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RESUMO – O método runoff Curve Number (CN) é amplamente utilizado na gestão de uso do 
solo em bacias hidrográficas. Estimativas de escoamento superficial baseadas em tabelas padrões do 
método CN carecem de calibração local do Grupo Hidrológico do Solo (GHS) para determinação 
acurada do valor do parâmetro CN. Deste modo, analisou-se a aplicabilidade de um simulador de 
chuvas portátil para classificação do GHS. Para tanto, tomou-se por base três classes de solo e 
distintos intervalos de valores de taxa de infiltração final, propostos por diversos autores, para 
enquadramento dos GHS (A, B, C e D). Verifica-se que a classificação de GHS definida pelo 
Natural Resources Conservation Service (NRCS) promove classificação satisfatória em relação às 
demais referências consideradas. Nesse sentido, pode-se inferir que o simulador de chuvas 
empregado possibilita a determinação in situ do GHS e propicia maior acurácia na posterior 
determinação dos valores de CN tabelados. A adequação local do parâmetro CN é capaz de trazer 
avanços na simulação tanto do método CN quanto dos modelos hidrológicos que o envolvem, além 
disso, aperfeiçoa sua aplicação como ferramenta de gestão de bacias hidrográficas. 

ABSTRACT – The Runoff Curve Number Method (CN) is widely used in land use management in 
watersheds. Estimates of runoff based on standard tables CN method require local calibration of 
hydrologic soil group (HSG) for accurate determination of the value of CN parameter. Thus, we 
analyzed the applicability of the portable rainfall simulator for classification of the HSG. To this 
end, we took based on three different soil types and ranges of values of the final infiltration rate, 
proposed by several authors, the GHS for classification (A, B, C and D). The GHS classification 
defined by the Natural Resources Conservation Service (NRCS) promotes satisfactory rating in 
relation to other references considered this paper. Accordingly, it can be inferred that the rainfall 
simulator used allows the in situ determination of the GHS and provides greater accuracy in 
determining the subsequent values tabulated CN. The adequacy of the local CN parameter is able to 
bring advances in simulation of both the CN method as the hydrological models that involve further 
enhances its application as a tool for watershed management. 
 

Palavras-chave: Modelo hidrológico, método SCS-CN, chuva artificial 
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INTRODUÇÃO 
 

A estimativa do escoamento superficial de uma bacia hidrográfica é importante na avaliação 

do potencial de produção de água e planejamento de medidas de conservação do solo e água. Neste 

sentido, diversos modelos foram propostos para estimativa do escoamento superficial a parir de 

eventos pluviométricos. No entanto, muitos são limitados em virtude da elevada quantidade de 

dados necessários de entrada e requisitos de calibração (Shi et al., 2009; Bhadra et al., 2010). Uma 

das técnicas mais utilizadas para estimativa do escoamento superficial a partir de um determinado 

evento de chuva é o método proposto pela United States Department of Agriculture (USDA) 

denominado Soil Conservation Service Curve Number (SCS-CN) (Mello et al., 2003; Mishra & 

Singh, 2006). 

O modelo hidrológico runoff Curve Number (SCS-CN) (SCS, 1956; USDA, 1986) é 

amplamente utilizado, pois estima, de forma simplificada, o escoamento superficial decorrente de 

eventos individuais de precipitação, considerando características físicas do terreno e condições 

climáticas (Ponce & Hawkins, 1996; Soulis et al., 2009; Shi et al., 2009). Vários modelos de erosão 

hídrica e qualidade da água empregam este método, tais como: CREAMS (Knisel, 1980), SWRRB 

(Wiliams et al., 1985) AGNPS (Young et al., 1989), EPIC (Sharpley & Williams, 1990), PERFECT 

(Littleboy et al. 1992), SWAT (Arnold et al., 1996), SCS-CN-based modeling of sediment yield 

(Mishra et al., 2006) e SCS-CN based time-distributed sediment yield model (Tyagi et al., 2008).  

