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RESUMO - O objetivo deste trabalho foi identificar os principais fluxos de
escoamento superficial, através de uma simulação computacional com os dados de
precipitação efetiva na bacia hidrográfica do rio Pajeú no trecho que compreende o
município de Serra Talhada/PE, com a finalidade de identificar as áreas sujeitas aos
processos erosivos mais atuantes sobre os solos. Para a determinação do escoamento
superficial foi adotado o Modelo Hidrológico Curve Number – MHCN. Os resultados
obtidos na simulação do escoamento superficial contribuíram na identificação das
áreas mais susceptíveis ao escoamento dinâmico, cujas conseqüências podem ser
observadas na erosão efetiva dos solos a partir da declividade do terreno.
Comparando-os com as correspondentes condições de uso, cobertura da terra e tipos
de solos, variando desde uma cobertura muito impermeável (limite inferior),
observada para os solos do GHS “D”, até uma cobertura muito permeável (limite
superior), como se observa para os solos do GHS “A”. No caso dos solos pertencentes
ao GHS “B” e “C”, observou-se que o comportamento do escoamento superficial é
muito irregular, pois são solos mal drenados e rasos, localizados nos Topos e Altas
Vertentes do relevo ondulado.
PALAVRAS-CHAVE: Modelagem, SIG, escoamento superficial.
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1- Introdução
A idéia de modelagem vem de um processo empírico, no qual os princípios de uma
ou mais teorias são aplicados para se reproduzir o comportamento de um fenômeno
numa escala de tempo estimada, através de um modelo sob uma ótica de uma
determinada realidade (Ross, 1994).
A integração de modelos hidrológicos com sistemas de informação geográfica (SIG)
tem sido discutida, analisada e utilizada por muitos pesquisadores, tais como Ross
(1994), Montoya (1999), Tucci et. al (2000), Paiva et. al (2001), Druck et. al. (2004),
entre outros, principalmente ligados as ciências exatas e ambientais, a exemplo da
engenharia, da hidrologia, da meteorologia e da geomorfologia, cuja tendência é um
reflexo da grande capacidade dos SIG de armazenar, manipular, analisar, recuperar e
visualizar informações geográficas.
O presente estudo teve como objetivo principal realizar uma simulação
computacional do escoamento superficial da água no município de Serra Talhada, a
partir dos dados de precipitação, drenagem, relevo e solos para identificar as áreas
mais sujeitas aos processos erosivos, transformando um Sistema de Informações
Geográficas em uma representação realista dos processos espaços-temporais para a
área. Através do processo de Modelagem Ambiental é possível avaliar os riscos de
processos erosivos na área estudada, a partir da indicação da declividade e dos solos
mais susceptíveis à erosão, por conta da sua capacidade de retenção da água (Bertoni
e Lombardi Neto, 1993).
Neste estudo, a modelagem do escoamento superficial foi realizada utilizando o
modelo hidrológico Curve Number (CN) (SCS, 1972) para estimar o escoamento
superficial da área, com base nos dados de precipitação efetiva e nos valores obtidos
para a vazão dentro da bacia do rio Pajeú no município de Serra Talhada.

2- Área de Estudo
A área de estudo está inserida na bacia de drenagem da microrregião do Rio Pajeú
na porção norte do Estado de Pernambuco, com uma área de 2.959 km2, localizada na
região conhecida como Serra Talhada que faz parte do chamado semi-árido
pernambucano (Figura 1). O município de Serra Talhada está inserido na unidade
geoambiental da depressão sertaneja, que representa a paisagem típica do semi-árido
nordestino, caracterizada por uma superfície de pediplanação bastante monótona,
onde o relevo predominante é suave-ondulado, cortado por vales estreitos, com
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vertentes dissecadas. A cobertura vegetal da área é composta basicamente por
caatinga hiperxerófila (em sua maior parte).

Figura 1 – Mapa de localização da área de estudo, no município de Serra Talhada-PE.

