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RESUMO – O procedimento de urbanização gera grandes alterações no ambiente natural, 

particularmente modificando o uso do solo e piorando os problemas de enchentes urbanas, em um 

ciclo de causa e efeito que acumula importantes perdas econômicas e sociais. Esta pesquisa teve como 

objetivo delimitar e estimar o CN-médio de uma bacia urbana situada no município de Patos/PB. 

Utilizando das ferramentas disponíveis nos softwares QGIS Whit Grass 3.10 e Goole Earth Pro, as 

principais ferramentas do QGIS Whit Grass 3.10 utilizadas são os algoritmos r.watershed e 

r.water.outlet. Após aplicação do geoprocessamento obtiveram-se as informações geomorfológicas 

da bacia utilizando softwares SIG. Obteve-se como produtos principais, área da bacia hidrográfica: 

A=10,764 Km², perímetro da bacia: P=15,24 km e número da curva da bacia CN igual a 79. De um 

modo geral, os resultados obtidos das diferentes variáveis explicativas apresentam consistência e 

coerência. A metodologia descria e analisada além de proporcionando maior confiabilidade e 

segurança nos cálculos para as obras e projetos de estruturas hidráulicas, visa mitigar a escassez de 

estudos hidrológicos. 

 

ABSTRACT– The urbanization procedure generates major changes in the natural environment, 

particularly by modifying land use and worsening urban flooding problems, in a cause and effect 

cycle that accumulates important economic and social losses. This research aimed to delimit and 

estimate the CN-average of an urban basin located in the municipality of Patos/PB. Using the tools 

available in QGIS Whit Grass 3.10 and Goole Earth Pro software, the main QGIS Whit Grass 3.10 

tools used are the r.watershed and r.water.outlet algorithms. After application of geoprocessing, 
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geomorphological information of the basin was obtained using GIS software. The main products 

were: watershed area: A=10.764 Km², basin perimeter: P=15.24 km and CN basin curve number 

equal to 79. In general, the results obtained from the different explanatory variables show consistency 

and coherence. The methodology described and analyzed, in addition to providing greater reliability 

and safety in the calculations for works and projects of hydraulic structures, aims to mitigate the 

scarcity of hydrological studies. 

 

Palavras-Chave – Delimitação, CN (curva número) e SIG. 
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1. INTRODUÇÃO  

Em pleno limiar do século XXI ainda é notória a falta de condições básicas, atrelada a 

intensificação do capitalismo, crescimento desenfreado de população e ocupação do solo por muitas 

vezes próximos aos sistemas de drenagem urbana. Desta forma o grau de impermeabilização do solo 

é alterado drasticamente, acarretando enchentes urbana causando danos materiais e imateriais por 

muitas vezes irreparáveis.    

 Segundo Moraes (2005), as desigualdades sociais ficam mais evidentes com a urbanização 

dos países mais pobres, criando ambientes caóticos, pois a alta velocidade de crescimento e a falta de 

planejamento acabam gerando paisagens urbanas fétidas, com baixa qualidade de vida e de difícil 

administração.  

 Os eventos extremos, de chuva e vazão, causam, respectivamente, deslizamentos e 

inundações. Estes, por sua vez, podem causar danos materiais e imateriais por vezes irreparáveis. 

Segundo Tucci (2004), a estimativa de vazões máximas possui importância fundamental na 

determinação dos custos e da segurança dos projetos de engenharia.   

 No contexto apontado anteriormente encontra-se o município de Patos, no estado da Paraíba, 

onde segundo o IBGE 2010 tem a população estimada em 107.605 habitantes e está em constante 

progresso ambiental, econômico e demográfico. A área de estudo, bacia Riacho do Frango, banha a 

cidade de Patos e está introduzido na bacia hidrográfica Piranhas-Açu. O município é cortado pelo 

Rio Espinhas. O riacho atualmente é o canal do Frango, onde ao longo do seu talvegue já existe um 

canal artificial de alvenaria, há alagamentos e inundações corriqueiras.  

As técnicas de geoprocessamento, ofertada nos SIGs (Sistemas de Informações Geográficas), 

são de extrema importância no processo de avaliação hidrológica, ao possibilitar obter a 

caracterização fisiográfica e os parâmetros fluviomorfológico da bacia do Riacho do Frango.  

