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RESUMO --- Este trabalho tem como objetivo verificar a interferência da adoção de diferentes
valores de CN (Curve Number), do método de chuva-vazão do SCS (Soil Conservation Service), na
determinação da vazão de pico. Foram comparadas duas metodologias de determinação da ocupação
do solo da bacia, na primeira foi realizada uma estimativa simplificada a partir da definição de três
áreas padrão, com diferentes características de ocupação; e na segunda a determinação do uso do
solo foi realizada por imagem do satélite Quickbird II. O estudo foi realizado na bacia do Arroio dos
Pereiras (Irati-PR), onde o valor de CN encontrado para a segunda metodologia foi de 84,3, sendo
este considerado o valor de referência. O CN definido pela metodologia de áreas padrão alcançou
um valor de 89,0. Esta diferença de cerca de 5,6% produziu uma diferença na vazão de pico de mais
de 21,0%, este aumento é ainda mais acentuado quando as variações nos valores de CN são ainda
maiores. Os erros na determinação do valor de CN e por consequência na vazão de projeto  pode
acarretar em perdas econômicas ou no aumento de risco ao qual obra hidráulica está sujeita.

ABSTRACT --- This work aims to  verify the  interference of adopting different  values  of CN
(Curve Number), method of rain-flow of the SCS (Soil Conservation Service), in determining the
peak flow. We compared two methodologies of determining land use: the first method is a simple
estimate from the definition of three standard areas with different characteristics of land use; in the
second methodology the determination of land use was performed by the satellite  Quickbird II
image. The study was conducted in the Arroio Pereiras basin (Irati-PR), where the value of CN
found for  the second methodology was 84.3,  which is  considered the reference value.  The CN
defined  by  standard  areas  methodology  was  89.0.  This  difference  of  about  5.6%  produced  a
difference in peak flow of more than 21.0%, this increase is greater when the variations in the CN
value increase. The errors in determining the CN value and the project flow may result in economic
loss or increase of risk to which hydraulic project is subject.
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1. INTRODUÇÃO

A determinação  do  mapa  de  uso  e  ocupação  do  solo  de  uma  bacia  hidrográfica  é  uma

informação preliminar nos estudos de ocorrência de enchente,  e é a base para se determinar os

cenários futuros de ocupação utilizados no desenvolvimento do Plano Diretor de Drenagem Urbana.

Muitos vezes a falta de dados como a imagem de satélite do local ou mesmo o uso de imagens

desatualizadas pode acarretar no cálculo de vazões de projeto incorretas, o que pode gerar perdas

econômicas ou o aumento de risco ao qual a obra hidráulica está sujeita.

A não disponibilidade de dados hidrológicos representativos de processo natural tem levado à

falta de dados de entrada de modelos de simulação que visam representar de forma mais próxima da

realidade os processos naturais. E ainda, a não disponibilidade de dados fluviométricos acarreta na

necessidade do uso de modelos de transformação de chuva em vazão, que devido às simplificações

consideradas  e  aos  erros  existentes  nos  dados  de  entrada,  geram  uma  maior  incertezas  nos

resultados de vazão de projeto.

Os  artigos  Allasia  e  Villanueva  (2007a)  e  Allasia  e  Villanueva  (2007b)  motivaram  a

realização deste trabalho uma vez que os autores realizaram um estudo da interferência da falta ou

má qualidade dos dados hidrológicos no mal dimensionamento das redes de macrodrenagem. No

presente trabalho o estudo será realizado na bacia do Arroio dos Pereiras, que abrange as áreas

urbana e rural do município de Irati (PR), onde o levantamento do uso do solo foi realizado a partir

de duas metodologias. O trabalho irá apresentar simulações através do uso de Hidrograma Unitário

Triangular  e do modelo de transformação de chuva e vazão, ambos do SCS (Soil Conservation

Service), para se determinar as consequências dos erros de determinação do CN (Curve Number) do

Método SCS e por conseguinte na determinação da vazão de projeto.

