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RESUMO 

A falta de planejamento para ocupações de bacias hidrográficas expõe a população aos perigos 

hidrometeorológicos durante eventos pluviométricos intensos e prolongados. Atualmente, têm-se ampliado o 

uso de métodos e técnicas de geoprocessamento para confecção de mapas, geração de dados e informações 

que auxiliam e orientam medidas de prevenção e mitigação de desastres. Em razão da periodicidade de 

ocorrência de eventos de inundações no rio Sapucaí, o trabalho propõe a aplicação de um modelo hidrológico 

dinâmico distribuído para estimar o escoamento superficial em um trecho de sua bacia hidrográfica localizada 

no Sul do Estado de Minas Gerais. Para este fim, foi feito uso do método Curva Número do Serviço de 

Conservação do Solo dos Estados Unidos (SCS-CN), implementado na plataforma TerraME para execução das 

rotinas de modelagem. Os resultados permitiram entender a resposta da bacia para determinadas quantidades 

de chuva, essencial para adoção de medidas de redução de riscos de desastres. 

 

Palavras Chave: rio Sapucaí, inundações, modelagem hidrológica, método Curva Número. 

 

USE OF DISTRIBUTED DYNAMIC MODELING TO ESTIMATE SURFACE RUNOFF IN THE 

SAPUCAÍ RIVER BASIN 

ABSTRACT 

The lack of planning for watershed occupation has exposed the population to hydrometeorological 

hazards during intense and prolonged rainfall events. Currently, the use of methods and techniques of GIS has 

expanded the ability to make maps, generate data and information in order to assist measures for disaster 

prevention and mitigation. Due to the frequency of occurrence of flood events in Sapucaí River, this work 

proposes the use of a distributed dynamic modeling to estimate surface runoff in a small section of the Sapucaí 

river basin, located in southern of Minas Gerais State. For this purpose, we used the Soil Conservation Service 

Curve Number (SCS-CN) method and TerraME platform to perform the modeling routines. The results allowed 

understanding the basin response to certain amounts of rainfall, which is essential for the adoption of disaster 

risk reduction measures in the region.  

 

Keywords: Sapucaí river, floods, hydrologic model, Curve Number method. 



2 

 

1 INTRODUÇÃO 

Eventos naturais possuem energia suficiente para causar grandes transformações na paisagem, atuando 

na modelagem e na dinâmica da superfície terrestre, além de configurar-se como fenômenos ou condições de 

perigo que podem causar perdas de vidas, impactos no sistema social e na economia. 

No Brasil, o crescimento populacional e a falta de planejamento para ocupações de bacias hidrográficas 

expõem a população aos perigos hidrometeorológicos, que são caracterizados por processos ou fenômenos 

atmosféricos e hidrológicos. Entre eles, as inundações e os movimentos de massa representam os dois processos 

mais frequentes e que mais causam desastres no País, sobretudo durante o período chuvoso, quando ocorrem 

eventos pluviométricos intensos e prolongados com maior frequência (TOMINAGA et al., 2011; RODRIGUEZ et 

al., 2009).  

Com um cenário de recorrência e danos causados por eventos extremos, tem-se buscado novas formas 

de prevenir e mitigar suas consequências, tanto através de medidas estruturais (construções físicas e técnicas de 

engenharia), quanto com medidas não estruturais (utilização de conhecimento, práticas ou acordos para reduzir 

os riscos e impactos, sensibilização do público, treinamento, educação, sistemas de monitoramento, planos de 

uso do solo, pesquisas e fontes de informações) (UN-ISDR, 2004). 

No âmbito da gestão dos recursos hídricos, modelos hidrológicos servem como ferramenta de estudo, 

planejamento e tomada de decisões. A simulação do escoamento superficial por modelos hidrológicos, por 

exemplo, mostra-se fundamental para o gerenciamento e desenvolvimento de planos de recursos hídricos, 

controle e previsão de inundações, projetos de irrigação e drenagem, projetos de estruturas hidráulicas e para 

geração de energia hidrelétrica (GEETHA et al., 2008). 

