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ABSTRACT – Most of Brazilian agricultural production is transposed through the unpaved roads. 
However, intense rainfall, incorrect design of drainage systems and poor maintenance cause 
intensification of erosive processes, which compromise the integrity of the roads and the nearby 
environments due to the soil losses causes by surface runoff. In this context, the aim of this work 
was to develop a proposal for adequacy of an unpaved road located on the campus of the Federal 
University of Viçosa, MG, Brazil. We performed a topographic measurement of a road’s stretch with 
length of 400 m. We also verify the sites nearby the road that could be used to direct the runoff of 
water on the road to decrease its velocity aiming the soil particles detachment reduction. We used 
the software Estradas 2.0 for planning the adequacies on the unpaved road, it allow to obtain: soil 
losses (PS), runoff volume, maximum runoff, and design of water accumulation basins. The unpaved 
road was divided into five sections, considering that the values of PS caused by characteristics of the 
area had to be less than tolerable PS. To attend those necessities, we recommend constructions of 
three accumulation basins, three points for direct the runoff to the vegetation area, revegetation of 
road’s talus, bulging the road in certain stretches and constructions of break springs. The section 
with higher slope presented the greatest PS with 6.6 g, being the tolerable PS 7.8 g. The highest 
runoff volume was obtained in the longest stretch of the unpaved road, with 18.8 m3. The results 
emphasize the importance of the adequacy of unpaved roads for erosion processes control. 

Palavras-Chave – transporte de sedimentos, estradas vacinais, conservação do solo. 

1 - INTRODUÇÃO 

As estradas não pavimentadas ocupam grandes extensões no Brasil e são essenciais ao 

desenvolvimento social de uma região, por permitirem o acesso a trabalho, saúde e educação de 

um grande número de pessoas, sendo ainda responsáveis pelo transporte de boa parte dos 

alimentos do produtor ao consumidor, essencial ao fator econômico do país, conforme discutido 

por Cunha et al. (2012) e Oliveira et al. (2009).  
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No entanto, de acordo com Oliveira et al. (2009) as chuvas intensas observadas no Brasil 

associada a gestão inadequada das estradas, induz as estradas não pavimentadas a um estado de 

degradação. Para Griebeler et al. (2005) os processos erosivos nos leitos das estradas e áreas 

marginais são as principais causas da degradação, que afetam a trafegabilidade das estradas não-

pavimentadas. Tal condição, também, interfere nos cursos d'água, que recebem o aporte dos 

sedimentos desprendidos e provocam prejuízos a economia e sociedade. Tornando-se, segundo 

Pruski (2009), fundamental a manutenção dessas estradas em boas condições. 

Sendo assim, conforme Pruski (2009) a minimização da erosão deve ocorrer pelo controle do 

escoamento superficial, evitando que a água que provem do escoamento superficial acumule sobre 

o leito das estradas. De acordo com Griebeler et al. (2005), o escoamento superficial deve ser 

disciplinado de forma adequada, coletado nas laterais das estradas e direcionando para os 

escoadouros naturais, artificiais, bacias de acumulação ou outro sistema as margens da estrada, 

permitindo a dissipação da energia cinética e promovendo a infiltração da água no solo. 

Portanto, para reduzir a erosão em estradas não pavimentadas o ideal é proceder com o 

controle e direcionamento do escoamento superficial de forma criteriosa, visando uma boa 

eficiência dos sistemas implantados, com baixo custo de alocação e gerando baixo impacto ao 

ambiente. Desta forma, o objetivo deste trabalho foi desenvolver uma proposta de adequação de 

uma estrada não pavimentada localizada no campus da Universidade Federal de Viçosa, MG, Brasil. 

2 - MATERIAL E MÉTODOS 

2.1 - Área de estudo 

O trabalho foi realizado em uma estrada não pavimentada, localizada dentro no campus da 

Universidade Federal de Viçosa - UFV, Viçosa, Brasil (Figura 1). O segmento estudado apresenta 400 

metros de comprimento, declividades variando entre 3,15% e 18,61%, média de 12,4%.  

