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Resumo – Estradas não pavimentadas são apontadas como grandes fontes de sedimentos e, neste 

aspecto, as manutenções provocam distúrbios e aumentam a disponibilização de partículas para 

transporte. Para quantificar a produção de sedimentos é necessário utilizar técnicas capazes de 

avaliar a carga de partículas grosseiras e finas. Esta pesquisa teve como objetivo monitorar a 

produção de sedimentos e a geração de escoamento superficial em dois trechos de estradas, bem 

como avaliar efeito da manutenção. Instrumentos para medir o fluxo e coletar amostras de 

sedimentos foram instalados nas parcelas experimentais, localizadas no município de Santa Teresa, 

ES, Brasil, e o monitoramento foi realizado no período de 15/09/12 a 15/03/13. O trecho de maior 

uso, submetido à manutenção, produziu em média, por evento de chuva, 93,3 g m-2 enquanto o 

trecho de menor uso produziu 9,7 g m-2, dos quais 68% da carga produzida neste trecho 

correspondem aos sedimentos classificados como grosseiros. O trecho de maior uso, em função de 

sua maior inclinação e da compactação da pista de rolamento também produziu maiores volumes de 

escoamento superficial.  
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SEDIMENT PRODUCTION AND RUNOFF ON UNPAVED ROADS 
 

Abstract – Unpaved roads are identified as major sources of sediments and in this aspect, the 

maintenance provoke disturbances and increase the availability of particles for transport. To 

quantify sediment production is necessary to use techniques to assess the burden of coarse and fine 

particles. This research aimed to monitor sediment yield and surface runoff in two stretches of road, 

as well as evaluating the effect of maintenance. Instruments to measure flow and collect sediment 

samples were installed in the experimental plots, located in Santa Teresa, ES, Brazil, and 

monitoring was conducted from 15/09/12 to 15/03/13. The stretch of greater use, subject to 

maintenance, produced on average per rain event, 93.3 g m
-2

 while the stretch of lesser use 

produced 9.7 g m
-2

, of which 68% of the load produced this stretch correspond to sediments 

classified as coarse. The stretch of greater use, due to its higher slope and compaction of track also 

produced higher volumes of runoff. 
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INTRODUÇÃO 

 

As estradas não pavimentadas são de grande importância para a economia de um país, pois 

além de possibilitar o escoamento da produção agrícola até os centros consumidores, permitem 

acesso aos serviços de saúde, educação, dentre outros (Oliveira et al., 2009). Os processos de 

construção e manutenção envolvem a realização de cortes no terreno que desprotegem e 

desagregam o solo, podendo provocar a exposição de camadas menos estáveis (Griebeler et al. 

2009).   

 

O tipo de material utilizado como cobertura da pista de rolamento exerce grande influência 

sobre a produção de sedimentos, pois o desprendimento e o transporte de solo são dependentes – 

além das forças exercidas pelo escoamento – da forma, tamanho e peso das partículas (Carvalho, 

2008). Para manter uma boa condição de tráfego, é comum o lançamento de cascalhos sobre o leito 

da estrada (Griebeler et al. 2009), mas nem sempre é conferida à superfície de rolamento as 

características adequadas para resistir ao tráfego de veículos e à erosão hídrica. Assim, em função 

das condições de uso das estradas, uma grande quantidade de sedimentos finos, transportados 

principalmente em suspensão, pode ser produzida e, caso não seja adequadamente quantificada, 

pode subestimar os resultados obtidos pelo monitoramento (Sheridan et al. 2006).  

 

Os percentuais de massa transportada em suspensão, em muitos casos, podem ser superiores 

a carga de sedimentos transportados por arrasto. Sheridan e Noske (2007), por exemplo, 

constataram que em dez trechos de estradas avaliados, oito deles apresentaram carga de sedimentos 

transportados em suspensão igual ou superior a 80% do total de sedimentos produzidos pelas 

parcelas experimentais. Sheridan et al. (2006) verificaram que 96% da massa de sedimentos 

produzidos por três trechos de estradas era composta por sólidos suspensos, o que ratifica a 

necessidade de redobrar a atenção quanto a técnica escolhida para que a carga de sedimentos não 

seja subestimada. Assim, esta pesquisa teve como objetivo monitorar a produção de sedimentos e a 

geração de escoamento superficial em dois seguimentos de estradas, bem como avaliar efeito da 

manutenção.  
 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

A avaliação da produção de sedimentos e do escoamento superficial foi realizada no período 

de 15/09/2012 a 15/03/2013 em dois trechos de estradas localizados na sub-bacia hidrográfica do 

rio Perdido, localizada na bacia hidrográfica do rio Santa Maria do Rio Doce no município de Santa 

