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RESUMO – A partir do crescimento urbano, as modificações do ambiente se tornam permanentes, 

alterando o ciclo hidrológico e reduzindo a infiltração da água no solo. O objetivo do presente trabalho 

foi avaliar as influências do uso e ocupação do solo na Bacia Hidrográfica do Córrego Barreiro no 

modelo hidrológico do hidrograma unitário SCS, aplicando o método do Curve Number. A partir da 

classificação supervisionada do uso e ocupação do solo foi possível analisar as mudanças antrópicas 

na BHCB e poder ponderar sobre os valores dos CN para três períodos de retorno diferentes. O 

resultado do mapa do uso e ocupação do solo, mostra uma bacia que está sendo urbanizada, tendo a 

zona residencial como uso dominante na BHCB e que áreas que tinham presença significativa de 

campos abertos ou pastagens estão sendo substituídos por condomínios e loteamentos residenciais. 

Com os Tempos de Retorno para 5, 10, 15 e 25 anos os resultados mostraram o crescimento da vazão 

de pico com destaque para os ventes para os anos de 2030 e 2050. 

 

ABSTRACT– With the urban growth, the environmental modifications become permanent, altering 

the hydrological cycle and reducing the infiltration of water into the soil. The objective of the present 

work was to evaluate the influences of land use and occupation in the Barreiro Creek Watershed on 

the SCS unit hydrologic hydrograph model, applying the Curve Number method. From the supervised 

land use and occupancy classification it was possible to analyze the anthropic changes in the Barreiro 

Creek Watershed and to be able to weight the CN values for three different return periods. The result 

of the land use and occupation map, shows a basin that is being urbanized, tends to the residential 

zone as the dominant use in the BHCB and that areas that had significant presence of open fields or 

pastures are being replaced by condominiums and residential subdivisions. With the 5, 10, 15 and 25 

year return period, the results showed the growth of the peak flow rate, with an emphasis on the winds 

for the years 2030 and 2050. 
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INTRODUÇÃO 

Com o crescimento urbano é preciso estar atento, pois sem planejamento e diretrizes de 

ocupação do solo ocorrem impactos que afetam diretamente os processos hidrológicos. A retirada da 

vegetação natural dá lugar para modificações permanentes, modificação da topografia, deposição de 

resíduos em áreas irregulares e a canalização dos corpos d’água são alguns dos fatores que interferem 

e alteram significativamente o ciclo hidrológico em áreas urbanas (Tucci, 2003). 

As inundações urbanas são problemas presentes em diversas cidades brasileiras e a cada ano 

que passa, a frequência e intensidade dos eventos se tornam maiores, causando diversos prejuízos, 

seja em bens materiais ou a perda de vidas, deixando a população vulnerável. Dentro desta dinâmica, 

a capacidade de infiltração de água no solo reduz à medida que a proteção natural é retirada, reduzindo 

as áreas de vegetação nativa nas áreas urbanas, o aumento do escoamento e consequentemente a 

velocidade, frequência e magnitude dos picos de cheia, de forma que a ocorrência das inundações 

aumente (Mascarenhas, 2005). 

Áreas de várzea que antes eram sujeitas a alagamentos, foram substituídas por vias marginais 

e com elas a canalização dos corpos hídricos, acelerando o escoamento superficial e contribuindo 

com as inundações.  

Dentro das mudanças que ocorrem pela ocupação urbana, as estruturas de drenagem não 

acompanham o crescimento urbano e toda a demanda necessária, sendo necessário ampliar a 

capacidade dos condutos para escoar o volume de água presente na superfície. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

As análises se deram na Bacia Hidrográfica do Córrego Barreira localizada no município de 

Goiânia, capital do Estado de Goiás. Com 15,80 km² o Córrego Barreiro é afluente da margem 

esquerda do Rio Meia Ponte. A bacia é recoberta por latossolos vermelho-amarelados e litossolos 

claro (Zoneamento Ecológico-Econômico do Município de Goiânia, 2008). Para a determinação da 

área da bacia hidrográfica foi utilizado um MDT (Modelo digital do Terreno) de 1 metro, de um 

LIDAR aerotransportado em um voo contratado pela prefeitura de Goiânia. 
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Figura 1: Mapa de localização da Bacia Hidrográfica do Córrego Barreiro. 

