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Resumo – O método de Soil Conservation Service (SCS) é um modelo empírico que propõe uma relação
chuva-vazão como função da precipitação total, da capacidade de absorção da bacia hidrográfica e do
volume de escoamento superficial. Na estimativa da precipitação efetiva este método possui um único
parâmetro, denominado CN. O método é bastante sensível ao valor desse parâmetro. O valor do CN é
uma função do uso e cobertura da terra, do grupo hidrológico do solo e condições de umidade
antecedente. Este trabalho apresenta uma metodologia de estimava do CN utilizando técnicas de
geoprocessamento procurando aumentar a confiabilidade na sua determinação. O método consiste em
operações de geoprocessamento que permitem o cruzamento dos mapas temáticos de tipo de solo e uso e
ocupação do solo. O método foi aplicado nas bacias representativas do Teixeirão e Teixeirinha e na
bacia representativa de Juatuba, ambas em Minas Gerais. Os resultados finais são mapas com os valores
médios de CN por sub-bacia.
Abstract – The SCS (Soil Conservation Service) method is used in the superficial separation simulation.
This method has only one parameter, CN, and its variation confers sensivity to the model. This article
presents a method to determinate CN values using geoprocessing thecniques. The methodology consists
in crossing thematic maps of soil type and ground use. The method was applied in Teixeirão e
Teixeirinha basins and in Juatuba basin, both in Minas Gerais State. The final results were middle CN
maps.
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1 - INTRODUÇÃO
O escoamento superficial é uma das fases do ciclo hidrológico que se inicia quando a intensidade
de precipitação torna-se maior do que a taxa de infiltração da água no solo, ou quando a capacidade de
retenção de água pela superfície do terreno tenha sido ultrapassada, sendo, considerado o principal
responsável pelo rápido aumento da vazão após a ocorrência de uma precipitação (Griebeler et al, 2001).
Atualmente perante a escassez dos recursos hídricos, ora pelo crescimento de sua demanda, ora por
problemas de oferta, surge a necessidade de se considerar as influências do uso e do tipo de solo sobre a
geração do escoamento superficial, seja para analisar o potencial do escoamento num futuro próximo ou
para planejar a conservação de uma microbacia (Sartori et al., 2005).
Dentre os vários métodos existentes que procuram estabelecer a relação chuva-vazão, um dos mais
utilizados é o método “SCS”. Este método de análise hidrológica foi desenvolvido pelo Soil
Conservation Service (SCS), dos Estados Unidos da América. De acordo com Machado (2002), a
principal razão da grande popularidade do uso do método “SCS” é a sua simplicidade, requerendo
somente algumas características fisiográficas da bacia hidrográfica. Neste método, a estimativa da
precipitação efetiva é realizada após a determinação de um único parâmetro, o CN (“Curve Number”). O
“SCS” é um método empiricamente baseado na relação entre intensidade da chuva, condições da
superfície da terra e volume de escoamento superficial (precipitação efetiva), sendo o valor do CN uma
função do uso e cobertura da terra, condições hidrológicas, grupo hidrológico do solo e condições de
umidade antecedente. O CN pode ser estimado em função das atividades desenvolvidas (Condições de
Uso e Ocupação do Solo) e a forma com que as mesmas são realizadas, com o uso de tabelas e manuais.
(Tassi et al., 2006)
Essas informações espaciais são mais facilmente trabalhadas em sistemas de informação
geográficas. O geoprocessamento constitui-se em um instrumento de grande potencial para o
estabelecimento dos planos integrados de conservação do solo e da água. Os sistemas de informações
geográficas tem-se mostrado eficiente em proporcionar estudos que venham a melhorar o
monitoramento e o gerenciamento de bacias hidrográficas de forma eficaz e confiável (Galvincio, et al..
2007)
Este artigo apresenta a metodologia empregada para a estimativa do CN médio nas bacias
representativas de Juatuba, Teixeirão e Teixeirinha utilizando técnicas de geoprocessamento. A
metodologia aplicada neste trabalho foi desenvolvida baseada no trabalho de Pickbrenner et al. (2007).
Foi utilizado o programa ArcGis para a elaboração de mapas do tipo e do solo e grupo hidrológico e do
CN das bacias do

