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RESUMO – Um meio de quantificar os impactos da antropização no ciclo hidrológico é a 

utilização de modelos computacionais, que possibilitam a geração de simulações de hidrogramas de 

cheia a partir de eventos de precipitação para diferentes cenários de uso e ocupação do solo. Essas 

ferramentas podem ser aplicadas a fim de auxiliar o poder público na gestão dos recursos hídricos. 

Sendo assim, este estudo avaliou e comparou, por meio de parâmetros fisiográficos, hidrogramas 

gerados para dois anos distintos (1985 e 2020) de uma bacia hidrográfica. Para avaliação da 

mudança do uso e ocupação do solo da bacia foi utilizado o banco de dados disponibilizado pela 

plataforma MapBiomas. Os resultados mostraram que ocorreu uma mudança da ocupação da 

superfície da bacia, apresentando um aumento do Curve Number de 1,87% entre os anos de 1985 e 

2020. A geração do escoamento superficial, consequentemente, sofreu um aumento de 6,28%, 

representado pelo aumento da vazão de pico observada no exutório da bacia hidrográfica. Com base 

nos resultados obtidos, foi possível quantificar o impacto da antropização da bacia hidrográfica do 

rio Xanxerê na geração de escoamento superficial, demonstrando a eficiência da aplicação dos 

modelos hidrológicos como ferramenta para auxiliar na gestão de recursos hídricos. 

ABSTRACT – One way to quantify the impacts of human occupation on the hydrological cycle is 

the use of computer models, which allow the generation of simulations of flood hydrographs from 

precipitation events for different scenarios of land use and occupation. These tools can be used in 

order to assist stakeholders in the management of water resources. Therefore, this study evaluated 

and compared, by physiographic parameters, hydrographs generated for two different years (1985 

and 2020) of a watershed. To assess the change in land use and occupation of the basin, the 

database provided by the MapBiomas platform was applied. The results showed that there was a 

change in the occupation of the surface of the basin, with an increase in the Curve Number of 

1.87% from 1985 to 2020. The generation of surface runoff, consequently, increased by 6.28%, 

represented by the increase in peak flow observed at the outflow of the hydrographic basin. Based 

on the results obtained, it was possible to quantify the impact of anthropization in the Xanxerê river 

basin on the generation of surface runoff, demonstrating the efficiency of the application of 

hydrological models as a tool to assist in water resources management. 
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INTRODUÇÃO 

O crescimento e adensamento populacional nos centros urbanos brasileiros, observados nos 

últimos 100 anos, foram marcados pela substituição da cobertura vegetal por dispositivos urbanos 

como pavimentos, canais e edificações. A concentração populacional nos centros urbanos não gera 

desmatamento apenas nas cidades, mas por necessidade de bens de consumo, grandes áreas de mata 

natural são substituídas por pastos, culturas agrícolas, silvicultura e áreas de exploração mineral 

(BENEDETTO DE CARVALHO, 2013). 

À medida que as superfícies são modificadas pelo homem, a quantidade de escoamento 

superficial oriundo de um evento de chuva aumenta, gerando inundações com maior frequência do 

que a condição natural da área. Na condição natural a taxa de geração de escoamento superficial é 

minimizada, visto que parte do volume precipitado sobre a bacia é retido pela vegetação ou é 

infiltrado no solo (DAS NEVES; TUCCI, 2012). 

Um meio de quantificar os impactos da antropização no ciclo hidrológico é a utilização de 

modelos computacionais, que possibilitam a geração de simulações de hidrogramas de cheia a partir 

de eventos de precipitação, considerando-se diferentes cenários de uso e ocupação do solo. Desse 

modo, ferramentas podem ser desenvolvidas a fim de auxiliar o poder público na gestão dos 

recursos hídricos e na definição de estratégias para manejo do uso e ocupação do solo. 

Com a intenção de estudar o impacto da antropização no ciclo hidrológico, mais 

especificamente na geração do escoamento superficial e na infiltração de água no solo, o presente 

estudo adotou a Bacia Hidrográfica do Rio Xanxerê (BHRX) como área para aplicação no estudo de 

caso. O principal objetivo do estudo foi realizar a classificação do uso e ocupação do solo de uma 

mesma bacia em dois anos distintos, a fim de avaliar o impacto da antropização na geração de 

escoamento superficial. Foi utilizado o software HEC-HMS para obtenção dos hidrogramas de 

projeto. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Nessa pesquisa, foi realizada a caracterização física da condição da BHRX em dois cenários 

temporais diferentes (1985 e 2020) a serem simulados nos modelos hidrológicos, adotando-se como 

parâmetros para a caracterização da bacia: localização, forma, relevo, geologia do solo, rede de 

drenagem, cobertura do solo, tempo de concentração do escoamento superficial e clima. 