 

HIDROGRAMA UNITÁRIO - SCS 

 

Diversos modelos hidrológicos que determinam o escoamento superficial são utilizados para 

analisar os efeitos da antropização e o crescimento de áreas urbanas nos processos hidrológicos. 

No hidrograma está representada a variação da vazão em relação ao tempo em uma seção de controle 

demarcada. O hidrograma unitário é o resultado do escoamento superficial do volume unitário, sendo 

consequência da chuva unitária, sendo que esta corresponde à altura pluviométrica e a duração 

unitária.  

O Hidrograma Unitário Triangular sintético do Soil Conservation Service (SCS) é baseado 

nas relações geométricas, onde o hidrograma de cheia tem um formato triangular, sendo determinado 

o tempo de base e a área do triângulo, é calculada a vazão de pico. 

O método Curve Number é um parâmetro adimensional utilizado para representar as 

condições de uso e ocupação do solo, que depende de três fatores: uso e ocupação do solo, umidade 

e o tipo de solo. Foi um método desenvolvido para pequenas bacias rurais dos Estados Unidos, porém 

sua aplicação foi aprimorada e adaptada para diversas aplicações urbanas em vários países (TASSI, 

ET AL., 2006) 
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O valor do CN é adimensional e pode variar de 0 a 100, onde zero representa uma bacia com 

condutividade hidráulica infinita, tendo o menor escoamento superficial e uma maior infiltração no 

solo e 100 corresponde a uma bacia totalmente impermeabilizada, maior o escoamento superficial e 

a infiltração. Para o solo brasileiro o modelo foi adaptado (Sartori et al. 2005) de acordo com as 

características presentes. Assim os solos são divididos em quatro grupos, de acordo com a 

classificação do solo, analisando sua profundidade, porosidade, textura, grau de drenagem etc. 

Analisando os itens presentes na classificação, a partir de análise de campo e análises já realizadas na 

BHCB (Profeta et al, 2017) a bacia hidrográfica foi classifica no Grupo Hidrológico B. Após a 

classificação do grupo hidrológico, foi definido o valor do CN (PORTO, 1995) em função do uso e 

ocupação do solo (Tabela 1). Uma média ponderada foi calculada, relacionando os solos encontrados 

na bacia hidrográfica e o uso e ocupação da bacia hidrográfica. 

 

Tabela 1: Valores de CN para os usos e ocupação do solo na bacia hidrográfica. 

Uso do solo CN 

Residencial (considerando 

lotes, <500m², até 1000m² e 

> 1500m²) 

84 

Campo aberto/ pastagem 78 

Solo exposto 91 

Área urbana em expansão 83 

Vegetação 70 

Indústria 91 

Arruamento (pavimentado e 

de terra) 

87 

 

Para calcular a chuva efetiva pelo método SCS são aplicados os coeficientes da relação 

Intensidade, Densidade e Frequência (IDF). Para o município de Goiânia as precipitações são 

determinadas por meio da equação de chuva proposta por Costa e Prado (2003) para o período 

recomendado (Equação 1).  

𝑖 =
59,223∗𝑇0,1471

(𝑑+∆𝑡)0,96005
                                                                                                               (1) 
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Onde:  

i = intensidade (mm/h); 

T = Tempo de retorno (anos); 

d = duração da chuva (min) 

 

O evento foi distribuído espacialmente para os períodos de retorno de 10, 25 e 50 anos, com 

duração de 120 minutos e passo de tempo a cada 19 minutos. Os dados encontrados não são 

dependentes das condições de uso e ocupação do solo da bacia hidrográfica. 

 

Classificação do uso e ocupação do solo 

 

Para a construção do mapa de uso e ocupação do solo foram consideradas as características 

do solo, sendo realizada uma classificação segundo o grupo hidrológico do solo, definidos na 

metodologia do SCS (1986) e seguindo as classes presentes no Manual de Uso da Terra do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2013). As classes foram divididas em: área residenciais, 

campo aberto ou pastagens, estradas e rodovias, vegetação (reserva legal e/ou mata ciliar) solo 

exposto e áreas urbanas em expansão. Para esta última foram consideradas as áreas com obras já 

iniciadas e áreas com documentação aprovada para a construção de condomínios. Identificadas as 

classes de uso e cobertura dos solos, os dados foram especializados e caracterizados por meio de uma 

classificação supervisionada em Software de GIS utilizando imagem de satélite disponibilizado no 

Google Earth Pro. 

