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INTRODUÇÃO 

A abertura de estradas incluem obras de infraestrutura positiva do ponto 

de vista de acesso a outros pontos da cidade. Porém, em meio a essas obras 

muitas vezes ocorre processos de impermeabilização do solo e acontece por 

diversas vezes mudança no regime de escoamento das águas da chuva, 

aumentando assim a capacidade erosiva.  

Nas estradas da Amazônia é possível observar o surgimento de incisões 

erosivas relacionadas ao surgimento de deficiências nos sistemas de 

drenagem pluvial. O rompimento da rede de drenagem ou o despejo das águas 

pluviais de forma inadequada pode provocar num curto espaço de tempo o 

surgimento de incisões erosivas intensas, como ravinas e voçorocas que 

geralmente são responsáveis pela destruição/inutilização de trechos de 

estradas.  

Outro aspecto relacionado a estradas são os impacto oriundos das 

incisões erosivas, principalmente voçorocas, onde se observa perda de solo, 

inutilização da área ocupada pela incisão, assoreamento de cursos d’água com 

consequente inundação das áreas que margeiam esses canais e a morte de 

várias espécies vegetais, alterando todo o equilíbrio ecológico do ambiente 

afetado. 
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JUSTIFICATIVA 

Desta forma, a escolha das rodovias AM-363, a Estrada da Várzea, 

com 111 km e a AM-330, a Estrada de Silves, com 15 km de extensão, deve-se 

em primeiro lugar ao fato de que os municípios de Itapiranga e Silves, fazerem 

parte da região metropolitana de Manaus, o que remete ao projeto aprovado 

pelo CNPq em 2011 (Edital MCT/CNPq No. 014/2011 – Universal), intitulado 

Impactos ambientais decorrentes de voçorocas em rodovias no 

Amazonas, que tem como objetivo principal determinar quais as causas da 

ocorrência de voçorocas nas rodovias que fazem parte da região metropolitana 

de Manaus e com isso gerar um modelo de previsão de evolução dessas 

incisões em relação à pista. Assim, a presente proposta vem levantar 

informações a respeito das voçorocas nas rodovias no Amazonas, em 

particular a AM-363 e AM-330. Vale destacar, que nessas rodovias, os 

impactos ambientais são constantes (conforme constatados em excursões e 

trabalhos de campo ao local), necessitando assim de estudos que permitam 

contribuir para a contenção e a prevenção desses, principalmente aqueles 

relacionados às voçorocas. 

Pelo exposto, surgem algumas questões:  

1) Levando em consideração que as rodovias AM-363 e AM-330 passam sobre 

inúmeros cursos d’água e apresenta diversos cortes nos interflúvios, qual o 

papel do seu traçado na deflagração de voçorocamentos?  

2) Essas rodovias apresentam alguma diferenciação na geologia e no relevo 

que estariam contribuindo para a ocorrência de voçorocas? 

3) O surgimento de voçorocas nessas rodovias estaria ligada estritamente ao 

sistema de drenagem da pista ou da combinação deste com aspectos naturais? 

4) Quais os principais impactos ambientais decorrentes dos voçorocamentos 

nestas vias? 
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ÁREA DE ESTUDO 

Município de Silves e Itapiranga (Rodovias AM-330 e AM-363) 

A área de estudo é uma rodovia estadual, semelhante ao que ocorre nas 

rodovias federais há uma descontinuidade nas ligações entre os municípios, 

por fatores importantes como infraestrutura, dificuldade de conservação e 

recuperação das pistas, seja esta com base asfáltica como é o caso da 

Rodovia AM 330 e AM 363 (fig. 1), ou como outras rodovias que possuem 

apenas piçarras ou argila arenosa. 

 

Fig. 1. Área de estudo Rodovia AM 330 e AM 363 (Modificado por Jessyca Andrade/2012.) 
Fonte do mapa: Anuário Estatístico Biênio 2008/2009 Transporte Rodoviário Coletivo 
Intermucipal de passageiros do Amazonas (ARSAM).  

 
É de fundamental relevância entender que a rodovia possui um papel 

primordial do ponto de vista de acesso, porque ela serve para os mais diversos 

fins tipo: passagens de transportes como carros, caminhões, ônibus e motos. 

Nas rodovias as pessoas tem acesso a outros pontos da cidade com uma 

determinada finalidade, outro aspecto relevante é que a rodovia AM 330 e AM 

363 esta cortada por inúmeros cursos d’água, que aparentam certo grau de 

conservação (fig 2. ).  

 

Rodovia AM 330 e AM 363. Município de Silves/Itapiranga 2012. 
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Fig 2. . Cursos d’agua na Rodovia AM 330 e AM 363. Foto: Nádia Rafaela/2012. 