 
Figura 1 - Localização da estrada não pavimentada (Fonte: autoria própria) 
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A estrada apresenta-se, em parte, perfil encaixado no terreno. E pode-se observar de médio 

a alto grau de erodibilidade no leito da estrada. Em determinados pontos a água proveniente do 

escoamento superficial corre no leito da pista (Figura 2) e em algumas partes dos canais o processo 

de erosão encontra-se bastante avançado, principalmente próximo a antigos bueiros entupidos 

(Figura 3). O solo do local é caracterizado por latossolo vermelho amarelo distrófico. 

 
Figura 2 - Escoamento superficial no leito da estrada (Fonte: autoria própria). 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

Figura 3 - Processo erosivo nos canais de escoamento (Fonte: autoria própria). 

2.2 - Adequação da estrada não pavimentada 

Para a avaliação da estrada foi realizado um levantamento topográfico do tipo 

encaminhamento, os pontos foram coletados a partir de um nível óptico (nível de engenheiro) com 

auxílio de uma mira e uma trena. A estrada foi seccionada em espaçamentos aproximados de 20 

metros para a coleta dos dados topográficos. 

A extensão de 400 metros da estrada foi dividida em cinco trechos. Para a obter a declividade 

de cada trecho, determinou-se a declividade equivalente constante (S3) (Equação 1).  

S3 = [
∑ 𝐿𝑖

∑(
𝐿𝑖

√𝐷𝑖
)
]

2

                                                                                                                       (1) 

sendo 𝐿𝑖 [m] o comprimento de cada segmento; e 𝐷𝑖 [m/m] a declividade de cada segmento. 
 

Desta forma, em cada trecho foram dimensionados canais para o disciplinamento do 

escoamento superficial em função da perda de solo tolerável, de modo a evitar a erosão na estrada. 

A Tabela 1 apresenta o comprimento e a declividade de cada um dos trechos, bem como a semi-

largura da seção transversal. 
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Tabela 1 - Trechos da estrada (Fonte: autoria própria). 

Trecho Extensão do trecho (m) Semi-largura (m) Declividade S3 (m/m) 

1 80 3,032 0,048 

2 80 3,369 0,152 

3 80 3,358 0,148 

4 60 3,482 0,168 

5 100 3,081 0,097 

 

Para desenvolver o projeto de adequação da estrada não pavimentada foi utilizado o software 

Estradas 2.0 (http://www.gprh.ufv.br/?area=softwares), desenvolvido pelo Grupo de Pesquisa em 

Recursos Hídricos da UFV, GPRH (2008). O programa é dividido em três módulos: “Estrada”, “Bacias 

de Acumulação” e “Precipitação”, que foram utilizados no dimensionamento de cada trecho 

separadamente. 

No módulo “Estrada” é feito o dimensionamento dos canais de escoamento da estrada. Para 

cada trecho foi preciso inserir o perfil da seção transversal, taxa de infiltração estável, declividade 

transversal e longitudinal do terreno, dados de largura e rugosidade da estrada, além de 

informações sobre o canal (comprimento, aprofundamento, rugosidade e declividade). 

Devido a presença de vegetação no entorno da estrada, e a precipitação que acontece na 

parte exterior da estrada não contribuirá significativamente no escoamento do seu leito, permitiu 

a escolha da “Seção 3” como perfil transversal da estrada. 

O valor da rugosidade do canal da estrada foi considerado igual a 0,018, canal limpo, 

recentemente construído. É importante destacar que as seções dos canais de todos os trechos 

foram do tipo trapezoidal com largura da base igual a 15 cm e uma declividade do talude de 2,5. 

