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RESUMO 

 

DACOREGIO, Helen Michels. Eficiência de sistemas de drenagem de estradas florestais 

para reduzir a erosão hídrica. 2017. 92 folhas. Dissertação (Mestrado em Engenharia 

Florestal – Linha de Pesquisa: Produção Florestal e Tecnologia da Madeira) – Universidade 

do Estado de Santa Catarina. Programa de Pós-graduação em Engenharia Florestal, Lages, 

SC, 2017. 

 

As estradas florestais são obras de infraestrutura que ocasionam os maiores impactos 

ambientais em áreas de produção florestal, sobretudo, erosão do solo e produção de 

sedimentos. Estes problemas podem ser mitigados com o adequado dimensionamento de 

sistema de drenagem superficial. Com o presente estudo objetivou-se quantificar a eficiência 

de três sistemas de drenagem superficial em estradas florestais quanto à erosão hídrica.  Para 

tal, foram selecionados dois trechos de estradas localizados em povoamentos florestais 

pertencentes à empresa Klabin S/A, em Bocaina do Sul, SC, um trecho na Fazenda Guarujá 

(G) com revestimento primário do leito e, outro, na Fazenda Cerro Rico (CR) sem 

revestimento do leito. Para responder as hipóteses e atender aos objetivos o trabalho foi 

dividido em dois estudos, sendo o primeiro em estrada com revestimento (G) e o segundo, em 

estrada sem revestimento do leito (CR). Em ambos foram avaliados diferentes tratamentos, 

correspondentes à sistemas de drenagem: a) saídas d’água 30 m equidistantes com um 

camalhão no centro da parcela associado à bigode (G-I e CR-I); b) saídas d’água 20 m 

equidistantes associadas à bigode 40 m equidistantes (G-II e CR-II); c) sistema atual da 

empresa (G-III e CR-III), sem obras e apenas com camalhão associado à bigode, 

respectivamente. Para cada tratamento, foram alocadas parcelas com as dimensões de, 

aproximadamente, 70 m de comprimento no sentido do declive e metade da largura da 

estrada. Para avaliação das perdas de sedimento (Ps) e água (Pa), foi implantado, na parte 

mais baixa do declive na extremidade de cada parcela, um sistema de coleta composto por três 

tanques com capacidade de 500 litros cada uma, sendo o primeiro e o segundo providos de 

vertedouro com 13 janelas. As Ps e Pa por erosão hídrica foram monitoradas durante o 

período de junho/2016 à maio/2017. Os resultados do Estudo 1, demonstraram que o 

tratamento mais eficiente no controle da erosão hídrica foi o G-II seguido do G-I, com 

eficiência de 98,5% (acumulado de 10,5 mm) e 98% (acumulado de 13,9 mm) nas Pa, e de 

99,7 e 98,7% na redução das Ps, com totais acumulados de apenas 56 e 225 kg km
-1

 ano
-1

, 

respectivamente, enquanto que o G-III apresentou Pa equivalente à 35,8% da precipitação e 

Ps totais de 17.424 kg km
-1

 ano
-1

. No Estudo 2, o tratamento mais eficiente no controle do 

escoamento foi o CR-I, seguido do CR-II e CR-III, com eficiência de 94,6% (acumulado de 

99 mm), 92,4% (140 mm) e 92% (146 mm), respectivamente. Em contrapartida, o menor 

volume de sedimento perdido foi no tratamento CR-III (1.299 kg km
-1

 ano
-1

), enquanto que no 

CR-II e CR-I, as Ps foram de 3.453 e 3.092 kg km
-1

 ano
-1

, mostrando que as Ps não são 

afetadas apenas pelas Pa, mas também, pela concentração de sedimentos no escoamento. De 

acordo com a eficiência dos tratamentos no controle da erosão hídrica, pode-se inferir que, em 

estradas sem revestimento, deve-se priorizar o uso do camalhão, obra esta presente nos 

tratamentos (CR-I e CR-III) mais eficientes no controle de Ps. Ao comparar os dois locais de 

estudo e os trechos de estrada com os mesmos sistemas de drenagem, pode-se inferir que os 

trechos de estrada com revestimento (G-I e G-II) apresentaram perdas inferiores, tanto Pa 

como Ps, conforme o esperado.  

 

Palavras-chave: Escoamento e perda de solo. Eficiência do sistema de drenagem. Erosão 

hídrica. Infraestrutura florestal. 
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ABSTRACT 

 

DACOREGIO, Helen Michels. Efficiency of drainage systems of forest roads to reduce 

water erosion. 2017. 92 pages. Dissertation (Masters in Forestry – Research Line: Forest 

Production and Wood Technology) – State University of Santa Catarina. Postgraduate 

Program in Forestry, Lages, SC, 2017. 

 

Forest roads are infrastructure works that cause the greatest environmental impacts in areas of 

forest production, especially soil erosion and sediment production. These problems can be 

mitigated with the proper sizing of surface drainage system. The present study aimed to 

quantify the efficiency of three surface drainage systems on forest roads for water erosion. For 

this purpose, two sections of roads located in forest stands belonging to the company Klabin 

S/A, in Bocaina do Sul, SC, an excerpt from Fazenda Guarujá (G) with gravelled and another 

at Fazenda Cerro Rico CR) ungravelled roads. In order to answer the hypotheses and to meet 

the objectives the work was divided in two studies, the first one in road with gravelled (G) 

and the second in a road ungravelled (CR). In both, different treatments were evaluated, 

corresponding to the drainage systems: a) water exits 30 m equidistant with a water bar in the 

center of the parcel associated with the “bigode” (G-I and CR-I); b) water exits 20 m 

equidistant from “bigodes” 40 m equidistant (G-II and CR-II); c) current company system (G-

III and CR-III), without works and only with water bar associated with the “bigode”, 

respectively. For each treatment, parcels with the dimensions of approximately 70 m length in 

the direction of the slope and half the width of the road were allocated. To evaluate the losses 

of sediment (Ps) and water (Pa), a collection system composed of three tanks with a capacity 

of 500 liters each was implanted at the lower part of the slope at the end of each plot. the 

second provided spillway with 13 windows. The Ps and Pa by water erosion were monitored 

during the period from June/2016 to May/2017. The results of Study 1, demonstrated that the 

most efficient treatment in the control of water erosion was G-II followed by G-I, with 

efficiency of 98.5% (cumulative of 10.5 mm) and 98% (cumulative of 13.9 mm) in the Pa, 

and 99.7 and 98.7% in the reduction of Ps, with accumulated totals of only 56 and 225 kg km
-

1
 year

-1
, respectively, while G-III had Pa equivalent to 35.8% of the precipitation and total Ps 

of 17,424 kg km
-1

 year
-1

. In study 2, the most efficient treatment in flow control was CR-I, 

followed by CR-II and CR-III, with efficiency of 94.6% (cumulative 99 mm), 92.4% (140 

mm) and 92% (146 mm), respectively. In contrast, the lowest volume of sediment lost was in 

the CR-III treatment (1,299 kg km
-1

 year
-1

), while in CR-II and CR-I the Ps were 3,453 and 

3,092 kg km
- 1

 year
-1

, showing that the Ps are not affected only by Pa, but also by the 

concentration of sediments in the flow. According to the efficiency of the treatments in the 

control of water erosion, it can be inferred that, in ungravelled roads, priority should be given 

to the use of the water bar, which is present in the most efficient treatments (CR-I and CR-III) 

in the control of Ps. When comparing the two study sites and the road sections with the same 

drainage systems, it can be inferred that the road sections gravelled (G-I and G-II) presented 

lower losses, both Ps and Ps, as expected. 

 

Keywords: Runoff and soil loss. Drainage system efficiency. Water erosion. Forest 

infrastructure. 
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1   INTRODUÇÃO GERAL 

 

A sustentabilidade e responsabilidade ambiental são temas que têm ocupado de forma 

crescente as discussões dentro das empresas e organizações em todo o mundo. Em qualquer 

atividade, estes temas sempre são vinculados ao uso racional de recursos naturais, de modo 

que os impactos ambientais negativos sejam os menores possíveis, além da minimização de 

impactos sociais e econômicos. 

Associado à sustentabilidade, em função do problema crescente de degradação dos 

recursos naturais, existe uma grande demanda por informações relativas à quantificação da 

erosão, da produção de sedimentos e dos seus impactos sobre as atividades econômicas e de 

meio ambiente. Isso se deve ao fato de que a erosão hídrica do solo é um dos principais 

fatores de degradação deste, pois além de empobrecer o solo no local de origem da erosão, 

também contamina locais próximos, sobretudo os recursos hídricos.  

Em áreas florestais, as estradas têm sido citadas como a principal fonte de sedimento 

(EGAN, 1999; FORSYTH; BUBB; COX, 2006), uma vez que, com a construção, 

manutenção e uso destas, são ocasionados diversos impactos ambientais negativos que 

decorrem na produção de sedimento, perdas de água e ao assoreamento dos corpos hídricos. 

Tal fato, em muitas situações, é agravado devido a locação inadequada da rede viária, com 

problemas associados à captação e condução de água superficial e, consequente, deságue de 

enxurrada concentrada em áreas fragilizadas do terreno, potencializando os efeitos da erosão 

superficial, que se inicia em sulcos e evolui para voçorocas, na própria estrada ou em talhões 

adjacentes (OLIVEIRA, 2012).  

Com a erosão das estradas e, consequente, produção de sedimentos, a cadeia de 

degradação atinge a qualidade da água e vida aquática. Além disso, também ocorre 

degradação da água subterrânea, da fauna e da vegetação silvestre, estrutura social e 

paisagística, bem como perda das camadas mais férteis do solo (KELLER; SHERAR, 2010). 

Entretanto, apesar dos efeitos danosos ao ambiente, as estradas florestais são obras de 

infraestrutura fundamentais para os empreendimentos florestais, assim como para o 

desenvolvimento de uma região. Porém, mesmo se tendo o conhecimento dos impactos 

ambientais ocasionados pelas estradas florestais, no Brasil, poucos estudos que avaliaram a 

erosão hídrica do solo em áreas florestais consideraram as estradas como foco ou parte do 

trabalho, o que tem contribuído com a carência de informações a respeito do 
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dimensionamento ideal do sistema de drenagem superficial nessas estradas, de acordo com as 

condições geoclimáticas sul brasileiras.   

De acordo com pesquisadores do MDEP (2016), 80% dos problemas encontrados em 

estradas florestais possuem relação com a presença de água não drenada ou drenada de forma 

ineficiente. Como solução deste problema, diversos estudos realizados em estradas florestais 

na Austrália e nos Estados Unidos, que avaliaram a erosão hídrica, afirmaram que um sistema 

de drenagem superficial ideal garante menor erosão e perda de água, além de proporcionar 

menores impactos ambientais aos mananciais, já que, a quantidade de sedimentos que são 

transportados aos cursos d’água é reduzida (FORSYTH; BUBB; COX, 2006; BROWN; 

AUST; McGUIRE; 2013).  

No Brasil, Corrêa e Dedecek (2009) ao avaliar a erosão hídrica em áreas de produção 

florestal, concluíram que as estradas são responsáveis por 99% das perdas totais de solo que 

ocorrem em áreas de produção florestal e que estradas com obras de conservação permitem 

uma redução de 22% das perdas.  

Dessa forma, é evidente que medidas voltadas para o controle dos prejuízos causados 

pela erosão hídrica em estradas florestais devam ser relacionadas a medidas capazes de evitar 

que a água proveniente do escoamento superficial, seja ele oriundo do leito da estrada ou de 

áreas adjacentes, se acumule na estrada e passe a utilizá-la para o seu escoamento (SILVA, 

2011). 

Diante dessa problemática, a presente pesquisa foi dividida em dois estudos, sendo o 

primeiro estudo versado na avaliação da eficiência de diferentes sistemas de drenagem quanto 

à erosão hídrica de estradas florestais com revestimento do leito, enquanto o segundo estudo 

foi desenvolvido no intuito de avaliar o escoamento e perdas de solo por erosão hídrica em 

diferentes sistemas de drenagem de estradas florestais sem revestimento. 

 

1.1 OBJETIVO 

 

O presente estudo objetivou avaliar a eficiência de três sistemas de drenagem 

superficial em estradas florestais com revestimento e sem revestimento do leito, quanto a 

erosão hídrica, com intuito de fornecer informações para nortear a busca de alternativas 

técnicas que minimizam a degradação de sítios florestais e auxiliem no planejamento de 

construção e manutenção de estradas. 
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2   REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 ESTRADAS FLORESTAIS 

 

A rede viária florestal é constituída por um conjunto de vias interligadas que permitem 

o acesso entre as áreas florestais e os centros consumidores de madeira, sendo por isso um 

importante componente do setor florestal (MACHADO, 2013). Estas são construídas e 

mantidas através de um planejamento com objetivo de permitir a retirada de madeira do 

interior dos talhões, sendo por isso, indispensável nas empresas, pois além de serem 

imprescindíveis na colheita da madeira, servem como divisão de áreas, facilitando o 

planejamento e o manejo florestal. 

As estradas florestais têm como principais características o baixo volume de tráfego, 

às vezes temporário, e o tráfego pesado e extrapesado, ocorrendo normalmente em um único 

sentido e ainda, são, geralmente, muito simples e estreitas, com rampas definidas a partir da 

necessidade de menor movimentação de terra possível, e tem em sua camada superficial solo 

local, com ou sem mistura de agregado granular (MACHADO, 2013). 

A composição da rede viária florestal é definida em função do tráfego associado às 

características técnicas, podendo ser classificada em estradas principais, secundárias e ramais. 

Estradas principais ou primárias são as estradas eleitas no planejamento para ser o corredor de 

transporte por onde passará a maior parte da madeira extraída da área em colheita, ou seja, 

que tem por objetivo dar acesso a todos os talhões do povoamento, e que por isso deve possuir 

um alto padrão de construção de modo a permitir o tráfego em todas as épocas do ano 

(MACHADO, 2013). 

Estradas primárias normalmente têm largura igual ou superior a sete metros e 

inclinação transversal de modo que permita o encaminhamento da água para as laterais, onde 

deve haver valetas, não permitindo o escoamento da água pelo leito da estrada. Machado 

(1986) sugere que este tipo de estrada tenha no máximo 10% de inclinação de rampa e que 

tenha revestimento com cascalho em uma camada de 10 a 25 cm, dependendo do tipo de solo 

da área e do tipo de material rochoso utilizado no revestimento primário. Já estradas 

secundárias têm como principais características largura de 5 metros, leito abaulado e 

eventualmente, recebem revestimento em determinados pontos. 
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2.2. EROSÃO HÍDRICA EM ESTRADAS FLORESTAIS 

 

A erosão hídrica pluvial que tem como agente causador a chuva, seja pelo impacto 

direto das gotas de chuva sobre o solo, seja pela ocorrência do escoamento superficial 

(ELLISON, 1947), é o principal tipo de erosão que tem causado problemas de produtividade e 

de impactos ambientais em áreas de produção agrícola e florestal.  

Conceitualmente, a erosão hídrica compreende as fases de desagregação, transporte e 

deposição do solo. A primeira fase consiste no desprendimento das partículas de solo da sua 

massa original. A fase de transporte ocorre quando há escoamento superficial ou salpico das 

gotas de chuva e consiste no movimento das partículas desagregadas para um ponto além do 

seu local de origem. Por fim, a fase de deposição ocorre quando a capacidade de transporte do 

fluxo não é suficiente para carregar todo o material erodido, ocasionando sua deposição ao 

longo da superfície do solo (ELLISON, 1947; FOSTER; MEYER, 1972). 

A ocorrência do processo erosivo provocado pela água que precipita no leito e nas 

regiões marginais das estradas não pavimentadas, como as estradas florestais, consiste em um 

dos principais problemas a elas relacionados (GRIEBELER; PRUSKI; SILVA; 2011). Corrêa 

e Dedecek (2009) corroboram ao afirmar que ao se realizar um diagnóstico ambiental nas 

áreas de produção florestal, a erosão hídrica aparece como um problema central nas áreas de 

estradas. 

A erosão em estradas florestais é significativamente maior do que a que ocorre nas 

áreas adjacentes, como plantio e áreas nativas (MACDONALD; SAMPSON; ANDERSON, 

2001). Isto ocorre devido a estrada receber diretamente a água da chuva no seu leito, sem 

interceptação; por iniciar a enxurrada quase que imediatamente após o início da chuva devido 

ao alto grau de compactação e, consequente, baixa taxa de infiltração da água no solo que 

resulta em maior volume de escoamento superficial; e ainda, por concentrar o escoamento 

superficial em vez de dividi-lo sobre o leito e, principalmente, nos canais de drenagem 

adjacentes (FORSYTH; BUBB; COX, 2006; MDEP, 2016). 

