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A malha viária não pavimentada demanda aplicação de recursos para manutenção 
anualmente ou em cada período de chuvas. A perda de solo das vias não pavimentadas 
decorre de processos erosivos que se manifestam através de defeitos mensuráveis no leito 
viário, provenientes de técnicas inadequadas de manutenção. Comumente, os órgãos 
públicos responsáveis pela manutenção das estradas vicinais desconhecem e/ou não utilizam 
recursos que permitam o diagnóstico e que possam pontuar os defeitos causadores do 
problema. Este trabalho vem testar a adequabilidade de uma metodologia de gerenciamento 
e manutenção de estradas vicinais, em Projetos de Assentamento. Os trabalhos foram 
desenvolvidos em trechos de estradas vicinais que totalizaram cerca de 18,7 km no Projeto de 
Assentamento Santa Tereza II no Município de Silvanópolis-TO. Os trabalhos consistiram no 
levantamento e mensuração das patologias existentes em campo, e posterior cálculo do 
Índice de Serventia Relativa dos Trechos, podendo-se identificar os trechos com patologias 
específicas com maior frequência relativa e a partir daí priorizá-los na aplicação de recursos 
para manutenção. 

Palavras-Chave: Estradas vicinais. Manutenção. Patologias. SIG. 
 
 
The unpaved road network demands the application of resources for maintenance annually 
or in each rainy season. The soil loss of unpaved roads results from erosive processes that are 
manifested through measurable defects in the road surface, derived from inadequate 
maintenance techniques. Often, the public agencies responsible for the maintenance of the 
side roads are unaware and / or do not use resources that allow the diagnosis and that can 
typify the defects that cause the problem. This work tests the suitability of a management and 
maintenance methodology of side roads, in Settlement Projects. The works were developed 
in stretches of side roads that totaled about 18.7 km in the Santa Tereza II Settlement Project 
in the Municipality of Silvanópolis-TO. The work consisted in the survey and measurement 
of existing pathologies in the field, and later calculation of the Relative Serviceability Index 
Per Road Section, allowing to identify the stretches with specific pathologies with more 
relative frequency and thereafter, prioritize them in the application of resources for 
maintenance. 
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1. INTRODUÇÃO 

No Brasil, a partir de dados levantados 
pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística) (1997, 1999 e 2000), o total da malha 
viária nacional é de aproximadamente 89,4% de 
vias não pavimentadas. Além disso, 91,6% dessas 
vias são de responsabilidade de entes municipais, 
sendo 7,45% de responsabilidade dos governos 
estaduais e apenas 0,93% de responsabilidade do 
governo federal (FATTORI, 2007).  

Na maioria dos casos, a administração 
municipal dispõe de recursos escassos para 
manutenção das estradas, fazendo com que os 
recursos destinados para manutenção dessas 
estradas sejam empregados em técnicas 
ineficientes, que em muitas delas, sem o correto 
diagnóstico, fará com que a propensão da perda 
de solo e o surgimento de patologias aumentem 
mais ainda. 

Essas estradas não pavimentadas são 
também chamadas de estradas “vicinais”, são 
aquelas não revestidas por qualquer tipo de 
tratamento superficial. Essas vias além de serem 
responsáveis pelo acesso dos moradores rurais aos 
serviços básicos como educação, saúde e lazer 
disponíveis nos grandes centros urbanos, são 
também responsáveis pelo escoamento da 
produção agropecuária. (GUEDES et al. 2014) 

Os Projetos de Assentamento de reforma 
agrária constituem áreas cortadas por malhas 
viárias significativas que surgem em decorrência 
do parcelamento das áreas rurais, havendo a 
necessidade de construção de estradas para o 
atendimento dessas parcelas. Essa situação 
contribui para o aumento significativo da malha 
viária dificultando o gerenciamento da 
manutenção dessas vias. 

Muitas vezes a definição dos traçados das 
estradas para atendimento aos Projetos de 
Assentamento não caracterizam como condição 
prioritária a locação em regiões favoráveis 
topograficamente, já que o acesso à água é um dos 
principais critérios para o parcelamento do projeto 
de assentamento. Com isso, os traçados dessas 
estradas são locados em áreas alheias aos 
divisores de água, aumentando a necessidade de 
dispositivos de drenagem que muitas vezes têm 

seu dimensionamento e qualidade, 
negligenciados, para estradas não pavimentadas, 
o que faz com que estas estradas sejam mais 
propícias a erosões. 