2.  MATERIAIS E MÉTODOS

2.1 Área de estudo

O Arroio dos Pereiras, com área de drenagem de 3,52 km2, é afluente do Rio das Antas, que se

insere na bacia hidrográfica paranaense do Rio Tibagi.  Parte da região central da cidade de Irati está

inserida na  bacia hidrográfica do Arroio dos Pereiras. A parcela da bacia próxima à sua nascente é

caracterizada por áreas de cultivo e crescente ocupação, com o aumento do número de construções e

retirada da vegetação original. A região próxima do exutório da bacia está ocupada principalmente

por edificações comerciais, públicas e residenciais. A ocupação da bacia hidrográfica está ocorrendo

de forma acelerada, principalmente no Bairro Ouro Verde e Loteamento Pabis, que originalmente

eram ocupados por várias nascentes protegidas por mata ciliar, e que hoje estão tendo esta vegetação

retirada e nascente aterradas para a construção de residências. A bacia também apresenta algumas
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áreas com vegetação original parcialmente protegida, como uma parcela do região conhecida como

“Gomes” e a parte da área de drenagem do Arroio São Vicente, onde se localiza o Bosque São

Francisco de Assis.

2.2 Uso e ocupação do solo a partir de estimativa simplificada

A estimativa  simplificada  do  uso  e  ocupação  do  solo  da  bacia  foi  utilizada  no  trabalho

desenvolvido  em Vieira  (2007),  onde  a  bacia  do  Arroio  dos  Pereiras  foi  divida  em três  áreas

distintas representando diferentes usos e ocupações do solo, as diferentes áreas são apresentadas nas

figuras 1a e 1b. A área designada como “A1” abrange o centro urbano, com grande ocupação de

estabelecimentos comerciais.  A área “A2” também abrange parte do centro urbano e alguns bairros

periféricos, mas com poucos estabelecimentos comerciais e um maior número de estabelecimentos

residenciais. A área A3 é caracterizada como uma região mais vegetada com a presença de árvores

de grande porte e plantações.

(a) (b)

Figura 1 – Bacia do Arroio dos Pereiras classificada em três áreas distintas na imagem de satélite

(a). Áreas consideradas em destaque (b).

A  partir  da  distinção  das  diferentes  características  de  ocupação  das  áreas,  estimou-se  o

percentual de ocupação das diferentes classes, e através da média ponderada dos valores de CN, em

função do percentual de ocupação, foram determinados os CN’s das diferentes áreas. Os valores do

percentuais de ocupação foram de 8,0; 25,0; e 67,0 %, para as área A1, A2 e A3, respectivamente. 
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2.3 Uso e ocupação do solo a partir de interpretação de imagem de satélite

Para a realização do estudo foi utilizado um segmento de imagem multiespectral fusionada de

61 cm de resolução espacial  do ano de 2004,  cedida pela Prefeitura  Municipal  de Irati.  Como

recurso de software, foi utilizado o SPRING versão 4.3.3 (SPRING, 1996). Também foi utilizado o

aplicativo Scarta 4.3.3. para posterior confecção do mapa final.

Os trabalhos iniciais de interpretação de imagem, além de embasamento em literatura, foram

importantes para que a definição das classes utilizadas no trabalho fosse direcionada aos objetivos

da temática e complexidade da composição urbana. Supondo a estrutura urbana interna de quadras,

separadas por logradouros e formadas por lotes, além da alta resolução espacial utillizada, foram

definidas  sete  classes  de  uso  e  ocupação.  São  elas:  Florestas  (área  verde  arbórea),  Lagoas,

Vegetação  Rasteira,  Telhados,  Ruas  e  Calçadas,  Áreas  Permeáveis  Dentro  das  Quadras,  Áreas

Impermeáveis Dentro das Quadras e telhados. Após a definição das classes de uso/ocupação do

solo, executou-se a vetorização sobre tela de cada uma das classes através do módulo de edição

vetorial do Software SPRING versão 4.3.3. Procedeu-se comitantemente um trabalho de campo para

checagem dos dados, no intuito de auxiliar no processo de interpretação da imagem. Nesta etapa

utilizou-se equipamento de GPS com mapa urbano para a localização e checagem das classes.

Ao final dos trabalhos de interpretação e vetorização, foi  possível  obter o mapa de uso e

ocupação do solo, suas áreas e respectivos percentuais, apresentados nas figuras 2 e 3 e quadro 1.