 No começo da rodovia é possível visualizar que há uma empresa que 

presta serviço de manejo florestal chamada Mil Madereira Itacoatiara Ltda. 

(Precious Woods Amazon) (Fig3. ). Prova disso é a lista de sítios visitados pela 

empresa, que são: Comunidade Nossa Senhora Aparecida – Estrada de Silves; 

Associação Viva Verde da Amazônia (AVIVE) – Município de Silves; Sindicato 

dos Trabalhadores Rurais de Silves -Município de Silves; Associação Silves de 

Proteção Ambiental e Cultural (ASPAC) -. Que tem  como objetivos: conhecer 

projeto em parceria com a empresa e relação com as comunidades e  verificar 

se a questão fundiária e os direitos de uso dos recursos naturais na área da 

empresa estão garantidos, ou seja, o uso dos recurso naturais é importante, 

porém nada se fala sobre as voçorocas que estão nas proximidades da 

estradas e que podem ocasionar danos irreversíveis . 

 

 
 
Fig 3. Empresa Mil Madereira Itacoatiara Ltda. (Precious Woods Amazon). Relatório Auditoria 

Anual MF - Mil Madeireira 2006. Rodovia AM 330 e AM 363. Foto: Nádia Rafaela/2012. 
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REFERENCIAL TEÓRICO 

A dimensão da problemática dos impactos ambientais, no que tange 

aos aspectos físicos (TREPL, 2006) pode ser exemplificada através do 

cadastramento realizado em 2004 na BR-174 (Manaus – Presidente 

Figueiredo), onde foram cadastradas 31 voçorocas. A causa principal do 

surgimento e evolução destas incisões erosivas na BR-174 deveu-se ao 

escoamento superficial concentrado oriundo das canaletas de escoamento 

pluvial nas laterais de estradas (VIEIRA e ALBUQUERQUE, 2004). Nessa 

rodovia, pôde-se verificar que existe uma predominância de voçorocas (n=29) 

do tipo conectadas (93,5%) e somente 2 incisões (6,5%) são do tipo integrada. 

Outro aspecto observado está relacionada à formas dessas incisões, onde 

constatou-se que 11 voçorocas apresentavam forma retangular (35,5%), 08 

eram lineares (25,8%), 07 bulbiformes (22,5%), 02 entreliças (6,5%), 02 

paralelas (6,5%) e 01 dendrítica (3,2%) (VIEIRA et al 2005).  

Tais características permitem afirmar que são evidentes alguns 

aspectos observados na BR 174 no Amazonas, como: (a) influência do homem 

na deflagração das voçorocas visto que todas apresentam em suas respectivas 

cabeceiras a presença de uma canaleta e/ou tubulação que servem para dar 

passagem à água da chuva que escoa pela pista; (b) as formas retangular e 

linear que totalizam 61,3% das voçorocas nesse trecho da estrada reforça que 

esses canais incisos apresentam um único agente de formação, que nesse 

caso são as canaletas de dissipação da água da chuva.  

Além disso, a forma retangular sugere que houve um alto grau de 

evolução (expansão) alcançado por estas incisões, visto que as ramificações 

existentes antes (bulbiforme, por exemplo) foram unidas num só entalhe 

erosivo; e, (c) a predominância de voçorocas conectadas e integradas (100% = 

31 incisões) ao fundo do vale sinaliza que a evolução desses canais incisos 

contribui diretamente para o assoreamento dos cursos d’água e/ou fundo de 

vale (OLIVEIRA, 1989, 2007; VIEIRA, 2008).  
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Molinari et al (2007) em trabalho realizado na BR-174 no trecho 

compreendido entre Manaus (km 1) e a comunidade Santo Antonio do Abonari 

(km 200) localizada no município de Presidente Figueiredo, ambas no estado 

do Amazonas, destacam que as áreas de assoreamento estariam diretamente 

associadas aos sedimentos oriundos das voçorocas, refletindo assim um 

desequilíbrio ambiental nesta rodovia. 

Um dos grandes fatores que desencadeiam o surgimento e evolução das 

voçorocas está relacionado à existência de canaletas nas rodovias, as quais 

tem o papel de escoar a água da pista. As canaletas encontradas nas estradas 

poucas vezes mantêm a função de escoamento das aguas pluviais, porque 

estão muito mal conservadas.  

Nas estradas, as canaletas devem ser mais largas para que ocorra um 

melhor escoamento das águas pluviais. Quando se mantêm o bom 

funcionamento da drenagem se obtêm: a) Menos trabalho no futuro; b) Maior 

eficiência e segurança; c) Melhora do aspecto estético da estrada; d) Diminui 

as interrupções do tráfego, evitando-se prejuízos para os usuários. 

