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Resumo – O Método Número da Curva (CN/SCS) vem sendo largamente utilizado para estimar 

precipitações efetivas (Pe) em bacias hidrográficas (BH). O método baseia-se em tabelas de solos e 

uso do solo; contudo, devido ao fato de os valores de CN serem representativos para BHs dos Estados 

Unidos, foi proposta uma metodologia para a estimativa do valor de CN a partir de eventos 

monitorados chuva-vazão. O objetivo este estudo foi avaliar o impacto da utilização de valores 

tabelados de CN sobre a estimativa de Pe, tomando como base 8 eventos chuva-vazão na BH do arroio 

Cadeia. Dois cenários foram adotados: 1) o valor médio de CN foi determinado para cada evento com 

base na análise hietograma-hidrograma, e 2) os valores médios de CN foram obtidos a partir de 

valores recomendados na literatura. Foi constatado que os valores de CN e Pe foram geralmente 

superestimados para o cenário 2 quando comparados aos valores do cenário 1. Contudo, deve-se ter 

cautela na utilização do método, principalmente com base nas condições das abstrações iniciais, de 

maneira que, o coeficiente de abstração inicial é originalmente calibrado para bacias experimentais 

dos Estados Unidos, e muitas vezes podem não corresponder à realidade de outros lugares.           
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APPLICABILITY OF THE CURVE NUMBER METHOD (CN/SCS) BASED 

ON RECOMMENDED CN VALUES: CASE STUDY IN THE CADEIA RIVER 

WATERSHED 

 

Abstract – The Curve Number method (CN/SCS) has been widely used for estimation of 

effective rainfall (Pe) on watersheds. This method is based on tables of soils and land use; however, 

as the recommended CN values are representative of the watersheds in the USA, a methodology was 

developed to determine CN values from monitored rainfall-runoff events. The objective of this study 

was to evaluate the impact of the use of recommended CN values on the estimation of Pe, taking as 

reference 8 rainfall-runoff events monitored in the Cadeia river watershed, situated in southern Rio 

Grande do Sul. Two scenarios were considered: 1) the average CN value was determined for each 

event based on a hyetograph-hydrograh analysis, and 2) the average CN values were obtained from 

recommended values in literature. It was found that the values of CN and Pe were generally 

overestimated for scenario 2 when compared to those observed for scenario 1. However, this method 

should be carefully used, especially with respect to the consideration of the initial abstractions, as the 

initial abstraction coefficient was originally calibrated for experimental watersheds in the USA, which 

may not correspond to the reality of other watersheds. 
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INTRODUÇÃO 

 

A estimativa adequada da magnitude de vazões máximas é um fator de grande importância para 

a viabilidade econômica de projetos e gestão dos recursos hídricos (Cassalho et al, 2017). Nesse 

contexto, é fundamental a compreensão do comportamento hidrológico das bacias hidrográficas 

(BHs), sendo que, para análises de vazões máximas e de hidrogramas de cheias, uma das fases mais 

importantes do ciclo hidrológico é a parcela da precipitação convertida em escoamento superficial 

direto (ESD), também conhecida como precipitação efetiva (Pe).  

Para entender e quantificar a Pe faz-se necessário o conhecimento de várias informações 

morfológicas e hidrológicas do local de estudo, tais como, tipos de solos, uso e cobertura do solo e 

regime das chuvas (Sartori et al., 2005), sendo que essas informações hidrológicas podem ser obtidas 

a partir de uma rede de monitoramento. Atualmente, em países em desenvolvimento, e.g. Brasil, há 

uma carência de dados de monitoramento hidrológico, principalmente em pequenas bacias 

hidrográficas (BHs) (Beskow et al., 2013), ampliando a necessidade do uso de modelos hidrológicos 

para a estimativa de vazões máximas em bacias hidrográficas desprovidas de monitoramento 

hidrológico. Tais ferramentas permitem a modelagem de cheias e auxiliam o usuário no planejamento 

e na tomada de decisão, facilitando as avaliações de comportamentos futuros em BHs (Neto et al., 

2012; Sartori et al., 2005).  

O Método Número da Curva (CN/SCS), desenvolvido pelo Serviço de Conservação do Solo 

(SCS, 1986) do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA), vem sendo largamente 

utilizado para a estimativa de Pe. De acordo com Cao et al. (2011), este método considera que a Pe 

produzida em um dado evento é uma função da precipitação total e das perdas iniciais do processo, 

conhecidas como abstrações iniciais (Ia), as quais estão associadas à infiltração, retenção de água 

pelas depressões do terreno e pela cobertura vegetal. É importante ressaltar que este método permite 

apenas analisar o comportamento do ESD em lâmina, portanto, caso haja o interesse de quantificar a 

passagem do ESD em uma dada seção de controle ao longo do tempo, faz-necessário a aplicação de 

uma metodologia posterior para a transformação de Pe em vazões. 

