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MODELAGEM PARA PREVISÃO DO DEFLÚVIO E VAZÃO NA BACIA 
HIDROGRÁFICA DO PONTAL ATRAVÉS DE ÁLGEBRA DE MAPAS 
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Araujo Filho3 & Ana Lucia Bezerra Candeia4

RESUMO. No gerenciamento de bacias hidrográficas faz-se necessário trabalhar com dados 
espaciais que retratem da melhor forma possível a realidade das bacias.  Com a chegada dos 
sistemas de informações geográficas tornou-se possível a modelagem mais próxima do real com a 
espacialização de parâmetros da superfície por meio da aplicação de modelos que permitem 
trabalhar toda área de uma bacia hidrográfica e ainda detalhando as variações das características 
locais inseridas na mesma. O Presente trabalho teve como objetivo aplicar álgebra de mapas e 
técnicas de sensoriamento remoto na modelagem de equações do Soil Conservation Service (SCS) 
utilizadas na determinação do deflúvio de bacias hidrográficas. A área selecionada para este estudo 
foi a bacia do rio pontal, com uma área de 6334 km2, situada a oeste do estado de Pernambuco. Por 
meio da aplicação de técnicas de sensoriamento remoto foi gerado o mapa de uso e cobertura 
vegetal do solo. A umidade antecedente do solo foi considerada a da classe II (solo não-saturado e 
acima do ponto de murcha permanente) e a sua classificação hidrológica foi estabelecida com base 
nas informações contidas no mapa pedológico disponível na escala de 1:100.000. Quanto a 
espacialização hidrológica do solo, a mesma foi estabelecida utilizando a linguagem LEGAL do 
SPRING a partir da classificação do SCS. A Curva-Número, necessária para se estabelecer o 
armazenamento potencial máximo do solo, foi espacializada por meio dos mapas de classes 
hidrológicas e do uso e cobertura vegetal. Verificou-se que a álgebra de mapa é fundamental na 
modelagem de equações do SCS e que permite o refinamento da determinação do deflúvio de uma 
bacia hidrográfica para cada pixel (30 x 30 m) integrante da bacia.  Sugere-se que para uma melhor 
resposta da modelagem seja incorporado dados referentes a umidade antecedente em cada pixel, 
bem como do fator topográfico, permitindo, assim, gerar valores de deflúvio cumulativo em toda 
bacia analisada. 
Palavras-Chaves: Álgebra de mapas, SCS-CN, Bacia do Pontal. 
 
 
 
ABSTRACT:In the management of river basins it is necessary to work with spatial data that reflect 
the best reality of the basins. With the advent of geographic information systems, it has become 
possible modelling closer to reality with the spatialization  of the parameters of the surface by the 
application of models that can be applied in entire catchment area and detailing changes in local 
characteristics. This study aimed to apply map algebra and remote sensing techniques for modeling 
equations of the Soil Conservation Service (SCS) used in determining the runoff of the watershed. 
The area selected for this study was the Pontal river basin with an area of 6,334 km2, located west 
of the state of Pernambuco. Through the application of remote sensing techniques was generated the 
map of land cover and use. The antecedent soil moisture was considered as Class II (non-saturated 
soil and above the permanent wilting point) and their hydrological classification was based on 
information contained in pedologic map available on the scale of 1:100,000. In relation of 
hydrological classification and its mapping, it was established by the LEGAL language of the 
SPRING software using the classification of the SCS. The Curve-Number, necessary to establish
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 the maximum potential storage of soil, was spatializing through hydrological maps classes and the 
land use and vegetation cover map. It was found that the algebra map is essential for modeling SCS 
equations and enables the refinement of the determination of the watershed runoff for each pixel (30 
x 30 m) of the basin. It is suggested that to better result of the modeling is needed to incorporate 
antecedent moisture data of each pixel, and the topographic factor, so that enabling generate 
cumulative values of runoff throughout basin analyzed. 
Key words: Map algebra, SCS-CN, Pontal River Basin 
 
1. INTRODUÇÃO 

O uso e cobertura vegetal do solo interferem no comportamento de todo o ecossistema de 

uma bacia hidrográfica, visto que a variabilidade espacial pode decorrer de áreas irrigadas, 

vegetação natural, pastagens, solo exposto, culturas de sequeiro, zonas urbanas, entre outros. 