Geoprocessamento pode ser estabelecido como um conjunto de técnicas e métodos teóricos e 

computacionais diretamente unidos com a aquisição, entrada, armazenamento, tratamento e 

processamento de dados, objetivando produzir novos dados e/ou informações espaciais 

georreferenciadas. Ressalta-se que informações/dados georreferenciados têm como particularidade 

primordial o atributo de localização, desse modo, possui uma posição bem definida no globo terrestre 

por meio de suas coordenadas geográficas (ZAIDAN, 2017). 

 A evolução das tecnologias de informações promoveu avanços em todas as áreas do 

conhecimento, além de aumentar as possibilidades dos estudos também consenti resultados mais 

rápidos. A análise e interpretação do espaço e sua relação com a sociedade tem como representação 

desse avanço dos Sistemas de Informação Geográfica (SIGs). 
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 Esta pesquisa tem por objetivo, realizar a delimitação e estimativa de CN-médio de uma bacia 

urbana situada na cidade de Patos/PB. A metodologia empregada será aplicada na bacia urbana do 

Riacho do Frango. 

 

2. METODOLOGIA  

 Ao perceber notórias críticas da população e dos veículos de comunicação sobre alagamentos 

e enchentes na área do canal do frango, despertou-se o interesse em realizar esta pesquisa. 

A metodologia aplicada na bacia urbana do Riacho do Frango, subdividiu-se em duas partes, 

uma referiu-se à delimitação da bacia e a outra parte refere-se a estimativa do CN-médio da área de 

contribuição. Para o desenvolvimento do trabalho procedeu-se as seguintes atividades: 

1- Para determinar os parâmetros fluviomorfológicos e área de contribuição da bacia do 

Riacho do Frango, utilizou-se das ferramentas disponíveis nos softwares QGIS Whit Grass 3.10 e 

Goole Earth Pro. As principais ferramentas do QGIS Whit Grass 3.10 utilizadas são os algoritmos 

r.watershed e r.water.outlet, onde tais algoritmos são processados a partir de uma imagem RASTER 

MDE (Modelo Digital de Elevação) obtida através do site ASF-VERTEX, satélite ALOS PALSAR 

2015. O riacho do frango, área de estudo deste trabalho, está localizado no município de Patos/PB e 

têm coordenadas de exutório 37°22’W e 7°01’S, como citado anteriormente. 

A aplicação das técnicas de geoprocessamento possibilitou obter diversas informações entre 

elas, pode-se destacar as principais: sistema de drenagem, delimitação da área de contribuição, curvas 

de níveis, forma de uso e ocupação do solo entre outras. 

2 - Para a produção do mapeamento da forma de ocupação do solo na área de contribuição do 

Riacho do Frango, foram utilizadas imagens de satélite fornecidas do Google Earth Pro, com auxílio 

de inspeções in loco e imagens do sttret view. Foram criadas camadas shapefiles contornando as áreas 

especificas que foram divididas em quatro classes sendo elas: Residências, Comércio e Indústria, 

Pavimento Asfáltico, Vegetação e Solo Exposto.  

Em posse do valor de cada área classificada, será calculado o valor de CN-médio, ou seja, o 

grau de impermeabilização da área através de uma média ponderada. Os shapefiles são vetores 

especializados que possuem o formato de pontos, linhas ou polígonos e estão contidos no sistema de 

informações geográficas.  

 Para determinar da taxa de ocupação do solo, foi realizado um estudo das áreas permeáveis e 

impermeáveis da bacia de contribuição do Riacho do Frango. Os setores impermeáveis (ocupados) 

são as áreas de telhados das residências, comércios e indústrias, ruas pavimentadas e calçadas. As 
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áreas permeáveis são aquelas não ocupadas, ou seja, vegetação, solo exposto, córregos e açudes. Após 

a confecção do mapa, extraiu-se as áreas em km² equivalentes aos setores permeáveis e impermeáveis. 

Depois, aplicou-se os dados na Equação 1. 