Com a evolução da tecnologia, o sensoriamento remoto se tornou uma ferramenta poderosa para 

aquisição de dados em áreas extensas e antes dificilmente acessíveis, sendo amplamente utilizado para definição 

de uso e cobertura do solo em bacias hidrográficas, que são informações necessárias para o cálculo de infiltração, 

evapotranspiração e escoamento superficial, por exemplo. Adicionalmente, o geoprocessamento possibilitou o 

armazenamento, manipulação, análise e recuperação de grandes quantidades de dados geográficos. Dessa 

maneira o sensoriamento remoto e o geoprocessamento tornaram-se essenciais para o desenvolvimento e 

aplicação de modelos hidrológicos distribuídos, especialmente pelo uso de dados hidrológicos que apresentam 

natureza dinâmica, variável no tempo e no espaço (SINGH, 1995). 

Fazendo uso de técnicas e métodos de geoprocessamento, Pereira (2009) implementou um modelo 

hidrológico dinâmico distribuído na plataforma de modelagem TerraME (CARNEIRO, 2006), com o objetivo de 

estimar o escoamento superficial em uma microbacia hidrográfica localizada no município de Petrópolis, região 

serrana do estado do Rio de Janeiro. O trabalho contribuiu para o conhecimento da resposta hidrológica da 

microbacia para determinadas quantidades de chuva, possibilitando, desta forma, a geração de mapas de riscos 

de inundações.  

O município de Itajubá (MG), localizado no trecho do alto rio Sapucaí, é cenário recorrente de eventos 

extremos de inundações, condição que alerta para a necessidade de estudos hidrológicos e desenvolvimento de 

sistemas de monitoramento de inundações para a região. Reis et al. (2016) utilizam um modelo empírico para 

prever o aumento do nível do rio Sapucaí na altura do município itajubense. Entretanto, visto a limitação do 

modelo em prever o impacto hidrológico resultante das inevitáveis alterações no uso e cobertura do solo na 

bacia (VERTESSY et al., 1993), faz-se necessário a utilização de modelos mais robustos, capazes de auxiliar no 

entendimento da resposta da bacia hidrográfica do rio Sapucaí durante eventos de precipitação e que permitam 

simular alterações no uso e ocupação do solo para identificar seus impactos no comportamento hidrológico na 

região. 
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2 OBJETIVO 

O presente estudo tem o objetivo de implementar um modelo hidrológico dinâmico distribuído, 

baseado no método Curva Número (CN) do Serviço de Conservação do Solo (SCS), a fim de estimar o escoamento 

superficial e a vazão de máxima durante um período de precipitações intensas ocorridas em um trecho da bacia 

do rio Sapucaí com 859 km2, localizada no Sul do Estado de Minas Gerais. A partir deste trabalho, pretende-se 

entender a resposta da bacia hidrográfica para determinadas quantidades de chuva, visando disponibilizar um 

instrumento capaz de orientar medidas de prevenção e redução de riscos de desastres para a região. 

 

3 MATERIAL E MÉTODOS 

3.1 Área de estudo 

De acordo com o Plano Diretor de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Sapucaí (2010), a bacia 

hidrográfica do rio Sapucaí integra a bacia do rio Grande, localizada na região Sudeste, a qual é compartilhada 

por dois estados: São Paulo e Minas Gerais. O rio Sapucaí nasce na Serra da Mantiqueira, no município de Campos 

do Jordão, estado de São Paulo, a uma altitude de 1620 metros de altitude, percorrendo aproximadamente 343 

km (34 km dentro do Estado de São Paulo e 309 km em Minas Gerais) até desaguar no lago de Furnas, entre os 

municípios de Paraguaçu e Três Pontas, em Minas Gerais, com altitude de 780 metros. 

A bacia é dividida em três trechos: alto, médio e baixo, sendo toda a área de drenagem a montante de 

Itajubá a área de estudo do trabalho, com 859 km² (Figura 1). 

 

 

Figura 1. Localização da área de estudo dentro da bacia hidrográfica do rio Sapucaí. 

 

Seguindo a classificação climática de Köppen-Geiger, o clima da área é caracterizado pelo tipo Cwb (PEEL 

et al., 2007), sob influência da altitude da região. Apresenta temperaturas médias anuais entre 18oC e 19oC e 

precipitação média anual de aproximadamente 1.500 mm, com os maiores volumes nos meses de dezembro a 

fevereiro, podendo ocorrer 1 ou 2 meses sem chuva. 
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O rio Sapucaí apresenta uma declividade média de 3,51 m/km, enquanto o trecho do alto Sapucaí 

apresenta 9,56 m/km. A declividade da bacia varia de 25%, próximos às nascentes, até atingir valores médios de 

0,05% no trecho de planície onde situa-se o município de Itajubá, características que aliadas à frequência de 

eventos pluviométricos intensos favorecem a ocorrência de inundações neste município. Mais informações sobre 

a bacia hidrográfica são apresentadas na Figura 2. 