 

Feições erosivas 

Voçorocas 

 As principais causas de voçorocas em estradas está na imprecisão de 

projetos de drenagem, ou seja, projetos incertos ou mesmo inacabados, que 

não levam em consideração a natureza dos terrenos e o quanto são 

suscetíveis a erosão. Há também o desinteresse por parte do poder público, 

em investir em obras complementares ao projeto da estrada, projetos auxiliares 

ao original que serviriam como base de manutenção da estrada.  

 As feições erosivas do tipo voçoroca são vistas, tanto ao longo da 

plataforma, nos corte e aterros, como  fora dela, e percebe-se em sua maioria 

que a distancia da voçoroca para a estrada é muito pequena. As medidas 

recomendadas para o controle de voçorocas e demais formas de erosões em 

estradas são segundo Bigarella (1985):  
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a) Proteção vegetal 

b) Canaletas com dissipadores de energia 

c) Construções de bueiros com materiais resistentes como de  

concreto, por exemplo. 

d) Dissipadores de energia, em lugares que o fluxo da água é 

excessivo, no caso da Amazônia, principalmente onde a 

quantidade de chuvas é abundante. 

 

Pedestais (demoiselles)   

São indicadores de salpicamento onde ocorre também a remoção de 

partículas pelo escoamento superficial (Fig 5.) De forma geral são formas 

residuais esculpidas abaixo de um objeto cuja densidade não permitiu a sua 

remoção total (grânulos ou seixos) (Oliveira 1999). São comuns nos interiores 

das incisões ou em vertentes sem vegetação, o que permite uma exposição do 

solo as águas da chuva, na qual são esculpidas. 

 

Fig 5. Pedestais (demoiselles) Rodovia AM 330. Foto: Jessyca Andrade, 2012. 

 

 

 

 

A B 
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  
 

Para o desenvolvimento deste trabalho, foi aplicada a metodologia de 

monitoramento e descrição das voçorocas conforme realizado em trabalhos 

para Manaus, BR-174 e base de exploração petrolífera de Urucu - AM (VIEIRA, 

1998; VIEIRA et al., 1999, VIEIRA, 2002; VIEIRA e ALBUQUERQUE, 2004; 

VIEIRA et al., 2005 e VIEIRA, 2008).  

Nesses trabalhos o monitoramento teve como base a adoção de uma 

ficha cadastral contendo entre outros, aspectos ligados a classificação para 

voçorocas em três tipos, segundo Oliveira (1992): Voçorocas do tipo I - aquelas 

conectadas à rede de drenagem; Voçorocas do tipo II - desconectadas; 

Voçorocas do tipo III - integração dos tipos anteriormente citados (fig 7 )  

.  

Fig 7. Modelo de evolução das voçorocas, quanto ao tipo. I. Voçoroca conectada a rede 
hidrográfica; II voçoroca desconectada da rede hidrográfica. III. Voçoroca integrada, é a junção 
das duas primeiras (OLIVEIRA, 1992). 

 
 Classificação pelo tamanho segundo VIEIRA e ALBUQUERQUE 

(2004) em muito pequena, pequena, média, grande e muito grande 

(relacionada ao volume erodido). Classificação pela forma em linear, bifurcada, 

ramificada, irregular e retangular (VIEIRA, 2008). 
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Linear

Bifurcada

Ramificada Retangular

Irregular

 

Fig 8  .Formas de voçoroca (VIEIRA, 2008).  

 

 Em campo, foram levantados dados relativos a cada incisão, forma da 

encosta ou talude onde as incisões se desenvolvem. No que se refere ao risco 

erosivo, foram feitos monitoramentos da distância da voçoroca para pista (fig 

9), na qual estimulou-se a velocidade de aproximação com estrada. 

 

Fig  9 . Medição da distância da voçoroca para pista, rodovias AM 030 e AM 363. Foto: 
Jessyca Benchimol, 2013. 

 
  Com a utilização de uma trena foram levantados os dados dimensionais 

de cada incisão (comprimento, largura e profundidade) podem ser obsevadas 

como foram medidas (fig 10), sendo representados graficamente e através de 

perfis representativos de cada local.  
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 Para fazer a estimativa do grau de risco de cada incisão em relação a 

estrada, ou seja, foi necessário estimar o tempo que cada incisão levou para 

atingir a estrada,utilizou-se uma trena enquanto fazia-se a verificação  de 

quanto  media a distância da incisão em relação a pista. 

 

Fig 10. Medição de comprimento (A), largura (B) e profundidade (C) da voçoroca, com a trena. 
Foto: Jessyca Benchimol, 2013. 