Teixeirão e Teixeirinha e da área de drenagem de Pasto Grande na bacia

representativa de Juatuba.
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2 - DESCRIÇÃO DO MÉTODO “SCS”
O método de Soil Conservation Service (SCS) é um modelo empírico que propõe uma relação
chuva-vazão como função da precipitação total, da capacidade de absorção da bacia hidrográfica e do
volume de escoamento superficial. A hipótese do método “SCS” baseia-se na seguinte relação:
Fa
Pe
=
S
P − Ia

(1)

onde P é a precipitação total; Pe é a precipitação efetiva; Ia é a infiltração inicial; Fa é a infiltração após
início do escoamento superficial direto e; S é a infiltração potencial máxima. A Figura 1 ilustra essas
variáveis no hietograma.

Figura 1 – Relação entre a precipitação e “perdas”
Considerando a Figura 1 e o princípio de conservação da massa tem-se:

P = Pe + Ia + Fa

(2)

Combinando as duas equações anteriores e isolando a precipitação efetiva obtêm a seguinte
relação:
Pe =

(P − Ia )2
P − Ia + S

(3)

Estudando os resultados de diversas bacias, o SCS propõe a seguinte relação para estimativa da
infiltração inicial:
Ia = 0,2 ⋅ S

(4)

Substituindo a equação 4 na equação 3 é possível calcular a precipitação efetiva através da
seguinte relação:
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Pe =

(P − 0,2 ⋅ S )2 , P > (0,2 ⋅ S )
P + 0,8 ⋅ S

(5)

Plotando os valores de precipitação total (P) e de precipitação efetiva (Pe) para diversas bacias, o
SCS construiu as curvas mostradas na Figura 2.

Figura 2 – Curvas do método SCS
As curvas da Figura 2 foram parametrizadas através um número adimensional denominado CN
(“curve number”) associado ao tipo de solo, ao uso do solo e às condições de umidade antecedente com
as seguintes propriedades:
•

0 < CN ≤ 100

•

para áreas impermeáveis CN = 100

•

para outras superfícies CN < 100
O número de curva CN e a infiltração potencial S estão relacionados através da seguinte

expressão:
S (mm ) =

25400
− 254
CN

(6)

O parâmetro CN depende das condições de uso e ocupação e da umidade do solo no período que
antecede ao evento. Com relação aos tipos de solo e condições de ocupação, o SCS distingue, no
método, quatro grupos hidrológicos de solos, que variam desde areias com grande capacidade de
infiltração a solos argilosos com capacidade de infiltração extremamente baixa (30 - 40% de argila
total). As características ou definições dos grupos do solo, apresentadas pelo SCS são (Mockus apud
Sartori et al.,2006):
•

Grupo A: solos com baixo potencial de escoamento e alta taxa de infiltração uniforme quando
completamente molhados, consistindo principalmente de areias e cascalhos, ambos profundos e
excessivamente drenados (Taxa Mínima de Infiltração: >7,62 mm/h);
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•

Grupo B: solos contendo moderada taxa de infiltração quando molhados, consistindo
principalmente de solos moderadamente profundos, moderadamente bem drenados e com textura
moderadamente fina e moderadamente grossa (Taxa Mínima de Infiltração: 3,81-7,62 mm/h);

•

Grupo C: solos contendo baixa taxa de infiltração quando completamente molhados, consistindo
principalmente com camadas que dificultam o movimento da água de camadas superiores para
inferiores, com textura moderadamente fina e baixa taxa de infiltração (Taxa Mínima de
Infiltração: 1,27-3,81 mm/h);

•

Grupo D: solos que possuem alto potencial de escoamento, tendo uma taxa de infiltração muito
baixa quando completamente molhados, principalmente solos argilosos (Taxa Mínima de
Infiltração:<1,27 mm/h). (Tassi et al., 2006)
Os valores de CN foram tabelados em função do grupo hidrológico e do uso e ocupação do solo.

