros 

15 mm da superfície do fundo da bacia. Esta mesma dinâmica de deposição que acontece 

em estradas vicinais é também observada em áreas de reservatórios de hidroelétricas 

(CABRAL, 2005) e na paisagem natural (COSTA et al., 2015). Essa afirmação pode ser 

categoricamente aceita pelo fator dos índices de densidade se apresentarem muito superior 

que o esperado para Latossolos (SiBCS, 2013). 

 

 

Figura 5.6. Densidade do solo (DS) e densidade de partícula (DP) agregado em Bacias de 

retenção. 
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Na Figura 5.7, os poros totais do solo constituem-se pelos macros e microporos, de 

forma que o aumento de um reduzirá a porcentagem do outro. Pignataro Netto et al. (2009) 

não observaram diferenças nos valores de porosidade total quanto à profundidade, 

entretanto os valores mais baixos se referem à área de pastagem na região do Cerrado, 

possivelmente devido à decomposição das raízes dos vegetais. Matias et al. (2009) 

estudando diferentes formas de uso de um Latossolo Vermelho mencionaram que a 

porosidade total teve pouca influência das modificações causadas pelo preparo do solo, 

tanto em profundidade como entre os diferentes usos, embora, a mata nativa apresentasse 

maior porosidade em todas as camadas do solo. Melloni et al. (2008) também encontraram 

maior porosidade na vegetação nativa, enquanto a pastagem favoreceu a exposição do solo 

a processos degradativos devido aos problemas de compactação. O fato de a vegetação 

natural apresentar melhores condições físicas é explicado pelos autores como uma 

consequência por ser conservado e protegido de ações antrópicas. Porém, apesar de região 

de pastagem, os tratamentos apresentaram diferenças estatísticas significativas na PTc e 

PTd. Em relação à Mi não houve diferença estatística significativa entre os tratamentos. 

Entretanto, os valores encontrados da Ma apresentaram diferenças estatísticas 

significativas.  Então, a quantidade de sedimentos que chegam tanto nas bacias quanto nas 

pré bacias são influenciados pelos tratamentos.  

 

 

Figura 5.7. Porosidade do solo em diferentes tipos de bacia de retenção: Volume total de 

poros (VTP); Microporosidade (MIC) e Macroporosidade do solo em Bacias de 

retenção.  

 

Na Figura 5.8, o grau de floculação das argilas não diferiu significativamente entre 

os sistemas de tratamentos avaliados. Os valores indicaram um grau de dispersão elevado. 

Muita da argila do solo é facilmente mobilizada quando em contato com água, resultando 

como consequência obstrução dos poros com redução na permeabilidade à água e ao ar. 

Resultados similares foram obtidos por Mota (2010), em um Cambissolo na Chapada do 
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Apodi, o qual associou a diminuição da condutividade hidráulica do solo saturado à 

elevada quantidade de argila dispersa em água. Os resultados obtidos evidenciam o efeito 

da vegetação sobre as propriedades físico-hidrica do solo como se observa nas figuras (5, 6 

e 7), entretanto há valores que difere da literatura (PIGNATARO NETTO et al., 2009; 

COSTA et al., 2015). Os valores que diferem são os extremos que podem ser explicados 

pela natureza peculiar deste trabalho, visto que a alteração na estrutura observada nas 

bacias ocorreu devido ao carreamento e acumulação e um ponto especifico.  

 

 

Figura 5.8. Grau de floculação em diferentes tipos de bacia de retenção.  

 

Na Figura 5.9, indica que o fluxo de sedimentos que chegam nas bacias e pré bacias 

são suficientes para alterar o comportamento dos atributos físicos que estão diretamente 

relacionados a dinâmica de infiltração tanto da pré bacia como bacia. A constatação da 

diminuição da condutividade hidráulica é o principal fator que corrobora para essa 

dinâmica quando comparado com a área de pastagem adjacente com 159,8 mm h-1.  

Assim, não houve diferença estatística significativa.  