  𝑡𝑥. 𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎çã𝑜 =  
á𝑟𝑒𝑎 𝑖𝑚𝑝𝑒𝑟𝑚𝑒á𝑣𝑒𝑙 

á𝑟𝑒𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
∗ 100             Eq. (1)  

 Onde, 

 tx. ocupação é a taxa de ocupação, em percentagem (%); 

 Área impermeável é porção da área impermeável dentro da bacia, em km²; 

  Área total é a área total da bacia, em km². 

3 – Cálculo CN-médio, será obtida através de média ponderada. O termo número da curva, 

originário do inglês, curv number, pode ser denominada como o grau de impermeabilização do solo. 

O CN (número da curva) também é um índice que representa a combinação empírica de três fatores: 

grupo do solo, cobertura do solo e condições de umidade antecedente do solo (McCuen, 1998). 

Existem tabelas do número CN da curva de runoff para bacias rurais e para bacias urbanas.  

 Com o mapa de uso e ocupação do solo, foi possível classificar as áreas de acordo com as 

classes A, B, C e D (Quadro 1), em que as classes C e D foram as dominantes, sendo caracterizada 

como solos argilosos e camada densificada de 50 a 120 cm de profundidade. Para a pesquisa, sabendo 

que se trata uma bacia urbana foi utilizado os Quadros 1 e 2. 

Quadro 1 – Classificação dos solos para determinar o CN 

Grupo de 

Solos 
Características do solo 

A 

Solos arenosos com baixo teor de argila total, inferior a 8%, não havendo rocha nem camadas argilosas e 

nem mesmo densificadas até a profundidade de 1,5m. O teor de húmus é muito baixo, não atingindo 1% 

(Porto, 1979 e 1995).  

Solos que produzem baixo escoamento superficial e alta infiltração. Solos arenosos profundos com pouco 

silte e argila (Tucci et al, 1993). 

B 

Solos arenosos menos profundos que os do Grupo A e com menor teor de argila total, porém ainda inferior 

a 15%. No caso de terras roxas, esse limite pode subir a 20% graças à maior porosidade. Os dois teores de 

húmus podem subir, respectivamente, a 1,2 e 1,5%. Não pode haver pedras e nem camadas argilosas até 

1,5m, mas é, quase sempre, presente camada mais densificada que a camada superficial (Porto, 1979 e 1995). 

Solos menos permeáveis do que o anterior, solos arenosos menos profundos do que o tipo A e com 

permeabilidade superior à média (Tucci et al, 1993). 

C 

Solos barrentos com teor total de argila de 20% a 30%, mas sem camadas argilosas impermeáveis ou 

contendo pedras até profundidade de 1,2m. No caso de terras roxas, esses dois limites máximos podem ser 

de 40% e 1,5m. Nota-se a cerca de 60cm de profundidade, camada mais densificada que no Grupo B, mas 

ainda longe das condições de impermeabilidade (Porto, 1979 e 1995). 
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Solos que geram escoamento superficial acima da média e com capacidade de infiltração abaixo da média, 

contendo percentagem considerável de argila e pouco profundo (Tucci et al, 1993). 

D 

Solos argilosos (30% a 40% de argila total) e ainda com camada densificada a uns 50cm de profundidade. 

Ou solos arenosos como do grupo B, mas com camada argilosa quase impermeável ou horizonte de seixos 

rolados (Porto, 1979 e 1995).  

Solos contendo argilas expansivas e pouco profundos com muito baixa capacidade de infiltração, gerando a 

maior proporção de escoamento superficial (Tucci et al, 1993).  

Fonte: Tomaz (2002). 

Quadro 2 - Valores de CN para bacias urbanas e suburbanas 

 

Fonte: Tomaz (2002). 

Com a classificação das áreas no mapa de forma de ocupação do solo, pode-se determinar os 

valores de CN para cada uma dessas áreas, através dos quadros supracitado, que estimam os valores 

para a curva número. Por fim, realizar uma média  ponderada e indicar o valor do CN médio para a 

bacia urbana. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÕES  

A delimitação da área da bacia leva em consideração o exutório, que é uma coordenada de um 

curso d’água na bacia o qual se dará todo o escoamento superficial, produzindo uma bacia banhada 

por este curso d’água. Segundo Porto et al. (1999), para determinar a área, deve-se empregar plantas 

topográficas para traçar as linhas de demarcações que cruzam pelos pontos de maior cota. Valendo 

salientar que as áreas podem ser determinadas usando plantas digitalizadas e imagens RASTER 

aplicada com recursos de Sistemas de Informação Geográfica (SIG). 