Espacializar o comportamento das variáveis do ciclo hidrológico nessas unidades fisiográficas, em 

função de diferentes usos e cobertura do solo, é um dos grandes desafios da hidrologia, sobretudo 

em microbacias hidrográficas que possuem comportamento hidrológico efêmero, ou seja, a 

presença do escoamento somente é verificada durante ou logo após a ocorrência das  chuvas. 

Estudos do comportamento hidrológico de microbacias hidrográficas efêmeras constitui-se matéria 

pouco explorada.  Porém, nesses últimos anos vem aumentando o interesse de estudos nesses 

ambientes, especialmente nas regiões tropicais e subtropicais,  como o Sudeste e Sul do Brasil e da 

Austrália e algumas regiões ao Sul de Portugal e Espanha, em função  do uso e manejo inadequados 

dos solos e de fenômenos climáticos globais que alteram o regime das chuvas, comprometendo a 

recarga de aqüíferos e impossibilitando a existência de escoamento subterrâneo (Tucci, 2003; 

Croker et al., 2003). 

Os elementos que constituem uma bacia hidrográfica influenciam diretamente as respostas 

aos eventos de precipitação destacando-se, segundo Goldenfum (2001) e Righetto (1998), as suas 

unidades pedológicas, cobertura vegetal, características geomorfológicas (declividade, formato, área 

e rede de drenagem) e, também, características geológicas (Resende et al., 2007). 

Pela equação do balanço hídrico, o deflúvio é o saldo contábil entre a entrada de água pelas chuvas 

e as perdas evaporativas. Entretanto, quantidades idênticas de precipitação em duas bacias devem 

produzir quantidades variadas de deflúvio, devido a diferentes características físicas das bacias 

hidrográficas (Cardoso et al, 2006), e para sua modelagem existem diversos modelos. 

Segundo Tucci (1998) os modelos hidrológicos são divididos em conceituais, semi-

conceituais e empíricos. Todos apresentam vantagens e desvantagens, sendo essas últimas 

associadas à elevada quantidade de parâmetros calibráveis, além da alta variabilidade natural dos 

mesmos em escala de bacias hidrográficas, principalmente para os modelos conceituais e 

essencialmente físicos. As desvantagens se relacionam à dificuldade de aplicação para outros 
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cenários de uso do solo e clima, para os essencialmente empíricos, os quais não contemplam 

parâmetros ligados à gênese do escoamento superficial. 

Atualmente tem-se visto trabalhos pontuais caracterizando as resposta hidrológicas de uma 

bacia hidrográfica. Desta forma, emerge a importância da espacialização de algoritmos físico-

matemáticos em sistemas de informações geográfica (SIG). O SIG permite utilizar a modelagem 

espacial predizendo as respostas hidrológicas da microbacia, conforme os diferentes tipos de uso e 

ocupação do solo, variações geomorfológicas e características pedológicas, o que permite nortear 

ações de infra-estrutura e ambientais visando à minimização de impactos (Ashby, 1999; Bonell & 

Balek, 1993). Nesse sentido, Beskow et. al. (2009), demonstratam que a aplicação de SIG torna-se 

adequada, devido usar pequenas células de informação, tornando-se possível considerar o 

comportamento espacial das variáveis associadas a origem do escoamento. A principal função para 

se usar um SIG é que o processo de escoamento superficial varia espacialmente e, assim, pixels 

contendo informação devem ser usados para que a variação espacial seja levada em consideração na 

modelagem, gerando uma grande quantidade de dados que são facilmente modelados e gerenciados 

em SIG (De Roo & Jetten, 1999). Assim, os modelos hidrológicos baseados em SIG e 

sensoriamento remoto se tornaram uma inevitável ferramenta para a simulação mais precisa do 

escoamento superficial. Com o desenvolvimento do SIG e técnicas de sensoriamento remoto, foi 

possível o aumento de informações e dados espaciais nas  modelagens. Dessa forma, os modelos 

hidrológicos aplicados em bacias hidrográficas puderam incorporar uma maior base física e 

espacial, considerando a heterogeneidade das bacias (Liu & Li, 2008). 