O Método CN/SCS foi desenvolvido com base em tabelas de combinações de informações de 

uso e tipo de solo (Cao et al., 2011), cujos valores foram apresentados pelos autores do método para 

as condições de uso e cobertura dos solos dos Estados Unidos (Neto et al., 2012). Segundo Hawkins 

(1993), a aplicação direta dessas tabelas dificulta as estimativas acuradas da Pe, tendo em vista que 

as condições climáticas podem ser diferentes das utilizadas na calibração do método. No entanto, esta 

abordagem vem sendo amplamente utilizada no Brasil como subsídio para dimensionamentos 

hidrológicos e hidráulicos, bem como para conservação do solo e manejo de bacias hidrográficas. 

Outra forma de aplicação do Método CN/SCS é a partir de eventos chuva-vazão monitorados, 

ajustando um valor de CN para cada evento observado, visto que as condições da BH variam de 

evento para evento. Segundo Soulis e Valiantzas (2013), este aspecto demonstra a importância que 

algumas variáveis, tais como intensidade e duração da precipitação, umidade e cobertura do solo, têm 

na estimativa do ESD ao longo da bacia hidrográfica.  

Em locais sem monitoramento hidrológico, frequentemente são utilizados os valores tabelados 

de CN, sem levar em consideração as condições da BH, antes e durante os eventos, podendo acarretar 

em sub ou superestimativa de Pe e, consequentemente, falhas nos dimensionamentos 

hidrológicos/hidráulicos de projetos. Neste contexto, o objetivo deste estudo foi avaliar o impacto da 

utilização de valores tabelados para o Método CN/SCS sobre a estimativa de Pe, tomando como base 

eventos chuva-vazão monitorados na bacia hidrográfica do arroio Cadeia, situada no sul do Rio 

Grande do Sul.  
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MATERIAL E MÉTODOS  

 

Este estudo foi conduzido na bacia hidrográfica do arroio Cadeia (BHAC), localizada no sul do 

estado do Rio Grande do Sul (Figura 1a), com área de drenagem 121,3 km² e perímetro de 71,81 km, 

considerando a seção de controle empregada. O arroio Cadeia é um dos principais afluentes do arroio 

Pelotas, cuja bacia hidrográfica apresenta área total de aproximadamente 910 km² e é um importante 

manancial hídrico para o município de Pelotas e região, não só pelo seu valor histórico, mas também 

por sua importância como fonte de água para abastecimento público. Além da BHAC, a bacia 

hidrográfica do arroio Pelotas também integra a bacia hidrográfica transfronteirica Mirim-São 

Gonçalo, que possui uma área de 62.250 km², sendo 47% pertencendo ao território brasileiro e 53% 

no território uruguaio. A BHAC é monitorada (Figura 1b) pelo Grupo de Pesquisa em Hidrologia e 

Modelagem Hidrológica em Bacias Hidrográficas/CNPq 

(http://wp.ufpel.edu.br/hidrologiaemodelagemhidrologica/).    

 
Figura 1 – a) Localização da BHAC e b) estações de monitoramento hidrológico empregadas 

neste estudo. 

 

O clima da região da BHAC, de acordo com a classificação de Köppen, em estudo realizado 

por Alvares et al. (2014), é caracterizado como Cfa, indicando a ocorrência de clima subtropical 

chuvoso, com temperatura média do mês mais quente superior a 22ºC e precipitação mensal bem 

distribuída, variando de 100 mm à 170 mm. 

Os solos encontrados na BHAC são classificados como Argissolos Bruno-Acizentados, 

Argissolos Vermelho-Amarelos e Neossolos Regolíticos (Cunha; Silveira, 1996, Cunha et al., 1996; 

Cunha et al., 1997), sendo o primeiro predominante, compreendendo 73,9% da área da BHAC. O uso 

e ocupação do solo foi obtido a partir de imagens do satélite RapidEye, do ano de 2014, com resolução 

de 5 m, interpretadas utilizando classificação supervisionada, através do Método da Máxima 

Verossimilhança (Richads; Jia, 2006), e apresentou as seguintes classes: água, área cultivada, área 

não cultivada, solo exposto e mata. 

Para o propósito deste trabalho, foram empregadas estações de monitoramento (Figura 1b), 

adquirindo dados de precipitação e cotas d’água, em intervalos de tempo de 05 minutos. Os dados de 

precipitação foram organizados de modo a originar hietogramas com intervalo de tempo de 30 
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minutos e a precipitação média foi obtida considerando a metodologia dos Polígonos de Thiessen 

(Chow et al., 1988). Os dados de vazão, obtidos a partir da combinação do monitoramento linimétrico 

e da curva-chave para a seção de controle analisada, também foram organizados para intervalos de 

tempo de 30 minutos. A separação de escoamento foi realizada utilizando o método das inflexões, de 

acordo com a identificação dos pontos representando o início e o término do ESD (Chow et al., 1988). 