 

Figura 2. Dados geográficos da área de estudo. (a) Mapa de uso e ocupação do solo do ano de 2014. (b) Rede 

de drenagem e localização das estações pluviométricas. (c) Mapa altimétrico. (d) Mapa de declividade. Fonte: o 

autor (2016). 

 

Pinheiro (2005), analisando a distribuição de chuvas na bacia com potencial de desencadear inundações 

no município de Itajubá, constatou que a região está vulnerável à ocorrência de eventos hidrometeorológicos. 

Porém, o mesmo autor mostra que estes eventos ocorrem, principalmente, quando estão associados a chuvas 

frontais distribuídas de forma uniforme por toda a bacia, com duração superior a 24 horas.  

 

3.2 Material 

Para execução deste trabalho, optou-se pelo uso de dados e softwares livres, sendo eles: 

 Imagens oriundas do sensor Operational Land Imager (OLI) a bordo do satélite Landsat 8. As 

imagens correspondem a órbita/ponto 218/76, adquiridas no dia 6 de abril de 2014, com 

(a) (b) 

(c) 
(d) 
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resolução espacial de 30 metros (exceto para a banda pancromática de 15 metros), adquiridas 

com resolução radiométrica de 12 bits e disponibilizadas em 16 bits (IRONS et al., 2012); 

 Modelo digital de elevação (MDE) do Shuttle Radar Topography Mission (SRTM), com resolução 

de 3 arco-segundos, aproximadamente 90 m; 

 Dados pluviométricos e de nível fluviométrico resultante do convênio Unifei-Copasa para 

sistema de alerta de cheias na Bacia do Sapucaí, cedidos pela Universidade Federal de Itajubá 

(Unifei); 

 SPRING versão 5.1.8 (CÂMARA et al., 1996); 

 TerraView versão 4.2.2 (www.dpi.inpe.br/terraview); 

 TerraHidro versão 0.4.1 (ROSIM et al., 2013); 

 TerraME versão 1.3.0; 

 Software estatístico R (R, 2016); 

A função de cada ferramenta para o desenvolvimento do trabalho é descrita no item a seguir. 

 

3.3 Metodologia 

Tendo em vista um melhor entendimento sobre os procedimentos utilizados, segue de forma sintética 

as etapas de desenvolvimento da pesquisa: 

- Classificação supervisionada das imagens Landsat 8, oriundas do sensor OLI, pelo software Spring, para 

extração das classes de uso do solo; 

- Extração da base de dados espaciais hidrológicos a partir do MDE, fazendo uso do plugin TerraHidro, 

instalado no aplicativo TerraView; 

-  Organização dos dados hidrometeorológicos no software estatístico R; 

- Criação e preenchimento do espaço celular no TerraView, utilizando o Sistema Gerenciador de Banco 

de Dados (SGBD) MySQL; 

- Execução do modelo hidrológico SCS-CN no espaço celular por meio da plataforma TerraME. 

 

Método SCS-CN 

O método Curva Número (CN) do Serviço de Conservação do Solo (SCS) do Departamento de Agricultura 

dos Estados Unidos (United States Department of Agriculture - USDA) foi originalmente desenvolvido em 1954 

com o objetivo de estimar a transformação da precipitação em escoamento superficial (USDA SCS, 1985), sendo 

amplamente utilizado nos Estados Unidos e em outros países. Sua popularidade pode ser explicada pelo fato do 

método ser simples, estável e de fácil entendimento e aplicação (GEETHA et al., 2007).  

Para o cálculo do escoamento superficial, o método considera a interceptação da chuva pela vegetação, 

evaporação, infiltração e retenção da água em depressões do solo, condição de umidade antecedente do solo, 

tipo do solo e uso e cobertura do solo que determina a capacidade de infiltração da água. O método é descrito 

em detalhes em USDA SCS (1985), sendo determinado pela seguinte equação:  

 

Q =
(𝑃 − 𝐼𝑎)2

(𝑃 − 𝐼𝑎) + 𝑆
           𝑃 > 𝐼𝑎  

𝑄 = 0                                𝑃 ≤ 𝐼𝑎 

 

Onde 

Q é o escoamento superficial em mm3.dia-1;  

P é a precipitação em mm.dia-1;  

S é o fator de retenção em mm.dia-1; 

Ia é o parâmetro de absorção inicial, sendo Ia =  S ( = 0,2). 