Neste estudo objetivou-se: i) desenvolver uma modelagem em SIG, incorporando as 

diversas variáveis de solo, topográficas e de uso e cobertura vegetal do solo em uma bacia 

hidrográfica; ii) verificar a potencialidade de álgebra de mapas na espacialização e modelagem de 

equações do Soil Conservation Service (SCS) utilizada na determinação do deflúvio de bacias 

hidrográficas ; e iii) analisar espacialmente a aplicação das equações do SCS numa bacia de médio 

porte. 

 
2. MATERIAL E MÉTODO 
 
2.1 Descrição da área de estudo 

A bacia utilizada na modelagem é a do Pontal (Figura 1), que possui uma área de 6.334 km2, 

situada a oeste do estado de Pernambuco, sendo sua extensão de 84 km no sentido Noroeste-Sudeste 

e localiza-se entre as coordenadas geográficas 8º19’ e 9º13’ de latitude sul e 40º13’ e 41º21’ de 

longitude oeste. A nascente  situa-se nos riachos do Caboclo e Encantado. O uso da região se 



caracteriza por agricultura de sequeiro, caatinga do tipo hiperxerófila e uma pequena área com 

fruticultura irrigada. 

 
Figura 1. Localização da área de estudo(Bacia do rio Pontal) no extremo oeste do estado de 
Pernambuco. 
 
2.2 Solos 

As informações de solos utilizadas na modelagem foram adquiridas no Zoneamento de 

Pernambuco (ZAPE, 2001) na escala de 1:100.000. A distribuição espacial dos solos dominantes na 

área da Bacia está apresentada na figura 2.  
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Figura 2. Espacialização das classes de solo dominantes na área da bacia do Rio  Pontal. 
 

Cada classe na legenda de solos, em geral, representa uma associação  com dois ou três 

componentes de solos. Neste estudo, considerou-se apenas os componentes de solos com maior 

representatividade para a classificação hidrológica na área da bacia hidrográfica, e, portanto, 

diferindo da estratégia  de Genovez e Lombardi Neto (2005) que levaram em conta todos 

componentes por meio de média ponderada. 

 
2.3 O modelo Aplicado 
O modelo SCS é  de natureza empírica  e serve para estimar o volume e a distribuição do 

escoamento superficial. Metodologicamente o modelo é subdividido em duas partes: a) estimativa 

da chuva excedente; b) cálculo do hidrograma de escoamento superficial. 

A chuva excedente e determinada pela equação 1 (USDA, 1997): 

_______________________________________ 
XVIII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 
 
 

 
(1) com 



 onde Q é o volume do escoamento superficial ou Chuva excedente (mm), P a precipitação (mm) e 

S o potencial máximo de retenção (mm). O termo 0,2S é a abstração inicial (Ia), ou seja, as perdas 

iniciais por interceptação, infiltração e retenção superficial. 

O potencial máximo de retenção (S) é espacializado a partir do número da curva de 

escoamento superficial (CN) conforme a equação 2: 

 
(2) 

 
No modelo SCS, há três tipos de umidade antecedente (AMC) do solo utilizados na estimativa 

do CN:  

• AMC I: Condição em que os solos de uma bacia estão secos, mas não o suficiente para o 

ponto de murchamento das plantas; 

• AMC II:  Condição em que os solos encontram-se na “umidade ideal”, isto é, nas condições 

que precederam uma enchente máxima anual; 

• AMC III: Condição em que os solos de uma bacia encontram-se quase saturados, quando da 

ocorrência de chuvas fortes ou fracas durante cinco dias anteriores a uma determinada 

chuva. 

Os valores padronizados do CN estão definidos para AMC II. No entanto o USDA (2004) 

apresenta uma tabela que relaciona os valores do CN da AMC  II com as demais categorias listadas 

anteriormente. 