O volume de ESD foi determinado pela área abaixo do hidrograma de ESD, utilizando o método de 

integração numérica e a Pe do referido evento, pela razão entre esse volume e a área da bacia 

hidrográfica. 

O Método CN/SCS (SCS, 1986) pode ser descrito conforme a Equação 1.  

SIaP

)Ia(P 2

Pe





  (1) 

Onde: Pe é a precipitação efetiva (mm), P é a precipitação total (mm), Ia corresponde às 

abstrações iniciais (mm) e S é o potencial máximo de retenção após o início do escoamento (mm), 

dependente do valor de CN (Equação 2). 

254
CN

25400
S 

 (2) 

Os valores de CN são determinados em função de quatro tipos de solos, em ordem crescente de 

potencial de geração de escoamento superficial direto: A, B, C e D.  Segundo a classificação proposta 

por Sartori et al. (2005), os solos da BHAC foram enquadrados nos grupos C e D e os valores de CN 

foram obtidos a partir das tabelas apresentadas em SCS (1986), sendo enquadrados nas três condições 

de umidade antecedente do solo (AMC – Antecedent Moisture Content): AMC I (solo seco e 

precipitação acumulada dos 5 dias antecedentes  (P5) de até 35 mm), AMC II (solo próximo à 

capacidade de campo e P5 entre 35 e 52,5 mm e AMC III (solo muito úmido e P5 superior a 52,5 mm) 

(Beskow et al., 2009). As correções de CN com base na declividade não foram consideradas neste 

estudo. 

Devido ao fato de a BHAC ser dotada de monitoramento hidrológico, foram elaborados dois 

cenários de análise com base em 8 eventos chuva-vazão observados: Cenário 1: o valor médio de CN 

foi determinado para cada evento com base na análise hietograma-hidrograma a partir de valores 

observados de P, Ia e Pe, sendo que, os valores de Ia foram determinados para cada evento observado, 

seguindo as recomendações de Chow et al. (1988); Cenário 2: os valores médios de CN foram obtidos 

pela ponderação dos valores tabelados do modelo e convertidos para a condição AMC de cada evento 

analisado, considerando Ia como λS, onde λ=0,2, seguindo recomendações de SCS (1986) e de outros 

estudos que também empregaram este procedimento (Cao et al., 2011; Neto et al., 2012). 

Posteriormente, foram comparadas as diferenças nos valores de CN e o impacto sobre os valores de 

Pe. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os eventos utilizados para aplicação da metodologia, bem como suas características gerais 

encontram-se na Tabela 1. Com base na umidade antecedente do solo, obtida pelos valores de P5, os 

eventos 1, 2, 3, 4 e 8 foram enquadrados no grupo AMC III, os eventos 5 e 6 no grupo AMC II e o 7 

no grupo AMC I. 
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Tabela 1 – Eventos chuva-vazão utilizados para avaliação da metodologia. 

Evento Data  
Ptotal 

(mm) 
P5 

Pe 

(mm) 
Evento Data  

Ptotal 

(mm) 
P5 

Pe 

(mm) 

1 21/09/2015 40,0 93,9 5,1 5 13/11/2015 31,0 45,4 2,5 

2 23/09/2015 35,3 86,5 9,1 6 18/12/2015 28,8 50,8 2,7 

3 15/10/2015 35,6 127,3 12,0 7 05/01/2016 49,4 4,5 2,1 

4 20/10/2015 31,0 62,6 6,6 8 06/01/2016 34,4 73,5 5,6 

 

A Figura 2 ilustra as classes de solos e uso e ocupação do solo, bem como os valores de CN na 

condição AMC II obtidos para cada combinação de classes. Foram obtidas 5 combinações de uso do 

solo para a classe do solo do grupo C, com valores de CN variando de 70 a 100 e área total de 23,6 

km². Para o grupo D também foram obtidas 5 combinações, porém com CN variando de 76 a 100, 

cujas áreas somaram 97,7 km². Os valores de CN foram ponderados pela área e, assim, foram obtidos 

os valores de CN para a BHAC de 65,2, 80,3 e 90,0 para as condições AMC I, II e III, 

respectivamente. Na Tabela 2 são representados os valores de CN para os cenários 1 e 2, bem como 

os respectivos valores de Pe, para cada um dos eventos utilizados.  