De acordo com Pruski (2009), o aprofundamento máximo do canal deve estar entre 5 e 10 cm, 

adotando-se assim, o valor de 6 cm. Com relação as características do solo, a erodibilidade 

considerada para um solo siltoso foi de 0,003 g/cm².min.Pa, já a tensão crítica considerada foi de 2 

Pa e massa específica de 1,3 g/cm³. No leito da estrada foram adotadas uma taxa de infiltração 

estável de 1,0 mm/h, declividade transversal de 0,03 m/m e rugosidade igual a 0,012, Pruski (2009). 

No módulo “Bacias de Acumulação”, considerou-se para todos os trechos o formato semi-

circular e profundidade de 1,5 m, visando uma maior segurança no que diz respeito ao trânsito de 

pessoas e animais nas proximidades da bacia. 

Para o canal de condução do escoamento até a bacia, considerou-se um perfil triangular com 

declividades dos taludes de 10 e 2, rugosidade 0,018 (canal limpo, recentemente construído) e 

declividade longitudinal de 5%. 

As características da precipitação que ocorrem na área de estudos foram obtidas a partir do 

software Pluvio 2.1, GPRH (2008). Este software permite a obtenção dos parâmetros da equação de 

chuvas intensas, bem como as coordenadas geográficas da localidade de estudo. Para tal são 
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requerias a entrada dos valores referentes ao período de retorno e espaçamento que foram 

respectivamente de 1 e 2 anos. 

3 - RESULTADOS E DISCUSSÕES 

O primeiro trecho corresponde a parte da estrada com a maior cota e declividade equivalente 

(S3) de 4,8% com comprimento de 80 m. As intervenções neste trecho visam reduzir o acúmulo de 

água que será propagado nas outras seções da estrada que apresentam maior declividade, desta 

forma, visa evitar que o escoamento ganhe velocidade e propague aos trechos subsequentes 

transportando sedimentos. A adequação deste trecho deu-se pela construção de lombadas, a fim 

de disciplinar o escoamento até a bacia de acumulação no lado direito, canalizando a água por um 

canal e direcionando-a para fora da estrada em uma área de mata (Figura 4). A bacia terá formato 

semicircular, que acumulará um volume de 11,5 m³ a uma profundidade de 1,5m e raio de 3,1m 

Considerou-se o canal da estrada limpo, de formato trapezoidal, com b1 0,15 e Z 2,5 (solo 

argilo-arenoso) e profundidade máxima de 6 cm, sem vegetação e com início de intemperismo, 

notou-se que as perdas de solo permaneceram dentro dos limites das perdas toleráveis (7,8 g), 

sendo perda de solo estimada de 1,7 g e uma vazão máxima de escoamento de 8,7 l/s. O canal desta 

bacia de contribuição tem o formato triangular, com m1 igual a 10 e m2 igual a 2, rugosidade de 

0,018 que corresponde ao canal limpo e recentemente construído. 

 

 
Figura 4 - Saída do escoamento superficial do primeiro trecho da estrada (Fonte: autoria própria). 

 

No segundo trecho, será feito o abaulamento para o lado esquerdo, pois no final do trecho a 

uma possível saída de água. O trecho possui comprimento total de 80 metros e declividade (S3) de 

15,18%. O canal foi feito em forma trapezoidal, conforme o canal da seção anterior. A produção 

tolerável foi de 7,8g e teve uma perda de 4,1g em uma vazão de 8,8 l m/s. Apesar de haver bueiros 

na área, estes não serão utilizados devido ao mau estado de conservação. Dessa forma, optou-se 

por direcionar a saída para uma floresta de eucalipto (Figura 5.a). Também neste trecho, observa-

se locais onde há encostas dos dois lados da estrada (Figura 5.b). Propõe assim, um processo de 



 
 

XIII Encontro Nacional de Engenharia de Sedimentos 
I Partículas nas Américas 

6 

revestimento vegetal (plantio de gramíneas e leguminosas) para diminuir o carreamento de 

sedimentos dos taludes para a estrada. 

 
Figura 5 – a) local de desague do segundo trecho, b) talude sem vegetação (Fonte: autoria própria). 