 

RESULTADOS 

 

A classificação de uso e ocupação do solo da Bacia Hidrográfica do Córrego Barreiro se deu 

por meio de classificação supervisionada, apontando as classes mais significativas do uso do solo 

presentes na bacia (Figura 2). Analisando o resultado da classificação é possível verificar que a área 

construída está presente na maior parte da bacia, sendo que esta área é ocupada de forma 

predominante por construções residências. A bacia ainda tem grandes áreas de campo aberto ou 

pastagem sem ocupação antrópica direta. 
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Figura 2: Mapa de uso e ocupação do solo na BHCB. 

 

Dentro da BHCB está presente de forma majoritária bairros residenciais. Locais que antes 

eram ocupados por pastagens e campos abertos hoje estão sendo ocupados por bairros planejados. 

Essa nova dinâmica e expansão está ocorrendo nos trechos próximos aos corpos hídricos podendo 

comprometer a qualidade da água e os recursos naturais (CALZAVARA E FERNANDEZ, 2015). A 

falta da mata ciliar presente de forma regular ao longo do canal ajuda na aceleração dos processos 

erosivos presentes no Córrego Barreiro, com o crescimento urbano na bacia a tendência é que 

evoluam de forma mais agressiva.  

Após analisar as áreas pertencentes as classes de uso e ocupação do solo com os valores do 

CN, foi realizada a modelagem hidrológica do método SCS, obtendo hidrogramas com as vazões de 

pico máximas com Tempos de Retorno de 5, 10, 15 e 25 anos com chuvas de duração de 120 minutos. 

Foram realizadas três simulações pelo método do hidrograma unitário SCS (Figuras 3, 4 e 5), sendo 

que uma das simulações é para a atual situação de uso e ocupação da bacia hidrográfica e as outras 

simulações são para 2030 e 2050, alterando os CNs de acordo com os novos cenários de uso e 

ocupação do solo. Os cenários analisados apontaram que os maiores acréscimos de vazão ocorreram 

para os anos de 2030 e 2050, com 157,9 e 180,3 m³/s respectivamente para cada ano e seus CNs, de 

acordo como as condições de uso e ocupação do solo. 
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Figura 3: Hidrograma para cenário atual com CN de 84. 

 
Figura 4: Hidrograma para 2030 com CN 87. 
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Figura 5: Hidrograma para 2050 com CN 91. 

 

Com o crescimento urbano ocorre do aumento da capacidade de escoamento tanto do sistema 

de drenagem como da superfície impermeabilizada. Como consequência a vazão máxima tem um 

aumento significativo. Com as áreas da superfície sem a proteção natural ocorre o crescimento de 

sedimentos assim como a produção de resíduos. Como consequência a qualidade das águas 

superficiais sofrem alterações, principalmente no período das precipitações onde a chuva lava as 

superfícies impermeáveis carreando os materiais presentes na superfície para os cursos d’água 

(TUCCI, 1997). 

É importante obter os dados de precipitação, a vazão máxima, os tempos de concentração e 

de pico para que possam realizar intervenções que amenizem os impactos do aumento do escoamento 

superficial na drenagem urbana. 

 

CONCLUSÕES  

           O processo de urbanização da BHCB é a principal causa do aumento da impermeabilização na 

bacia, locais que eram campos abertos e pastagens estão dando lugar para loteamentos e condomínios, 

reduzindo aa áreas de infiltração na bacia e consequentemente aumentando o escoamento superficial.  



 

9 

XIV Encontro Nacional de Águas Urbanas e IV Simpósio de Revitalização de Rios Urbanos  

           O crescimento das áreas residenciais e da impermeabilização está diretamente relacionado ao 

aumento das vazões, pois com uma menor capacidade de infiltração o escoamento superficial ocorre 

com maior frequência e velocidade. 

           À medida que a área impermeabilizada cresce, o volume do escoamento superficial 

acompanhará, assim, o aumento da vazão. O modelo do hidrograma unitário SCS com o método do 

CN é uma boa ferramenta para a verificação de áreas fragilizadas e acompanhar a evolução do uso e 

ocupação do solo. Assim é possível reduzir impactos ao conciliar as informações dos elementos 

físicos da paisagem com políticas públicas, planejando a ocupação do solo de forma integrada 

aplicando medidas preventivas na drenagem urbana. 
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