A variável S representa o potencial máximo de retenção da água após o início do escoamento, calculada 

em função da variável adimensional Curva Número (CN), que apresenta valores tabelados que refletem a 
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complexa condição hidrológica em uma bacia hidrográfica, que é a combinação da condição média de umidade 

antecedente, do tipo e do uso e cobertura do solo. CN varia de 0 (S = ∞), caracterizando, teoricamente, uma 

bacia hidrográfica de máxima abstração (Q = 0), a 100 (S = 0), indicando uma bacia totalmente impermeável (Q 

= P) (PONCE; HAWKINS, 1996). 

Mais detalhes e discussões sobre o método podem ser encontrado em Geetha et al. (2008) e Ponce e 

Hawkins (1996). 

 

Elaboração da base de dados espaciais 

Tendo em vista fornecer as classes de uso e ocupação do solo necessárias para a utilização do modelo 

hidrológico SCS-CN, foi feito uma classificação supervisionada seguindo as orientações propostas por Xu (2007), 

que encontrou melhores resultados na classificação quando se utiliza os índices MNDWI (Modified Normalized 

Difference Water Index), NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) e NDBI (Normalized Difference Built-up), 

gerados a partir das imagens do sensor OLI a bordo do satélite Landsat 8 para classificação. Foram definidas as 

classes (i) área urbana, (ii) solo exposto, (iii) campo, (iv) floresta e (v) água para a classificação, conforme a Figura 

2a.  

Com base no MDE do Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) (JARVIS et al., 2008), fez-se uso das 

ferramentas disponíveis no TerraHidro (ROSIM et al., 2013) para obtenção das grades de declividade, área de 

contribuição, grade de direção de fluxo (Local Drainage Direction - LDD), rede de drenagem e delimitação da 

bacia hidrográfica [Figura 2 (b), (c) e (d)].  

Os dados hidrometeorológicos foram organizados no software R (R, 2016). Os dados de nível de rio e 

precipitação adquiridos são do período de janeiro de 2009 a maio de 2013, referentes às seguintes estações de 

coleta de dados: Água Limpa, Borges, Cantagalo, Delfim Moreira, Santa Rosa, Santana e São Pedro. A localização 

e o rio a qual pertence cada estação podem ser visualizados na Figura 2b. Foi selecionado um período para 

estudo, que compreendeu as leituras entre os dias 24 de novembro de 2009 e 13 de dezembro de 2009, período 

que inclui fortes eventos de precipitação na área de estudo. Os dados de precipitação foram acumulados para 

intervalo diário (mm.dia-1) e os de nível fluviométrico foram transformados em média diária.  

Como resultado, foram geradas as seguintes variáveis apresentadas na Tabela 1. 

 

Tabela 1. Variáveis utilizadas execução do método CN no TerraME. 

Grades numéricas Dados temáticos 

Grade altimétrica Estações pluviométricas / fluviométricas 

Declividade Mapa deso e ocupação do solo 

Grade LDD Limite da bacia 

Área de contribuição Rede de drenagem 

 

O espaço celular é a base para a execução do modelo na plataforma TerraME. Para este fim, os dados 

gerados foram associados ao espaço celular no TerraView, construído com espaçamento de 90 metros, 

compreendendo toda a área de estudo, resultando em 108.659 células.  

A partir do preenchimento das células com os valores referentes às variáveis geradas para o trabalho, o 

espaço celular apresentou uma tabela de dados, como a apresentada na Tabela 2. 

 

Execução no TerraME 

Originalmente o modelo baseado no método CN é classificado como um modelo concentrado, o qual 

desconsidera as variações espaciais e temporais dos parâmetros do solo e da chuva. Com base no método CN, 

na noção de espaço celular e nas funcionalidades do TerraME, foi possível implementar um modelo dinâmico 

distribuído. 
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Tabela 2. Atributos do espaço celular. 