 

O terceiro trecho de 80 metros e declividade (S3) de 14,79%, possui uma saída lateral a 

esquerda. A estrada permaneceu com abaulamento para o lado esquerdo, sendo o canal 

dimensionado conforme as seções anteriores. Com isto a perda de solo tolerável foi de 7,8g e a 

perda obtida de 4g em uma vazão máxima de 8,8 l/s. 

Na saída foi implantada uma bacia de acumulação semicircular, que acumulará um volume de 

11,5 m³ a uma profundidade de 1,5m e raio de 3,1m, sendo o local de implantação apresentado na 

figura 6. O canal desta bacia de contribuição tem o formato triangular, conforme a primeira seção. 

 

 
Figura 6 - Local de implantação da bacia de acumulação (Fonte: autoria própria). 

 

O quarto trecho, com comprimento de 60 metros e declividade (S3) de 16,82%. Será feito um 

abaulamento para o lado direito com um canal trapeizoidal, e, perfurando o barranco e entrando 

na pastagem haverá uma bacia de contribuição com capacidade de 8,6m³, profundidade de 1,5, raio 

2,7 e profundidade de 1,4. Nestas condições, a perda de solo tolerável foi de 7,8g sendo que a perda 

estimada foi de 6,6g em uma vazão de 6,6 l/s. O local de implantação está apresentado na Figura 7. 
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Figura 7 - Localização da implantação da bacia de acumulação (Fonte: autoria própria). 

 

O quinto e último trecho possui comprimento de 100 metros e declividade de 9,7%. Neste 

trecho, a estrada será abaulada para os dois lados, disciplinando o escoamento para as áreas de 

vegetação a direita e esquerda (Figura 8), com os canais nas mesmas dimensões que os anteriores. 

Com isto a perda de solo foi de 3,3g sendo a tolerável de 7,8g. 

 
Figura 8 - Localização as saídas do escoamento superficial a) a esquerda (b) direita (Fonte: autoria própria). 

 

Assim, a estrada receberá a seguinte configuração, onde terá no total de 6 saídas de 

escoamento superficial excedente proveniente da água que escoa na estrada (Figura 9). 

 
Figura 9 - Alocação das saídas de água e das bacias de acumulação (Fonte: autoria própria). 
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A seguir são apresentados os resultados obtidos para os canais de drenagem de cada trecho 

da estrada em estudo (Tabela 2). Observa-se que em todos os trechos a perda de solo provocada 

apresenta-se abaixo da perda de solo tolerável. O trecho 4, com maior declividade, apresentou o 

valor de PS provocada superior aos demais trechos. O maior volume de escoamento superficial 

observado foi de 18,8 m³, associado ao trecho de maior extensão. 

Tabela 2 - Resultados obtidos para os canais de drenagem. 

Trecho 
Comprimento 

(m) 
PS tolerável 

(g) 
PS provocada 

(g) 
V escoamento 

(m³)  
Q máx 

(l/s) 
τ máx 
(Pa) 

1 80 7,8 1,7 15,1 8,7 18,1 

2 80 7,8 4,1 15,1 8,8 39,6 

3 80 7,8 4 15,1 8,8 36,2 

4 60 7,8 6,6 11,3 6,6 33,5 

5 100 7,8 3,3 18,8 10,9 30,3 
SIGLAS: PS tolerável: perda de solo tolerável; PS: perda de solo provocada; V escoamento: volume de 
escoamento; Q máx: vazão máxima; τ máx: tensão de cisalhamento máxima. 

4 - CONCLUSÃO 

O correto dimensionamento, construção e adequação de estrada não pavimentada é essencial 

para mitigação dos processos erosivos, possibilitando reduzir os impactos ao meio ambiente devido 

o transporte de sedimentos e melhorar a trafegabilidade.  

A manutenção da estrada requer a construções de canais trapezoides ao longo da via, três 

bacias de drenagem, locais com a necessidade de abaulamento, lombada no trecho de menor 

declividade, três pontos de drenagem direta em área com vegetação e revegetação de taludes. 
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