 
Figura 2 – Classes de solo (a), classes de uso e ocupação do solo (b) e, valores de CN para a 

condição AMC II (c), obtidos para a BHAC. 
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Tabela 2 – Valores de CN e de precipitação efetiva (Pe) obtidos para os Cenários 1 e 2, na BHAC. 

Evento 
Observado Tabelado 

Evento 
Observado Tabelado 

CN Pe (mm) CN Pe (mm) CN Pe (mm) CN Pe (mm) 

1 59,3 5,1 91,0 20,2 5 80,0 2,5 80,4 4,3 

2 92,5 9,1 91,0 13,5 6 85,1 2,7 80,4 2,7 

3 87,3 12,0 91,0 16,3 7 59,2 2,1 64,2 2,7 

4 75,2 6,6 91,0 13,2 8 97,1 5,6 91,0 15,4 

 

Os valores de CN para o cenário 1 variaram de 59,2 a 97,1 enquanto que os valores de Ia 

variaram de 3,9 a 28,9 mm e a Pe variou de 5,1 a 12 mm. Apesar de haver somente três possíveis 

valores de CN para o cenário 2 e, consequentemente, para os valores de Ia, sendo estes 28,3, 12,4 e 5 

mm para as condições I, II e III, respectivamente, os valores resultantes de Pe variaram de 2,7 a 20,2 

mm, devido aos diferentes valores de Ptotal dos eventos. É possível observar que, de forma geral, os 

valores de CN para o cenário 2 foram superestimados em relação ao cenário 1. A superestimativa foi 

de 0,5 a 53,5%, enquanto a subestimativa foi de 1,6 a 6,3%. 

Quando utilizados os valores de CN do cenário 2 na estimativa da Pe, pode-se observar um 

grande aumento nas diferenças percentuais das mesmas com relação aos do cenário 1, sendo que com 

exceção do evento 6, todos os outros superestimaram a Pe. A superestimativa das lâminas de Pe 

representaram uma variação percentual de 27,1 a 297,2%, enquanto que a subestimativa correspondeu 

a 1,7%. Resultados semelhantes foram encontrados por Beskow et al (2009) na aplicação do cenário 

2 em uma bacia hidrográfica de Latossolos, localizada em Minas Gerais, onde os valores de ESD pelo 

Método CN, em geral, superestimaram os valores reais observados. 

É importante ressaltar que, apesar de o evento 6 ter subestimado os valores de CN e de Pe para 

o Cenário 2, os valores encontrados foram muito próximos aos do Cenário 1. Isso pode ter ocorrido 

pelo fato deste evento se enquadrar no grupo AMC II, indicando condições normais de umidade do 

solo. Em geral, eventos enquadrados nos grupos AMC I e AMC III tiveram valores de CN 

superestimados, condição também observada em Beskow et al (2009), e podendo ser justificada 

devido ao fato de o Método CN ser dividido em apenas três classes de umidade, dificultando sua 

utilização sob determinadas condições hidrológicas antecedentes. 

Outro ponto importante observado na aplicação do método, e que tem sido discutido por vários 

autores, é o coeficiente de abstração inicial (λ), que se dá pela relação entre Ia e o S, o qual é 

estabelecido de acordo com SCS (1986) como sendo igual a 0,2. Este coeficiente tem impacto 

significativo nos resultados dos valores de CN e Pe encontrados, pois seu valor é dependente de 

características da BH, tais como, relevo, da cobertura vegetal, e das condições climáticas da região 

(Ponce e Hawkins, 1996; Beskow et al., 2009). Devido a isso, muitos trabalhos têm sido elaborados 

para a melhoria do método e calibração de outros valores de λ que obtenham melhores resultados, tal 

como Soulis e Valiantzas (2012).  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os valores de CN tabelados, na maioria dos eventos estudados, foram superestimados e, 

consequentemente, superestimaram a Pe, entretanto, pôde-se observar que esta superestimativa 

ocorreu de forma não linear. Esses resultados podem acarretar em superestimativas de vazões de 

projeto e/ou hidrogramas de projetos, resultando em superdimensionamentos de obras hidráulicas e 
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maiores impactos ambientais. Sabe-se que devido à falta de dados monitorados, principalmente em 

pequenas BHs, tem-se feito uso das tabelas em do Método CN/SCS sem levar consideração as 

inúmeras observações feitas ao longo do presente estudo, contudo, deve-se ter cautela na utilização 

das mesmas, principalmente com base nas condições de umidade antecedente do solo e as abstrações 

iniciais, visto que, o coeficiente de abstração inicial é originalmente calibrado para bacias 

experimentais dos Estados Unidos, e muitas vezes podem não corresponder a realidade de outros 

lugares. 

Seria de grande importância, em estudos próximos, realizar a correção dos valores de CN 

levando em consideração a declividade do terreno, e avaliar diferentes metodologias para a obtenção 

dos valores de CN. 
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