 

           

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A B C 
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RESULTADOS  

 

Todavia o que se verificou foi que ao longo da Rodovia AM 330 e AM 

363, as canaletas estão em sua maioria quebradas, ou mesmo estão 

convergindo para dentro das voçorocas, aumentando o fluxo de água para 

dentro da incisão, o que ocasiona um maior alargamento da voçoroca (fig 4. ).

   

  

Fig 4. Modelos de canaletas encontradas na Rodovia AM 330. Setas em vermelho indicando a 
direção da canaleta, que converge em sua maioria para dentro da voçoroca. Foto: Jessyca 
Andrade, 2012. 

 

 

Taludes 

Na Rodovia foi notória a presença dos taludes conhecidos também como 

“cortes de estradas”  que são superfícies inclinadas em relação a horizontal  e 

podem ser naturais ou construídos pelo homem, e possível observar a 

instabilidade de alguns materiais nas proximidades da estrada (fig. 6), todavia 

haviam taludes estáveis.     

a B 

C D 
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Fig. 6 Taludes. Rodovia AM 330. Foto: Deivison Molinari, 2012. 

 

Ao longo das rodovias AM-330 e AM-363, no Amazonas, verificaram-se 

25 voçorocas. Os dados referentes as voçorocas foram tabulados, levando em 

consideração comprimento e largura onde foi visto que a voçoroca que possui 

maior comprimento é a de número 10 com 95 m2 e a que possui o menor é a de 

número 2 com 3, 1m2, totalizando uma área de 16211,25 m2.  Em relação a 

largura a que apresenta maior é a voçoroca de número 17 com 36,2 m2 e a de 

menor largura é a voçoroca de número 2 com 3,1 m2 de largura (Graf. 1). 

 

 

 

Gráfico 1. Comprimento e largura das voçorocas rodovias AM-330 e AM-363. Jessyca 
Andrade, 2013. 
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Referente ao tipo das voçorocas, das 25 voçorocas apenas duas são 

desconectadas do fundo de vale, as 23 restante são conectadas ao fundo de 

vale, e muitas apresentam pequenos cursos d’água que são aproximadamente 

19 cursos d’água, por vezes assoreado. Em relação a forma das voçorocas foi 

identificável, 8 bifurcadas, 15 retangulares e 2 irregulares. 

Outro dado em consideração foi a distancia da incisão para a pista, a 

voçoroca que mais apresentou distância foi a de número (18) com 72 metros, e 

a com maior proximidade da pista e que ocasionará possivelmente danos 

repentinos se não forem tomadas providências é a voçoroca de número (1) 

com 3 metros de distância (Graf. 2). Esses dados serviram de parâmetros para 

avaliar a evolução da incisão erosiva, saber sua distância e se sua direção está 

para a pista. 

 

Gráfico 2. Distância da pista rodovias AM-330 e AM-363. Jessyca Andrade, 2013. 
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CONCLUSÕES 

O estudo de voçorocas mostra-se cada vez mais avançado, porém, 

muita ainda deve ser acrescentado, além disso, percebe-se que ao longo das 

estradas é notório a presença dessas incisões que embora algumas delas não 

mostrem tanto riscos, outras já estão bastante perigosas do ponto de vista de 

acidentes futuros. Muito pode ser feito por parte do poder público nas mais 

diversas esferas, para evita-los o quanto antes.  

 Outro grande fator levantado foi o fato de inúmeras canaletas, mal 

projetadas ou mesmo projetadas de forma a não cumprir o papel único de 

dissipador de energia, na qual muitas dela coincidindo sua entrada de água 

para as voçorocas, da pesquisa em campo de 2012 para a pesquisa de campo 

em 2013, notou-se que as canaletas em sua maioria estavam quebradas ou 

mesmo cobertas de argila, notável que esta argila foi carreada pelas águas da 

chuva.  

 Em suma analisar e estudar voçorocas ao longo de estradas é um 

desafio grande, entretanto, bastante prazeroso para toda equipe que se 

empenhou passando dias nas estradas, percebendo que a ciência é eficiente 

na sua essência. 
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2012 

Set Out Nov Dez Jan 

2013 

Fev Mar Abr Mai Jun Jul 

1 Revisão e 

fundamentação teórica 

R R R R R  R R R R R   

2 Cadastramento e 

caracterização das 

voçorocas 

R R   R R   R R   

3 Monitoramento das 

voçorocas 

 R    R    R   

4 Estimar os danos e 

custos de contenção 

  R    R    R  

5 Previsão de risco de 

danos a pista 

          R  

6 Identificação das 

principais causas 

         R   

7 Produção de gráficos, 

tabelas e mapas 

representativos 

        R R R  

8 Análise dos dados 

coletados 

   R    R R R R  

9 Elaboração do Resumo 

e Relatório Final 

          R R 

10 Preparação da 

Apresentação Final para 

o Congresso  

           R 

. 

 