 
2.4 Mapeamento do uso e cobertura do solo 

A geração do mapa de uso e cobertura vegetal do solo foi realizada por meio da classificação 

supervisionada de imagens com acurácia de 81,75%. Foram utilizadas imagens Landsat TM (bandas 

3, 4 e 5) com órbita/ponto 217/66 e 218/67 de 21 de setembro e 15 de novembro de 2008, 

respectivamente. Após a união das bandas foi realizado o mosaico das imagens (Figura 1).  Os 

estudos de campo foram realizados durante uma visita a bacia utilizando-se de GPS,  mosaico da 

imagem TM e software ERDAS 9.2. Com esse conjunto de equipamentos foi possível o 

mapeamento em tempo real na bacia, identificando cada uso do solo e gerando o mapa de pontos 

diretamente na imagem permitindo  uma classificação supervisionada da cobertura vegetal e uso do 

solo. Para a geração do mapa coletaram-se pontos amostrais de cada uso e cobertura na bacia, dando 

suporte para as técnicas de classificação de imagens através do algoritmo MAXVER 

disponibilizado no SPRING. Foi observado que a maior parte do uso e cobertura está distribuído 

entre pastagem, caatinga, cultura de ciclo curto e solo exposto principalmente devido a degradação. 

A figura 3 ilustra dois tipos de uso e cobertura vegetal do solo na bacia. 
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Figura 3. Paisagens representativas do uso e cobertura vegetal do solo na bacia do Pontal. 
(a) Pastagem e (b) Caatinga hiperxerófila (Savana estépica arborizada). 
 
2.5 Precipitação 

A variável P foi tomada como pontual devido a escassez de dados na região. Na 

determinação da precipitação foram utilizados dados dos postos pluviométricos de Afrânio, 

Dormentes e Lagoa Grande, em que foi realizada uma média anual para cada posto.  De posse das 

médias anuais foi determinado uma média geral para a área da bacia. 

 
2.6 Classificação e espacialização hidrológica dos solos 

A classificação hidrológica dos solos teve como base as informações extraídas do mapa de 

solos escala 1:100.000 (ZAPE, 2001) levando em conta os solos dominantes em cada unidade de 

mapeamento e o modelo do SCS. Para a espacialização dos grupos hidrológicos foi utilizada a 

linguagem espacial para geoprocessamento algébrico-LEGAL, incorporada no SPRING 5.0. 

 
2.7 Espacialização da Curva Número (CN) 

O mapa da curva de escoamento (CN) foi gerado em programação LEGAL por meio de 3 

parâmetros: uso e cobertura do solo, grupo hidrológico do solo e condições hidrológicas da 

vegetação. 

A espacialização da curva número (CN) na área da bacia foi realizada com base: (a) nos 

mapas de grupos hidrológicos de solos e no de uso e cobertura vegetal do solo; (b) na tabela 

referente a curva número do escoamento superficial para regiões áridas e semi-áridas (USDA, 

2004); (c) e quanto as condições hidrológicas foi utilizada a classificação “pobre” e “moderada”, 

devido a produção de serrapilheira ser bastante pequena na caatinga. Para pastagem, a curva número 

foi determinada de acordo com a tabela especifica para áreas cultivadas, e a condição hidrológica 

foi classificada em “pobre” (USDA, 2002), devido a cobertura da cultura ser menor que 0,5 da área.  
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 Classificação e espacialização hidrológica dos solos da bacia 
Com base no mapa das classes de solo e da classificação hidrológica dos mesmos (Tabela 1) 

segundo  modelo do SCS, foi espacializado os grupos hidrológicos de solo para a área integrante da 

bacia em estudo. A figura 4  esboça o mapa das classes hidrológicas dos solos. Os resultados 

indicam que nos interflúvios onde predomiam coberturas pedimentares e solos profundos têm-se 

condições de boa permeabilidade e menor escoamento superficial (grupos hidrológicos A e B), ao 

passo que ao longo das linhas de drenagens e em áreas sem recobrimentos destacam-se solos pouco 

profundos e rasos com maior potencial de escoamento superficial (grupos hidrológicos C e D). 

Tabela 1. Unidades de mapeamento de solos na bacia do Pontal e sua associação com o grupo 

hidrológico do SCS. 