Em seguida, foram realizados cálculos para obtenção das chuvas de projeto, consubstanciadas 

sob a forma de dois hietogramas, um para cada cenário empregado no estudo de caso da pesquisa. 
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Por fim, os hietogramas foram aplicados no programa gratuito HEC-HMS 4.9 para obtenção dos 

hidrogramas de projeto. Os hidrogramas associados aos eventos chuvosos referentes aos dois 

cenários simulados no estudo de caso foram comparados e discutidos nos resultados da pesquisa. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Os resultados da caracterização física da bacia hidrográfica estudada, da determinação das 

chuvas intensas na BHRX e das simulações do sistema hidrológico estão apresentados nos itens 

seguintes. 

Caracterização física da bacia hidrográfica 

A BHRX está localizada na região oeste do estado de Santa Catarina, Brasil, especificamente 

na área delimitada pelos paralelos 26° 49' 16,52” e 26° 57' 31,03" de latitude sul e os meridianos 

52° 29' 3,22” e 52° 17' 4,39" de longitude oeste. A BHRX é uma microbacia da sub-bacia do rio 

Irani, que pertence à bacia hidrográfica do rio Uruguai. 

Para a delimitação automática da bacia hidrográfica, foi empregado o Modelo Digital de 

Terreno (MDT), extraído do banco de dados gratuito do Shuttle Radar Topography Mission 

(SRTM) da NASA na versão de distribuição da NASADEM com resolução espacial de 30 metros. 

Visando a obtenção do Modelo Digital de Terreno Hidrologicamente Compatível (MDTHC), fez-se 

necessário submeter o MDT à aplicação dos algoritmos no ambiente de Sistema de Informação 

Geográfica (SIG), especificamente no programa gratuito QGis 3.22.0.  

O exutório da BHRX foi delimitado na posição da estação telemétrica PCH Alto Irani Rio 

Xanxerê (73331800), totalizando uma área de 111,23 km² e com um comprimento de 19,45 km do 

curso de água principal, o rio Xanxerê. A delimitação da BHRX e os principais cursos de água da 

bacia hidrográfica podem ser observados na Figura 1. 
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Figura 1 – Delimitação da BHRX. Fonte: Elaborado pelo autor a partir do banco de dados do SRTM da Nasa (2022). 

Uso e ocupação do solo 

A caracterização do uso e ocupação do solo da BHRX do ano de 1985 e do ano de 2020 foi 

realizada empregando-se o banco de dados disponibilizado pelo MapBiomas, sendo apresentada na 

Figura 2. Complementarmente, apresenta-se na Tabela 1 as taxas de variação de cada classe 

ilustrada no mapa. 
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Figura 2 – Mapa de uso e ocupação do solo na BHRX em 1985 e em 2020. Fonte: Elaborado a partir do banco de dados 

do MapBiomas (2022). 

Tabela 1 – Mudança nas áreas dos usos do solo entre os anos de 1985 e 2020. 

Uso do solo Ano 1985 (km²) Ano 2020 (km²) % em relação à área de 1985 

Formação florestal 23,16  18,88  -18,48% 

Floresta plantada 0,32  4,19  1209,38% 

Pastagem 15,33  5,29  -65,49% 

Mosaico de agricultura e pastagem 29,07  25,49  -12,32% 

Área urbana 7,51  16,95  125,70% 

Outras áreas não vegetadas 0,25  0,97  288,00% 

Água 0,20  0,35  75,00% 

Soja 7,30  29,63  305,89% 

Outras lavouras temporárias 28,10  9,50  -66,19% 

Fonte: Elaborado a partir do banco de dados do MapBiomas (2022). 

Na Tabela 2 é apresentada a correlação entre a classificação do método NRCS (Natural 

Resources Conservation Service) para o CN (Curve Number) associado a vários tipos de uso e 

ocupação do solo com a classificação fornecida pelo MapBiomas. Uma vez que a BHRX está em 

uma região de transição entre dois diferentes tipos hidrológicos de solo, foi necessário realizar a 

ponderação entre os valores do CN para cada tipo de solo, para obter-se o valor do CN a ser adotado 

nesse estudo. 
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Tabela 2 – Usos do solo na região segundo classificação do MapBiomas e classificação adotada para a 

descrição do uso da Terra e respectivo CN segundo SCS. 
Uso do solo no 

MapBiomas 

Descrição correspondente 

segundo SCS 
CN Solo B CN Solo C CN ponderado 

Formação florestal Floresta densa, alta transpiração 52 62 59,40 

Floresta plantada Floresta muito esparsa 75 86 83,14 

Pastagem Pastagem em condição ruim 79 86 84,18 

Soja 
Terra cultivada sem 

tratamento para preservação 
75 83 80,92 

Outras lavouras 

temporárias 

Terra cultivada sem 

tratamento para preservação 
79 86 84,18 

Mosaico de agricultura 

e pastagem 

Terra cultivada sem 

tratamento para preservação 
79 86 84,18 

Infraestrutura urbana 
Área urbana sem vegetação 

estabelecida 
98 98 98,00 

Outra área não vegetada 
Terra cultivada sem 

tratamento para preservação 
88 91 90,22 

Água - 100 100 100,00 

Fonte: Adaptado de Delmiro Rocha et al (2022). 