Além da rede viária florestal apresentar o maior efeito impactante na erosão hídrica em 

relação ao restante da área cultivada, especialmente durante a fase de colheita da floresta 

(SOUZA; SEIXAS, 2001), geralmente, esta é provida por um ineficiente sistema de drenagem 

associado à inexistência de controle e prevenção da erosão nas estradas (OLIVEIRA et al., 

2015). De acordo com Neary e Hornbenck (1994), em regiões de clima temperado, as 

operações de colheita, isoladamente, podem aumentar as taxas de erosão hídrica por um fator 
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quatro, valor este, comumente suplantado pelo efeito estrada, que causa uma erosão de até 

trinta vezes maior.  

Em função da importância do tema, a avaliação da taxa de erosão hídrica em estradas 

florestais vem sendo estudada desde o século XX, sendo a primeira estimação feita por 

Gilbert G. K. em 1917, porém, as taxas de erosão medidas não foram relatadas até Hoover, o 

qual realizou um estudo de erosão hídrica em trilhas de arraste de madeira e vias de acesso na 

Carolina do Norte, nos Estados Unidos (REID; DUNNE, 1984). Daí em diante, vários estudos 

relacionados à erosão hídrica em estradas florestais têm demonstrado que essas áreas têm sido 

a principal fonte de sedimentos em áreas florestais em vários países.  

No Brasil, encontram-se os estudos de Garcia et al. (2003), Corrêa e Dedecek (2009), 

Oliveira et al. (2010) e Oliveira et al. (2015). Em estudo realizado em áreas de produção 

florestal de uma empresa no estado de Santa Catarina, Corrêa e Dedecek (2009), constataram 

que a erosão hídrica nas estradas florestais foi responsável por 99,7% das perdas totais de solo 

que ocorrem na floresta como um todo, com valores médios de 17,85 t ha
-1

 ano
-1

 em estradas 

com e sem conservação, sendo que as obras de conservação avaliadas foram eficientes em 

22% no controle da perda de solo.  

Oliveira et al. (2015) encontraram valores semelhantes, ao analisar a erosão hídrica em 

uma estrada florestal sem medidas de conservação no município de Campo Belo do Sul, 

também no estado de Santa Catarina, com valores na ordem de 19,65 t ha
-1

 ano
-1

 e com perdas 

de água equivalente a 37% do volume de chuva precipitado no período experimental. Oliveira 

et al. (2014) ao comparar a perda de solo na mesma estrada florestal citada anteriormente, 

com em plantio de pinus de 10 meses, 3 anos e 26 anos e em campo nativo, observaram que a 

perda de solo na estrada foi 270 vezes superior ao encontrado em pinus com 10 meses de 

idade e 2500, 500 e 714 vezes maior do que nas áreas de pinus com 3 e 26 anos e em campo 

nativo, respectivamente.  

Ao analisar a perda de solo em estradas não pavimentadas no estado de Minas Gerais, 

Oliveira et al. (2010) observaram valores médios de perdas de solo provenientes de erosão 

laminar e em sulcos na ordem de 136,6 kg m
-2 

ano
-1 

a 284,8 kg m
-2 

ano
-1

, em estradas com 

declividade variando de 0 a 4% e 12%, respectivamente. Os mesmos autores afirmam que 

além da perda de solo no leito da estrada, há ainda a perda de solo proveniente dos taludes, 

aumentando ainda mais a perda de solo total nas áreas de estradas. 

A erosão em estradas florestais tem sido citada como a principal causa do 

assoreamento e poluição dos cursos d'água nas florestas plantadas (GRACE, 2002; GARCIA 
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et al., 2003; FORSYTH; BUBB; COX, 2006; MDEP, 2016). As condições inadequadas do 

sistema de drenagem das estradas podem iniciar ou agravar processos erosivos em áreas 

florestais, prejudicando a produtividade e a lucratividade da produção florestal, além de 

afetarem a qualidade e disponibilidade dos recursos hídricos (GRIEBELER et al., 2005). 

Pesquisadores do MDEP (2016) corroboram ao dar destaque ao problema ambiental 

causado pelo processo de erosão hídrica, uma vez que, os nutrientes depositados nos 

mananciais de água de superfície, podem resultar na eutrofização desses ambientes 

favorecendo o alto crescimento da biota aquática e diminuição da fauna aquática (LAL, 1998, 

apud OLIVEIRA, 2012, p. 21). Ainda, fora do local específico o autor relata que os efeitos 

são complexos, manifestando mudanças ambientais adversas, inundações e outros danos a 

estruturas de drenagem. 

Estradas com revestimento primário do leito com cascalho têm sido reconhecidas 

como uma importante fonte de sedimentos de granulação fina (REID; DUNNE, 1984). 

Segundo os mesmos autores este tipo de partícula é particularmente preocupante porque uma 

elevada proporção de sedimento perdido é introduzida diretamente nos cursos d’água e, ainda, 

porque a maioria dos sedimentos oriundos de estradas cascalhadas é constituído por partículas 

maiores que 2 mm; e que este tamanho é mais prejudicial para a fauna aquática e para a 

qualidade da água (CEDERHOLRN et al., 1981, apud REID; DUNNE, 1984, p. 1753).  

Dados os impactos ocasionados pelas estradas, faz-se vital um planejamento técnico para 

alocação e manutenção. Pois, sistemas de estradas não planejados tecnicamente podem ter altos 

custos de manutenção, contribuir com erosão excessiva e não satisfazer as necessidades dos 

usuários (KELLER; SHERAR, 2010). Além de definir locais apropriados, e um sistema de 

drenagem adequado às condições geoclimáticas, o sistema viário deve ser planejado de forma a 

ter uma densidade de estradas ótima, de 30 a 40 metros lineares de estrada por hectare, visto que, 

o aumento da densidade de estradas acaba intensificando os impactos ambientais decorrentes 

da erosão hídrica. Onde, a produção de sedimentos tende a aumentar de forma exponencial, 

com o aumento da densidade de estradas (SEIXAS, 1997).  

   

2.1.1 Fatores que afetam a erosão hídrica em estradas florestais 

 

 A erosão hídrica é, normalmente, a principal responsável pela geração de sedimentos 

em estradas florestais (RAMOS-SCHARRÓN; MACDONALD, 2007; MDEP, 2016). A 

erosão hídrica dos solos apresenta grande variabilidade e é relacionada a vários fatores, que de 
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forma distinta acabam influenciando na grandeza do processo (MAGRO, 2012), como o tipo 

de solo, declive, clima e vegetação (MDEP, 2016). 

Bertol et al. (2002) citam como principais fatores os relacionados às condições 

climáticas, topográficas, uso e cobertura do solo, características intrínsecas do solo e as 

práticas conservacionistas utilizadas. Para estradas florestais, Macdonald e Coe (2008) 

relatam que os principais fatores responsáveis pela ocorrência da erosão e da produção de 

sedimento são: intensidade e duração das chuvas; características do material que compõe o 

leito da estrada; características do sistema de drenagem da estrada; declividade; tráfego; 

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

O tipo e a condição do solo têm um efeito significativo no potencial de erosão, em que 

solos de textura mais grosseira como areia e cascalho tendem a ser menos erodíveis por 

permitirem a maior percolação de água entre as partículas e por ser compostos por partículas 

mais pesadas difíceis de ser transportadas (MDEP, 2016). De acordo com os mesmos 

pesquisadores, os solos de textura mais fina são normalmente os mais erodíveis devidos à 

leveza das partículas, que faz com que elas sejam mais facilmente transportadas. Luce e Black 

(sd) corroboram ao afirmar que estradas com inclinação e comprimento moderados, 

construídas nos solos de granulometria fina, produziram nove vezes mais sedimentos que 

aquelas construídas nos solos de granulometria grossa.  

Com relação às condições climáticas, os índices pluviométricos como quantidade, 

intensidade, duração e distribuição das chuvas estão entre os fatores que mais afetam o 

potencial de erosão (BERTOL, 1993; MDEP, 2016). Segundo Bertol (1993), o conhecimento 

destas variáveis em cada mês do ano para dada região, auxilia na adequação do planejamento 

direcionado para a conservação dos solos.  

O impacto das gotas de chuva e a concentração do escoamento superficial são as 

principais fontes de energia que provocam a desagregação e o transporte de partículas de solo 

nas estradas florestais (FU; NEWHAM; RAMOS-SCHARRÓN, 2010). Esse processo é 

agravado quando associado a estradas com ineficiente sistema de drenagem e com 

dimensionamento de revestimento do leito inadequado ou ausente, já que o leito compactado 

das estradas diminui a permeabilidade do solo e aumenta o escoamento superficial, 

propiciando assim, o aumento de erosão, principalmente quando se trata de condições de 

maior declividade, comum em áreas florestais (CORRÊA; DEDECEK, 2009).  

Ainda com relação à superfície da estrada, outro fator que contribui para a ocorrência 

da erosão hídrica é a pouco ou inexistente cobertura vegetal (RAMOS-SCHARRÓN; 
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MACDONALD, 2007) que acaba intensificando o desprendimento do solo pelo impacto das 

gotas de chuva e aumenta a susceptibilidade à erosão, como resultado da redução da coesão e 

da resistência ao cisalhamento do solo (JANKAUSKAS et al., 2008). Por isso, sempre que 

possível, deve-se utilizar técnicas de revegetação do leito das estradas e dos taludes, a fim de 

proteger o solo da erosão hídrica. 

A topografia, principalmente no que se refere à inclinação do terreno, extensão e 

forma da encosta também são consideradas como diretamente relacionadas às perdas de solo e 

água por erosão hídrica (WISCHMEIER; SMITH, 1978; MDEP, 2016). Em estrada florestal, 

dentre os componentes da topografia, a declividade é o fator que mais influencia no processo 

erosivo, sendo as estradas com maiores declividades aquelas que tendem a apresentar maiores 

níveis de erosão (SILVA, 2011). 

 Em estudo realizado por Ramos-Scharrón e MacDonald (2005) os autores 

encontraram resultados que sugerem aumento exponencial na produção de sedimentos em 

virtude do aumento da declividade em estradas florestais recentemente construídas. O 

comprimento por sua vez, também influencia as taxas de erosão hídrica em estradas, porém, 

com intensidade relativamente inferior à declividade. De acordo com Garcia et al. (2003), o 

comprimento influencia mais o volume de enxurrada, enquanto a declividade, influencia mais 

a massa de solo perdida.  

O processo de construção e manutenção das estradas tende a elevar os níveis de 

produção de sedimentos e consequente perda de solo devido ao revolvimento da camada 

superficial do leito da estrada. Neary e Hornbeck (1994) validam ao afirmar que grande parte 

da produção de sedimentos em florestas é proveniente da construção e manutenção das 

estradas. Tuchy (1982, apud GARCIA et al., 2003, p. 536) corrobora ao constatar que o índice 

de erosão antes da abertura de uma estrada florestal era de 30 kg ha
-1

 ano
-1

, porém, durante a 

abertura, ele aumentou para 3.000 kg ha
-1

 ano
-1

 e depois do término da implantação da 

estrada, o índice de erosão baixou, após algum tempo, para 120 kg ha
-1

 ano
-1

. 

Outro fator intensificador do processo erosivo nas estradas florestais é o volume de 

tráfego diário, visto que a movimentação de veículos pesados e extrapesados acaba 

deformando e compactando o solo e, por isso, reduzindo a capacidade de infiltração de água. 

Além de ainda ocorrer o desprendimento de partículas finas devido a ação dos rodados no 

leito da estrada, as quais são mais facilmente transportadas pelo escoamento superficial.  

Reid e Dunne (1984) em estudo realizado em estradas florestais com tráfego e sem 

tráfego, verificaram que estradas com tráfego influenciam 130 vezes mais o aporte de 

sedimentos produzidos em uma bacia hidrográfica, quando comparado a uma estrada florestal 
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abandonada ou inutilizável. Rummer; Stokes e Lockaby (1997) acrescentam ao citar estudos em 

que as estradas florestais, afetadas pelo tráfego, foram responsáveis por até 99% das perdas de 

solo por erosão hídrica em áreas florestais. 

Os taludes das estradas também são considerados uma importante fonte de sedimentos 

uma vez que há situações em que, pela interceptação do escoamento sub superficial e por, 

geralmente, se encontrar desprovido de cobertura vegetal, estes contribuem para aumento do 

volume escoado no canal de drenagem da estrada (BOCHET; GARCÍA-FAYOS, 2004; 

CROKE et al., 2006). Em estudo realizado por Oliveira et al. (2010), foi constatado que as 

perdas de solo em taludes de estradas florestais no estado de Minas Gerais foram superiores 

àquelas que ocorreram no leito das estradas, com perda de solo média de 1.640 kg m
-2 

ano
-1

.  

Os mesmos autores sugerem que devido aos elevados valores de perdas de solo 

proveniente dos deslocamentos de massas dos taludes e da superfície das estradas, faz-se 

necessário a adoção de melhores práticas de controle da erosão em estradas florestais e 

manutenção dos taludes vegetados, a fim de evitar perdas de solo e de água e sedimentação de 

reservatórios e rios. Os fatores relacionados à drenagem em estradas florestais estão entre os 

mais importantes no controle da erosão hídrica (SILVA, 2011) e por se tratar do principal 

tema deste trabalho, tais fatores serão discutidos mais detalhadamente no item 2.2. 

 

2.1.2 Controle da erosão hídrica em estradas florestais 

  

Estradas com sistema de drenagem ineficiente ou ausente são estradas mais 

susceptíveis à erosão, podendo haver considerável perda de sedimentos no ambiente (RYAN 

et al., 2004). Segundo os mesmos autores, a drenagem quando adequada minimiza o impacto 

das estradas sobre o meio ambiente, já que a perda de solo e de água é reduzida ao ser captada 

nas obras de drenagem.  

De acordo com pesquisadores do MDEP (2016) do Canadá, a eficiência no controle do 

processo erosivo em estradas florestais depende da adoção de práticas de prevenção e 

manutenção regular da estrada, já que após o desencadeamento do processo erosivo, torna-se 

mais difícil o controle deste. Keller e Sherar (2010) corroboram ao afirmar que prevenir a 

erosão antes que ela ocorra é a melhor alternativa, uma vez que a prevenção é geralmente 

mais econômica e efetiva do que o seu controle.  

Segundo os mesmos autores, a prevenção da erosão tem como objetivo a proteção da 

estrada, incluindo suas estruturas de drenagem, os taludes de corte e aterro e as zonas 
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atingidas, além da proteção da qualidade da água. Conforme Gonçalves et al. (2002), Ryan et 

al. (2004) e MDEP (2016), as principais práticas para prevenir e controlar o processo erosão e 

problemas decorrentes são: 

 Planejar as atividades de construção e manutenção de estradas, evitando a passagem 

por áreas úmidas e cursos d’água; 

 Monitorar e manter a base regular da estrada. É ideal que se faça o monitoramento 

durante a chuva, já que é quando os problemas se tornam mais evidentes; 

 As operações de construção e manutenção devem ser realizada em épocas secas 

quando é possível controlar da umidade do solo e a trafegabilidade da estrada é maior; 

 Drenar a água da chuva para fora do leito da estrada em intervalos frequentes e em 

locais adequados, não diretamente em cursos d’água, procurando sempre seguir o 

fluxo natural da água; 

 Manter a velocidade de escoamento constante e menor possível, evitando a 

concentração do escoamento e, consequente, sobrecarga do sistema de drenagem; 

 Minimizar as áreas de solo exposto nas margens das estradas, procurando adotar 

práticas de estabilização, como a proteção dessas áreas a partir do uso de práticas 

vegetativas ou outra forma de proteção; e 

 Limitar o peso das cargas e minimizar o transporte de veículos e equipamentos em 

épocas de chuva e em condições de baixa trafegabilidade do solo. 

  

2.2 SISTEMA DE DRENAGEM E DRENAGEM SUPERFICIAL 

 

 Designa-se drenagem de uma estrada o processo pelo qual é feito o escoamento das 

águas pluviais para fora do seu leito em locais apropriados. Um sistema de drenagem é, 

portanto, composto por um conjunto de dispositivos destinados a captar, escoar e desaguar em 

lugar seguro toda a água em excesso no leito da estrada (KELLER; SHERAR, 2010; 

MACHADO et al., 2013). 

A rede de drenagem deve ser planejada com base na drenagem natural do terreno, no 

histórico de precipitação local e regional, tipo de solo, vegetação, fatores topográficos e 

climatológicos (MACHADO, 2013). Além disso, no dimensionamento do sistema de 

drenagem deve ser considerada a susceptibilidade do solo à erosão, sua granulometria e 

condições topográficas do terreno, utilizando tais informações como diretrizes para a adoção 
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de dispositivos tecnicamente eficientes a um custo relativamente baixo (KELLER; SHERAR, 

2010). 