O parâmetro CN, principal componente do método CN, define o potencial de produção de 

escoamento superficial mediante um valor numérico na escala de 1 a 100. Originalmente, a 

atribuição dos valores de CN é realizada por meio de tabelas que relacionam o Grupo Hidrológico 

do Solo (GHS), uso e cobertura do solo, além da umidade antecedente a precipitação em análise. 

Apesar da ampla utilização do método CN, não existe um procedimento padrão para estimativa in 

situ do componente GHS a partir de dados locais. De acordo com diversos pesquisadores (Romero 

et al., 2007; Elhakeem & Papanicolaou, 2009; King & Balogh, 2008; Kim et al., 2010) o uso dos 

valores tabelados de CN, em regiões com condições diferentes das quais estes foram obtidos, pode 

resultar em estimativas não acuradas do escoamento superficial.  

O GHS é classificado conforme a mínima taxa de infiltração obtida em solo sem cobertura 

depois de molhamento prolongado (USDA, 1986). As estimativas da taxa de infiltração são mais 

acuradas por meio de medidas com simuladores de chuva que se destacam em relação aos 

infiltrômetros tipo anéis concêntricos. Estes últimos são amplamente utilizados, no entanto, estudos 

demonstram que os mesmos determinam valores de taxa de infiltração superiores aos advindos de 

experimentos com simulador de chuvas (Costa et al., 1999; Coelho et al., 2000). Nesse sentido, 

destacam-se os simuladores de chuva portáteis, aplicados em parcelas com área de, 
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aproximadamente, 1 m², e que favorecem sua mobilização e aplicação viável. Estes equipamentos 

permitem a obtenção de dados hidrológicos para diferentes combinações de classes de solo, 

cobertura e sistemas de cultivo (Alves Sobrinho et al., 2008). Além disso, a utilização de chuvas 

artificiais elimina a necessidade de espera por um determinado evento de chuva natural. Deste 

modo, analisou-se a aplicabilidade de um simulador de chuvas portátil para classificação do GHS. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 
 

Base de dados 
 

O estudo foi realizado em diferentes classes de solo presentes na bacia hidrográfica do 

Ribeirão Salobra, com aproximadamente 540 km², situada entre as coordenadas 20º 12’ S a 20º 28’ 

S e 54º 55’ W a 55º 16’ W, próxima aos limites dos biomas Cerrado e Pantanal (Figura 1). As 

classes de solo presentes na área de estudo são: Latossolo Roxo distrófico (LR), Latossolo 

Vermelho escuro álico (LV) e Neossolo Quartzarênico álico (NQ) (Oliveira et al., 2009). 

 
Figura 1. Localização da área em estudo 

 

Em cada uma das classes de solo analisadas foram realizadas aplicações de chuva simulada 

em condições sem cobertura de vegetação. 

 

Aplicação do simulador de chuvas 
 

Os dados de infiltração e escoamento superficial foram obtidos experimentalmente com o 

simulador de chuvas portátil desenvolvido por Alves Sobrinho et al. (2002 e 2008), denominado 
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InfiAsper. O equipamento constitui cinco módulos independentes, além de transporte e operação 

facilitada em campo (Figura 2). O InfiAsper é equipado com dois bicos Veejet 80.100 ou 80.150, 

posicionados a 2,30 m de altura em relação ao solo, que produzem chuva artificial com diâmetro 

médio volumétrico de gotas correspondente a 2,0 mm. A relação entre a energia cinética da chuva 

produzida pelo simulador e a energia cinética da chuva natural corresponde a valores acima de 90%. 

 

 

Figura 2. Simulador de Chuvas (InfiAsper). Legenda: estrutura (1); unidade de aplicação de água (2); sistema elétrico 
(3); bomba d’água (4); e coletor de escoamento (5)  

 

A área da parcela experimental é de 0,70 m2, esta foi delimitada por chapas de aço 

galvanizado, no formato retangular, com 0,70 m de largura e 1 m de comprimento no sentido do 

declive, permitindo a coleta do volume de água escoado superficialmente.  