 GRUPO HIDROLÓGICO 
 A B C D 

U
ni

da
de

s d
e 

m
ap

ea
m

en
to

 
ex

tra
íd

as
 d

o 
ZA

PE
 

RY12, RY10, 
CX08, LA22, 
LA09, LA10, 
LA13, PA’38, 
PA’43A, RR’07 

RY13 , CX14, 
CX15, PA’46, 
PA’p2, PA’p4, 
PA’42, PA’39, 
PA’41, PA’p5, 
PA’p3, PVA’10, 
PVA57, PVA59, 
PVA’18, PVA56, 
PVA55 

TC09, TC16, 
TC13, SN05, 
CX16, PA’49, 
PVA61, PVA’13, 
PVA’12, PVA’17, 
PVA’06, PVA60, 
PVA’15, PVA’11 

RL59, RL74, 
RL60, RL52, 
RL72, RL57, 
RL75, RL56, 
RL73, RL54, 
RL71, RL47, 
SN11, SN04, 
SN06, SN15, 
VX08, VXg, 
RR’06 

 



 
Figura 4. Mapa dos grupos hidrológicos de solos da metodologia do SCS para bacia do Pontal. 
 
3.2 Mapa de uso e cobertura vegetal do solo 

Foi observado que a maior parte do uso dos solos e da cobertura vegetal estão distribuídos 

entre pastagem, caatinga, cultura de ciclo curto e solo exposto principalmente devido a degradação. 

As classes mapeadas foram: solo exposto, pastagem (1, 2 e 3), vegetação secundária, caatinga 

aberta (CA), caatinga densa (CD), caatinga fechada (CF), fruticultura e área urbana (Figura 5). 
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Figura 5. Mapa de uso e cobertura vegetal do solo para Bacia do Rio Pontal. 

 
Do total classificado, cerca de 34% pertence a classe de cobertura Caatinga Aberta; 19 % 

pertence a classe de uso Pastagem; 1,3% pertence a classe Solo Exposto. 

 
3.3 Os Parâmetros Curva Número, Armazenamento potencial e Perdas Iniciais 

O mapa do número da curva de escoamento (Figura 6) gerado em LEGAL tendo como base 

os parâmetros: uso e cobertura do solo, grupo hidrológico do solo e condições hidrológicas da 

vegetação. O valor da curva-número com maior área foi o 43, totalizando 970,51 Km2, e o de 

menor área foi o valor 93, somando um total de 0,10 km2, conforme Tabela 2. 

Tabela 2. Área correspondente a cada valor da curva-número na bacia do Pontal. 
CN Área (Km2) CN Área (Km2) CN Área (Km2) 
30                           208,29 
36                           776,00 
43                           970,51  
45                             55,25  
55                             99,72  
57                           123,80  
60                           398,76  
65                           413,93  
66                             38,04  

67                                10,11      
68                               457,52  
73                               463,64  
76                               518,06  
77                               110,35 
78                                   0,35   
79                               364,88  
70                               118,39  
82                               292,25  

83                              22,51  
85                                0,57  
86                            447,81  
89                              89,75  
91                              29,15  
92                                0,39  
93                                0,10  
94                                2,91  
100                              9,05  
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Figura 6. Mapa do fator SCS-CN para Bacia do Rio Pontal, gerado em Linguagem Legal do Spring. 
 

O mapa de armazenamento potencial do solo gerado em Legal (Eq. 2) está apresentado na 

figura 7. O mapa exibe o comportamento espacial do fator S para toda a bacia e mostra que os 

valores variaram de 0 mm para corpos dágua até 594 mm para caatinga densa onde predominam 

solos do grupo hidrológico A. São áreas onde predominam solos profundos e com boa capacidade 

de infiltração e de armazenamento hídrico. 
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Figura 7. Mapa do potencial de armazenamento do solo para bacia do Pontal. 

 
 

O mapa da abstração inicial (perdas iniciais) da bacia foi gerado a partir do potencial de 

armazenamento aplicando o fator 0,2S, conforme proposto na metodologia do SCS. As perdas 

iniciais variaram de 0 mm para corpos dágua a 118 mm para áreas com valor S correspondente a 

caatinga densa e grupo hidrológico do solo do tipo A , conforme figura 8. 
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Figura 8. Variação espacial da abstração inicial na bacia do Pontal. 