O Riacho do Frango, área de estudo deste trabalho, está localizado no município de Patos/PB 

e têm coordenadas de exutório 37°22’W e 7°01’S. O riacho está inserido na bacia do rio Espinhara, 

sub bacia da bacia hidrográfica dos rios Piancó-Piranhas-Açu situada na região semiárida do Nordeste 

do Brasil (Figura 1). 

Figura 1 - Localização da bacia hidrográfica dos rios Piancó-Piranhas-Açu 

 

Fonte: ANA, 2018. 

 

A Figura 2 mostra a localização da área delimitada do Riacho do Frango, drenagem principal, 

exutório e curvas de nível. Nota-se que a área abrange boa parte da cidade de Patos/PB, com um relevo 

suave, variando entre 237 e 283 metros de altitude na bacia. É notório que a área esta em processo de 
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povoamento com a construção de novos loteamentos, mas ainda contém uma grande área de 

vegetação e solo exposto.  

Figura 2 - Delimitação da Área de Contribuição da Bacia 

 

Fonte: Autoria própria (2021). 

 Foram obtidas as seguintes características e parâmetros fluviomorfológicos da bacia estudada: 

Área da bacia hidrográfica: A=10,764 Km²; Perímetro da Bacia: P=15,24 Km; Comprimento total do 

talvegue de drenagem principal: Lt=7,58 Km; Declividade média entre pontos mais afastados do 

talvegue: S1=1,38%; Cota do ponto mais alto: Cota= 283m; Cota do ponto mais baixo: Cota= 225 m; 

Fator de Forma: Kf=0,54; Comprimento total dos cursos d’água: L= 15,03 Km. 

 De acordo como já foi descrito na metodologia, a bacia apresenta predominância de solo 

luvissolos, anteriormente determinados Bruno não-cálcicos. Com relação à ocupação, a bacia 

apresentou uma área impermeável de 2,16 km², acarretando uma taxa de ocupação aproximadamente 

de 20 %. Os dados descritos podem ser observados mais claramente na Figura 3. 
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Figura 3 – Forma de Ocupação do Solo da Bacia de Contribuição 

 

Fonte: Autoria própria (2021). 

 Em posse do mapa da forma de ocupação do solo da bacia, fez-se a classificação do tipo de 

solo de acordo com as áreas e através das tabelas de curva número, obteve-se um CN para cada região. 

Na Tabela 1 estão descritas as formas de ocupação da bacia e tipo de solo com os respectivos valores 

de área e CN respectivamente, resultando no valor médio Número da Curva da bacia CN igual a 79 e 

a parcela da área impermeabilizada correspondente a 20%. 

Tabela 1 – Uso e tipo do solo com área e CN correspondente 

 

Fonte: Autoria própria (2021). 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

De um modo geral, os resultados obtidos das diferentes variáveis explicativas apresentam 

consistência e coerência. As Geoferramentas e imagens de satélites utilizados resultaram em 

informações bem representativas e coerentes com a realidade geomorfológica da bacia urbana do 

riacho do Frango.  

 A bacia estudada tem uma área de contribuição considerável para a seção de controle, mas a 

maior parte do solo é permeável. A parte impermeável composta por casas, comércios, indústrias e 

pavimentação equivalente a 2,16 km² menos da metade da área total da bacia. Isso tem um impacto 

direto no comportamento do escoamento e na quantidade de vazão gerada, pois há uma grande área 

onde a precipitação pode infiltrar antes que o escoamento seja gerado. Obteve-se valor médio Número 

da Curva da bacia CN igual a 79. 

É necessário realizar mais pesquisas na bacia contribuinte do Frango, como análises em outros 

trechos do talvegue principal do rio para determinar a vazão e as dimensões da seção transversal de 

cada trecho. Desta forma, tornando menos onerosa a estrutura hidráulica, pois a vazão em seções mais 

altas na bacia terá menor intensidade de vazão na seção de controle. 
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