Diversos autores brasileiros traduziram e promoveram pequenas alterações em relação a tabela original
do Soil Conservation Service. As Tabelas 1 e 2 apresentam os valores de CN em função do grupo
hidrológico e do uso e ocupação do solo utilizados neste trabalho.
Tabela 1 - Valores do parâmetro CN para bacias rurais
Uso do solo
Solo lavrado
Plantações regulares

Plantações de cereais

Plantações de legumes ou
cultivados

Pastagens

Campos permanentes

Chácaras/Estradas de terra
Florestas

Superfície
com sulcos retilíneos
em fileiras retas
em curvas de nível
terraceado em nível
em fileiras retas
em curvas de nível
terraceado em nível
em fileiras retas

A
77
70
67
64
64
62
60
62

B
86
80
77
76
76
74
71
75

C
91
87
83
84
84
82
79
83

D
94
90
87
88
88
85
82
87

em curvas de nível

60

72

81

84

terraceado em nível
Pobres
Normais
Boas
pobres, em curvas de nível
normais, em curvas de nível
boas, em curvas de nível
Normais
esparsas, de baixa transpiração
Normais
densas, de alta transpiração
Normais
Más
de superfície dura
muito esparsas, baixa transpiração
Esparsas
densas, alta transpiração
Normais

57
68
49
39
47
25
60
30
45
36
25
56
72
74
56
46
26
36

70
79
69
61
67
59
35
58
66
60
55
75
82
84
75
68
52
60

78
86
79
74
81
75
70
71
77
73
70
86
87
90
86
78
62
70

89
89
94
80
88
83
79
78
83
79
77
91
89
92
91
84
69
76

Fonte: Tucci, 1993
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Tabela 2 - Valores do parâmetro CN para bacias urbanas e suburbanas
Utilização ou cobertura do solo
sem conservação do solo
com conservação do solo
Pastagens ou terrenos em más condições
Baldios
boas condições
Prado
boas condições
cobertura ruim
Bosques ou zonas florestais
cobertura boa
Espaços abertos, relvados, parques, campos de golfe, cemitérios, boas condições
com relva em mais de 75% da área
com relva de 50 a 75% da área
Zonas comerciais e de escritórios
Zonas industriais
Zonas residenciais
lotes de (m²)
% média impermeável
<500
65
1000
38
1300
30
2000
25
4000
20
Parques de estacionamentos, telhados, viadutos, etc.
asfaltadas com drenagem de águas
Arruamentos e estradas
pluviais
Paralelepípedos
Terra
Zonas cultivadas

A
72
62
68
39
30
45
25

B
81
71
79
61
58
66
55

C
88
78
86
74
71
77
70

D
91
81
89
80
78
83
77

39
49
89
81

61
69
92
88

74
79
94
91

80
84
95
93

77
61
57
54
51
98

85
75
72
70
68
98

90
83
81
80
79
98

92
87
86
85
84
98

98

98

98

98

76
72

85
82

89
87

91
89

Fonte: Tucci, 1993
O modelo do SCS considera três condições de umidade antecedente do solo para a estimativa do
CN. Estes níveis são dependentes da chuva total e é obtida em um período mínimo de 5 dias
antecedentes a determinação do armazenamento.
•

I: Condição em que os solos de uma bacia estão secos, mas não o suficiente para o ponto de
murchamento das plantas;

•

II: Condição em que os solos encontram- se na “umidade ideal”, isto é, nas condições que
precederam uma enchente máxima anual;

•

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. (Sartori, 2005)

Os valores de CN apresentados anteriormente nas Tabelas 1 e 2 referem-se sempre à condição II de
umidade antecedente. Para converter o valor de CN para as condições I e III foram definidas as seguintes
expressões:
CN (I ) =

4,2 ⋅ CN (II )
10 − 0,058 ⋅ CN (II )

(7)

23 ⋅ CN (II )
10 + 0,13 ⋅ CN (II )

(8)