Sendo assim, o CN associado ao cenário de uso e ocupação do solo da BHRX observado no 

ano de 1985 é igual a 79,78, e para o ano de 2020, é de 81,27. Observa-se um aumento do CN de 

1,87% entre os anos simulados. Essa variação significa que a BHRX se tornou mais propensa a 

enchentes, ocasionadas pelo aumento do componente de escoamento superficial frente aos outros 

processos físicos do ciclo hidrológico aos quais a precipitação está suscetível após atingir o solo. 

Tempo de concentração 

Sendo um dos objetivos do trabalho avaliar o efeito da evolução do uso e ocupação do solo, 

aplicou-se a fórmula para cálculo do tempo de concentração (tc) desenvolvida pelo NRCS, 

objetivando incorporar a importância do uso e ocupação do solo na simulação hidrológica. Silveira 

(2015) apresenta através da Equação (1) a formulação do NRCS adaptada. 

 𝑡𝑐 = 0,057 ∗ (
1000

𝐶𝑁
− 9)0,7 ∗ 𝐿0,8 ∗ 𝑆−0,5 (1) 

Onde tc é o tempo de concentração da bacia em horas, L é o comprimento do talvegue em km, 

CN é o Curve Number e S é a declividade do talvegue em m/m. 

O tc da BHRX associado ao ano de 1985 foi estimado como sendo igual a 11,37 horas, 

enquanto o tc do ano de 2020 foi de 10,84 horas. Com isso, observa-se uma diminuição entre os 

anos de 4,66% do tempo gasto para concentrar a cheia no exutório da bacia. Isso ocorre devido ao 

aumento da urbanização observada na bacia. 
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Seleção da estação pluviométrica 

A estação selecionada para representar o regime pluviométrico da BHRX foi a estação 

Xanxerê (2652006) da ANA (Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico), por apresentar um 

banco de dados com mais de 20 anos de leituras e poucas falhas durante esse período.  

Análise de frequência de chuvas intensas 

A relação Intensidade x Duração x Frequência (IDF) que foi sintetizada através do banco de 

dados dos registros pluviométricos da estação Xanxerê (2652006) e que representa a região da 

BHRX é apresentada na Tabela 3. 

Tabela 3 – Intensidades de Precipitação (mm/h) para Durações e Frequências Variadas. 

DURAÇÃO 
TEMPO DE RETORNO - TR (ANOS) 

2 5 10 25 50 100 200 500 1000 10000 

h
o

ra
s 

1 41,7 52,1 58,8 67,0 72,9 78,7 84,3 91,6 96,8 113,7 

2 27,0 33,9 38,4 44,0 48,1 52,0 55,6 61,1 64,9 77,3 

3 20,4 25,7 29,1 33,4 36,6 39,7 42,5 46,7 49,7 59,5 

4 16,6 20,9 23,7 27,2 29,8 32,4 34,8 38,2 40,7 48,8 

6 12,3 15,5 17,6 20,2 22,1 24,1 25,9 28,5 30,3 36,5 

8 9,8 12,4 14,1 16,2 17,8 19,4 20,9 22,9 24,5 29,5 

10 8,3 10,4 11,9 13,7 15,0 16,3 17,6 19,3 20,6 24,9 

10,84 7,8 9,8 11,1 12,8 14,1 15,3 16,5 18,2 19,4 23,4 

11,37 7,5 9,4 10,7 12,4 13,6 14,8 15,9 17,5 18,7 22,6 

12 7,2 9,0 10,3 11,8 13,0 14,1 15,3 16,8 17,9 21,7 

18 5,2 6,5 7,4 8,6 9,4 10,3 11,1 12,2 13,0 15,8 

24 4,1 5,2 5,9 6,8 7,5 8,1 8,8 9,7 10,3 12,5 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir do banco de dados do Hidroweb da ANA (2022). 

Chuva de projeto 

O Tempo de Retorno (TR) adotado no estudo hidrológico hipotético foi de 100 anos, que é 

aplicado no dimensionamento de diferentes tipos de estruturas hidráulicas. Com o TR e os tempos 

de concentração foi possível determinar a chuva de projeto associada aos anos de 1985 e 2020. 