Conceitualmente, as obras de drenagem de estradas florestais, sejam revestidas ou não, 

são divididas em três categorias: drenagem de transposição de talvegue, drenagem subterrânea 

e drenagem superficial (MACHADO et al., 2013).  

A drenagem de transposição de talvegue e drenagem subterrânea compreendem 

dispositivos de drenagem maiores ou de maior impacto no ambiente, como bueiros, 

pontilhões e pontes, que de uma forma geral tem como objetivo a transposição de águas 

pluviais de um lado para outro da estrada, ou ainda, o cruzamento de cursos d’água, tendo, 

também, como finalidade rebaixar o nível do lençol freático ou interceptar um fluxo de água 

abaixo da superfície (MACHADO et al., 2013).  

A drenagem superficial consiste em um conjunto de dispositivos que tem como 

objetivo drenar as águas precipitadas sobre o leito da estrada e sobre as áreas adjacentes 

(MACHADO, 2013). Também, pode se denominar a drenagem superficial como toda e 

qualquer estrutura física destinada a recolher e conduzir a água de escoamento superficial de 

uma estrada, garantindo o desvio, de distância em distância, das águas que precipitam sobre a 

pista de rolamento e das áreas adjacentes e, por isso, evitando o seu acúmulo e consequente 

erosão hídrica do solo (BAESSO; GOLÇALVES, 2003; MACHADO, 2013). 

Nessa categoria de drenagem, a superfície da estrada precisa ser configurada de tal 

forma que a água seja escoada para fora da plataforma da estrada de maneira mais rápida e 

frequente possível, uma vez que a água estancada nos buracos, sulcos e ondulações acaba 

enfraquecendo o leito e acelerando os danos, já que o processo de erosão hídrica pode ser 

acelerado dependo das condições (KELLER; SHERAR, 2010). Nesse sentido, recomenda-se 

que a drenagem superficial básica de estradas florestais seja composta pelo abaulamento do 

leito aliado a construção de valetas laterais para captação da água superficial do leito 

carroçável (MALINOVSKI; PERDONCINI, 1990). 

Além dessas obras básicas de drenagem superficial, outras obras também devem ser 

utilizadas para captação da água superficial em estradas florestais. Dentre elas, as valetas de 

saídas ou saídas d´água, o camalhão ou water bar e obras que tenham como função o 

armazenamento de água e sedimento, que posteriormente permitam o retorno dessa água para 

o lençol freático através da sua infiltração, como é o caso do bigode e da caixa de retenção.  
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Baesso e Gonçalves (2003) tratam como dispositivos de drenagem superficial de 

estradas rurais as sarjetas ou valetas, os bigodes, caixas coletoras, o camalhão e caixas de 

retenção (Figura 1).  

 

Figura 1 – Sistema de drenagem superficial de estrada de baixo volume de tráfego ou estrada florestal. 

 

Fonte: KELLER; SHERAR (2010) modificado pela autora, 2017.   

 

 As características dos elementos de drenagem superficial são as seguintes: 

 

 Abaulamento do leito 

O abaulamento consiste em uma extensão ao longo da qual se processa o giro da pista 

de rolamento para os lados, e que tem como função a retirada da água no sentido transversal 

da estrada, não deixando que a mesma escorra superficialmente sobre a estrada de forma 

concentrada, com energia suficiente para erodi-la e, assim haja aparecimento de sulcos no 

leito, os quais podem transformar-se em valetas ou voçorocas (MALINOVSKI; 

PERDONCINI, 1990).  

Para estradas florestais o abaulamento do leito deve ser construído com inclinação 

transversal entre 4 e 6%, sendo 5% o mais recomendado, em terrenos considerados planos a 

suave ondulados (KELLER; SHERAR, 2010).  Griebeler et al. (2009) mencionam estudos 

que sugerem que a declividade transversal do leito deve variar dependendo da precipitação, 

do tipo de superfície e do tipo de veículos que transitam nessa estrada.  
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 Valetas ou valetas laterais  

Valeta é um dispositivo de drenagem superficial da estrada florestal destinado a 

coletar as águas de escoamento superficial da pista e dos taludes, conduzindo-as 

longitudinalmente para fora da estrada (MACHADO, 2013; BAESSO; GONÇALVES, 2003), 

ou direcionando-as para saídas d’água, bueiros (MACHADO; MALINOVSKI, 1986) ou 

bigodes. De acordo com Keller e Sherar (2010), essa obra consiste em um canal ou vala 

pouco profunda ao longo da estrada para captar a água da estrada e do terreno adjacente e 

transportá-la até um ponto adequado para ser escoada. Geralmente fica ao longo da beira 

interior da estrada e pode estar localizada ao longo da beira exterior ou ao longo dos dois 

lados da estrada (KELLER; SHERAR, 2010; MACHADO; MALINOVSKI, 1986). 

 

 Saídas d’água 

Saídas d´água também chamadas de valetas de saída são escavações desenhadas para 

desviar a água fora da valeta e da estrada (em pontos onde isto não ocorra naturalmente) com 

a finalidade de reduzir o volume e a velocidade da água que escorre pelas valetas ao longo da 

estrada (KELLER; SHERAR, 2010), antes de que a água atinja velocidades consideradas 

perigosas, ou seja, adquira força para iniciar processos erosivos (MACHADO, 1986). 

Machado e Malinovski (1986) sugerem que em terrenos planos e principalmente de solos 

arenosos, possa-se utilizar a prática de saídas d’água laterais em conecção com sumidouros, 

como os bigodes, que tem a função de armazenar a água e retê-la até que haja a infiltração da 

mesma no solo. 

 

 Bigode 

Bigode é uma obra que vem sendo utilizada por empresas do ramo florestal, a qual 

consiste na escavação do solo das áreas marginais às estradas para permitir a captação e o 

armazenamento da água escoada e, consequentemente, a posterior infiltração. Esta obra é 

semelhante a bacia de infiltração ou a caixa de retenção de sedimentos, tendo o mesmo 

objetivo que estas.  

Conforme Keller e Sherar (2010) a caixa de retenção de sedimentos é uma bacia 

artificial desenhada para diminuir a velocidade da água e para reter sedimentos na medida em 

que vão sendo depositados na água. Tendo como objetivo o aproveitamento racional das 

águas das chuvas, reduzindo ao mínimo suas perdas nesses períodos, facilitando sua 

infiltração no solo, onde irá reforçar o lençol freático, abastecendo açudes, como também 
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evitar que as descargas de bueiros ou sarjetas sejam lançadas diretamente em terrenos 

desprotegidos, acelerando o processo erosivo (BAESSO; GONÇALVES, 2003).  

Diferente das bacias de infiltração citadas por Griebeler (2002) e Silva (2011), o 

bigode é uma obra construída de forma aproximadamente retangular em curva e ocupa uma 

menor área no terreno adjacente à estrada florestal, mas que ao mesmo tempo, possui mesma 

função. Kalainesan et al. (2009) afirmam que essas obras consistem em uma das principais 

práticas conservacionistas para a retenção de sedimentos provenientes de estradas. Silva 

(2011) ressalta que além de constituir prática de grande importância no controle do processo 

erosivo, a implantação de estruturas hidráulicas para a contenção do escoamento superficial 

em estradas não pavimentadas, ou florestais, também proporciona benefícios expressivos à 

bacia hidrográfica na qual elas se encontram instaladas. 

 

 Camalhão (water bar) 

Camalhão é uma estrutura física construída transversalmente ao leito das estradas 

florestais ou aceiros, objetivando conduzir adequadamente as águas superficiais oriundas das 

sarjetas, direcionando-as aos dispositivos encarregados de armazená-las, caso das caixas de 

retenção, ou para os bigodes (MACHADO, 2013; BAESSO; GONÇALVES, 2003) evitando 

ou minimizando a erosão hídrica. Segundo Keller e Sherar (2010) o camalhão, também 

conhecido como water bar consiste em um sistema de drenagem com espaçamentos 

frequentes, usando montículos de solo sobre a superfície da estrada que interrompem o fluxo 

da água e o desviam para fora da mesma.  

Podem ser construídos de forma a permitir o tráfego de veículos ou, se necessário, 

pode-se usá-los como obstáculo de trânsito. É uma obra comumente utilizada em terrenos 

arenosos, mais susceptíveis a erosão do solo, a qual, segundo Machado (1986) é eficaz e 

barata no controle da erosão em estradas florestais. O mesmo autor sugere que para a 

construção dos camalhões, tenha-se bom senso quanto a localização e altura da obra, uma vez 

que a mesma pode vir a causar problemas mecânicos nos meios de transporte. 

 Keller e Sherar (2010) propõem uma metodologia para o dimensionamento do sistema 

de drenagem superficial, para regiões de clima temperado, porém, que também pode ser 

utilizada em regiões de clima tropical, desde que se adeque às características da área em 

questão.  Os autores sugerem que a drenagem transversal ou declives ondulados como o 

camalhão sejam espaçados o suficiente para escoar a água superficial das estradas e ao mesmo 

tempo permitir o tráfego lento de veículos. Para tal, devem ser construídos com base larga e 

com distância máxima recomendada, conforme especificado na tabela 1. 



31 

 

 

 

Tabela 1 – Espaçamento recomendado entre camalhões de acordo com as características do solo e sua 

susceptibilidade à erosão hídrica. 

Declividade da estrada Solos com erosão baixa a nula 
(1)

 Solos erosivos 
(2) 

(%) (m) (m) 

0 – 3 120 75 

4 – 6 90 50 

7 – 9 75 40 

10 – 12 60 35 

>12 50 30 

(1)
 Solos de baixa erosão: Solos rochosos grossos, cascalho e algumas argilas;

 (2) 
Solos altamente erosivos: Solo 

fino, solo desmoronável, silte, areia fina. Fonte: KELLER; SHERAR (2010). 

 

O espaçamento recomendado pelos mesmos autores entre saídas d’água leva em conta 

a necessidade de se retirar toda a água prevista da superfície da estrada antes que ocorra a 

erosão hídrica. Na tabela 2, é apresentado o espaçamento proposto pelos autores, o qual leva 

em conta as características do solo e sua susceptibilidade à erosão hídrica para cada classe de 

declividade. De acordo com os autores é necessário determinar as localizações específicas das 

obras no campo, tendo como base os padrões reais do fluxo da água, a intensidade das chuvas, 

as características da erosão da plataforma da estrada e as áreas disponíveis para vazão 

resistentes à erosão. 

 

Tabela 2 – Espaçamento recomendado entre saídas d’água de acordo com as características do solo. 

Declividade da estrada Solos com erosão baixa a nula 
(1)

 Solos erosivos 
(2) 

(%) (m) (m) 

0 – 5 75 40 

6 – 10 60 30 

11 – 15 45 20 

16 – 20 35 15 

21 – 30 30 12 

>30 15 10 

(1)
 Solos de baixa erosão: Solos rochosos grossos, cascalho e algumas argilas;

 (2) 
Solos altamente erosivos: Solo 

fino, solo desmoronável, silte, areia fina. 

Fonte: KELLER; SHERAR (2010).  

  



32 

 

3 ESTUDO 1 - EFICIÊNCIA DE SISTEMAS DE DRENAGEM NA REDUÇÃO DA EROSÃO 

HÍDRICA EM ESTRADAS FLORESTAIS COM REVESTIMENTO NO PLANALTO SUL 

CATARINENSE 

 

3.1 INTRODUÇÃO 

 

 A erosão hídrica do solo vem sendo reportada como um grande problema ambiental 

em todo o mundo, com graves implicações socioeconômicas e ecológicas (CHEN et al., 

2011). Apesar de a erosão hídrica ser um processo natural de formação do solo, o uso e 

manejo inadequado do solo podem causar sérios efeitos no local e, também, fora do local de 

origem da erosão (CERDÀ et al., 2016; JIMENEZ et al., 2013).  

Em áreas de produção florestal, as estradas são essenciais no manejo dos 

povoamentos, tanto no momento de implantação da floresta, como nas operações de colheita e 

transporte de madeira, de gerenciamento de incêndios, de atividades de proteção e 

manutenção da floresta e, ainda, nas atividades de conservação (ELLISON, 1947; LIU et al., 

2014; BROWN et al., 2015). Porém, devido ao leito e o revestimento estarem expostos e 

sujeitos às intempéries climáticas, as estradas são susceptíveis à erosão hídrica do solo. 

Conforme indicado por Corrêa e Dedecek (2009), em estudo realizado no sul do Brasil, 99% 

das perdas de solo em áreas de produção florestal são oriundas das estradas. 

 O elevado potencial de erosão das estradas florestais é devido à compactação da 

superfície e remoção da cobertura de vegetação protetora do solo durante a sua construção e 

manutenção (GRACE, 2000; JIMENEZ et al., 2013), deixando o leito exposto ao impacto das 

gotas de chuva e ao escoamento superficial. Atrelado a isso, a infiltração é reduzida e o 

potencial de escoamento aumentado, mesmo para eventos de precipitação de baixa 

intensidade (PEREIRA et al., 2015).  O aumento das taxas de produção de sedimentos pode 

ocorrer devido à construção e manutenção inadequada (KELLER; SHERAR, 2010), à 

ineficiência ou ausência de sistema de drenagem (OLIVEIRA et al., 2015) e devido ao tráfego 

de veículos pesados, principalmente, nas atividades de colheita e transporte florestal, 

momentos nos quais o escoamento superficial acelera-se no leito da estrada (CAMARGO 

CORRÊA, 2005).  

Para minimizar os impactos ocasionados pelas estradas e garantir que a mesma 

apresente boa qualidade de trafegabilidade, uma estrada deve apresentar algumas 

características, tais como: inclinação lateral de 2-6% de forma a abaular o leito e conduzir o 

escoamento superficial para fora deste, até obras de drenagem; alto raio hidráulico e 
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superfície rugosa; mínima quantidade de sedimentos soltos na superfície e disponíveis para o 

transporte pelo escoamento superficial; canais com cobertura vegetal ou com restos culturais, 

dispostos de forma intercalada e no sentido transversal do terreno; presença de bueiros ou 

pontes para passagem do fluxo de água de um lado para outro da estrada; maior extensão 

possível de estradas cascalhadas; um planejamento de manutenção em períodos de chuvas não 

erosivas; e uma zona de proteção dos cursos d’água adjacentes ao fluxo dos drenos/valetas 

laterais das estradas (MDEP, 2016).  

 O uso de material rochoso para o revestimento de estradas primárias e, quando for o 

caso, secundárias em áreas de produção florestal é indicado como prática de qualidade de 

trafegabilidade e de proteção do leito quanto à erosão hídrica, pois, estradas que recebem 

revestimento do leito com material granular, normalmente cascalho, têm sua superfície de 

origem protegida, o que faz com que a perda de solo seja reduzida. Os materiais rochosos, por 

serem constituídos por partículas mais grosseiras, normalmente, permite uma maior 

infiltração de água no leito da estrada, ao mesmo tempo em que devido às partículas 

possuírem maior densidade, o transporte é dificultado, tanto pelo escoamento superficial 

como pelo impacto das gotas de chuva.  

 Mesmo se empregando revestimento primário para proteger a superfície das estradas, 

ainda os problemas com erosão ocorrem, acarretando em produção de sedimentos. Em estudo 

realizado por Costantini et al. (1999), os quais avaliaram a influência de estradas cascalhadas 

e não cascalhadas sobre a distribuição do tamanho dos sedimentos produzidos em área 

florestal em Queensland na Austrália, os autores constataram que tanto na estrada cascalhada 

como na não cascalhada, o sedimento produzido era constituído principalmente de partículas 

muito finas (< 0,02 mm). Porém, as estradas cascalhadas apresentaram concentrações 

significativamente inferiores quando comparadas às estradas sem revestimento do leito.  

 Visto o potencial problema que as estradas podem acarretar aos ambientes de 

produção florestal, devido à susceptibilidade do solo dessas áreas à erosão hídrica, faz-se 

necessário um detalhado planejamento e dimensionamento das estradas e do seu sistema de 

drenagem superficial. Brown; Aust e McGuire (2013) sugerem que um sistema de drenagem 

superficial construído de forma ideal, garante menor erosão do solo e perda de água, 

proporcionando assim, menores impactos ambientais aos recursos hídricos. 

 No Brasil, são escassas as informações referentes ao dimensionamento de sistemas de 

drenagem superficial de estradas florestais, sendo na maioria das vezes, esse 

dimensionamento feito de forma empírica, tanto para estradas sem revestimento, como para 
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estradas com revestimento do leito. Nesse sentido, objetivou-se com este estudo avaliar a 

eficiência de três sistemas de drenagem superficial em estrada florestal com revestimento do 

leito quanto às perdas de sedimentos e água por erosão hídrica e caracterizar as perdas de 

sedimento.  