CN (III ) =
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3 - ÁREA EM ESTUDO
Bacias representativas podem ser definidas como bacias hidrográficas intensamente monitoradas
que representariam o comportamento das variáveis hidroclimáticas de uma região considerada
homogênea do ponto de vista hidrológico. As informações hidrometeorológicas obtidas nas bacias
representativas poderiam ser consideradas típicas da região hidrológica homogênea (Lanna, 1983).
Entretanto, a delimitação de regiões hidrologicamente homogêneas não é uma tarefa simples
devido à complexidade dos fenômenos que compõem o processo hidrológico. De forma geral, a
delimitação das regiões hidrologicamente homogênea é realizada a partir das características climáticas,
fisiográficas (geologia, cobertura do solo, pedologia etc) e, quando existem dados hidrológicos, também
a partir das estatísticas das séries existentes.
Muitas regiões consideradas hidrologicamente homogêneas estão localizadas em áreas de difícil
acesso e, geralmente, não contam com uma rede de coleta de informações hidrológicas adequadas.
Nessas situações, as séries de observações hidrológicas podem ser inapropriadas em termos de escala
temporal e espacial para as aplicações da engenharia de recursos hídricos. Nessas condições, a
implantação e a operação sistemática de bacias representativas é uma importante fonte de informações
para a melhoria da previsão hidrológica, principalmente em pequenas bacias, e para os estudos de
regionalização. Além disso, essas bacias permitem ampliar o conhecimento dos processos hidrológicos
de biomas específicos, como, por exemplo, o do cerrado ou do semi-árido.
A determinação dos valores de CN foi efetuada nas bacias representativas do Teixeirão e
Teixerinha, localizada no médio Jequitinhonha, e a na bacia representativa de Juatuba, localizada na
região central de Minas Gerais.
As bacias do Teixeirão e Teixeirinha estão localizadas no município de Araçuaí e Itinga que
pertence à região do Médio Jequitinhonha, entre os paralelos 16°37’ e 16°50’ de latitude sul e os
meridianos 41°42’ e 41°51’ de longitude oeste. A bacia do córrego Teixeirão possui sua área de
drenagem aproximadamente de 142km² e o córrego Teixeirinha de aproximadamente 80,3 km². (PINTO
et al., 2007). A Figura 3 apresenta a localização dos municípios de Araçuaí e Itinga no estado de Minas
Gerais.
De acordo com o INMET os dados de normais climatológicas para a estação de Araçuaí, código
83442, possui a temperatura média anual variada ente 21°C á 26,5°C. Fevereiro com as médias máximas
mais quentes de 33,4°C. Já no período outono-inverno o clima se caracteriza com o decréscimo de
temperatura, julho foi o mês mais frio com temperatura de 15,3°C.
A precipitação observada possui duas estações bem definidas, entre outubro a março uma estação
mais úmida, e a outra seca entre abril a setembro. O total pluviométrico anual médio (1961-1990) de
Araçuaí é de 841,2mm. Novembro-dezembro- janeiro é o trimestre mais chuvoso, contribuindo cerca de
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55% do total anual precipitado. E o trimestre mais seco, junho-julho- agosto, com a contribuição de 2%
da precipitação anual. Na estação de Itinga da Agência Nacional de Águas (ANA) código 01641010, o
total anual médio entre fevereiro/1997 á março/2007 é de 730,7 mm, em novembro-dezembro-janeiro é
considerado o trimestre mais chuvoso correspondente a 60% do total anual precipitado. O trimestre mais
seco nos meses de junho-julho-agosto, com 2% de contribuição para precipitação anual. O número
médio anual de dias chuvoso em Itinga é de 72. (PINTO et al , 2007)

Figura 3 – Localização dos municípios de Araçuaí e Itinga em Minas Gerais
A bacia representativa de Juatuba dista cerca de 50 km de Belo Horizonte e está localizada entre
os paralelos 19º50’ e 20º10’ de latitude sul e os meridianos 44º10’ e 44º40’de longitude oeste, com área
de drenagem de 443km2, abrangendo, principalmente, os municípios de Juatuba e Mateus Leme. O rio
Juatuba, principal rio dessa bacia representativa, deságua no rio Paraopeba pela margem esquerda após
um percurso de 44,1 km. Seus principais afluentes pela margem esquerda são: córrego Mato Frio,
córrego do Jacu, córrego do Brejo e ribeirão Mateus Leme; e pela margem direita: córrego Pedreira e
ribeirão do Diogo. (PINTO et al., 2010). A Figura 4 ilustra a localização da bacia representativa de
Juatuba em Minas Gerais.