Conforme destacado na Tabela 3, a intensidade da chuva, correspondente à duração igual ao tc do 

cenário de 1985, foi de 14,8 mm/h, enquanto para o cenário de 2020, a intensidade calculada foi de 

15,3 mm/h. 

Hietograma associado à chuva de projeto 

Após delimitar a intensidade da chuva de projeto, é necessário distribuir no tempo a chuva 

calculada, compondo o hietograma da chuva de projeto. Existem diferentes formas de distribuição 

temporal da chuva no tempo, uma das formulações mais empregadas nos estudos é a de Huff 

(PINHEIRO, 2011).  
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Huff (1990) indica que as distribuições de chuvas devem ser aplicadas com os quartis 

conforme apresentado na Tabela 4. 

Tabela 4 – Distribuição temporal de Huff. 
Quartil Intervalo 

1º quartil Abaixo de 6 horas 

2º quartil Entre 6,1 horas e 12 horas 

3º quartil Entre 12,1 e 24 horas 

4º quartil Acima de 24 horas 

Fonte: Adaptado de Huff (1990). 

Para as chuvas simuladas no estudo de caso foi aplicada a distribuição temporal do 2º quartil, 

visto que o tc das chuvas simuladas são 10,84 e 11,37 horas. A Figura 3 e a Figura 4 apresentam o 

gráfico dos hietogramas associados às chuvas simuladas para o ano de 1985 e 2020, 

respectivamente. 

 

Figura 3 – Gráfico do hietograma para o cenário de 1985. Fonte: Autoria própria (2022). 

 

Figura 4 – Gráfico do hietograma para o cenário de 2020. Fonte: Autoria própria (2022). 
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Hidrograma de projeto 

A partir das metodologias de cálculo apresentadas e dos resultados sintetizados na Tabela 5, 

foram realizadas as simulações do sistema hidrológico no software HEC-HMS 4.9. Dessa forma, foi 

possível obter os hidrogramas resultantes para as simulações dos cenários de uso e ocupação do 

solo de 1985 e 2020, que são apresentados na Figura 5. 

Tabela 5 - Parâmetros de entrada do modelo hidrológico. 

Parâmetros da BHRX Sigla 1985 2020 

Curve Number CN 79,78 81,27 

Tempo de concentração (horas) tc 11,37 10,84 

Intensidade (mm/h) I 14,80 15,30 

Precipitação total (mm) P 168,276 165,852 

Fonte: Autoria própria (2022). 

 

Figura 5 – Hidrograma para os cenários de uso do solo dos anos de 1985 e 2020. Fonte: Autoria própria (2022). 

Através do hidrograma da Figura 5 é possível observar que ocorreu um aumento da vazão de 

pico do cenário de 2020 quando comparado com o cenário de 1985. Esse aumento é de 6,28%, visto 

que a vazão de pico para 1985 era de 306,26 m³/s e para 2020 é de 325,48 m³/s. A vazão de pico 

também ocorre em tempos diferentes para os dois cenários, sendo que para 2020 ocorre um 

adiantamento de 30 minutos em relação a 1985. Outro fenômeno que é possível observar é a 

diminuição do tempo para o hidrograma restabelecer a condição inicial de vazão. Esse tempo para 

2020 é igual a 44,5 horas, já para 1985 era de 46,5 horas, o que representa uma diminuição superior 

a 4%. 

CONCLUSÃO 

Com base nos resultados apresentados neste trabalho, pode-se concluir que houve um impacto 

da antropização na concentração de cheias no exutório da BHRX, objeto do estudo de caso da 
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pesquisa. Esse impacto é representado através do aumento da vazão de pico do escoamento 

superficial e da diminuição do tempo da resposta da bacia à chuva aplicada no modelo, quando 

comparado o ano de 1985 ao de 2020.  

Verificou-se que as intervenções humanas na superfície das bacias hidrográficas estão 

intimamente relacionadas com o risco de concentração de cheias, que quando ocorrem em centros 

urbanos, podem estar associadas a catástrofes, com perdas humanas, ambientais e financeiras. Dessa 

forma, ressalta-se a importância de se planejar a ocupação das superfícies, analisando através de 

modelos hidrológicos e outras técnicas complementares, o impacto da intervenção humana no ciclo 

hidrológico. É possível averiguar, também, a eficiência da aplicação dos modelos como ferramenta 

para auxiliar na gestão de recursos hídricos. 

No intuito de alcançar maior compreensão do impacto da antropização no escoamento 

superficial, recomenda-se como extensão deste trabalho aplicar os resultados das simulações 

hidrológicas em simulações hidráulicas, com o objetivo de avaliar o impacto da antropização da 

superfície da bacia no dimensionamento de diferentes tipos de estruturas hidráulicas. Recomenda-se 

também a aplicação da metodologia aplicada neste trabalho em outras bacias hidrográficas, com 

características distintas à BHRX. 
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