 

3.2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.2.1 Localização e caracterização do local de estudo 

 

O presente estudo foi desenvolvido em uma área de produção de Pinus para celulose 

denominada Fazenda Guarujá, pertencente à empresa Klabin S.A., localizada no município de 

Bocaina do Sul, Planalto Sul de Santa Catarina (Figura 2).  O experimento foi instalado em 

um trecho de estrada de uso secundário, caracterizada pelo tráfego intenso de veículos 

somente no momento da colheita de madeira, de modo a permitir o fechamento da estrada 

durante o período de avaliação (Anexo 1). O trecho possui coordenadas centrais de 27º42'38" 

S e 49º59'9” W e área adjacente com floresta de Pinus, a qual possuía cinco anos de idade no 

momento de instalação do estudo e localizava-se a uma distância de três metros do sistema de 

drenagem lateral da estrada.  

 

 Figura 2 – Localização da área de estudo na Fazenda Guarujá, município de Bocaina do Sul, Planalto sul 

catarinense. 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2017. 
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O solo do local de estudo foi classificado como CAMBISSOLO HÚMICO franco 

argiloso, de acordo com a classificação da EMBRAPA (2013), sendo a classificação, 

realizada por equipe da empresa, através de abertura de perfil. Segundo a literatura, a 

tolerância de perda de solo para um CAMBISSOLO HÚMICO é de cerca de 10 t ha
-1

 ano
-1

 ou 

0,74 mm ano
-1

 (BERTOL; ALMEIDA, 2000).  

 A caracterização da granulometria e densidade do solo do leito nos diferentes 

tratamentos do trecho de estrada com revestimento estão representadas na Tabela 3. No 

Anexo 2 pode-se observar as características de porosidade do solo em cada tratamento.   

 

Tabela 3 – Caracterização da granulometria (%) e densidade do solo (g cm
-3

), em quatro profundidades, de 0 - 

24 cm, nas parcelas experimentais do trecho de estrada com revestimento, Fazenda Guarujá. 

Parcela 
Profundidade Argila Silte Areia Cascalho Densidade 

cm ------------------------- % ------------------------- g cm
-3 

G-I 

0 - 6 6,3 8,4 6,3 79 1,63 (±0,01) 

6 - 12 6,5 13,0 11,5 69 2,40 (±1,57) 

12 - 18 4,2 6,4 5,3 84 1,59 (±0,06) 

18 - 24 10,6 21,7 20,7 47 1,48 (±0,08) 

G-II 

0 - 6 6,4 7,2 6,4 80 3,32 (±1,32) 

6 - 12 4,7 4,7 3,9 87 1,61 (±0,04) 

12 - 18 6,5 5,9 5,6 82 1,71 (±0,20) 

18 - 24 13,6 10,5 9,9 66 1,59 (±0,06) 

G-III 

0 - 6 6,8 6,5 5,5 81 1,57 (±0,03) 

6 - 12 8,0 7,0 5,0 80 1,63 (±0,11) 

12 - 18 9,0 7,8 6,2 77 1,50 (±0,03) 

18 - 24 14,4 12,2 10,7 63 1,44 (±0,17) 

Onde: Argila: partículas do solo de diâmetro menor que 0,002 mm; Silte: partículas do solo de diâmetro entre 

0,05 e 0,002 mm; Areia: partículas do solo de diâmetro entre 0,05 e 2,0 mm; Cascalho: partículas do solo de 

diâmetro entre 20 a 2 mm; (±) Desvio Padrão. Fonte: Elaborado pela autora, 2017. 

 

Para essas análises foram coletadas amostras deformadas e indeformadas de solo, com 

auxílio de anéis volumétricos com volume de 82
 
e 161 cm

3
, em quatro profundidades, sendo 

elas: 0 - 6 cm, 6 - 12 cm, 12 - 18 cm e 18 - 24 cm, em um ponto no centro de cada parcela, 

com três repetições. A granulometria foi determinada utilizando o Método Internacional da 

Pipeta (GEE; BAUDER, 1986). A densidade do solo foi obtida pela razão entre a massa do 

solo seco a 105 ºC (g) e o volume do anel em que o solo foi coletado (cm
3
). A porosidade foi 
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determinada seguindo a metodologia descrita por Reinert e Reichert (2006) em coluna de 

areia, onde após saturação das amostras, para determinação dos macroporos foi utilizada 

tensão correspondente a altura de coluna d’água de 60 cm e para microporos, foi considerado 

a diferença entre a porosidade total e de macroporos. 

O relevo da área experimental caracteriza-se como ondulado e forte ondulado, de 

acordo com a classificação da Embrapa (1979), com declividade média de 20% considerando 

uma pendente de 250 metros de comprimento. A área e declividade das parcelas 

experimentais foram levantadas com auxílio de um GPS de precisão (GNSS GS-15 – Leica) e 

são apresentadas na descrição do experimento. 

O clima da região é do tipo Cfb, segundo a classificação de Köppen, com verão 

temperado e inverno seco e com temperatura média anual entre 14 e 16 ºC. A precipitação 

pluviométrica média anual fica entre 1.600 mm e 1.900 mm e se apresenta bem distribuída ao 

longo de todo o ano, sem período de estiagem (ALVARES et al., 2014). Segundo dados do 

INMET (2015), nos últimos cinco anos a precipitação total anual variou de 1.386 a 2.256 mm 

para a região de estudo, com média de 1.932 mm.  

 

3.2.2 Instalação e descrição dos trechos experimentais 

 

O estudo foi conduzido sob condições de campo, durante o período de 01 de junho de 

2016 a 01 de junho de 2017, totalizando um ano de avaliação. Na área de estudo, foram 

testados diferentes tratamentos referentes a sistemas de drenagem dimensionados segundo o 

proposto por Keller e Sherar (2010). Para isto, foram construídos trechos experimentais com 

comprimento aproximado de 70 m, tendo cada um declividade média e área total variável. 

Em cada tratamento a avaliação dos efeitos da erosão hídrica (perdas de água e 

sedimento) foi realizada por meio da quantificação e qualificação do escoamento oriundo dos 

trechos experimentais. Assim, a fim de diminuir a área total de contribuição do escoamento e, 

ao mesmo tempo, permitir a avaliação de trechos longos de estrada, considerou-se como área 

total de cada tratamento a metade da largura do leito da estrada, conforme metodologia 

proposta por Forsyth; Bubb e Cox (2006) (Figura 3). 

A delimitação das parcelas no limite superior e inferior foi realizada com uso de 

chapas galvanizadas com 0,60 m de altura, sendo que destes, 0,30 m foram enterrados e 0,30 

m permaneceram acima do nível do solo. A delimitação no limite superior das parcelas foi 

realizada de modo a bloquear a entrada de escoamento oriundo da parte superior à parcela. E 
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no limite inferior, as chapas foram instaladas de modo a conduzir o escoamento superficial 

para o sistema de tanques coletores, através da ligação com um tubo de PVC.  

 

Figura 3 – Esquema de uma parcela. A área considerada da parcela consiste em metade da largura do seu leito, 

conjuntamente ao sistema de drenagem a ela associada.  

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2017, baseado em Forsyth; Bubb; Cox (2006). 

 

Para coleta do escoamento foram utilizados três tanques com capacidade de 500 litros 

cada, sendo o primeiro e o segundo, providos com um vertedouro, com 13 janelas. A partir do 

vertedouro, um tubo galvanizado conduzia a água até o segundo tanque, assim, após 

enchimento do primeiro tanque de coleta, uma alíquota de 
1
/13 de água passava para o segundo 

tanque, e o restante (
12

/13) voltava para o ambiente. Da mesma forma, após enchimento do 

segundo tanque, 
1
/13 de água passava para o terceiro tanque através do tubo galvanizado, para 

compor a amostra do terceiro tanque, e o restante (
12

/13) retornava ao ambiente. 

As obras de drenagem superficial que compuseram os sistemas de drenagem avaliados 

foram a saída d’água, o bigode e o camalhão, além das obras básicas de drenagem que 

consistem no leito abaulado e valetas laterais. As saídas d’água foram construídas com 

dimensões médias de 0,60 x 0,92 x 3,4 m, apresentando capacidade de armazenamento de 2,0 

m
3
 de água e sedimento, os bigodes por sua vez, com dimensões 0,65 x 1,10 x 6,0 m 

apresentavam capacidade de armazenamento de 4,2 m
3
, e o camalhão foi construído com base 

larga, com 10 metros de comprimento por 0,5 metro de altura. 
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O trecho de estrada foi adequado às condições de construção de estradas primárias da 

empresa, sendo esta, com revestimento do leito com cascalho e largura de 7 metros. Para 

adequação do trecho de estrada, o leito sofreu abaulamento com inclinação de 2 – 6% e foram 

construídas as valetas laterais. O revestimento da estrada consistiu em uma camada de 15 cm 

de cascalho sedimentar, a qual foi compactada com rolo liso.  

A instalação dos tratamentos se deu sem repetições em virtude do encarecimento das 

instalações, este ocasionado pelo elevado custo de construção dos trechos de estrada, do 

material utilizado e da área necessária (BERTONI; LOMBARDI NETO, 1990), além das 

diferentes características espaciais, de solo, topografia (CAVICHIOLO, 2005), áreas 

adjacentes, etc.  

 

3.2.3 Descrição dos tratamentos 

 

A seguir, apresentam-se os tratamentos avaliados no trecho de estrada com 

revestimento do leito com cascalho e suas respectivas características.  

 

 Tratamento G-I: referente ao trecho de estrada construído com drenagem superficial 

ideal segundo Keller e Sherar (2010), com saídas d’água 30 metros equidistantes e 

camalhão de 100 em 100 metros associado a bigode. Dessa forma, nos primeiros 5 

metros da parcela, há uma saída d’água, nos 35 metros há um camalhão associado a 

um bigode, e aos 65 metros, uma saída d’água (Figura 4).  A área da parcela referente 

ao tratamento G-I apresenta declividade média de 24%, comprimento de 

aproximadamente, 70 m no sentido do declive e média de 3,5 m de largura, com área 

total de 243,99 m
2 

(Anexo 3). 
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Figura 4 – Croqui da parcela referente ao tratamento G-I, com duas saídas d´água e camalhão associado à 

bigode. 

 
Fonte: Elaborado pela autora, 2017. 

 

 Tratamento G-II: referente ao trecho de estrada construído com drenagem superficial 

acima do ideal, conforme Keller e Sherar (2010), com saídas d’água de 20 em 20 

metros associadas a bigode, 40 metros equidistantes. Assim, o sistema de drenagem 

foi construído da seguinte forma: nos primeiros 5 metros um bigode, aos 25 metros e 

45 metros uma saída d’água, e aos 65 metros um bigode (Figura 5). A declividade 

média da parcela é de 18% e a mesma possui dimensões de aproximadamente, 3,5 m 

de largura, e 70 m de comprimento no sentido do declive, com área total de 247,43 m
2 

(Anexo 4). 
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Figura 5 – Croqui da parcela referente ao tratamento G-II, com duas saídas d´água e dois bigodes. 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2017. 

 

 Tratamento G-III: referente ao trecho de estrada construído com drenagem 

superficial inferior ao ideal, segundo Keller e Sherar (2010), apenas com as obras 

básicas de drenagem, abaulamento do leito e valetas laterais (Figura 6). A parcela com 

o tratamento G-III possui dimensões de aproximadamente, 3,5 m de largura, e 70 m de 

comprimento no sentido do declive, apresentando área total de 226,7 m
2
, e declividade 

média de 12% (Anexo 5). 
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Figura 6 – Croqui da parcela referente ao tratamento G-III, sem obras de drenagem. 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2017. 

 

3.2.3 Quantificação das perdas de água e sedimento 

 

A chuva acumulada nos tratamentos durante o período de observação foi obtida por 

meio de três pluviômetros instalados em cada parcela, em que a leitura foi realizada no 

momento de coleta do escoamento oriundo da erosão hídrica. Por meio da média dos 

pluviômetros, obteve-se a chuva acumulada ocorrida na área de estudo.  

A quantificação da água perdida por escoamento superficial foi realizada pela 

mensuração da água armazenada nos tanques coletores com auxílio de uma haste graduada e 

calibrada, a qual era introduzida no tanque e por meio da leitura da lâmina de água de cada 

um, tinha-se a quantidade de água escoada, sendo que, quando havia presença de escoamento 

na segunda e terceira caixa do sistema coletor, multiplicou-se o volume coletado em cada 

caixa por 13. Ao contrastar o volume de água escoado com o precipitado, obteve-se o 

coeficiente de escoamento (Ce), o qual é dado pela equação: 

 

 oeficiente de escoamento   e   
volume escoado  mm 

volume precipitado na área  mm 
                      (1) 
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 A coleta das amostras de escoamento (água mais sedimento) para quantificação das 

perdas de solo foi realizada seguindo a metodologia proposta por Cogo (1978), a qual consiste 

na homogeneização do escoamento contido nos tanques e, ao mesmo momento desta, realiza-

se a coleta de duas amostras em frascos de 220 ml. A quantificação do solo perdido foi 

realizada em laboratório em que, primeiramente, as amostras coletadas eram pesadas e, em 

seguida, eram deixadas de 24 a 48 horas com adição de três gotas de HCl 2,5 N cada uma, 

para decantação do sedimento.  

Após a decantação dos sedimentos retirava-se a água contida sobre os sedimentos das 

amostras com auxílio de um sifão, deixando-se apenas uma fina lâmina de água. Em seguida, 

as amostras eram levadas à estufa a 60 ºC, por 48 horas ou até a secagem. Posteriormente, 

eram pesadas obtendo-se a massa seca de sedimentos, com a qual calculou-se a concentração 

de sedimentos por volume de escoamento coletado nos tanques e a massa de sedimentos 

existentes na suspensão para o período. Os valores de massa de solo seco e de água contidos 

nas caixas foram somados aos de massa de solo seco e de água contida nos sedimentos, 

permitindo a obtenção das perdas totais de solo e de água, respectivamente, ocorridas no 

período acumulado. 

A perda anual de sedimentos se deu pela soma das perdas acumuladas em cada 

período de coleta, sendo expressa em kg km
-1

 ano
-1

 nos trechos de estrada. Ainda, coletou-se 

uma amostra dos sedimentos em cada tratamento, para a posterior correção da umidade, com 

o objetivo de corrigir a massa de sedimentos para a base de solo seco. 

Devido à variação de declividade entre as parcelas, para possível comparação entre os 

tratamentos avaliados, fez-se necessário a determinação de um fator de correção (Fc). Para tal, 

calculou-se o fator S (fator declividade do terreno) médio para cada parcela, bem como o fator 

S da declividade padrão da Equação Universal de Perda de Solo - USLE, 0,09 m m
-1

, 

conforme proposto por Wischmeier e Smith (1978), utilizando a equação:  

 

                            S   0,065 + 4,56 sen θ + 65,41  sen θ 
2
                                              (2) 

 

Onde: S   fator grau do declive; e θ   ângulo do declive.  

 

O Fc para as perdas de sedimento e de água das parcelas foi calculado tendo como 

base os fatores S calculados pela equação 1, para tal, utilizou-se a seguinte equação: 
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                                       c   
S 0,09 mm-1

S médio da parcela
                                                                        (3) 

 

3.2.4 Obras de drenagem 

  

A fim de caracterizar a capacidade de armazenamento de sedimento nas obras de 

drenagem, no momento de instalação do experimento e após um ano de avaliação, foi 

realizado medição da área de cada obra de drenagem, com auxílio de uma trena. Tiraram-se 

medidas de comprimento da obra, altura e largura em três pontos, nas duas extremidades e 

uma medida no centro da obra, sendo a capacidade de armazenamento do escoamento 

superficial e de sedimentos o produto das médias das medidas obtidas. A partir da 

comparação entre a capacidade das obras no final e no início do experimento, pode-se 

determinar a perda de eficiência dessas, no armazenamento de sedimento e do escoamento.  

 

3.2.5 Análise de dados 

 

 Foi realizada análise de covariância para verificar a diferença existente de nível e 

inclinação de equações de regressões para os tratamentos, tanto para perdas de água como 

para perdas de sedimento. Foi adotado o modelo linear simples para a análise de covariância 

com intuito de evitar a diminuição dos graus de liberdade do resíduo de uma unidade e a 

perda do poder de ajuste do modelo. Assim, o modelo com o efeito de grupo e a regressão 

linear simples foi:  

 

yij = β0 + τi + β1xij + Σi β2i(τ*x)ij + εij  

 

Onde: i = 1,...,a; j = 1,...,n; yij= observação j no grupo i; τi= o efeito do grupo i; β0, β1 e β2i= 

parâmetros da regressão; xij= valor da variável independente contínua para observação j no 

grupo i; (τ*x)ij= interação do grupo x covariante; εij= erro aleatório (KAPS; LAMBERSON, 

2004). 