Figura 4 – Localização da bacia Representativa de Juatuba em Minas Gerais
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Na bacia representativa de Juatuba a área em estudo se restringe a uma sub-bacia do ribeirão Serra
Azul, especificamente a área de drenagem da estação fluviométrica de Fazenda Pasto Grande, código
40810800, com superfície de 55,56 km². O ribeirão Serra Azul é um dos formadores do rio Juatuba.
Nasce com o nome de ribeirão dos Freitas, na serra Azul, município de Igarapé, a 1160m de altitude, e
passa a se denominar Serra Azul após receber, pela margem esquerda, o córrego da Matinha ou Mato
Frio. Após a confluência com o ribeirão Mateus Leme, passa a se denominar ribeirão Juatuba.

4 - METODOLOGIA
De uma forma geral, as etapas metodológicas necessárias para a determinação do CN se baseiam
na reclassificação e na álgebra de mapas utilizando imagens raster de tipo solo e, também do uso e
ocupação da bacia. A seguir, são apresentadas de forma resumida as etapas metodológicas aplicadas na
determinação do CN das bacias do Teixeirão, do Teixeirinha e da área de drenagem de Pasto Grande.
4.1 - Obtenções dos mapas de solo e uso e ocupação
Inicialmente deve se obter os mapas de tipo de solo e de uso e ocupação para efetuar a sua
rasterização. Neste estudo fora utilizados os mapas de tipo de solo publicados pelo IBGE em 2001 e pelo
e CETEC em 2005.
4.2 - Reclassificações do mapa do solo
Após a rasterização dos mapas de solo, deve ser feita a reclassificação dessas imagens de forma a
se estabelecer uma relação entre a classificação do tipo de solo e os grupos hidrológicos do método SCS
(A, B, C e D). Esta reclassificação pode ser efetuada utilizando o trabalho de Sartori et al. (2006) como
ilustra a Tabela 3.
Tabela 3 - Reclassificação da imagem de solo em grupos hidrológicos
Área de Drenagem de Pasto Grande
Solo
LAd1
LVAe
Lve
PVAe2

Solo
PVA 8
LV 25

Descrição
Latossolos Amarelo distróficos húmicos álicos + Latossolos
Vermelho-Amarelo distrófico típicos álicos
Latossolos Vermelho-Amarelo eutróficos típicos
Latossolos Vermelho eutróficos típicos + Argissolos
Vermelho-Amarelo eutróficos típicos
Argissolos Vermelho-Amarelo eutróficos típicos Latossolos
Vermelho-Amarelo distróficos
Bacias do Teixeirão e do Teixeirinha
Descrição
Argissolos Vermelho amarelos distrófico + Cambissolos
Haplicos distrófico
Latossolos Vermelhos Distrofico + Argissolos Vermelho
amarelos distrófico
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Reclassificação
Grupo Hidrológico
A
B
B
C
Reclassificação
Grupo Hidrológico
C
B
9

4.3 - Reclassificações do mapa de grupo hidrológico
Para permitir a modelagem numérica dos mapas é necessário reclassificar o mapa do grupo
hidrológico para assumir valores numéricos. A reclassificação foi feita segundo os critérios da Tabela 4
Tabela 4 – Classificação numérica do grupo hidrológico
Grupo Hidrológico
A
B
C
D