A erosão de solo aparece como um 
problema central no diagnóstico ambiental nas 
estradas, que apresenta como consequências o 
assoreamento e a poluição de mananciais. A 
principal causa relacionada à erosão de estradas 
ocorre em função do tráfego intenso e pesado para 
colheita e transporte de produções agrícolas, além 
da falta de manutenção nessas vias, que exige um 
planejamento adequado das redes viárias 
(CORREA, DEDECEK, 2009). Guedes et al (2014) 
acrescentam como agravante o descaso na 
construção e conservação destas vias como ponto 
de partida para a manifestação de patologias. 

Santos et. al. (1988) chama a atenção para a 
utilização das técnicas condenáveis de 
manutenção. Segundo os autores, os entes 
municipais, na maioria das intervenções, utilizam 
da prática de patrolamentos sucessivos, aflorando 
o horizonte saprolítico no leito estradal, que por 
sua vez mostra baixa resistência à erosão, 
principalmente pela pequena percentagem de 
argila, e são mais difíceis de compactar devido à 
elevada presença de componentes siltosos. 

A metodologia aplicada neste estudo 
dividiu-se em duas etapas: a primeira consistiu na 
coleta de dados em campo para o cálculo do 
Índice de Serventia Relativo por Trecho (IST) e a 
segunda, na sistematização das informações em 
planilhas específicas para gerar um Sistema de 
Informações Geográficas (SIG), por meio da 
utilização do software QGIS. Buscou-se, com esta 
metodologia, identificar os trechos com maior 
frequência de defeitos que contribuem com a 
perda de solo das vias e com isso possibilitar a 
aplicação de técnicas de manutenção adequadas.  

Assim, este trabalho teve como objetivo 
testar a adequabilidade da metodologia proposta 
Silva et al. (2009) e por Silva (2009) baseada em 
Baesso e Gonçalves (2003) para análise de 
patologias em estradas não pavimentadas e a 
implementação do sistema de gerenciamento de 
manutenção de estradas não pavimentadas para 
Projetos de Assentamento. 

Os trabalhos foram desenvolvidos no 
Projeto de Assentamento Santa Tereza II no 
Município de Silvanópolis-TO, dividindo-se em 
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duas etapas: a primeira consistiu na coleta de 
dados em campos para o cálculo do Índice de 
Serventia Relativo por Trecho (IST) e a segunda na 
sistematização das informações em planilhas 
específicas e no Sistema de Informações 
Geográficas (SIG), que aqui foi utilizado o 
software QGIS. 

A escolha do QGIS se deu pelo motivo de 
ser um software gratuito, por haver ainda poucos 
trabalhos realizados neste sentido que utilizaram 
este software e também por apresentar resultados 
satisfatórios comparados com softwares 
proprietários mais utilizados, como é o caso dos 
produtos ESRI (Environmental Systems Research 
Institute) em especial, o ArcGIS. 

 
 
2. METODOLOGIA 

Este trabalho consistiu na aplicação da 
metodologia de Silva (2009) baseado em Baesso e 
Gonçalves (2003), como exemplo de 
monitoramento de estradas vicinais em projetos 
de assentamento do INCRA (Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agrária), a pesquisa foi 
desenvolvida no Projeto de Assentamento (PA) 
Santa Tereza II, no município de Silvanópolis do 
Tocantins. 

Os trabalhos foram divididos em duas 
etapas, inicialmente foi feita a localização dos 
trechos em ambiente SIG, usando para isso o 
software QGIS versão 2.6.1, visto que os 
assentamentos do INCRA no estado do Tocantins 
contam com projeto de parcelamento rural já com 
a locação prévia dos traçados. Para os trechos 
estradais, foi criado um arquivo vetorial do tipo 
linha, enumerando os trechos que posteriormente 
seriam classificados conforme seu IST.  

A camada dos trechos foi sobreposta à 
camada do mapa do PA Santa Tereza II, a fim de 
facilitar a localização dos trechos em campo. Os 
serviços de campo consistiram no caminhamento 
nos trechos e execução dos levantamentos da 
frequência e classificação das patologias conforme 
o grau de severidade (Gs), observavam-se também 
as larguras médias dos trechos. Os serviços de 
campo tiveram duração de 10 horas para o 
levantamento. 