 

Havendo significância estatística do fator tratamento na análise de covariância, 

ajustou-se equações por Modelos Lineares Generalizados (MLGs) nos três campos Aleatórios, 

Normal, Poisson e Gama, e nas funções de ligação identidade e logarítmica, sendo que o 

(4) 



44 

 

melhor campo foi o Gama na função de ligação logarítmica, tanto para perdas de água como 

de sedimento, com base nos critérios de Akaike (AIC) (AKAIKE, 1974) e Bayesiano (BIC) 

(SCHWARZ, 1978), em que quanto menores os valores destes parâmetros, maior é a 

qualidade do modelo (BURNHAM; ANDERSON, 2002).  

Os MLGs foram ajustados utilizando como variável dependente as perdas de água 

acumuladas e como variáveis independentes, a chuva acumulada (fator quantitativo) e o 

tratamento (fator qualitativo). Para perdas de sedimentos utilizou-se como variável 

dependente as perdas de sedimentos acumuladas e como variáveis independentes, a chuva 

acumulada (fator quantitativo) e o tratamento (fator qualitativo).  

 A partir das equações, estimaram-se os valores de perdas de água e de sedimentos em 

função da chuva acumulada para cada tratamento plotando os resultados em gráficos. As 

análises estatísticas foram processadas no pacote estatístico SAS 9.3. Salienta-se que foi 

adotado esse procedimento em vista que os tratamentos não apresentaram repetições, pois em 

experimentos para quantificação de erosão normalmente é esta a metodologia adotada, 

considerando a dificuldade de serem realizadas repetições, devido ao tamanho das parcelas 

empregadas e a necessidade destas apresentarem a menor variabilidade possível em relação à 

declividade e tipo de solo (CAVICHIOLO, 2005).  

 

3.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.3.1 Precipitação e escoamento 

 

Durante o período experimental, o total acumulado de chuva foi de 1.892 mm, 

distribuído em 18 coletas, sem período de déficit hídrico, porém, com total acumulado de 436 

mm em 15 dias no final do mês de maio, acima da média histórica para a região. As perdas de 

água por coleta (mm) e a chuva acumulada (mm) estão apresentadas na Figura 7.  

O volume mínimo de chuva acumulado para realização da coleta foi de 30 mm, visto 

que volumes inferiores a este não possibilitavam a coleta de escoamento em todos os 

tratamentos. O tratamento G-III apresentou perdas de água equivalentes à 35,8% da chuva 

(acumulado de 687,4 mm), com coeficiente de escoamento médio de 0,26, sendo o tratamento 

que apresentou as maiores perdas em todas as coletas realizadas. Enquanto que os tratamentos 

G-I e G-II apresentaram perdas de apenas 0,7% (acumulado de 13,9 mm) e 0,5% (acumulado 

de 10,5 mm) da chuva, com coeficiente de escoamento médio de 0,006 e 0,004, 

respectivamente.  
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Figura 7 – Chuva (mm) acumulada por coleta e perdas de água (mm) nos tratamentos G-I, G-II e G-III, no trecho 

de estrada com revestimento, Fazenda Guarujá. 

 

Onde: Pa: perdas de água (mm). Fonte: Elaborado pela autora, 2017. 

 

Tais tratamentos, diferentemente do G-III, apresentaram uma tendência distinta ao 

longo do período de avaliação, onde o tratamento G-II, apresentou perdas superiores ao G-I 

durante o primeiro semestre de avaliação. Já no segundo semestre, o tratamento G-I passou a 

apresentar maiores perdas que o G-II. Isso ocorreu, provavelmente, devido à capacidade das 

obras de drenagem em captar e armazenar o escoamento superficial e o sedimento, que, ao 

longo do tempo foi reduzida.  

Oliveira et al. (2015) ao avaliar um trecho de estrada sem revestimento do leito e sem 

obras de drenagem em áreas de manejo florestal de Pinus, localizadas no município de Campo 

Belo do Sul, também no Planalto Sul Catarinense, observaram que as perdas de água 

equivaleram a 37% do volume de chuva precipitado no período experimental, valor este 

semelhante ao encontrado no tratamento G-III, o qual é composto por sistema de drenagem 

sem obras de captação de escoamento. Ao aferir o escoamento em estradas florestais com 

revestimento de cascalho no nordeste da Austrália, Forsthy; Bubb e Cox (2005) observaram 

coeficiente de escoamento de 0,57, valor superior ao observado no tratamento G-III (0,26).  

Ao comparar a eficiência quanto às perdas de água, dos tratamentos G-I e G-II, 

tratamentos correspondentes a sistemas de drenagem com obras de drenagem, com o 

tratamento G-III, este, sem obras de drenagem, observou-se que os tratamentos G-I e G-II 
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reduziram as perdas em 98,0% e 98,5%, ambos podendo ser utilizados em estradas de uso 

florestal com características semelhantes às dos trechos de estudo, para redução do 

escoamento superficial. Essa eficiência dos tratamentos G-I e G-II ocorreram devido à 

presença das obras que compõem os sistemas de drenagem.  

No tratamento G-I, o camalhão, localizado no centro da parcela, funcionou como uma 

barreira física ao escoamento superficial, que ao encontra-lo teve sua velocidade reduzida, 

além de, ter sido conduzido para o bigode, fazendo com que o volume escoado e que tem 

potencial para chegar nos pontos mais baixos do terreno, nos cursos d’água, fosse reduzido. O 

tratamento G-II por sua vez, o qual apresentou maior eficiência (98,5%), acabou drenando e 

armazenando um volume ligeiramente maior de escoamento do que o tratamento G-I, 

provavelmente, pelo maior número de obras e consequente maior capacidade total de 

armazenamento, que era de 11,7 m
3
 no início do estudo (Dados apresentados no item 3.3.4).  

Por meio da análise de covariância (Tabela 4), verificou-se tendência distinta entre os 

níveis e inclinação das linhas de regressão para os tratamentos, tendo uma de Probabilidade < 

0,0001. Portanto, a análise de covariância demonstrou que o fator tratamento foi significativo 

para perdas de água e, portanto, havendo necessidade de regressões distintas para os 

tratamentos avaliados, sendo que o coeficiente de determinação (R²) explicou 90% da 

variação e erro padrão da estimativa 37,52 mm. 

 

Tabela 4 – Análise de covariância para perdas de água acumuladas (mm) para os tratamentos avaliados, G-I, G-II 

e G-III, no trecho de estrada com revestimento, Fazenda Guarujá. 

R² 0.907  Sxy: 37,52 

FV gl SQ QM F Pr>F 

Modelo 5 702858,3631 140571,6726 93,96 <,0001 

Trat 2 353738,4782 176869,2391 118,22 <,0001 

Trat*Pa 3 349119,8849 116373,2950 77,78 <,0001 

Erro 48 71814,8057 1496,1418 - - 

Total 53 774673,1688 - - - 

Onde: Trat: tratamento; Pa: perdas de água acumuladas (mm); R²: coeficiente de determinação; Syx: erro padrão 

da estimativa; FV: fonte de variação; gl: graus de liberdade; SQ: soma de quadrados; QM: quadrado médio; F: 

valor de F; Prob.>F: probabilidade de F. Fonte: Elaborado pela autora, 2017.   

 

 Plotando-se os valores observados e estimados de perdas de água (mm) em função da 

chuva acumulada (mm) (Figura 8), é possível verificar tendências diferentes entre os 

tratamentos, havendo forte relação linear, positiva, entre as perdas de água (mm) e a chuva 
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acumulada (mm), em que, à medida que aumenta o volume precipitado (mm) as perdas de 

água (mm) também tendem a aumentar. Isso ocorreu, principalmente, devido à menor 

eficiência das obras de drenagem, uma vez que, chuvas mais volumosas acabam ocasionando 

um volume de escoamento superficial maior que a capacidade de armazenamento do 

escoamento das obras de drenagem. 

Tal relação, positiva e linear, entre perdas de água e chuva em estradas florestais, não 

é necessariamente influenciada apenas pelo sistema de drenagem, pois ela já foi mencionada 

em outros trabalhos, como o de Fosthy; Bubb e Cox (2006) e o de Oliveira et al. (2015). 

Oliveira et al. (2015) sugerem que esta relação pode variar entre eventos de chuva, devido à 

baixa taxa de infiltração de água no solo de estradas, esta, resultado da alta compactação, e 

ainda, em função da distribuição das chuvas, em que, quando o solo já está úmido por chuvas 

anteriores, as perdas de água tendem a ser maiores mesmo em chuvas não muito volumosas.  

 

Figura 8 – Relação entre perdas de água acumulada (mm) em função da chuva acumulada (mm) para os 

tratamentos G-I (a), G-II (b) e G-III (c) avaliados no trecho de estrada com revestimento, Fazenda 

Guarujá.  

  

 

 

Onde: Pa: perdas de água (mm); Ch: Chuva acumulada (mm); Ln: logaritmo natural; AIC: critério de Akaike; 

BIC: critério bayesiano; pontos referem-se aos valores de Pa observados. Fonte: Elaborado pela autora, 2017. 

 

0

10

20

30

40

50

0 500 1000 1500 2000

P
er

d
a
s 

d
e 

á
g
u

a
 (

m
m

) 

Chuva (mm) 

0

5

10

15

20

25

0 500 1000 1500 2000

P
er

d
a
s 

d
e 

á
g
u

a
 (

m
m

) 

Chuva (mm) 

0

200

400

600

800

1000

0 500 1000 1500 2000

P
er

d
a
s 

d
e 

á
g
u

a
 (

m
m

) 

Chuva (mm) 

Ln Pa = 3,4106 + 0,0018 * Ln Ch 
AIC: 196,36 

BIC: 200,36 

Ln Pa = -1,9189 + 0,0030 * Ln Ch 
AIC: 43,96 
BIC: 47,96 

Ln Pa = 0,014 + 0,0016 * Ln Ch 
AIC: 75,27 

BIC: 79,27 

a b 

c 



48 

 

3.3.2 Perdas de sedimento 

 

Quanto às perdas de sedimento (kg km
-1

) (Tabela 5), constatou-se que o tratamento G-

I apresentou perdas variando de 0,01 (07/nov) a 44,03 kg km
-1

 (24/fev) nas coletas realizadas, 

com total acumulado de 225,14 kg km
-1

 ano
-1

. Já o tratamento G-II, apresentou perdas de 

apenas 56,91 kg km
-1 

acumuladas no período de um ano de avaliação. O tratamento que mais 

perdeu sedimento, conforme esperado, foi o G-III, com um total acumulado de 17.424,84 kg 

km
-1 

ano
-1

, com perdas variando de 5,83 (04/ jul) a 3.667,33 kg km
-1 

(20/dez) por coleta. 

 

Tabela 5 – Chuva (mm) acumulada por coleta e perdas de sedimento (kg km
-1

) nos tratamentos G-I, G-II e G-III, 

no trecho de estrada com revestimento, Fazenda Guarujá. 

Data da coleta Chuva (mm) 
Perdas de sedimento (kg km

-1
) 

G-I G-II G-III 

04/07/2016 26 0,02 0,02 5,83 

22/07/2016 79 6,74 10,28 818,16 

08/08/2016 34 0,03 1,43 284,81 

29/08/2017 80 0,02 1,79 266,33 

12/09/2016 94 0,03 4,00 785,23 

11/10/2016 51 0,01 0,06 84,35 

24/10/2016 130 29,12 23,80 1.402,68 

07/11/2016 54 0,01 0,17 25,30 

28/11/2016 65 0,07 0,92 1.994,63 

20/12/2016 160 27,18 2,58 3.667,33 

09/01/2017 180 20,83 2,55 1.696,74 

01/02/2017 92 40,56 4,06 2.042,71 

24/02/2017 53 44,03 3,39 3.262,69 

17/03/2017 93 15,60 0,27 311,53 

10/04/2017 98 2,77 0,07 73,91 

28/04/2017 80 28,88 0,47 261,57 

18/05/2017 35 0,30 0,01 162,78 

01/06/2017 436 8,94 1,05 278,25 

Total 
1.892 

(mm) 

225,14  

(kg km
-1

 ano
-1

) 

56,91 

(kg km
-1

 ano
-1

) 

17.424,84 

(kg km
-1

 ano
-1

) 

Fonte: Elaborado pela autora, 2017. 
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Em estudo realizado no nordeste da Austrália, Forsyth; Bubb e Cox (2005) 

encontraram perdas de sedimento anual na ordem de 2.861 kg km
-1 

em um trecho de estrada 

de uso florestal com revestimento do leito com cascalho, com comprimento de 34 m, largura 

de 10 metros e declividade média de 1%. Valor semelhante ao encontrado no presente 

trabalho, no tratamento G-III (17.424 kg km
-1

), pois se as perdas encontradas pelos autores 

fossem corrigidas para a declividade padrão (9%) e para largura de estrada de 7 metros, as 

perdas ficariam na ordem de 16.000 kg km
-1

.  

O tratamento G-III apresentou perdas de sedimento superiores aos demais tratamentos, 

conforme o esperado, já que o mesmo não possui obra de captação do escoamento. Os 

tratamentos G-I e G-II por sua vez, apresentaram tendência distinta entre os dois semestres de 

avaliação. Nos primeiros seis meses, o tratamento que apresentou maiores perdas foi o G-II, 

sendo o G-I o mais eficiente no período, porém, no segundo semestre, o tratamento G-II 

passou a ser mais eficiente que o G-I. Tal resultado também foi observado nas perdas de água 

para os tratamentos (Figura 10), confirmando a relação existente entre perdas de água e de 

sedimento oriundas do processo de erosão hídrica em estradas florestais, que já foi relatada 

em trabalhos como os de Garcia et al. (2003), Camargo Corrêa (2005) e Oliveira et al. (2015). 

  Por meio da análise de covariância (Tabela 6), verificou-se que houve diferença de 

tendência entre os níveis e inclinação das linhas de regressão para os tratamentos avaliados, 

tendo uma de Probabilidade < 0,0001. Devido à diferença de tendência entre os tratamentos 

avaliados, cada tratamento necessitou de equações de regressão distintas para estimativa das 

perdas de sedimento acumuladas, sendo que o R
2
 explicou 97% da variação e erro padrão da 

estimativa foi 1.063,14 kg km
-1

. 

  

Tabela 6 – Análise de covariância para perdas de sedimento (kg km
-1

) para os tratamentos G-I, G-II e G-III, 

avaliados no trecho de estrada com revestimento, Fazenda Guarujá.  

R² 0,97  Sxy: 1063,14 

FV Gl SQ QM F Pr>F 

Modelo 5 1644095146 328819029 273,80 0,0001 

Trat 2 881433520,6 440716760,3 366,98 0,0001 

Trat*Ps 3 762661625,5 254220541,8 211,69 0,0001 

Erro 48 57644534 1200928 - - 

Total 53 1701739680 - - - 

Onde: Trat: tratamento; Ps: perdas de sedimento  (kg km
-1

); R²: coeficiente de determinação; Syx: erro padrão da 

estimativa; FV: fonte de variação; gl: graus de liberdade; SQ: soma de quadrados; QM: quadrado médio; F: valor 

de F; Prob.>F: probabilidade de F. Fonte: Elaborado pela autora, 2017.   
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Como os tratamentos avaliados diferem-se entre si, recomenda-se o uso dos sistemas 

de drenagem que compõem os tratamentos G-I e G-II, para trechos de estradas florestais com 

características edafoclimáticas semelhantes às do trecho de estudo, já que estes, reduziram as 

perdas de sedimento em cerca de 98,7% (225,14 kg km
-1

) e 99,7%  (56,91 kg km
-1

),
 

respectivamente, quando comparado ao tratamento G-III.  

Como o tratamento G-II apresentou menores perdas totais de sedimento e água, o seu 

uso deve ser priorizado, porém, a escolha do sistema de drenagem a ser utilizado, deverá 

considerar a drenagem natural do terreno, sempre buscando utilizar os pontos naturais de 

deságue do escoamento superficial, além de, ser dimensionados de forma a não reduzir o 

desempenho dos veículos, principalmente, os de transporte de cargas e passageiros.  

As regressões para cada tratamento quanto às perdas de sedimento (kg km
-1

) em 

função da chuva acumulada (mm) são apresentadas na Figura 9, juntamente com os valores 

observados, e estimados de perdas de sedimento (kg km
-1

). 

 

Figura 9 – Relação entre perdas de sedimento (kg km
-1

) em função da chuva acumulada (mm) para os 

tratamentos avaliados no trecho de estrada com revestimento, Fazenda Guarujá.  