Classificação
Numérica
100
200
300
400

4.4 - Reclassificações dos mapas de uso e ocupação do solo
Para a determinação dos valores de CN também é necessária a reclassificação numérica dos mapas
de uso e ocupação do solo rasterizados. A Tabela 5 apresenta os critérios de classificação utilizados.
Tabela 5 – Classificação Numérica das classes do uso e ocupação do solo
Classe no mapa de uso e ocupação
Área de Pasto Grande
Bacia Teixeirão e Teixeirinha
Área não classificada
Área não classificada
Floresta densa
Caatinga
Cerrado
Campo cerrado
Área urbana
Cerrado
Agrícola/pastagem/solo exposto
Pastagem
Área degradada
Solo exposto
Corpos d’água

Classe
Numérica
0
1
2
3
4
5
6

4.6 - Álgebras de mapas, grupos hidrológicos e uso e ocupação
Após a reclassificação das imagens raster do tipo de solo e do uso e ocupação do solo é possível
realizar a sua soma por meio de algoritmos de álgebra de mapas. A imagem resultante, a qual é uma
combinação das classes de solo com o uso e ocupação apresenta valores numéricos inteiros que podem
variar de 100 a 406.
4.7 - Geração dos mapas de valores do CN II
Para se obter o mapa de valores de CN associados a condição II de umidade antecedente é
necessário fazer a reclassificação da imagem que combina as informações de tipo de solo e uso e
ocupação do solo. Utilizando as informações das Tabelas 1 e 2 definiu-se os critérios de associação entre
a imagem com os resultados do somatório entre as imagens reclassificadas de tipo de solo e uso e
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ocupação do solo e os valores de CN para a condição II de umidade antecedente. A Tabela 6 ilustra os
critérios adotados.
Tabela 6 – Atribuição do valor do CN II a reclassificação
Valores na imagem
resultante da soma
100
101
102
103
104
105
106
200
201
202
203
204
205
206
300
301
302
303
304
305
306

Valores de CN II
Na Área de Pasto Grande
26
30
98
25
68
100
52
58
98
59
79
100
62
71
98
75
86
100

Valores de CNII
nas bacias do Teixeirão e Teixeirinha
45
30
36
25
39
66
58
60
59
61
77
71
73
75
74

4.8 - Gerações de mapas com valores de CN para as condições de umidade antecedente I e III
A conversão dos valores de CN da condição II de umidade antecedente para I e III é realizada
através das equações 7 e 8 no módulo de álgebra de mapas do SIG.
Todas as etapas metodológicas descritas anteriormente estão representadas no fluxograma da
Figura 5.
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Fluxograma da geração dos Mapas de CN
Mapa de Solo
(IBGE)
(3.1)

Mapa de Uso e
Ocupação do Solo
(3.1)

Grupo Hidrológicos:
A : Mais permeável
B: Impermeabilidade
intermediaria
C: Menos permeável

Reclassificação do
mapa de solo para os
grupos hidrológicos
(3.2)

As classes do uso e
ocupação do solo
de cada região
foram substituída
por números de 0 a
6.

Reclassificação do
Mapa de Uso e
Ocupação
(3.4)

A = 100
B = 200
Reclassificação do mapa
de grupos hidrológicos
(3.3)

C = 300
D = 400

Algebra de Mapa Grupo
Hidrológico reclassificado
+
Uso e Ocupação do Solo
Reclassificado
(3.5)

Geração dos mapas com
valores de CN para a
condição de umidade
antecedente II
(3.6)
CN (I ) =

4,2 ⋅ CN (II )
10 − 0,058 ⋅ CN (II )

CN (III ) =

Fórmula
Para a condição
de umidade
antecedente I
Anexo 1

Para a condição de
umidade
antecedente III
Anexo 2

23 ⋅ CN (II )
10 + 0,13 ⋅ CN (II )