Atributo Tipo Descrição 

codigo String Identificador da célula 

col Inteiro Número da coluna da célula 

lin Inteiro Número da linha da célula 

ldd Inteiro Direção de fluxo codificada de 1 a 8 

contributing Inteiro Valor da grade área de contribuição em número de células 

slope Real Declividade da célula em porcentagem 

landuse Inteiro Classe de uso e ocupação do solo codificada de 1 a 5 

 

Para tanto, foi criado um banco de dados no TerraView, utilizando o SGBD MySQL, com o espaço celular 

devidamente preenchido pelos parâmetros necessários para execução do modelo. A execução do método CN no 

TerraME permite gerar um valor de escoamento superficial para cada célula do espaço celular.  

A ordem de percorrimento do espaço celular e a trajetória de cálculo e execução do modelo seguem os 

valores presentes na grade área de contribuição, que representa o número de células que convergem para uma 

determinada célula. Este percorrimento acontece sempre dos maiores valores para os menores valores. Foi 

criado ainda uma função de vizinhança, considerando que cada célula deva ter apenas um vizinho, indicado pelos 

valores da grade LDD. Maiores discussões sobre as funções de criação da ordem de percorrimento, trajetória e 

regras de vizinhança podem ser encontradas em Pereira (2008). 

Todos os parâmetros de entrada do modelo são definidos no código fonte para execução do modelo no 

TerraME, sendo eles: descrição para acesso ao banco de dados; codificação das classes de uso e ocupação do 

solo e os respectivos valores de CN; tabela em linguagem LUA com valores de chuva em mm/dia; resolução do 

espaço celular; valor da constante de absorção inicial; limite das condições de umidade antecedente do solo 

(Antecedent Moisture Condition - AMC) e condição inicial de umidade antecedente do solo. Como resultado da 

execução do modelo, o valor de escoamento superficial é dado em m3.dia-1, mas para efeito de avaliação, 

transformou-se em m3.s-1.  

O conjunto de parâmetros utilizados como entrada para execução do método SCS-CN no TerraME 

encontram-se na Tabela 3. Os valores de CN utilizados são tabelados (USDA SCS, 1985). Seguindo os trabalhos 

de Hawkins e Khojeini (2000) e Woodward et al. (2003), determinou-se o valor da constante de absorção inicial 

como 0,05, visto que se ajustam melhor do que o valor de 0,2, que foi originalmente proposto pelo SCS. Os 

valores de umidade antecedente do (AMC) solo foram definidos com base no trabalho de Pereira (2008) 

 

Tabela 3. Dados de entrada do modelo no TerraME. 

Parâmetro Valor Parâmetro Valor 

CN - Área Urbana 95 λ 0,05 

CN - Solo exposto 86 Limite Inf. AMC 20 

CN - Campo 74 Limite Sup. AMC 52 

CN - Floresta 69 Intervalo de tempo 24 horas 

CN - Água 0 Resolução espacial 90 metros 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

4.1 Parâmetros hidrometeorológicos  

O período de análise selecionado entre o conjunto de dados disponível foi entre 24 de novembro e 13 

de dezembro de 2009. A análise visual da Figura 3 permite observar o acumulado médio diário de chuva entre 

as estações de coleta de dados disponíveis e a variação de nível do rio Sapucaí medida pela estação de coleta de 
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dados Santa Rosa (posicionada à jusante da área de estudo) durante o período de análise. O período escolhido 

se deve ao fato de apresentar desde dias sem a presença de chuva (0 mm.dia-1), até dias com baixa a forte 

intensidade de chuva. Destaca-se, neste período, os dias 5 (0,03 mm.dia-1), 6 (13,4 mm.dia-1), 7 (30,78 mm.dia-1) 

e 8 (79,02 mm.dia-1) de dezembro, os quais registraram evolução crescente das taxas de precipitação. 

 

 
Figura 3. Variação do nível fluviométrico do rio Sapucaí (estação Santa Rosa) e dos valores médios diário de 

precipitação. 