A segunda etapa consistiu-se na 
sistematização dos dados coletados no SIG QGIS e 
nas planilhas de cálculo do IST. Essas planilhas e 

mapas gerados no ambiente SIG foram 
configurados para apresentar dados de fácil 
detecção e análise das condições de serventia dos 
trechos, além das patologias mais relevantes de 
cada caso. 
 
 
2.1 Cálculo do Índice de Serventia Relativo por 
trecho viário 
 

Segundo Silva (2009), a avaliação das 
condições da superfície de estradas de forma 
objetiva, sustenta-se em dados mensuráveis a 
respeito dos defeitos existentes na estrada, ou seja, 
aos defeitos são atribuídos valores de severidade e 
densidade. As definições desses índices devem ser 
escritas em formulário adequado como o 
apresentado na figura 01, eles devem vir 
acompanhados de fotografias ou figuras que 
ajudem na sua compreensão, e identificação da 
severidade dos defeitos. 

Na metodologia de Silva (2009) adotada 
neste trabalho, a medida dos defeitos é baseada 
em valores dedutíveis. O valor dedutível é um 
número de 0 (zero) a 3 (três), em que o valor zero 
significa que inexiste no trecho em estudo, e o três 
significa que a condição da serventia está 
completamente comprometida com o defeito.
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O cálculo do IST não seguiu basicamente as 
fórmulas apresentadas no trabalho de Correia 
(2003), mas buscou-se realizar uma adaptação 
mantendo-se os mesmos conceitos.  

Para o cálculo do IST, é importante saber 
as seguintes denominações: 

 Di: Tipo de defeito 
 Gsj: Grau de severidade (1-baixo, 2-

médio e 3-alto); 
 Faj: Frequência dos defeitos para 

cada grau de severidade (Gs); 
 DSRj: Densidade Superficial 

Relativa dos defeitos para cada grau de 
severidade (Gs); 

 IST: Índice de Serventia Relativa 
por Trecho; 

 At: Área do trecho em estudo em 
m². 

A frequência dos defeitos (Fa) consiste no 
somatório dos defeitos por grau de severidade, 
conforme a equação (1): 

Faj=∑
i= 1

6

Di

 
(1) 

A Densidade Superficial Relativa (DSR) 
dos defeitos é o quociente entre a Frequência dos 
defeitos e o valor da área do trecho em m²,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

conforme equação (2): 

DSRj=
Faj

At  
(2) 

O cálculo do Índice de serventia Relativa é 
apresentado na equação (3) e os atributos de 
classificação são apresentados na tabela 01, 
conforme classificação estabelecida por Correia 
(2003). 

IST=
∑
j= 1

3

Gsj .DSRj

3  

(3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela 01: Classificação funcional de trechos de estradas vicinais em função do IST. (Fonte: Adaptado de 
CORREIA, 2003.) 

 

Figura 01: Planilha de cálculo do IST do trecho 06 do PA Santa Tereza II.(Fonte: Adaptado de SILVA et al. 2009) 
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IST Classificação Cor representativa no SIG QGIS 

0,0 – 0,1 Excelente Azul claro 

0,2 – 0,3 Bom Verde 

0,4 – 0,6 Regular Verde claro 

0,7 – 0,9 Ruim Laranja claro 

1,0 - 1,4 Muito ruim Laranja escuro 

1,5 – 3,0 Péssima Vermelho 
 
Tabela 02: Grau de severidade para o defeito buraco. (Fonte: BAESSO e GONÇALVES, 2003) 
 

Profundidade 
(h) (cm) 

Diâmetro médio (Φ)(m) 

Φ ≤ 0,30 0,30 < Φ ≤ 0,60 0,60 < Φ ≤ 0,90 Φ > 0,90 

1 ≤ h < 5 Baixo Baixo Médio Médio 

5 ≤ h ≤ 10 Baixo  Médio Alto Alto 

h> 10 Médio Alto Alto Alto 
 

2.2 Patologias em estradas não pavimentadas 
consideradas para o cálculo do IST 
 

As patologias usadas na classificação dos 
trechos e os critérios para atribuição do grau de 
severidade do defeito estão detalhados no quadro 
01 e tabela 02. 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

A sistematização dos trechos no SIG QGIS 
(figura 03), com a atribuição de cores diferentes a 
partir do Índice de Serventia do Trecho, permitiu 
ter uma visão ampla da situação da malha viária. 
Dessa maneira foi possível identificar mais 
rapidamente de forma objetiva os locais com maior 
necessidade de manutenção. 