  

 

 

Onde: Ps: perdas de sedimento (kg km
-1

); Ch: Chuva acumulada (mm); Ln: logaritmo natural; AIC: critério de 

Akaike; BIC: critério bayesiano; pontos referem-se aos valores de Ps observados. Fonte: Elaborado pela autora, 

2017. 
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Ao avaliar o comportamento das linhas dos valores estimados de perdas de sedimento 

(kg km
-1

) em função da chuva acumulada (mm), pode-se perceber que não apresentaram 

tendência discrepantes, principalmente, para os tratamentos G-I e G-III. A regressão para o 

tratamento G-II hora subestimou, hora superestimou as perdas de sedimento, mas sem valores 

muito discrepantes.  

  Verificou-se ainda, forte relação linear, positiva, entre as perdas de sedimento (kg km
-

1
) e a chuva acumulada (mm), em que, à medida que aumenta o volume de chuva (mm) as 

perdas de sedimento também tendem a aumentar. Isso ocorre, pois em maiores volumes de 

chuva, as obras de drenagem tendem a reduzir sua eficiência e, consequentemente, o 

escoamento passa a apresentar maior volume e maior velocidade, adquirindo maiores forças, 

capazes de desprender e transportar um número maior de partículas de solo, e, partículas com 

maiores dimensões. Tal relação, linear e positiva, já foi encontrada em trabalhos que 

avaliaram as perdas de sedimento em estradas florestais e em parcelas com solo descoberto 

(OLIVEIRA et al. 2015; CORRÊA; DEDECEK; ROLOFF, 2010; BAGIO, 2016). 

Na Figura 10, apresenta-se a fração textural do sedimento total perdido por erosão 

hídrica no período experimental, nos tratamentos avaliados. O tratamento G-II não apresentou 

quantidade suficiente de sedimento para realização da análise granulométrica. 

 

Figura 10 – Distribuição textural dos sedimentos (%) nos tratamentos G-I, G-II e G-III, no trecho de estrada com 

revestimento, Fazenda Guarujá. 

 
Fonte: Elaborado pela autora, 2017. 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

G-I G-II G-III

F
ra

çã
o
 t

ex
tu

ra
l 

(%
) 

Tratamentos 

Cascalho Areia Silte Argila



52 

 

Os trechos de estrada avaliados estão sobre Cambissolo Húmico, com textura média 

na base da estrada de 75% cascalho, 8% areia, 9% silte e 8% argila, no entanto, os sedimentos 

provenientes dos tratamentos apresentaram textura variável. As perdas de sedimento 

provenientes de processos erosivos no tratamento G-I ocorreram predominantemente na 

fração silte (43%), seguido da fração argila (36%) e areia com 21%. No tratamento G-III, a 

fração predominante foi argila com 32%, seguido de areia e silte, com 27% e 24%, 

respectivamente, e ainda, 18% de cascalho.  

A perda de cascalho no tratamento G-III pode ser explicada devido ao maior 

coeficiente de escoamento apresentado e maiores perdas de sedimento, pois, o trecho de 

estrada sem obras de drenagem capazes de quebrar a velocidade do escoamento superficial fez 

com que ele atingisse energia suficiente para transportar partículas de solo mais pesadas como 

as de cascalho e areia. O que não acontece nos tratamentos G-I e G-II, pois o primeiro, com o 

camalhão no centro da parcela, teve o escoamento da parte superior da parcela (primeiros 35 

metros) drenado totalmente para o bigode a ele associado ou, pelo menos, quebrou a 

velocidade do escoamento, fazendo com que a capacidade de transporte de partículas fosse 

reduzida. Já o tratamento G-II mesmo não perdendo quantidade suficiente de sedimento para 

realização da análise, sabe-se que não perdeu partículas com as dimensões de cascalho.  

Forsthy, Bubb e Cox, ao avaliar a textura do sedimento perdido por erosão hídrica em 

estradas cascalhadas na Austrália, durante dois anos, encontraram elevado percentual de 

partículas finas, mesmo estradas cascalhadas tendo concentrações baixas de partículas finas 

(<0,02 mm), quando comparado a estradas sem revestimento do leito. Tal resultado foi 

encontrado por Costantini et al (1999), também em estudo na Austrália, e segundo os autores, 

o enriquecimento de material fino no escoamento superficial de estradas é devido ao 

transporte de partículas soltas e mais leves, que são mais facilmente transportadas pelo 

escoamento.   

 

3.3.3 Capacidade de armazenamento das obras de drenagem 

 

 No momento de instalação dos tratamentos nos trechos de estrada avaliados, a 

capacidade de armazenamento das obras de drenagem que compunham o tratamento G-I 

 duas saídas d’água e um camalhão  era de 9 m
3
, enquanto que no tratamento G-II, composto 

por duas saídas d’água e dois bigodes, a capacidade era de 11,37 m
3 

(Tabela 7). Após decorrer 

um ano de avaliação, o sistema de drenagem do tratamento G-I teve perda de 21% da sua 

capacidade de armazenamento, e armazenou um total de 3.300 Kg de sedimento nas obras de 
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drenagem, fazendo com que esse sedimento não fosse transportado até cotas mais baixas do 

terreno, onde normalmente, encontram-se os cursos d’água e áreas de preservação.  

O sistema de drenagem referente ao tratamento G-II por sua vez, reduziu sua 

capacidade em 17%, passando a armazenar 9,40 m
3 

de escoamento e sedimento. Tal sistema 

de drenagem armazenou 3.525 Kg de sedimento, massa de solo semelhante ao armazenado 

nas obras do sistema G-I. 

 

Tabela 7 – Capacidade de armazenamento do escoamento e sedimento nas obras de drenagem no início do 

experimento (2016) e um ano após (2017) e a eficiência perdida (%) das obras de drenagem, nos 

tratamentos avaliados, durante um ano de avaliação. 

Tratamento 
Capacidade de armazenamento (m³) Redução da capacidade de 

armazenamento (%) 2016 2017 

G-I 9,00 7,15 21% 

G-II 11,37 9,40 17% 

G-III * * * 

Fonte: Elaborado pela autora, 2017. 

 

Tais capacidades podem ser consideradas apenas entre eventos de chuva bem 

distribuídos e para chuvas com moderados volumes, já que após enchimento das obras, a água 

permanece por dias armazenada, até sua completa infiltração no solo ou evaporação. Por isso, 

pode-se considerar que a capacidade de armazenamento do escoamento nas obras é inferior 

aos dados apresentados, em grande parte dos eventos de precipitação. 

Acredita-se que ao continuar a avaliação das perdas de sedimento e água pelo segundo 

ano consecutivo, os tratamentos G-I e G-II apresentem uma menor eficiência no controle do 

escoamento, e, consequentemente, as perdas de sedimento e de água, provavelmente serão 

maiores. Por isso, faz-se necessário a avaliação, para direcionamento do planejamento das 

manutenções das obras de drenagem, pois, uma vez que as obras deixam de ser eficientes, as 

mesmas devem passar por processo de manutenção, a fim de garantir o controle da erosão 

hídrica. 

 

3.4 CONCLUSÕES 

 

De acordo com as análises e discussão dos resultados, as principais conclusões deste 

estudo foram:  
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- O tratamento mais eficiente no controle tanto de perdas de água como de sedimento 

foi o G-II, referente a sistema de drenagem com duas saídas d’água e dois bigodes; 

- O tratamento G-I, assim como o G-II, também foi eficiente no controle do 

escoamento superficial e perdas de sedimento por erosão hídrica, com perdas relativamente 

superiores, porém, seu uso também é indicado para trechos de estrada com características 

semelhantes ao trecho de estudo; 

- O tratamento G-III, conforme esperado, apresentou perdas de sedimento 

extremamente elevadas, quando comparado aos tratamentos referentes a sistemas de 

drenagem com obras, ressaltando a importância da construção e manutenção de um sistema de 

drenagem ideal para redução dos impactos ambientais negativos ocasionados pelo processo 

natural de erosão hídrica do solo; 

- A textura dos sedimentos perdidos nos tratamentos com e sem obras de drenagem 

diferiram, onde o tratamento G-III apresentou perdas de partículas mais grosserias, como 

areia e cascalho, enquanto que o G-I apresentou maior quantidade de silte e argila, 

provavelmente, semelhante ao sedimento perdido no tratamento G-II; 

- A eficiência das obras de drenagem foi reduzida ao longo do período de avaliação, e, 

provavelmente, com o passar do tempo, essa eficiência continuará reduzindo, devido ao 

acúmulo de sedimentos.  
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4   ESTUDO 2 - EROSÃO HÍDRICA EM DIFERENTES SISTEMAS DE DRENAGEM EM 

ESTRADAS FLORESTAIS SEM REVESTIMENTO NO PLANALTO SUL CATARINENSE 

 

4.1 INTRODUÇÃO 

 

A erosão hídrica pluvial, que tem como agente causador a chuva, seja pelo impacto 

direto das gotas sobre o solo, seja pela ocorrência do escoamento superficial (ELLISON, 

1947), tem sido citada como a principal causa de problemas em estradas sem revestimento do 

leito como as estradas florestais (FORSYTH; BUBB; COX, 2006; GRIEBELER; PRUSKI; 

CORRÊA; MDEP, 2016). Destes, destaca-se os problemas relacionados à produtividade das 

terras e, impactos ambientais, principalmente em cursos d’água  NEARY; HORNBECK, 

1994; GRIEBELER et al., 2005), devido ao assoreamento e contaminação, ocasionados pela 

entrada de sedimentos oriundos das estradas e áreas adjacentes.  

Mesmo a erosão hídrica sendo um processo natural, a falta ou ineficiente planejamento 

do uso do solo faz com que esse processo seja acelerado, vindo a causar impactos negativos 

no meio ambiente. Em estradas florestais, o aumento das taxas de produção de sedimentos 

pode ocorrer devido à construção em locais inadequados, à falta de manutenção dessas áreas 

(MEGAHAN et al., 2001; ARNAEZ, et al., 2004), ou ainda, principalmente, devido à 

ineficiência ou ausência de um sistema de drenagem (RYAN et al., 2004; GRIEBELER et al., 

2005; OLIVEIRA et al., 2015). 

Estradas com sistema de drenagem ineficiente ou ausente são mais susceptíveis à 

erosão, por isso, a drenagem quando adequada, minimiza o impacto das estradas sobre o meio 

ambiente, já que as perdas de solo e água são reduzidas devido à captação do escoamento 

pelas obras de drenagem (RYAN et al., 2004). Um sistema de drenagem superficial de 

estradas adequado é composto por dispositivos que drenam as águas precipitadas sobre o seu 

leito e áreas adjacentes (MACHADO, 2013), garantindo o seu desvio, de distância em 

distância e, por isso, evitando o seu acúmulo na superfície da estrada e consequente 

aceleração da erosão hídrica do solo (MACHADO, 1986; BAESSO; GOLÇALVES, 2003). 

 No Brasil, são poucos os estudos que avaliaram a produção de sedimento em estradas 

florestais e, ainda, a maioria deles não considerou e/ou não caracterizou o sistema de 

drenagem dos trechos de estrada avaliados. Um dos poucos estudos é de Camargo Corrêa 

(2005), que avaliou as perdas de sedimento em trechos de estrada sem revestimento, com e 

sem obras de drenagem, as quais foram consideradas como obras de conservação do solo.  
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  Oliveira et al.  (2015) analisaram o escoamento e as perdas de solo em um trecho de 

estrada sem revestimento e sem obras de drenagem superficial, localizado em área de manejo 

de Pinus, no Planalto Sul Catarinense. Em Minas Gerais, Oliveira et al. (2010) aferiram as 

perdas de solo por erosão laminar e em sulcos em estradas florestais não pavimentadas e sem 

obras de drenagem. Já Garcia et al. (2003) estimaram o escoamento e a perda de solo através 

da produção de sedimentos provenientes de trechos de estradas florestais com dois 

comprimentos e duas declividades, também sem obras de drenagem.   

Além do pequeno número de trabalhos relacionados à erosão hídrica do solo em 

estradas de uso florestal no Brasil, são escassas as informações técnicas relacionadas ao 

dimensionamento de sistema de drenagem superficial considerando as características 

geoclimáticas sul brasileiras. Aliado a isso, em virtude da potencial geração de impactos 

ambientais negativos pelas estradas florestais, objetivou-se com este trabalho avaliar a 

eficiência de três sistemas de drenagem quanto às perdas de sedimento e água por erosão 

hídrica em estradas florestais sem revestimento, localizadas no Planalto Sul Catarinense, de 

modo a buscar alternativas para minimização dos impactos ocasionados em áreas de produção 

florestal e ainda, caracterizar os sedimentos produzidos. 

 

4.2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.2.1 Localização e caracterização do local de estudo 

 

 O estudo foi realizado em uma área de produção florestal denominada Fazenda Cerro 

Rico, pertencente à empresa Klabin S.A, localizada no município de Bocaina do Sul, Planalto 

Sul Catarinense (Figura 11). Instalou-se o experimento em um trecho de estrada de uso 

secundário, este caracterizado pelo tráfego de veículos somente no momento de colheita da 

madeira (sendo em torno de sete para plantios de Eucalipto e 15 para plantios de Pinus), sem 

leito revestido, com largura média de cinco metros considerando o sistema de drenagem e 

coordenadas centrais de 27º41'43" S e 49º57'7” W (Anexo 6).  

A área adjacente ao trecho de estudo é composta por plantios de Pinus sp. e 

Eucalyptus sp. com um e três anos de idade, respectivamente. A fim de minimizar o efeito do 

plantio sobre a precipitação incidente no leito da estrada, retirou-se duas linhas de plantio de 

ambos os lados da estrada. Como o trecho de estrada em questão possui talude, o qual 

contribuiria com entrada de solo na parcela, o mesmo foi protegido com lona plástica, com o 

propósito de minimizar essa contribuição. 
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Figura 11 – Localização da área de estudo na Fazenda Cerro Rico, município de Bocaina do Sul, Planalto Sul 

Catarinense. 

 
Fonte: Elaborado pela autora, 2017. 

 

O clima da região é caracterizado como Cfb, conforme descrito no item 3.2.1 do 

estudo 1. O solo do local de estudo foi classificado como CAMBISSOLO HÚMICO franco 

argiloso, de acordo com a classificação da EMBRAPA (2013), sendo a classificação realizada 

através de abertura de perfil, por equipe da empresa Klabin. O relevo da área experimental é 

ondulado, segundo a classificação da Embrapa (1979), com declividade média de 13,5% 

considerando uma pendente de 250 metros de comprimento. A área e declividade das parcelas 

experimentais foram levantadas com auxílio de um GPS de precisão (GNSS GS-15 – marca 

Leica) e são apresentadas na descrição do experimento. 

A caracterização da granulometria e densidade do solo para os diferentes tratamentos 

está representada na Tabela 8, e a porosidade do solo nas parcelas encontra-se no Anexo 7. A 

análise da densidade do solo, granulometria e distribuição de tamanho dos poros se deram 

conforme descrito no item 3.2.1 do estudo 1. 

 

 

 



58 

 

Tabela 8 – Caracterização da granulometria (%) e densidade do solo (g cm
-3

), de 0 - 24 cm de profundidade, em 

quatro profundidades, nas parcelas experimentais CR-I, CR-II e CR-III localizadas na Fazenda Cerro 

Rico. 

Parcela Profundidade Argila Silte Areia Densidade 

cm ------------------------ % ----------------------
 

g cm
-3 

CR-I 

0 - 6 30 40 30 1,45 (±0,02) 

6 - 12 21 42 37 1,44 (±0,07) 

12 - 18 26 40 33 1,53 (±0,44) 

18 - 24 20 41 39 1,36 (±0,01) 

CR-II 

0 - 6 32 36 32 1,56 (±0,02) 

6 - 12 36 34 30 1,61 (±0,04) 

12 - 18 36 33 31 1,54 (±0,02) 

18 - 24 40 31 29 1,46 (±0,08) 

CR-III 

0 - 6 36 34 29 1,47 (±0,02) 

6 - 12 40 35 25 1,50 (±0,03) 

12 - 18 39 34 27 1,45 (±0,07) 

18 - 24 39 33 28 1,51 (±0,03) 

Onde: Argila: partículas do solo de diâmetro menor que 0,002 mm; Silte: partículas do solo de diâmetro entre 

0,05 e 0,002 mm; Areia: partículas do solo de diâmetro entre 0,05 e 2,0 mm; Cascalho: partículas do solo de 

diâmetro entre 20 a 2 mm. Fonte: Elaborado pela autora, 2017. 

 

4.2.2 Descrição da instalação do experimento  

 

 Assim como descrito no estudo 1, o experimento foi conduzido sob condições de 

campo, durante o período de 01 de junho de 2016 até 01 de junho de 2017 e consistiu na 

avaliação de tratamentos correspondentes à diferentes sistemas de drenagem, os quais foram 

dimensionados segundo o proposto por Keller e Sherar (2010). As obras de drenagem 

superficial que compuseram os sistemas de drenagem avaliados foram a saída d’água, o 

bigode e o camalhão, além das obras básicas de drenagem que consistem no leito abaulado e 

valetas laterais.  