 
Conforme figura 8, verifica-se que as maiores abstrações iniciais ocorre na parte central da 

bacia, enquanto as menores abstrações ocorrem no extremo noroeste da bacia, justificando-se pela 

ocorrência de solos com baixa capacidade de infiltração e uso do solo correspondente a pastagem. 

 
3.4 Escoamento Superficial Direto – ESD  

O escoamento superficial direto (Eq. 1) depende dos parâmetros precipitação (P) e do 

potencial máximo de retenção (S). A variável Precipitação (P) foi determinada pela estação 

localizada no Município de Afrânio-PE, tendo-se estimado a média total anual para seis anos (2003 

a 2008) que foi de 547,32 mm. O ano de maior e menor precipitação  foi de 800 mm para o ano de 

2004 e 338 mm para o ano de 2003, respectivamente. Com esses dados, foram gerados os mapas do 

ESD, conforme exibe Figura 9. Na figura 9a, tem-se o mapa referente a média dos seis anos 

mostrando o potencial máximo do escoamento superficial direto médio. A Figura 9b, refere-se ao 

potencial máximo de escoamento superficial direto para o ano de maior precipitação na bacia. A 

Figura 9c, exibe o potencial mínimo de escoamento superficial direto para o ano de 2003, época em 

que ocorreu a menor precipitação anual no período analisado. 
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Figura 9. Mapas do Escoamento Superficial Direto (mm). A) ESD originado da precipitação média 
anual para um período de 6 anos. B) ESD originado da precipitação máxima ocorrida no período 
analisado. C) ESD mínimo modelado com a utilização da precipitação mínima ocorrida na época 

analisada. 
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Para um pixel da bacia que representa a classe hidrológica A e cobertura vegetal do tipo 

Caatinga Densa, obteve-se o valor do ESD médio de 179,9 mm, o mínimo de 59,3 mm e para a 

precipitação máxima ocorrida  um valor de 364,4 mm. Para toda bacia considerando a precipitação 

máxima, produzirá uma vazão média de 582,24  mm. Considerando a precipitação média na bacia, 

o valor da vazão média na bacia será de 377,15 mm. A vazão média da bacia a partir da 

precipitação mínima ocorrida na bacia será de 198,65 mm. A discretização da metodologia SCS em 

toda a bacia, conforme mostra esse trabalho, é fundamental para o entendimento do comportamento 

do deflúvio em função da sua variabilidade espacial (Bescow, 2009), que em comparação a outros 

trabalhos que utilizaram apenas a média da CN em função da área do solo e do uso da bacia 

analisada, permite uma visualização do comportamento hidrológico da bacia em relação as 

variáveis do método SCS. 

  
 
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
A utilização do método SCS em combinação com SIG permite uma visualização do comportamento 

das variáveis em toda bacia. 

No SIG pode-se trabalhar em unidade de área considerando uma célula e dada célula é produzido o 

valor de cada variável pertencente ao método SCS. 

O SIG possibilitou trabalhar com três cenários de precipitação na bacia, determinando-se o 

potencial máximo, médio e máximo de vazão para toda bacia, bem como identificando a região de 

mínima e máxima vazão. 

Com o advento de algoritmos que espacializam umidade do solo através de dados de sensoriamento 

remoto, há a necessidade de incorporação dessa modelagem na aplicação do SCS, de forma a 

caracterizar na bacia o estado de umidade do solo correlacionando e espacializando-a nas três 

categorias existentes AMC I, II e III,  permitindo maior precisão na modelagem. 

Para bacias hidrográficas em que há muitos dados espaciais de precipitação (P) disponíveis, a 

modelagem de dados torna-se um elemento essencial, pois cada região terá o fator P gerado através 

de interpolação, incrementando maior precisão nos resultados, visto a variabilidade espacial desse 

fenômeno.  

A inclusão da variabilidade da umidade antecedente e do fator topográfico incluirá no modelo maior 

dinâmica temporal e espacial. 
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