Figura 5 - Fluxograma da geração dos mapas de CN
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5 - RESULTADOS
As etapas metodológicas descritas no item anterior foram aplicadas aos mapas de classificação do
tipo de solo e de uso e ocupação do solo das bacias representativas do Teixeirão e Teixeirinha, no médio
Jequitinhonha; e da área de drenagem de Pasto Grande, uma sub-bacia da bacia representativa de
Juatuba. No caso das bacias representativas do Teixeirão e Teixeirinha foi utilizado o mapa de solos
elaborado pelo CETEC em 2005 e, para a bacia representativa de Juatuba empregou-se o mapa de solos
do Brasil do publicado pelo IBGE em 2001. Todos esses mapas foram rasterizados de forma que todas
as imagens de uma bacia tivessem o mesmo sistema de projeção e as mesmas dimensões de pixels para
que pudessem ser utilizadas no módulo de álgebra de mapas do SIG.
Inicialmente as imagens do tipo de solo foram reclassificadas para os grupos hidrológicos. A
Figura 6 ilustra os resultados para as bacias do Teixeirão e Teixeirinha. Enquanto que a Figura 7
apresenta os resultados da área de drenagem de Pasto Grande.

Figura 6 – Mapa da bacia Teixeirão e Teixeirinha – Tipo de solo e Grupo Hidrológico
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Figura 7 – Mapa da área de Pasto Grande – Tipo de Solo e Grupo Hidrológico
Os mapeamentos do uso e ocupação do solo das bacias representativas foram realizados utilizando
as cenas do satélite Landsat 5-TM. As imagens foram adquiridas através do site do Instituto Nacional de
Pesquisas Espaciais – INPE (http://www.dgi.inpe.br/CDSR/), tomando-se o cuidado de selecionar cenas
que contivesse o mínimo de interferência de nuvens. O sensor TM (Thematic Mapper) trabalha com sete
bandas espectrais que apresentam resolução espacial de 30 metros x 30 metros, para as bandas 1 a 5 e 7,
e 120 metros x 120 metros, para a banda 6. De forma reduzida, o processo para elaboração dos mapas
compreendeu a classificação supervisionada das imagens com a posterior visita a campo para
confirmação das classes mapeadas. As Figuras 8 e 9 apresentam os resultados para as bacias do
Teixeirão e Teixeirinha e a bacia representativa de Juatuba.
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Figura 8 – Mapa de uso e ocupação do solo das bacias do Teixeirão e Teixeirinha
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Figura 9 – Mapa de uso e ocupação do solo das bacias de Juatuba
As classes de uso e ocupação do solo de cada região apresentadas nas Figuras 8 e 9 foram
substituídas por números de 0 a 6, conforme apresentados na Tabela 5. A região de Juatuba teve 6
classes diferentes e as bacias do Teixeirão e Teixeirinha tiveram 5 classes.
As imagens reclassificadas de uso e ocupação foram somadas as imagens de grupos hidrológicos.
As imagens resultantes dessa álgebra de mapas foram reclassificadas de acordo com os critérios da
Tabela 6 para se obter as imagens com os valores de CN com a condição de umidade antecedente II. As

XIX SIMPÓSIO BRASILEIRO DE RECURSOS HIDRÍCOS

16

Figuras 10 e 11 apresentam os resultados para as bacias do Teixeirão e Texeirinha e da área de drenagem
de Pasto Grande, respectivamente.

Figura 10 – Mapa de CN`s das bacias do Teixeirão e Teixeirinha – CN II

Figura 11- Mapa de CN`s da bacia Pasto Grande - CNII
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6 - CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente trabalho apresentou uma metodologia de uso do geoprocessamento para definição dos
valores de CN do método SCS para estimativa da precipitação efetiva. O emprego das técnicas de
geoprocessamento e sensoriamento remoto, as quais possibilitam utilizar dados de diferentes fontes e
trabalhar informações distribuídas no espaço, apresentaram-se como ferramentas úteis e eficientes na
determinação dos valores de CN.
Além disso, através de algoritmos simples é possível semi-automatizar a geração dos mapas de
CN`s o que facilitaria sobremaneira a simulação de novas condições de uso e ocupação e a incorporação
de novas informações sobre as informações de tipo de solo.
O método “SCS” na estimativa da precipitação efetiva é bastante sensível ao valor do parâmetro
CN. A metodologia proposta nesse trabalho contribui para diminuir essa sensibilidade ao utilizar
operações de geoprocessamento na obtenção do CN médio.
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