Com o SIG, também foi possível visualizar 
os cursos d'água próximos aos trechos 
monitorados. Nesse caso específico notou-se que 
existem trechos com IST ruim e péssimo, bem 
próximos do Rio Formiga e do Córrego Cágado, o 
que servirá como justificativa para a priorização de 
obras apropriadas nestes locais em futuras 
manutenções. 

A tabela da Figura 02, faz parte da planilha 
de monitoramento elaborada, nela é possível 
identificar o IST por trecho, além de apresentar o 
Índice de Serventia por Projeto de Assentamento 
(ISA) através da média ponderada dos IST's pela 
área de cada trecho. O ISA foi incrementado por 
ser importante para a priorização também de 
Projetos de Assentamento a serem contemplados 
com a manutenção de estradas.

 
Quadro 01: Patologias utilizadas no cálculo do IST e critérios para atribuição do grau de severidade. 
 

Defeito Descrição Grau de severidade. (BAESSO e 
GONÇALVES, 2003) 

Seção transversal imprópria 
A declividade transversal de uma rodovia 
não pavimentada deve ser adequada de 
modo que as águas superficiais não escoem 
na plataforma (SILVA, 2009) 

 Baixo: sem nenhuma declividade; 
 Médio: Seção transversal com forma 

parabólica; 
 Alto: Severas depressões na pista. 

Drenagem inadequada “A drenagem é um sério problema para a 
estrada não pavimentada quando seus 

 Baixo: Dispositivos de drenagem 
insuficientes e/ou obstruídos; 
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dispositivos não existem ou não estão 
funcionando adequadamente.”(SILVA, 2009 
pg. 100) 

 Médio: Baixo + erosões nos dispositivos 
de drenagem e presença de poças d'água 
moderada; 

 Alto: Médio + água fluindo 
superficialmente à pista ou se infiltrando 
na plataforma e alta quantidade de poças 
d'água. 

Corrugações rítmicas 
“São depressões transversais à pista, 
ocorrendo em intervalos regulares de 
distância”(SILVA, 2009 pg. 100) 

 Baixo: Profundidade < 3 cm; 
 Médio: 3 cm < Profundidade < 8 cm; 
 Alto: profundidade > 8 cm. 

Buracos 
“São depressões na superfície da rodovia 
que ocasionam a desintegração da pista pela 
perda dos materiais constituintes da 
camada” (SILVA, 2009 pg. 101) 

Ver tabela 02 

Trilhas de roda “São depressões paralelamente ao eixo da 
pista”(SILVA, 2009 pg. 101) 

 Baixo: Profundidade < 3 cm; 
 Médio: 3 cm < Profundidade < 8 cm; 
 Alto: profundidade > 8 cm. 

Segregação de agregados 
Perda de agregado do revestimento 
primário devido ao tráfego ou à má 
qualidade do material de revestimento ( 
SILVA, 2009) 

 1  Baixo: altura das bernas de agregados nas 
margens < 5 cm; 

 2  Médio: altura entre 5 e 10 cm; 
 3 Alto alturas maiores que 10 cm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 02: Disposição dos IST's calculados por trecho do Projeto de Assentamento em estudo. 
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A metodologia também permitiu identificar e 
quantificar facilmente os trechos em situação ruim 
e péssima, o que permitirá realizar rapidamente a 
previsão de recursos a serem empregados em cada 
localidade.  

Notou-se que os defeitos que apresentaram 
maior frequência no grau de severidade alto, foram 
a seção transversal imprópria e a segregação de 
agregados. Este dado serve como alerta, já que se 
trata de defeitos que atuam de forma direta com a 
perda de solo. 