Teresa-ES. As estradas avaliadas foram construídas sobre um terreno coberto por argissolos 

vermelho-amarelo tendo sido estabelecidos dois níveis de uso, assim, foi definido como trecho de 

maior uso aquele localizado em uma estrada não pavimentada onde ocorreu o tráfego de veículos 

leves e/ou pesados, cuja pista de rolamento foi submetida à manutenção. O trecho de menor uso foi 

definido como o trecho localizado em uma estrada de uso interno de uma propriedade rural, não 

submetida à manutenção, onde o tráfego de veículos leves ocorreu eventualmente.  O trecho de 

menor uso apresentava área de 742,4m² e declividade de 8,1%, enquanto o trecho de maior uso, 

submetido à manutenção em 25/07/12, apresentava uma área de 784,3m² e declividade de 10,4%.  
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Os registros de precipitação foram realizados através de um pluviógrafo instalado entre os 

dois trechos monitorados. Foi definido como evento de chuva aquele em que as chuvas estiveram 

separadas por mais de 6 horas, assim, precipitações ocorridas em intervalos menores foram 

consideradas como integrantes de um mesmo evento. Os registros de precipitação foram utilizados 

para determinar o total precipitado e a intensidade máxima da chuva em 30 minutos (I30) de cada 

evento. Para avaliar a produção de sedimentos grosseiros e finos foi adotado um instrumental 

constituído por um tambor de retenção de sedimentos e um medidor de fluxo (Figura 1).  

 

O medidor de fluxo consiste em duas câmaras instaladas sobre um eixo, que ao serem 

preenchidas, uma por vez, giram o eixo sobre a qual estão instaladas, liberam o volume contido em 

seu interior e disponibilizam a outra câmara para preenchimento. Externamente, um ímã fecha o 

contato em uma pequena chave – reed switch – e permite a passagem de uma corrente elétrica que 

será captada e registrada como pulso num datta logger; pequena parcela do fluido derramado em 

cada tombamento é coletada através de uma fenda localizada em um tubo para, juntamente com 

outras parcelas, formarem uma amostra composta do escoamento superficial (Sheridan et al., 2006). 

Tendo em vista que as partículas podem experimentar diferentes modalidades de transporte, para 

fins deste monitoramento, os sedimentos retidos no tambor foram denominados sedimentos 

grosseiros (SG), enquanto os sedimentos presentes na amostra composta de escoamento superficial 

foram denominados sedimentos suspensos (SS), independentemente da granulometria apresentada.  

 

 

 
 

Figura 1 – Tambor de retenção de sedimentos e medidor de fluxo 

 

O instrumento foi calibrado com vazões de 0,25 l/s, 0,5 l/s, 1,0 l/s; 2,0 l/s e 2,5l/s no 

Laboratório de Hidráulica e Monitoramento Ambiental - LABHIDRO/UFES. Os registros do 

número de tombamentos por minuto, fornecidos pelo datta logger, associados aos volumes de 

líquido liberados pelas câmaras, foram utilizados para estabelecer curvas de calibração para os dois 

medidores de fluxo. Estas curvas possibilitaram a determinação do escoamento superficial (ES). 

Nem todos os eventos produziram registros no medidor de fluxo, nestes casos o volume de 

escoamento superficial foi determinado a partir da altura da lâmina d’água contida no tambor. Para 

todos os eventos, o volume de líquido contido no tambor foi corrigido através da subtração do 

volume ocupado pela massa de sedimentos.  
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As parcelas experimentais foram delimitadas lateralmente através de valas de proteção, 

situadas acima dos taludes, para capturar o escoamento superficial proveniente das áreas adjacentes 

e mantê-lo fora do trecho avaliado, impedindo a contribuição de áreas laterais. Valetas menores 

também foram construídas à montante e à jusante dos trechos para delimitar a parcela monitorada.  

A valeta de jusante captava e direcionava o escoamento superficial para um tubo de PVC que o 

conduzia até o medidor de fluxo. Ao final de cada evento de chuva os sedimentos retidos no tanque 

foram coletados, pesados e homogeneizados para retirada de uma sub-amostra. A amostra composta 

do escoamento superficial foi coletada, homogeneizada e uma sub-amostra de aproximadamente 

900ml foi retirada. As sub-amostras foram encaminhadas ao LABHIDRO/UFES para 

processamento e análise.  

 

Em laboratório, a amostra de sedimentos grosseiros foi pesada, secada em estufa e o 

percentual de umidade determinado para correção da massa de sedimentos obtida em campo; as 

amostras do escoamento superficial foram utilizadas para determinação da concentração dos 

sedimentos, através do método de evaporação; duas alíquotas de 50ml foram utilizadas para 

determinar a quantidade de sais dissolvidos e corrigir os dados de concentração.  