 

A Figura 3 permite observar ainda o tempo de resposta da variação do nível do rio Sapucaí durante 

eventos de precipitação. Em especial, o caso dos dias 8 e 9 de dezembro. A média dos acumulados diários de 

precipitação medido pelos pluviômetros aponta o maior valor de chuva no dia 8 de dezembro (79,02 mm.dia-1) 

e o pico de elevação do nível do rio Sapucaí medido pela estação Santa Rosa no dia 9 de dezembro, quando 

atingiu 3,4 metros acima do nível de vazante do rio. Este comportamento permite considerar que a chuva, que 

apresenta caráter de alta variação temporal e espacial, ocorreu de forma mais intensa durante a noite do dia 8, 

próximo a virada para o dia 9, consequentemente, tendo a reposta do nível do rio ocorrendo horas depois, já no 

dia 9. Reis (2014) demonstra que o tempo de propagação da onda de cheia que passa pela estação Borges, à 

montante da estação Santa Rosa, leva aproximadamente 4 horas até alcançar e provocar o aumento do nível do 

rio na altura da estação Santa Rosa, o que explica o comportamento encontrado na Figura 3. 

 

4.2 Resultados do modelo dinâmico distribuído executado no TerraME 

A aplicação do modelo dinâmico distribuído, baseado no método CN, apresentou como resultado 

valores de vazão para cada célula, possibilitando obter a variação espacial do escoamento superficial na bacia 

hidrográfica.  

A Figura 4 apresenta a seleção de quatro dias do período simulado (dias 5 a 8 de dezembro de 2009) 

para análise. A Figura 4a representa o escoamento do dia 5 de dezembro, que registrou um acumulado médio 

diário de chuva de 0,03 mm, tendo efeitos praticamente nulos na geração de escoamento superficial da bacia. 

No dia 6 de dezembro (Figura 4b), a chuva de aproximadamente 13 mm, aumentou os valores de escoamento 

superficial e aumentou a condição de umidade antecedente do solo, que contribui para a maior transformação 

de chuva em vazão. O dia 7 de dezembro (Figura 4c) apresentou uma precipitação de 30,78 mm, aumentando os 

valores de escoamento superficial por toda a bacia. Por fim, o maior volume de precipitação ocorreu no dia 8 

(Figura 4d), com 79 mm, provocando um aumento nos valores de vazão e aumento do nível do rio Sapucaí, fator 

de perigo para as ocupações humanas e infraestruturas presentes às margens do rio Sapucaí no município de 

Itajubá. Dessa forma, a condição de umidade antecedente do solo e as chuvas intensas provocaram um alto valor 
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de vazão, aproximadamente 450 m³.s-1, comportamento que pressupõe situação de alerta para a área urbana 

do município de Itajubá, que sinaliza a necessidade de medidas que minimizem o impacto do evento.  

 
Figura 4. Representação da simulação dos valores de vazão pelo método CN dos dias 5 (a), 6 (b), 7 (c) e 8 (d) de 

dezembro de 2009. 

 

Analisando os valores de vazão simulada de dois pontos distintos da bacia, é possível observar os efeitos 

da área de contribuição no valor de vazão. A Figura 5 apresenta os valores encontrados para a estação Borges, 

situada em um ponto a montante da saída da bacia, que mede a vazão escoada de toda a área de nascente do 

rio Sapucaí situados próximo a Campos do Jordão, e os valores para a estação Santa Rosa, situada na saída da 

bacia e que recebe como contribuição o escoamento superficial de toda a área de drenagem da bacia de estudo. 

No dia 8 de dezembro foram estimados os maiores valores de vazão do período analisado. A estação Borges 

apresentou vazão estimada de aproximadamente 200 m³.s-1, enquanto Santa Rosa valores na ordem de 450 m3.s-

1. 

Embora vazão e nível fluviométrico sejam grandezas físicas diferentes e com unidades de medidas 

diferentes, mas diante da inexistência de uma curva-chave que permita transformar nível em vazão, a validação 

dos resultados consistiu na comparação entre os valores normalizados de nível e vazão. É possível observar na 

Figura 6 que os valores de vazão estimados pelo modelo dinâmico distribuído reproduziram o comportamento 

do nível fluviométrico registrado na estação Santa Rosa, apresentando, de forma geral, curvas semelhantes.  

 

Borges 

Santa Rosa 
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Figura 5. Valores de vazão na estação Borges e Santa Rosa. 