  

Figura 2 - Mapa de Uso e Ocupação do Solo obtido da Área de Estudo. (Fonte: Vaeza et al., 2009)
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Figura 3 - Gráfico de distribuição em (%) do uso e ocupação do solo. (Fonte: Vaeza et al., 2009)

Quadro 1 - Classes de uso e ocupação do solo e respectivas áreas em km2 e em percentuais. 

(Fonte: Vaeza et al., 2009)

2.4 Determinação da vazão de projeto

A chuva de projeto foi determinada pela equação de intensidade x duração x frequência da

cidade de Irati, sendo esta chuva desagregada pelo Método de Chicago, apresentado em Canholi

(2005),  com  intervalos  de  precipitação  de  5  minutos  e  duração  de  duas  horas.  O  método  do

hidrograma unitário sintético triangular do SCS (Soil  Conservation Service) foi utilizado para a

determinação das vazões de pico das chuvas discretizadas. O hidrograma final foi determinado pela

sobreposição dos hidrogramas das precipitações de 5 minutos, sendo assim determinada a vazão de

pico

3.  RESULTADOS

Para a metodologia utilizada, considerando áreas padrão, o valor de CN estimado foi de 89.

Para a segunda metodologia apresentada, interpretação de imagem de satélite, o valor de CN foi de

84,3. Neste trabalho foi considerado que o valor de CN de 84,3 é o CN de referência (CNref), a partir

do qual será determinado como ocorre a variação da vazão de projeto com a variação do valor de

CN. Foram simulados vários valores de CN a partir do qual foram determinadas as vazões de pico.

Os resultados destas simulações são apresentados a seguir nas figuras 4 e 5.
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Figura 4 – Curva da variação de Q/Qref para diferentes CN, destaque para CN de 89.
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Figura 5 – Relação entre Q/Qref e CN/CNref, destaque para CN de 89.

Observa-se pelas figuras que uma pequena variação de CN leva a uma grande variação do

valor da vazão de projeto calculada. Allasia e Villanueva (2007a) enfatiza que dificilmente um

hidrólogo  experiente  teria  variações  superiores  a  ±10%  na  estimativa  do  parâmetro  CN,  esta

variação pode parecer pequena, mas para a área estuda esta variação representa erros de cerca de 40

a 32%, para mais e para menos, respectivamente, no valor da vazão de projeto calculada. Estes

erros posem ser responsáveis pelo aumento considerável do valor do custo da obra, como pode

acarretar no aumento do risco ao qual a obra está sujeita, pelo subdimensionamento da estrutura

hidráulica.

Na figura 5 são apresentados outros valores de variação de CN para os quais o erro no cálculo

da vazão de projeto é ainda maior. O valor de CN de 89 representa um aumento de cerca de 5%, em

função do CN de referência, e este erro acarretou num aumento de mais de 21% da vazão calculada.

A metodologia para a determinação de CN de 89, apesar de não ser a mais indicada, se utilizou de

uma imagem de  satélite,  a  partir  da  qual  padrões  de  ocupação foram identificados.  Quando a
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estimativa de CN ocorre a partir de metodologias mais precárias, é de se esperar que os erros na

determinação do valor de CN, e por consequência na vazão de projeto, sejam ainda maiores.

4. CONCLUSÕES

Os resultados mostraram que pequenas variações na determinação de CN podem acarretar em

grandes erros na determinação da vazão de projeto. Variações de 10% do valor de CN, para mais e

para menos, geram erros de 40 e 32%, para mais e para menos, respectivamente. O método do SCS,

que se utiliza dos valores de CN para determinar as vazões de pico, é amplamente utilizado nos

projetos de drenagem urbana e também o é quando se estuda o impacto da urbanização na geração

de deflúvio, nos Planos Diretores de Drenagem Urbana. Para o estudo deste impacto são gerados

cenários de uso e ocupação da bacia, a partir dos quais os valores de deflúvio são calculados. Sendo

assim, quanto menos apurado for o método para a determinação destes cenário e do valor CN,

maiores serão as incertezas nos deflúvios excedentes considerados. 

Os erros  na determinação do valor  de  CN e por  consequência  na  vazão  de  projeto  pode

ocasionar um custo superior ao necessário para a implementação da obra, e este custo será ainda

maior,  quando maior  for a bacia  considerada e mais graves forem os problemas decorrentes de

enchentes no local.
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