As parcelas experimentais receberam pré-molhamento antes da aplicação da chuva simulada 

buscando-se oferecer condições uniformes de umidade na parcela experimental e garantir condições 

de saturação do solo no período de realização do experimento.  

Os testes foram executados em parcelas sem cobertura de pastagem. Os locais das parcelas 

experimentais apresentaram as características conforme descritas na Tabela 1. 
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Tabela 1. Condições iniciais da parcela: caracterização edáfica e de cobertura do solo 

 

O simulador de chuvas foi calibrado para aplicação de chuva contínua, com intensidade de 

precipitação de 60 mm h-1. O intervalo de tempo compreendido entre o início da aplicação da chuva 

e o início do o escoamento foi registrado como tempo de início do escoamento superficial em cada 

parcela. Após o início do escoamento superficial, foram realizadas coletas sucessivas do 

escoamento superficial durante o período de um minuto, com intervalos de 1 minuto, totalizando 30 

coletas por parcela, no período de uma hora de teste. 

  

Modelo Horton 
 

Os experimentos com chuva simulada fornecem valores de taxa de infiltração, obtidos pela 

relação entre lâmina de água infiltrada e o tempo de infiltração considerado. Os dados 

experimentais de infiltração foram, então, ajustados ao modelo de Horton (Horton, 1940) (Eq. 1), 

conforme recomendações de Alves Sobrinho et al. (2003) e Panachuki et al. (2006). 

 

tk

cct effff .
0 ).( −

−+=                        (1) 

 

em que: ft: taxa de infiltração no tempo t; t: tempo transcorrido desde o início do processo de 

infiltração; f0: taxa de infiltração inicial (tempo t = 0); fc: taxa de infiltração final, alcançada em 

condições próximas a saturação; k: taxa de decaimento constante da taxa de infiltração. 

 

Método runoff Curve Number (CN) 
 

O método CN é um modelo semi-empírico utilizado para estimar o escoamento superficial 

decorrente de eventos individuais de precipitação, considerando o balanço hídrico exposto na Eq. 2 

e hipótese de que a razão entre a atual e potencial de retenção é igual à razão entre o atual e 

Classe de solo 
LR LV NQ 

Horizontes (cm) 
A 

(0-20) 
AB 
(20-
39) 

BA 
(39-
57) 

Bw 
(57-
109) 

A 
(0-25) 

AB (25-
46) 

Bw 
(64-
109) 

A 
(0-20) 

AB 
(20-
46) 

BA 
(46-
82) 

Bw 
(82-
130) 

Matéria orgânica (%) 
0,33 0,19 0,05 0,05 0,58 1,17 0,70 0,23 0,16 0,28 0,93 

Classe textural 
Franco-
argilosa 

Argilosa 
Areia-
franca 

Franco-arenosa 
Areia-
franca 

Franco-arenosa 

Declividade (%) 
9,9 10,5 6,9 
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potencial escoamento superficial (Eq. 3) (USDA, 1986; Yu, 1998). Os principais parâmetros para 

predição do escoamento superficial pelo método CN são o potencial máximo de retenção (S) e a 

abstração inicial (Ia) (Eqs. 4 a 6) (Elhakeem & Papanicolaou, 2009; USDA, 1986). 

 

                        (2) 

                         (3) 

  se P>Ia, caso contrário Q=0                    (4) 

                         (5) 

                       (6) 

 

em que: P = precipitação total (mm); Ia = abstração inicial (mm); F = infiltração acumulada; 

Q = escoamento acumulado (mm); S = potencial máximo de retenção no solo (mm); λ = razão de 

abstração inicial (adimensional); e CN = número da curva de escoamento (adimensional). 

O parâmetro CN define, mediante um valor numérico, o potencial de produção de escoamento 

superficial. A atribuição dos valores de CN é proveniente de tabelas (USDA, 1986) que relacionam 

características físicas da bacia hidrográfica, tais como: GHS, uso e cobertura do solo, além da 

condição de umidade antecedente (Soulis et al., 2009).  