 

O método CN calcula o escoamento superficial apenas quando a taxa de precipitação é maior do que Ia, 

portanto, dias sem chuva ou com pouca chuva, a vazão não é calculada, neste caso, não sendo possível comparar 

os valores de vazão estimado com nível observado. Outro fator importante considerado no cálculo de 

escoamento direto pelo método é a AMC do solo baseado nos valores de chuva dos últimos cinco dias. Desse 

modo, uma mesma quantidade de chuva pode provocar diferentes valores de vazão estimada de acordo com a 

condição de umidade antecedente do solo. Pela Figura 6, observa-se que no dia 3 de dezembro houve um pico 

de nível maior do que o registrado no dia 29 de novembro, mas o valor de vazão estimado pelo método foi maior 

para o dia 29 de novembro e menor para o dia 3 de dezembro, visto os valores de AMC considerados pelo 

método. 

 

 
Figura 6. Comparação entre valores de vazão e nível normalizado na estação Santa Rosa. 

 

Como o método CN não considera o tempo de resposta da transformação da chuva em vazão, é possível 

identificar uma falha nos resultados do dia 8 de dezembro (Figura 6). O modelo calcula um valor máximo de 

vazão para o dia 8, contudo o nível do rio Sapucaí registrado na estação Santa Rosa acusa o maior nível no dia 9 

de dezembro.  
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Importante destacar que os valores gerados pelo modelo baseado no método CN calculam 

exclusivamente o escoamento superficial gerado diretamente pela precipitação, ou seja, escoamento rápido, 

fazendo com que em dias sem chuva, os valores de vazão estimada sejam nulos.  

Ressalta-se, que os valores dos parâmetros utilizados neste trabalho (Tabela 3) foram definidos a partir 

dos valores encontrados na literatura e tabelados pelo SCS. Os valores tabelados pelo SCS foram estipulados com 

base nas condições encontradas em bacias hidrográficas dos Estados Unidos. Como cada bacia hidrográfica 

apresenta características únicas, é esperado que os parâmetros também variem para expressar suas 

particularidades. Dessa maneira, as escolhas dos valores iniciais certamente influenciaram os resultados, mas 

em trabalhos futuros podem ser calibrados por um processo de otimização para minimização de erros, como 

feito por Pereira (2008). 

 

5 CONCLUSÕES 

Diante da necessidade de estudos e entendimento do comportamento do complexo sistema 

hidrológico, que se torna ainda mais desafiador quando inserido a variável humana e suas ações na bacia 

hidrográfica, modelos hidrológicos precisam se tornar ferramentas práticas. Para isto, os modelos precisam ser 

simples, fáceis de usar, com limitações e vantagens expostas de forma clara. 

Neste aspecto, o método CN se mostrou versátil e fácil de entender e aplicar. O método é capaz de 

calcular o escoamento superficial direto e executar simulação de cenários a partir de um conjunto de dados que 

pode ser obtido através do sensoriamento remoto e geoprocessamento.  

Como limitações, foi visto que por trabalhar em intervalos diários e com um valor médio diário de chuva, 

o método desconsidera a variação temporal e espacial da chuva ao longo do dia. O método estima o escoamento 

superficial produzido pela precipitação efetiva, desconsiderando que parte da vazão do rio é resultante do 

escoamento subsuperficial mais lento. Neste caso, para resultados mais realistas, é importante que se considere 

também o fluxo base do canal.  

Os softwares escolhidos para a execução do trabalho foram todos gratuitos. O Spring, TerraView, 

TerraHidro, TerraME e R permitiram trabalhar com um grande conjunto de informações. A possibilidade de 

trabalhar com o espaço celular para modelagem dinâmica de superfície no TerraME se mostrou interessante e 

com grande potencial de aperfeiçoamento.  

Este trabalho faz parte de uma série de estudos preliminares para criação de um sistema de 

monitoramento de inundações para a bacia hidrográfica do rio Sapucaí, com destaque para a área do município 

de Itajubá, Minas Gerais. Nesta etapa, buscou-se aprofundar os conhecimentos no método Curva Número para 

estudo do comportamento hidrológico da bacia hidrográfica. Como perspectiva futura, deseja-se utilizar um 

modelo hidrológico distribuído, do tipo chuva-vazão, tendo como dados de entrada do modelo, dados de 

previsão meteorológica, visando criar um sistema de previsão de inundações na plataforma TerraMA2 capaz de 

gerar alertas com antecedência e confiabilidade suficiente para orientar a adoção de medidas que minimizem as 

perdas durante eventos extremos. 
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