As saídas d’água foram construídas com dimensões médias de 0,85 x 0,92 x 3,87 m, e 

possuem capacidade de armazenamento de 3,03 m
3
 de água e sedimento. Os bigodes por sua 

vez, com dimensões 0,75 x 1,15 x 9,3 m apresentam capacidade de armazenamento de 8,13 

m
3
, e o camalhão foi construído com base larga, com 10 metros de comprimento por 0,5 

metro de altura. 
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O trecho de estrada de uso secundário sofreu adequação do leito, o qual foi abaulado 

com inclinação de 2 – 6% e foram construídas as valetas laterais. Da mesma forma que no 

estudo 1, a instalação dos tratamentos se deu sem repetições. Apresenta-se a seguir os 

tratamentos avaliados no trecho de estrada sem revestimento do leito e suas respectivas 

características.  

 

Tratamento CR-I: referente ao trecho de estrada sem revestimento, construído com 

drenagem superficial ideal, segundo Keller e Sherar (2010), com saídas d’água 30 metros 

equidistantes e camalhão de 100 em 100 metros associado a bigode (Figura 12). Dessa 

forma, nos primeiros 5 metros da parcela, há uma saída d’água, nos 35 m há um camalhão 

associado a um bigode, e aos 65 m, uma saída d’água. A parcela com o tratamento CR-I 

apresenta declividade média de 14%, e área de 254,5 m
2
, com largura média de 2,5 m e 70 

m de comprimento no sentido do declive (Anexo 8). 

 

Figura 12 – Croqui da parcela referente ao tratamento CR-I, com duas saídas d´água e camalhão associado à 

bigode. 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2017. 
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 Tratamento CR-II: referente ao trecho de estrada sem revestimento, construído com 

drenagem superficial acima do ideal, conforme Keller e Sherar (2010), com saídas 

d’água de 20 em 20 metros associadas a bigode, 40 metros equidistantes (Figura 13). 

Assim, o sistema de drenagem foi construído da seguinte forma: nos primeiros 5 m um 

bigode, aos 25 m e 45 m uma saída d’água e aos 65 m um bigode. A declividade 

média da parcela é de 15% e a mesma possui área total de 248,65 m
2
, com 2,5 m de 

largura e 70 m de comprimento no sentido do declive (Anexo 9). 

 

Figura 13 – Croqui da parcela referente ao tratamento CR-II, com duas saídas d´água e dois bigodes. 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2017. 

 

 Tratamento CR-III: referente ao trecho de estrada sem revestimento, construído com 

drenagem superficial inferior ao ideal, segundo Keller e Sherar (2010), com as obras 

básicas de drenagem, abaulamento do leito e valetas laterais e camalhão no centro da 

parcela (aos 35 m) (Figura 14). A parcela VI possui área total de 209,36 m
2
, com 

largura média de 2,5 m de largura e, aproximadamente, 70 m de comprimento do 

sentido do declive, e apresenta declividade média de 12% (Anexo 10). 
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Figura 14 – Croqui da parcela referente ao tratamento CR-II, com camalhão associado à bigode. 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2017. 

 

4.2.3 Parcelas de estudo, sistema coletor, quantificação da erosão hídrica e obras de 

drenagem 

 

 A área referente às parcelas de estudo, o sistema coletor, a quantificação da erosão 

hídrica no trecho de estrada localizado na Fazendo Cerro Rico e a medição das obras de 

drenagem, se deram da mesma forma que no trecho de estrada com revestimento localizado 

na Fazenda Guarujá, conforme descrito nos itens 3.2.2, 3.2.3 e 3.2.4 do estudo 1. 

    

4.2.4 Tratamento estatístico dos dados 

 

 A análise estatística dos dados se deu da mesma forma descrita no item 3.2.4 do 

estudo 1, tanto para perdas de água como para perdas de sedimento. 
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4.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.3.1 Precipitação e escoamento 

 

Durante o período experimental, o total acumulado de chuva foi de 1.840 mm, 

distribuídos em 18 coletas realizadas (Figura 15).  O volume mínimo de chuva acumulado 

(mm) para realização da coleta foi de 30 mm, visto que volumes inferiores a este não 

possibilitavam a coleta de escoamento em todos os tratamentos. 

O tratamento CR-III apresentou perdas de água equivalentes a 8% da chuva (Pa 

acumulada de 146 mm), com coeficiente de escoamento médio de 0,08. Enquanto que os 

tratamentos CR-II e CR-I apresentaram perdas de 7,6% (Pa acumulada de 140 mm) e de 

apenas 5,4% (Pa acumulada de 99 mm) da chuva, com coeficiente de escoamento médio de 

0,08 e 0,06, respectivamente.  

 

Figura 15 – Chuva (mm) acumulada por coleta e perdas de água (mm) nos tratamentos avaliados CR-I, CR-II e 

CR-III, no trecho de estrada sem revestimento, Fazenda Cerro Rico. 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2017. 

 

Em estudo realizado em um trecho de estrada sem revestimento do leito e sem obras 

de drenagem em áreas de manejo florestal de Pinus, localizada no município de Campo Belo 

do Sul, também no Planalto Sul Catarinense, Oliveira et al. (2015) observaram que as perdas 
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de água equivaleram a 37% do volume de chuva precipitado no período experimental, valor 

este superior ao encontrado nos tratamentos avaliados. Forsthy, Bubb e Cox (2005), ao aferir 

o escoamento em estradas florestais sem revestimento do leito no nordeste da Austrália, 

observaram um coeficiente de escoamento de 0,38, valor semelhante ao encontrado por 

Oliveira et al. (2015). Tal diferença entre os valores encontrados pelos autores, com os valores 

observados no presente trabalho, justifica-se pela presença de obras de drenagem nos 

tratamentos avaliados, as quais reduzem as perdas de água através da drenagem, captação e 

armazenamento do escoamento superficial, podendo ser utilizadas no controle do escoamento. 

Ao estudar as perdas de água em estradas sem revestimento do leito e sem obras de 

drenagem, localizadas no estado de Minas Gerais, Oliveira et a. (2010) observaram perdas de 

água equivalentes à 7% da precipitação. Perdas semelhantes ao encontrado nos tratamentos 

avaliados, provavelmente, devido à extensão das parcelas que eram de apenas 20 metros, 

distância essa entre obras de drenagem no tratamento CR-II.  

Ao avaliar a eficiência dos tratamentos quanto ao controle das perdas de água (Tabela 

9), pode-se inferir que o tratamento mais eficiente foi o CR-I, o qual apresentou uma 

eficiência de 94,6%. Já os tratamentos CR-II e CR-III apresentaram eficiência de 92,4% e 

92,1%, respectivamente.  

Os tratamentos apresentaram tendência distinta ao longo do período de avaliação, 

porém, na maioria das coletas, o tratamento CR-III apresentou menor eficiência, seguido do 

tratamento CR-II. Tal resultado corrobora com o esperado, em que o tratamento com menos 

obras, com apenas um camalhão associado a bigode no centro da parcela, apresentou maiores 

perdas de água. A menor eficiência do tratamento CR-II, tratamento com maior número de 

obras, duas saídas d’água e dois bigodes, quando comparado ao tratamento CR-I, este com 

duas saídas d’água e camalhão associado a bigode no centro da parcela, mostra que o 

camalhão foi mais eficiente no controle do escoamento superficial, em trechos de estrada de 

70 metros de comprimento, do que um maior número de obras de captação.  

 

 

 

 

 

 

 



64 

 

Tabela 9 – Chuva (mm) acumulada por coleta e Eficiência (%) dos tratamentos CR-I, CR-II e CR-III na 

contenção da perda de água, no trecho de estrada sem revestimento, Fazenda Cerro Rico. 

Data da coleta Chuva (mm) 
Eficiência (%) 

CR-I CR-II CR-III 

01/06/2016 - - - - 

04/07/2016 26 99,9% 100,0% 99,7% 

22/07/2016 79 91,6% 95,6% 87,3% 

08/08/2016 34 93,4% 97,8% 89,5% 

29/08/2017 80 98,8% 98,9% 93,6% 

12/09/2016 94 97,5% 93,2% 94,6% 

11/10/2016 51 98,6% 99,9% 98,0% 

24/10/2016 130 94,3% 92,6% 88,0% 

07/11/2016 54 96,7% 94,9% 87,9% 

28/11/2016 65 99,8% 99,7% 98,3% 

20/12/2016 160 94,6% 94,1% 91,7% 

09/01/2017 180 94,9% 94,2% 92,3% 

01/02/2017 92 70,2% 42,4% 71,1% 

24/02/2017 53 95,1% 86,7% 89,5% 

17/03/2017 93 90,0% 90,0% 93,2% 

10/04/2017 98 93,9% 90,4% 87,5% 

28/04/2017 80 95,0% 89,1% 93,8% 

18/05/2017 35 97,9% 98,0% 98,8% 

01/06/2017 436 97,9% 98,1% 96,6% 

Total 1840 mm (99 mm) 94,6% (140 mm) 92,4% (146 mm) 92,1% 

Fonte: Elaborado pela autora, 2017. 

 

Por meio da análise de covariância (Tabela 10), verificou-se que houve diferença de 

tendência entre os níveis e inclinação das linhas de regressão para os tratamentos, tendo uma 

de Probabilidade < 0,0001. Portanto, a análise de covariância demonstrou que o fator 

tratamento foi significativo para perdas de água e, portanto, havendo necessidade de 

regressões distintas para os tratamentos avaliados, sendo que o coeficiente de determinação 

(R²) explicou 94% da variação e erro padrão da estimativa 11,28 mm. 
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Tabela 10 – Análise de covariância para perdas de água acumulada (mm) para os tratamentos avaliados CR-I, 

CR-II e CR-III, no trecho de estrada sem revestimento, Fazenda Cerro Rico. 

R² 0.94  Sxy: 11,28 

FV gl SQ QM F Pr>F 

Modelo 5 110506,8107 22101,3621 163,38 <,0001 

Trat 2 5857,9887 2928,9944 21,65 <,0001 

Trat*Pa 3 104648,8220 34882,9407 257,86 <,0001 

Erro 48 6493,2849 135,2768 - - 

Total 53 117000,0956 - - - 

Onde: Trat: tratamento; Pa: perdas de água acumulada (mm); R²: coeficiente de determinação; Syx: erro padrão 

da estimativa; FV: fonte de variação; gl: graus de liberdade; SQ: soma de quadrados; QM: quadrado médio; F: 

valor de F; Prob.>F: probabilidade de F. Fonte: Elaborado pela autora, 2017.   

 

 As regressões para cada tratamento avaliado foram calculadas utilizando a técnica dos 

MLG no campo Gama e na função de ligação logarítmica. Para cálculo das equações, 

utilizou-se como variável dependente as perdas de água acumulada e como variáveis 

independentes, a precipitação acumulada (fator quantitativo) e o tratamento (fator qualitativo), 

sendo estas apresentadas na Figura 16, juntamente com os valores observados, e, os valores 

estimados de perdas de água (mm) em função da precipitação acumulada (mm). 

Ao avaliar as perdas de água (mm) estimadas pelas regressões, para cada tratamento 

avaliado, percebe-se que as mesmas não apresentaram valores discrepantes aos observados. 

Apenas para perdas de água relacionadas à precipitação acumulada acima de 1.500 mm, onde 

a regressão superestimou as perdas de água, para todos os tratamentos. Tal resultado pode ter 

sido em função do elevado volume de chuva acumulado, referente à coleta do dia 01/06/2017, 

em que em apenas 15 dias, o volume de chuva acumulado foi superior à 400 mm, 

modificando a tendência das chuvas ao longo do ano de avaliação e ficando acima da média 

histórica para a região de estudo. 
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Figura 16 – Relação entre perdas de água (mm) em função da chuva acumulada (mm) para os tratamentos CR-I, 

CR-II e CR-III, avaliados no trecho de estrada sem revestimento, Fazenda Cerro Rico.  

 

Onde: Pa: perdas de água (mm); Ch: Chuva acumulada (mm); Ln: logaritmo natural; AIC: critério de Akaike; 

BIC: critério bayesiano; símbolos referem-se aos valores de Pa observados. Fonte: Elaborado pela autora, 2017. 

 

4.3.2 Perdas de sedimento 

 

As perdas de sedimento (kg km
-1

) por coleta nos tratamentos avaliados são 

apresentadas na Figura 17. O tratamento CR-I apresentou perdas variando de 0,01 (04/jul) a 

1.320 kg km
-1

 (01/fev) nas coletas e um acumulado de 3.092 kg km
-1

 ano
-1

. Já o tratamento 

CR-II, perdeu um total de 3.453 kg km
-1

 ano
-1

 e perdas variando de 0,002 a 1.758 kg km
-1

, 

essas, também nas coletas de 04/jul e 01/fev, respectivamente. O tratamento CR-III por sua 

vez, perdeu um total de 1.299 kg km
-1

 ano
-1

 e perdas mínimas e máximas de 0,11 (04/jul) e 

398 kg km
-1 

(01/fev), respectivamente. 

Nas coletas realizadas referentes aos meses de janeiro, fevereiro e março, todos os 

tratamentos apresentaram maiores perdas de sedimento, comparados aos primeiros meses de 

avaliação. Esse aumento nas perdas de sedimento está relacionado ao maior potencial de 

erosão das chuvas na região de estudo nesse período (SCHICK et al., 2014). Ainda, a partir do 

mês de janeiro, as lonas utilizadas na cobertura do talude, as quais tinham como objetivo, 

evitar a contribuição de sedimento oriundo do talude nas perdas de sedimento dos trechos de 

estrada, passaram a apresentar menor eficiência nesse controle, devido à sua deterioração 
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Figura 17 – Chuva (mm) acumulada por coleta e perdas de sedimento (kg km
-1

) dos tratamentos CR-I, CR-II e 

CR-III, no trecho de estrada com revestimento, Fazenda Cerro Rico. 

 

Onde: Ps: perdas de solo (kg km
-1

). Fonte: Elaborado pela autora, 2017. 

 

Nos primeiros seis meses de avaliação, o tratamento mais eficiente no controle das 

perdas de sedimento foi o CR-II, porém, após este período, tal tratamento passou a perder 

mais sedimento que os demais, sendo o que apresentou maior perda acumulada no período de 

avaliação. Acredita-se que essa redução na eficiência é devido ao acúmulo de sedimento nas 

obras de drenagem com o passar do tempo, mostrando que este tratamento, provavelmente, 

necessita de manutenções mais frequentes que os demais avaliados. 

O tratamento CR-III, mostrou-se o mais eficiente no controle das perdas de solo 

durante o período de avaliação, diferindo do esperado, já que o mesmo possui apenas um 

camalhão associado à bigode, no centro da parcela. Tal resultado pode estar associado à 

diferenças entre os trechos de estrada avaliados, que não puderam ser identificadas e 

homogeneizadas. Em experimentos de campo, é comum existir diferenças entre áreas, como 

de solo, rugosidade da estrada, altura do talude, abaulamento do leito da estrada etc., 

mostrando que essas diferenças tiveram um efeito maior do que o efeito do tratamento.  

 Ao avaliar as perdas de sedimento em um trecho de estrada florestal sem revestimento 

do leito e sem obras de drenagem, localizado também no Planalto Sul Catarinense, Oliveira et 

al. (2015) encontraram valores na ordem de 19,65 kg ha
-1

 em 15 meses de avaliação, valor 

este referente à 7.860 kg km
-1

. Tal valor é superior ao encontrado nos tratamentos avaliados, 
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devido à presença de obras de drenagem superficial, as quais drenam e armazenam boa parte 

do escoamento superficial que ocorre no leito da estrada, sendo eficazes no controle da erosão 

hídrica.  

Corrêa e Dedecek (2009) ao avaliar a diferença entre perdas de sedimento em trechos 

de estrada com e sem obras de drenagem, localizadas no Norte de Santa Catarina, constataram 

que trechos com obras de drenagem como o camalhão associado à vala de retenção como o 

bigode, reduziram as perdas de solo em 24% durante um ano de avaliação, com um total 

acumulado de 1.440 e de 2.400 kg km
-1

 ano
-1

 para os trechos com e sem obras de 

conservação, respectivamente. Tais valores são semelhantes ao observado no presente estudo, 

porém, inferiores provavelmente devido à menor declividade, que era de 7% no trecho sem 

obras e de 2% no trecho com obras de conservação.  