A classificação dos grupos hidrológicos do solo integra a determinação do parâmetro CN no 

método CN, de modo geral, estes são definidos em função do potencial de infiltração. A declividade 

da superfície do solo não é considerada na atribuição do grupo hidrológico do solo (USDA, 1986). 

As medidas da taxa de infiltração final obtidas para cada classe de solo, em parcelas sem cobertura 

de vegetação (fc), foram enquadradas nas classificações de GHS propostas por diversos 

pesquisadores e, em parte, listadas por Hawkins (1980) (Tabela 2).  

 

Tabela 2. Taxa de infiltração final (mm.h-1) em condições sem cobertura de pastagem aplicada a classificação do grupo 
hidrológico do solo 

Referência 

Grupo hidrológico do solo 

D C B A 

fc (mm h-1) 

Estgate (1977)* <4,6 4,6-9,9 9,9-30,0 >30,0 

Musgrave (1973)* <5,6 5,6-11,9 11,9-25,4 >25,4 

Pruski et al. (1997)* <3 3,0-40 40-190 >190 

NRCS (2007) <1,5 1,5-14,5 14,5-36,1 >36,1 

Fonte: adaptado de Hawkins (1980)* 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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Verificaram-se, para cada classe de solo estudada, os valores de taxa de infiltração final expostos 

na Tabela 3.  

 

Tabela 3. Valores médios de taxa de infiltração final  

Classe de solo fc (mm h-1) 
LR 9,94±1,59 
LV 27,89±0,39 
NQ 14,83±1,76 

 

Após o enquadramento dos valores de fc obtidos nas classificações dos grupos hidrológicos 

do solo, verificou-se o padrão de classificação proposto pelas referências utilizadas (Tabela 4). 

Musgrave (1973) e NRCS (2007) promoveram maior distribuição da classificação, enquanto, 

Estgate (1977) e Pruski et al. (1997) propiciaram uma única classificação. Em virtude da 

semelhança de textura dos solos LV e NQ, pode-se afirmar que NRCS (2007) obteve maior 

coerência na classificação em relação às demais referências. 

 

Tabela 4. Classificação de grupos hidrológicos a partir de taxas de infiltração final em parcelas sem cobertura 

Classificação 
Grupo Hidrológico do solo 

A B C D 
Musgrave (1973) LV NQ LR  

Estgate (1977)  LR/LV/NQ   
Pruski et al. (1997)   LR/LV/NQ  

NRCS (2007)  LV/NQ LR  

 

A classificação proposta por Pruski et al. (1997) resulta em solos com elevado potencial de 

escoamento superficial. Semelhantemente, Pruski et al. (2001) estudando os limites propostos por 

Pruski et al. (1997) com relação ao método CN, confirmam que estes intervalos superestimam o 

escoamento superficial. 

Verifica-se que a classificação de GHS definida por NRCS (2007) promove classificação 

satisfatória em relação às demais referências consideradas. Nesse sentido, pode-se inferir que o 

simulador de chuvas empregado possibilita a determinação in situ do GHS e propicia maior 

acurácia na posterior determinação dos valores de CN tabelados, e, consequentemente, é capaz de 

trazer avanços na simulação tanto do método CN quanto dos modelos hidrológicos que o envolvem. 

 

CONCLUSÕES 
 

A classificação do GHS definida por NRCS (2007) promove classificação satisfatória em 

relação às demais referências consideradas.  

O simulador de chuvas empregado possibilita a determinação in situ do GHS e propicia maior 

acurácia na posterior determinação dos valores de CN tabelados e, consequentemente, é capaz de 
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trazer avanços na simulação tanto do método CN quanto dos modelos hidrológicos que o envolvem. 

Além disso, a adequação local do método CN aperfeiçoa sua aplicação como ferramenta de gestão 

de bacias hidrográficas. 
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