 

 

RESULTADOS  

 

No período monitorado foram registrados 642,75 mm de chuva dos quais 543,8 mm 

produziram escoamento superficial em pelo menos um dos trechos de estradas monitorados. Foram 

registrados 25 eventos de chuva em que a maior intensidade de precipitação em 30 minutos (I30) foi 

62mm h
-1

 e a menor 3,5mm h
-1

. O trecho de menor uso, em todos os eventos de chuva, gerou uma 

carga de sedimentos grosseiros maior que a carga de sedimentos transportados em suspensão.  A 

produção média por evento de chuva neste trecho foi 9,7 g m-2 dos quais 68% da carga produzida 

correspondem aos sedimentos classificados como grosseiros. De modo contrário, no trecho de 

maior uso, a carga de sedimentos produzida foi dominantemente composta por partículas 

transportadas em suspensão (68%) tendo sido produzidos uma carga total de 93,3 g m-2.   

 
Tabela 1 – Produção de sedimentos e escoamento superficial nos trechos monitorados 

Trecho de menor uso Trecho de maior uso 

ES 

(l m-2) 

SG + SS 

(g m-2) 

ES 

(l m-2) 

SG + SS 

(g m-2) 

3,1 9,7 6,3 93,3 

 

 

DISCUSSÃO DE RESULTADOS 

 

A maior inclinação do trecho de maior uso fez com que o escoamento superficial gerado 

neste trecho apresentasse uma maior competência para realizar o transporte de sedimentos, visto 

que, a tensão de cisalhamento aumenta em função do aumento da declividade do terreno (Sugden e 

Woods, 2007). No entanto, a maior quantidade de sedimentos produzidos no trecho de maior uso 

também está relacionada com a compactação da pista de rolamento produzida pelo tráfego de 

veículos ao longo de anos. Esta compactação promoveu alterações nas características do solo, 

diminuindo a capacidade de infiltração. Nesta condição, o trecho de maior uso além escoamentos 

com maior tensão cisalhante, também produziu escoamentos com maior volume (6,3 l m-2).  
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O trecho de menor uso, por sua vez, menos inclinado e mais permeável, apresentou uma 

maior capacidade de infiltração da água no solo e, devido a uma menor ação cisalhante do 

escoamento, gerou menores perdas de solo (Garcia et al.,2003). Mas a grande liberação de 

partículas no trecho de maior uso é decorrente da manutenção realizada na pista de rolamento, em 

especial, ao lançamento de materiais inconsolidados após o nivelamento da pista. Bertoni e 

Lombardi Neto (2008) apontam que a resistência à erosão, excetuando outros fatores, é reflexo da 

combinação de diversas propriedades físicas e químicas intrínsecas ao solo, neste sentido, os 

materiais lançados sobre a pista de rolamento, sem uma adequada compactação para atender as 

condições de uso e declive, apresentam maior erodibilidade, em relação às condições originais da 

estrada.  

 

A baixa coesão do material lançado sobre a pista de rolamento, associado à declividade e a 

maior compactação do trecho de maior uso, tornaram este trecho um maior produtor de sedimentos 

quando comparado ao trecho de menor uso. Sobre este aspecto, Reid e Dune (1984) alertaram para 

o fato de que tanto o tráfego de veículos, quanto as manutenções realizadas nas pistas de rolamento 

disponibilizam uma grande quantidade de sedimentos finos, facilmente colocados em suspensão. 

Ramos-Scharrón e Macdonald (2007), por exemplo, avaliaram a produção de sedimentos em 

estradas que, devido aos baixos padrões construtivos, foram niveladas durante o período de estudo e 

apresentaram concentrações que alcançaram até 84400mg/l.  

 

Ao fim do monitoramento, foi observado que restou pouco do material inicialmente 

colocado sobre a pista de rolamento do trecho de maior uso e, pouco a pouco, foi verificado um 

aumento na textura dos materiais que ainda permaneciam sobre a superfície da estrada. Este 

engrossamento ocorreu por que os fragmentos grosseiros resistem melhor aos processos erosivos, 

pois a tensão de cisalhamento necessária para arrastar o material é proporcional ao diâmetro da 

partícula a ser transportada (Sugden e Woods, 2007). Nestas condições, as quantidades de 

sedimentos liberados, geralmente mais elevadas no primeiro ano após a manutenção, tendem a 

diminuir ao longo do tempo (Ramos-Scharrón e Macdonald (2010).  

 

 

CONCLUSÃO 

 

O trecho de maior uso apresentou maior geração de escoamento superficial devido à maior 

compactação da pista de rolamento, decorrente do uso, associada a uma maior inclinação desta 

pista. Este mesmo trecho apresentou uma maior perda de solo devido às maiores tensões de 

cisalhamento geradas pelo escoamento aliadas à baixa coesão do material aplicado sobre a pista de 

rolamento.  A elevada produção de partículas finas, no trecho de maior uso, mostrou que a 

avaliação da produção de sedimentos em estradas não pavimentadas precisa estar apoiada numa 

técnica que permita quantificar, além dos sedimentos grosseiros, as partículas finas transportadas 

em suspensão, visto que, elas podem representar grandes percentuais da massa de solo transportada 

pelo escoamento superficial. 
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