Em estudo realizado na Austrália, em um trecho de estrada de uso florestal sem 

revestimento do leito e obras de drenagem, com comprimento de 52 m, largura de 5 metros e 

declividade média de 1%, Forsthy; Bubb e Cox (2005) encontraram perdas de sedimento 

anual na ordem de 1.963 kg km
-1

 ano
-1

. Ao corrigir a perda encontrada pelos autores para 

declividade padrão de 9%, a perda de sedimento seria na ordem de 16.000 kg
-1

 km ano
-1

, valor 

superior ao encontrado em todos os tratamentos avaliados, que foi de no máximo 3.453 kg 

km
-1

 ano
-1

 no tratamento CR-II. Tal diferença mais uma vez se justifica pela presença das 

obras de drenagem, que ao reduzir o escoamento superficial, consequentemente reduz as 

perdas de sedimento.  

Por meio da análise de covariância (Tabela 11), verificou-se que houve diferença de 

tendência entre os níveis e inclinação das linhas de regressão para os tratamentos, tendo uma 

de Probabilidade < 0,0001. Devido à diferença observada entre os tratamentos avaliados, cada 

tratamento necessitou de equações de regressão distintas para estimativa da perda de solo 

acumulada, sendo que o R
2
 explicou 87% da variação e erro padrão da estimativa foi 127,20 

kg km
-1

. 
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Tabela 11 – Análise de covariância para perdas de sedimento (kg km
-1

) para os tratamentos avaliados CR-I, CR-

II e CR-III, no trecho de estrada sem revestimento, Fazenda Cerro Rico. 

R² 0,87  Sxy:  

FV gl SQ QM F Pr>F 

Modelo 5 55501845,08 11100369,02 64,60 <,0001 

Trat 2 3807809,22 1903904,61 11,08 <,0001 

Trat*Ps 3 51694035,85 1723145,28 110,27 <,0001 

Erro 48 824806,80 171841,81 - - 

Total 53 63750251,88 - - - 

Onde: Trat: tratamento; Ps: perdas de sedimento (kg km
-1

); R²: coeficiente de determinação; Syx: erro padrão da 

estimativa; FV: fonte de variação; gl: graus de liberdade; SQ: soma de quadrados; QM: quadrado médio; F: valor 

de F; Prob.>F: probabilidade de F. Fonte: Elaborado pela autora, 2017.   

 

Como os tratamentos avaliados diferem-se estatisticamente, o sistema de drenagem 

mais eficiente no controle das perdas de sedimento, no período de avaliação, foi o CR-III, 

seguido do CR-I e CR-II, respectivamente. Portando, recomenda-se o uso do camalhão em 

estradas sem revestimento, uma vez que os dois tratamentos mais eficientes possuem esta 

obra. 

Não se recomenda o uso do sistema de drenagem referente ao tratamento CR-II, pois 

este apresentou uma tendência de elevadas perdas de sedimento nos últimos meses de 

avaliação, acarretando em necessidade de manutenções periódicas nas obras de drenagem, o 

que operacional e economicamente pode ser inviável. De qualquer forma, a escolha das obras 

a serem utilizadas para controle da erosão hídrica deve levar em conta as características da 

topografia do terreno; uso da estrada, uma vez que as obras não devem interferir na 

capacidade de deslocamento e transporte dos veículos; e, da existência de pontos de deságue 

natural do escoamento. 

As regressões para cada tratamento são apresentadas na Figura 18, juntamente com os 

valores observados, e estimados de perdas de sedimento (kg km
-1

). A relação entre as perdas 

de sedimento e a chuva acumulada para os tratamentos avaliados apresentam relação linear 

positiva, em que ao aumentar o volume de chuva acumulado (mm) têm-se um acréscimo nas 

perdas de sedimento. Tal relação já foi encontrada nos trabalhos de Oliveira et al. (2015), 

Camargo Corrêa (2005), e Garcia et al. (2003).  
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Figura 18 – Relação entre perdas de sedimento (kg km
-1

) em função da chuva acumulada (mm) para os 

tratamentos CR-I, CR-II e CR-III, avaliados no trecho de estrada sem revestimento, Fazenda Cerro 

Rico.  

 

Onde: Ps: perdas de sedimento (kg km
-1

); Ch: Chuva acumulada (mm); Ln: logaritmo natural; AIC: critério de 

Akaike; BIC: critério bayesiano; pontos referem-se aos valores de Ps observados Fonte: Elaborado pela autora, 

2017. 

 

  Na Figura 19 apresenta-se a fração textural do sedimento total perdido por 

escoamento superficial no período experimental, nos tratamentos avaliados. O tratamento CR-

III não apresentou quantidade suficiente de sedimento para realização da análise 

granulométrica. 

Os trechos de estrada avaliados estão sobre Cambissolo húmico, com textura média na 

base da estrada de 31% areia, 36% de silte e 33% de argila, no entanto, os sedimentos 

provenientes dos tratamentos apresentaram textura variável. As perdas de sedimento 

provenientes de processos erosivos no tratamento CR-I ocorreram predominantemente na 

fração argila (39%), seguido da fração silte (35%) e areia com 26%. No tratamento CR-II, a 

fração predominante foi silte com 44%, seguido de areia e argila, com 29% e 27%, 

respectivamente.  
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Figura 19 – Distribuição textural dos sedimentos (%) nos tratamentos CR-I, CR-II e CR-III, no trecho de estrada 

secundária, Fazenda Cerro Rico. 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2017. 

 

4.3.3 Capacidade de armazenamento das obras de drenagem 

 

 No momento de instalação dos tratamentos nos trechos de estrada avaliados, a 

capacidade de armazenamento das obras de drenagem que compunham o tratamento CR-I 

 duas saídas d’água e um camalhão  era de 14,04 m
3
, enquanto que no tratamento G-II, 

composto por duas saídas d’água e dois bigodes, a capacidade era de 22,83 m
3
, e o tratamento 

CR-III, com apenas um bigode associado ao camalhão, apresentava capacidade de 7,80 m
3
 

(Tabela 12). Após decorrer um ano de avaliação, o sistema de drenagem do tratamento CR-I 

teve perda de 50% da sua capacidade de armazenamento, e armazenou um total de 10.600 Kg 

de sedimento. 

O sistema de drenagem referente ao tratamento CR-II reduziu sua capacidade em 32%, 

passando a armazenar 15,49 m
3 

de escoamento, enquanto que o tratamento G-III reduziu sua 

capacidade em 40%. O tratamento CR-II armazenou cerca de 11.000 Kg de sedimento nas 

duas saídas d’água e nos dois bigodes, enquanto que o tratamento  R-III armazenou 4.680 Kg 

de sedimento no bigode. 
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Tabela 12 – Capacidade de armazenamento do escoamento e sedimento nas obras de drenagem no início do 

experimento (2016) e um ano após (2017) e a eficiência perdida (%) das obras de drenagem, nos 

tratamentos avaliados, durante um ano de avaliação. 

Tratamento 
Capacidade de armazenamento (m³) Redução da capacidade de 

armazenamento (%) 2016 2017 

CR-I 14,04 6,97 50% 

CR-II 22,83 15,49 32% 

CR-III 7,80 4,68 40% 

Fonte: Elaborado pela autora, 2017. 

 

A alta taxa de redução da eficiência de armazenamento do escoamento superficial e de 

sedimento ocorreu devido às elevadas perdas de sedimento ocorridas nos tratamentos 

avaliados, durante o período de avaliação. Provavelmente, com o passar de mais um ano, as 

obras de drenagem tenham que passar por manutenção, pois terão sua eficiência reduzida 

ainda mais. Por isso, faz-se necessário o contínuo acompanhamento, a fim de definir o 

momento ideal de manutenção das obras de drenagem, para que as mesmas não percam sua 

função, no controle da erosão hídrica.  

 

4.4 CONCLUSÕES 

 

 Quanto ao escoamento e perdas de sedimento em trechos de estrada florestal sem 

revestimento do leito, construídos com diferentes sistemas de drenagem, localizados no 

Planalto Sul Catarinense, se conclui que: 

 - O tratamento que apresentou menores perdas de água e consequente, maior eficiência 

no controle do escoamento, durante o período de avaliação, foi o CR-I, seguido do CR-II e 

CR-IIII. 

 - A eficiência dos tratamentos quanto às perdas de sedimento diferiram das perdas de 

água, dificultando a escolha do melhor sistema de drenagem. O tratamento CR-III, com 

menos obras, apresentou menores perdas de sedimento, diferindo do esperado. O tratamento 

menos eficiente no controle das perdas de sedimento, foi o CR-II, tratamento este com maior 

número de obras. Já o tratamento CR-I, foi o tratamento mais eficiente no controle do 

escoamento;  

 - Com os resultados apresentados, acredita-se que o tratamento CR-II, com duas saídas 

d’água e dois bigodes, não deve ser utilizado em trechos de estrada sem revestimento. Isso 

porque, mesmo as obras não tendo perdido totalmente sua eficiência no decorrer do ano de 
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estudo, o sistema passou a apresentar tendência de elevadas perdas de sedimento, acarretando 

necessidade de manutenção das obras em um curto espaço de tempo, o que financeiramente 

passa a ser inviável; 

 - Em trechos de estrada sem revestimento, o uso do camalhão deve ser priorizado, já 

que os dois sistemas que possuem esta obra, foram os mais eficientes no controle das perdas 

de sedimento; 

- A eficiência das obras de drenagem foi reduzida ao longo do período de avaliação 

em todos os tratamentos, e, provavelmente, com o passar do tempo, essa eficiência continuará 

reduzindo, devido ao acúmulo de sedimentos oriundo da erosão hídrica. 
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5  CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

 A partir dos resultados apresentados e discutidos nos dois estudos, pode-se inferir que: 

 - No trecho de estrada com revestimento do leito, os tratamentos G-I e G-II se 

mostraram eficientes no controle da erosão hídrica, reduzindo as perdas de água e solo, 

conforme o esperado, em que tratamentos com maior número de obras são mais eficientes no 

controle da erosão hídrica, quando comparado a estradas sem obras de drenagem; 

- No trecho de estrada sem revestimento, com os dados obtidos até o momento, o 

tratamento com maior número de obras (CR-II) se mostrou o menos eficiente, diferindo do 

esperado. Por isso, em estrada sem revestimento do leito, deve-se priorizar o uso do 

camalhão, obra esta, presente nos dois sistemas de drenagem que apresentaram maior 

eficiência (CR-I e CR-III) no controle das perdas de sedimento; 

- Ao comparar os dois locais de estudo, estrada com e sem revestimento do leito, e os 

tratamentos com o mesmo sistema de drenagem (G-I e CR-I; G-II e CR-II), pode-se concluir 

que em estradas com revestimento do leito, as perdas de sedimento são inferiores à trechos de 

estrada sem revestimento. Onde os tratamentos G-I e G-II apresentaram perdas na ordem de 

225 e 56 kg km
-1

 ano
-1

, enquanto que os tratamentos CR-I e CR-II apresentaram perdas 

acumuladas de 3.092 e 3.453 kg km
-1

 ano
-1

, respectivamente. 
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6  RECOMENDAÇÕES 

 

A partir dos resultados encontrados, em estradas cascalhadas recomenda-se o uso dos 

sistemas de drenagem avaliados, G-I e G-II, já que ambos demonstraram elevada eficiência no 

controle do processo de erosão hídrica.  

 A fim de definir o momento ideal de manutenção das obras de drenagem, de modo à 

auxiliar no planejamento de construção e manutenção de estradas, faz-se necessário o 

acompanhamento das perdas de sedimento e redução da eficiência das obras, por pelo menos, 

mais um ano. Isso porque, nos tratamentos avaliados no trecho de estrada sem revestimento, 

na Fazenda Cerro Rico, os tratamentos apresentam perdas de água e sedimento com valores 

próximos, e com tendências distintas ao longo do período de avaliação. Por isso, a avaliação 

por mais um ano, provavelmente, permitirá concluir qual sistema de drenagem é mais viável, 

ambiental e economicamente, com maior controle da erosão hídrica e redução de custos com 

manutenção.  

Além dos resultados aqui apresentados, recomenda-se o acompanhamento das perdas 

de metais pesados presentes no escoamento e nos sedimentos perdidos por erosão hídrica. Tal 

análise tem a finalidade de avaliar o potencial de impactos ambientais ocasionados nos 

ambientes aquáticos, pela entrada de sedimentos e do escoamento superficial oriundo das 

estradas florestais.  
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ANEXOS 

 

Anexo 1 – Localização das parcelas referentes aos tratamentos G-I, G-II e G-III (em amarelo), localizadas no trecho de estrada com revestimento 

do leito, Fazenda Guarujá.

 

Fonte: Elaborado por Klabin e modificado pela autora, 2017. 

G-I 

G-II 

G-III 
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Anexo 2 – Porosidade do solo nas parcelas referentes aos tratamentos G-I, G-II e G-III, localizadas no trecho de estrada com revestimento, 

Fazenda Guarujá.  

Parcela 
Profundidade Microporos Macroporos Porosidade Total 

cm --------------------------------------- % --------------------------------------- 

G-I 

0 – 6  33,9 (±0,87) 10,7 (±1,7) 44,68 (±1,8) 

6 – 12  56,8 (±32,9) 14,7 (±4,5) 71,51 (±37) 

12 – 18  28,1 (±2,3) 14,9 (±0,8) 43,01 (±2,3) 

18 – 24 38,2 (±2,6) 7,3 (±1,1) 45,48 (±2,2) 

G-II 

0 – 6  58,5 (±31,3) 16,7 (±10,3) 75,22 (±40) 

6 – 12  32,4 (±0,8) 11,9 (±1,3) 44,26 (±2,1) 

12 – 18  30,8 (±2,5)  12,4 (±4,8) 43,27 (±6,4) 

18 – 24 40,2 (±0,9) 4,0 (±1,9) 44,22 (±1,3) 

G-III 

0 – 6  23,0 (±4,1) 10,8 (±3,2) 33,84 (±1,1) 

6 – 12  30,1 (±6,2) 18,9 (±14,7) 32,05 (±17,0) 

12 – 18  42,8 (±1,5) 3,8 (±1,5) 46,68 (±0,9) 

18 – 24 45,7 (±5,8) 7,7 (±3,3) 53,39 (±7,3) 

Onde: (±) Desvio Padrão. Fonte: Elaborado pela autora, 2017. 
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Anexo 3 – Mapa descritivo da parcela referente ao tratamento G-I, com duas saídas d’água e camalhão associado à bigode,  azenda Guarujá. 
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Anexo 4 – Mapa descritivo da parcela referente ao tratamento G-II, com duas saídas d’água e dois bigodes,  azenda Guarujá. 
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Anexo 5 – Mapa descritivo da parcela referente ao tratamento G-III, sem obras de drenagem, Fazenda Guarujá. 
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Anexo 6 – Localização das parcelas referentes aos tratamentos CR-I, CR-II e CR-III (em amarelo), localizadas no trecho de estrada secundária, 

Fazenda Cerro Rico.  

 

 

Fonte: Elaborado por Klabin e modificado pela autora, 2017. 
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Anexo 7 – Porosidade do solo nas parcelas referentes aos tratamentos CR-I, CR-II e CR-III, localizadas no trecho de estrada secundária, Fazenda 

Cerro Rico.  

Parcela 
Profundidade Microporos Macroporos Porosidade Total 

cm --------------------------------------- % --------------------------------------- 

CR-I 

0 – 6  43,2 (±0,5) 4,7 (±1,2) 47,8 (±1,8) 

6 – 12  45,9 (±0,3) 5,0 (±0,2) 44,4 (±10,5) 

12 – 18  67,5 (±19,5) 6,4 (±1,5) 73,6 (±21,3) 

18 – 24 48,8 (±0,9) 4,6 (±2,1) 53,4 (±1,3) 

CR-II 

0 – 6  39,5 (±1,1) 3,8 (±1,2) 43,2 (±1,9) 

6 – 12  41,2 (±1,7) 2,7 (±0,8) 43,8 (1,0) 

12 – 18  42,8 (±0,3) 4,6 (±1,3) 47,4 (±1,0) 

18 – 24 46,7 (±2,7) 4,3 (±0,7) 51,0 (±2,0) 

CR-III 

0 – 6  43,0 (±1,2) 5,0 (±0,5) 48,0 (±0,7) 

6 – 12  44,2 (±1,2) 4,8 (±1,2) 49,0 (±2,1) 

12 – 18  42,1 (±3,1) 4,2 (±0,6) 46,3 (±2,3) 

18 – 24 43,3 (±2,5) 3,9 (±1,4) 47,3 (±3,7) 

Onde: (±) Desvio Padrão. Fonte: Elaborado pela autora, 2017. 
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Anexo 8 – Mapa descritivo da parcela referente ao tratamento CR-I, com duas saídas d’água e camalhão associado à bigode,  azenda  erro Rico. 
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Anexo 9 – Mapa descritivo da parcela referente ao tratamento CR-II, com duas saídas d’água e dois bigodes,  azenda  erro Rico. 
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Anexo 10 – Mapa descritivo da parcela referente ao tratamento CR-III, com camalhão associado à bigode, Fazenda Cerro Rico. 

 