No estudo dos professores Nogami e 
Villibor (1995) aponta-se, também como falha 

significativa para o aumento da perda de solo em 
estradas vicinais, que os procedimentos de estudos 
geotécnicos e de construção são calculados 
essencialmente baseados na tecnologia norte-
americana, desenvolvida para solos temperados e 
não para solos tropicais – realidade brasileira. Com 
isso, a utilização de solos lateríticos que atendam a 
classificação MCT (miniature compacted tropicals) 
para execução de revestimentos em estradas 
vicinais contribui para diminuição da perda de 
solo devido à alta resistência a seco e baixa 
expansibilidade deste material, transformando-se 
numa camada protetora impermeável e resistente.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Figura 03: Mapa representativo dos trechos inspecionados. 
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Gráfico 01: Condição das estradas 
inspecionadas após classificação pelo IST. 

 
 
Gráfico 02: Frequência dos defeitos por grau de 

severidade. 

 
Diante da inexistência dessa camada, capaz 

de proteger a via e a desagregação do material 
pela ação do tempo, há a intensificação do 
processo de perda do solo, gerando o carreamento 
desses sedimentos para os cursos d'água ou para o 
fundo de vales mais próximos. Nos mananciais, 
além do assoreamento, os enxurros podem levar, 
das áreas de cultivo, resíduos de defensivos 
agrícolas, bem como adubos químicos e outros 
elementos de correção do solo, que ao atingirem 
os cursos d'água, levarão à eutrofização dos 
mesmos, diminuindo a qualidade da água e 
interferindo no ecossistema aquático (SOARES Jr, 
FERREIRA, 2007). 

Outra solução para conter o carreamento é 
a utilização das waters bars (Barreiras de contenção 
de enxurradas), associadas às valas de retenção de 
sedimentos. Esse sistema com espaçamento de 50 
em 50 m, no estudo de Corrêa e Dedeck (2009), 
apresentou uma diminuição no processo de 
erosão de 24% comparada às estradas sem a 
medida. 

 
3. CONCLUSÃO 

Do estudo realizado, observou-se que a 
metodologia utilizada, com o uso do SIG, 
possibilitou uma visão ampla da situação das 
condições de serventia da malha viária da 
localidade. A partir dele puderam-se demonstrar 
facilmente os trechos estradais com maior 
propensão à perda de solo. Tendo critérios 
objetivos para priorização de trechos a serem 
contemplados com manutenção, visto os recursos 
já escassos destinados à manutenção de rodovias 
não pavimentadas. 

Por outro lado, manter a atualização dos 
dados poderia se tornar um problema devido aos 
custos para o deslocamento de técnicos 
capacitados para o levantamento dos trechos. Mas 
para o caso de Projetos de Assentamentos, devido 
aos critérios para quantificação e qualificação dos 
defeitos por grau de severidade ser bem definidos 
na metodologia, os dados podem ser coletados 
por um membro treinado da própria comunidade. 

Pode-se concluir que a manutenção 
adequada de estradas vicinais com a identificação 
das patologias com frequência de defeitos mais 
relevantes por grau de severidade, orienta a 
intervenção adequada para manutenção. Na 
localidade deste estudo, Projeto de Assentamento 
Santa Tereza II, constatou-se que o problema que 
mais contribui para o alto IST, foi a segregação de 
agregados e a seção transversal imprópria. Essa 
observação leva a manutenções voltadas para 
melhorias na conformação da plataforma e do 
revestimento primário das vias com materiais que 
apresentassem maior resistência, recomendando-
se a adequabilidade à classificação MCT. Em 
outras situações o IST poderia ser afetado, por 
exemplo, pela drenagem inadequada, o que 
conduziria a manutenções voltadas à construção 
ou reparos de dispositivos de drenagem. 
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Por fim, a implementação de critérios 
objetivos para priorização de trechos e/ou 
localidades para aplicação dos recursos 
destinados à manutenção de rodovias vicinais não 
pavimentadas associadas à manutenção 
adequada, contribuem para a diminuição da 
perda de solo nessas rodovias. Visto que 
frequentemente manutenções paliativas e 
inadequadas, como o patrolamento, que apesar de 
atender um maior número de beneficiários devem 
ser evitadas, principalmente porque esta prática 
sucessiva aflora o horizonte saprolítico nas vias 
aumentando o percentual de perda de solo das 
estradas para os mananciais. 
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