 

 

Figura 5.9. Condutividade hidráulica do solo em meio saturado em diferentes tipos de 

bacia de retenção.  
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Ademais, o papel das bacias de retenção é oferecer condições para o controle 

da perda de material e para captação de água que não pôde ser infiltrada pela baixa 

capacidade de infiltração da estrada. À medida que os finos são depositados, ocorre 

selamento no fundo da bacia, o que dificulta a taxa de infiltração, e por consequência, o 

nível da umidade é maior.  Para uma melhor compreensão da dinâmica solo-água 

observada a partir dos indicadores de qualidade física do solo tem se o dendrograma de 

dissimilaridade na Figura 5.10. O uso desta ferramenta ainda não é comum, mas já vem 

sendo utilizado na literatura por diversos autores como Melloni et al. (2008), em avaliação 

da qualidade de solos sob diferentes coberturas florestais, Jakelaitis et al. (2008), em 

analise da qualidade da camada superficial de solo sob mata, pastagens e áreas cultivadas,  

Freitas et al. (2016),  com  carbono no solo, acúmulo e qualidade da  serapilheira em 

sistemas de produção familiar  e Guimarães et al. (2017), analisando a biomassa e 

atividade microbiana do solo em diferentes sistemas de cultivo do cafeeiro.  

 

 

Figura 5.10. Dendrograma de dissimilaridade de indicadores de do solo em diferentes 

tipos de bacia de retenção em estrada não pavimentada Condutividade 

hidráulica em meio saturado (Ksat); agregados maiores que 2 mm (Agreg > 

mm); Volume total de poros (VTP); Microporosidade (MIC); Índice de 

estabilidade de agregados (IEA); Grau de floculação (G.F); Densidade de 

partícula (DP); Diametro médio geométrico de agregados (D.M.G); Densidade 

do solo (DS); Diâmetro médio ponderado de agregados (D.M.P) e 

Macroporosidade (MAC) .   

 

Observa as proximidades das relações entre VTP e MIC, IEA e GF (Figura 

5.10). Além disso, há forte relação entre DMG, DS, DMP e DP. Estas relações podem ser 

explicadas pelo adensamento oriundo do carreamento de partículas juntamente com a 

matéria orgânica (TISDALL & OADES, 1982). Ao separar em grupos ao um terço da 
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distância euclidiana como Freitas et al (2016), verifica-se três grupos distintos de 

indicadores de qualidade do solo.   

Assim a partir da relação textura e a estabilidade dos agregados observa-se 

interações que podem ser nas alterações na paisagem e no solo das estradas e os depósitos 

de sedimentos nas bacias. As bacias de retenção de sedimentos, mesmo sem a presença de 

vegetação, receberam quantidades de finos, que induz inferir que foram eficientes em 

diminuir os processos erosivos em estradas não vicinais.  Desta maneira, as bacias de 

retenção não vegetadas apresentaram eficientes na captação de água de chuva. Mesmo com 

o incremento da qualidade do solo em função da vegetação ou a presença de pré-bacia 

estas são diferentes da condição inicial com pastagem possivelmente em função do 

acréscimos de finos no sistema (Figura 5.11) 

 

Figura 5.11. Dendrograma de dissimilaridade de diferentes tipos de bacia retenção em 

uma estrada não pavimentada. Área de pastagem (PAST), bacias de retenção 

com canal vegetado (B.C.V), com canal sem vegetação (B.S.V) e com canal 

vegetado + pré bacia de retenção (B.S.V +PBCV). 

 

5.4 CONCLUSÕES 

 

A relação textural apresentou-se como um forte indicador de alterações na 

paisagem e da estabilidade de solo nas estradas e depósitos de sedimentos nas bacias. 

As bacias de retenção de sedimentos, mesmo sem a presença de vegetação, 

aparentemente receberam grandes quantidades de finos, o que induz a acreditar que foram 

eficientes em diminuir os processos erosivos em estradas não vicinais.  

As bacias de retenção não vegetadas se apresentaram eficientes na captação de 
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água de chuva. 

A capacidade de infiltração das bacias de retenção é afetada em função da 

diminuição dos macroporos e microporos pela fluxo de sedimentos até o selamento da 

bacia. 
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