3 - Método
3.1. Base de Dados
Os dados de solos utilizados neste trabalho foram extraídos do mapa de solos do
ZAPE (Zoneamento Agroecológico do Estado de Pernambuco, 2001) na escala
1/100.000 e comparados com o mapa de solos dos levantamentos da EMBRAPA (2000)
para o município de Serra Talhada (Figuras 2), com a finalidade de estabelecer uma
classificação única para suas ocorrências e, depois, agrupá-los de acordo com suas
capacidades de infiltração (Figura 3)

Figura 2 – Mapa de solos do município de Serra Talhada – PE, na escala 1/100.000. RF –
Neossolo Flúvico; - RQ – Neossolo Quartzarênico; C – Cambissolo; T – Luvissolo; PA – Argissolo
Amarelo; PE – Argissolo Vermelho; S – Planossolo; PVA – Argissolos Vermelo-Amarelo; RL –
Neossolo Litólicos; RR – Neossolos Regolítico . Fonte: ZAPE (2001)
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Basicamente o município de Serra Talhada é composto por quatro tipos de solos
dominantes: Planossolos, Luvissolos, Argissolos, Neossolos Litólicos. Esses solos, com
exceção dos Argissolos, se apresentam rasos ou com pouca profundidade, sendo
encharcados rapidamente durante eventos pluviométricos intensos. Além disso, no
caso dos solos Argilosos, a infiltração da água é dificultada, se tornando extremamente
lenta. Essas duas características dos solos, pouca profundidade e textura argilosa
contribuem para o aumento do escoamento superficial das águas. Em função dessas
características particulares dos solos na área de estudo, foi necessário uma
classificação dos mesmos de acordo com o GHS (Grupo Hidrológico dos Solos)
proposto por Lombardi Neto et al (1991) (Tabela 1).
Tabela: 1 – Classificação dos Grupos Hidrológicos dos Solos e características e capacidade
de infiltração correspondentes.

GHS
A
B
C
D

Características
Solos arenosos e argilosos, profundos e bem
drenados.
Solos arenosos, com pouca argila e orgânico.
Solos mais argilosos que o GHS B, com baixa
permeabilidade
Solos com pouca argila, rasos, pouco
desenvolvidos e muito impermeáveis.

Capacidade de
> infiltração
3,4 mm h-1
2,5 e 3,4 mm h-1
1,4 e 2,5 mm h-1
< 1,4 mm h-1

Fonte: Elaborado com base nos grupos hidrológicos conforme Lombardi Neto et al. (1991).

Na figura 3, têm-se os Planossolos, que são solos mal drenados, de fertilidade
natural média e problemas de sais e foram localizados nos Topos e Altas Vertentes de
relevo plano e suave ondulado; os solos Luvissolos, que são solos rasos a pouco
profundos e de fertilidade natural alta, que foram localizados nos Topos e Altas
Vertentes do relevo ondulado; os Argissolos, que são acentuadamente drenados e de
fertilidade natural média, localizados nos relevos planos e nas baixadas dos vales; e os
solos Neossolos Litólicos rasos, pedregosos e de fertilidade natural média, localizados
nas Elevações Residuais.
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Figura 3 – Mapa da Classificação dos Grupos Hidrológicos dos Solos para o município de
Serra Talhada – PE, na escala 1/100.000. Fonte: Elaborado com base no ZAPE (2001).

Os dados de precipitações foram obtidos a partir das séries do LAMEPE (2008) e os
dados de vazões associadas a essas precipitações, foram obtidos dos dados das séries
históricas hidrográficas da ANA (2007) coletados nos postos pluviográficos e
fluviográficos localizados na bacia do rio Pajeú.
3.2 - O Modelo Hidrológico Curve Number (MHCN)
Na aplicação do MHCN, as características físicas da bacia hidrográfica, tais como o
grupo hidrológico do solo (GHS) (Tabela 1), uso, condição hidrológica do solo e
umidade, foram de fundamental importância, para combinar as características da área
de estudo e determinar a Curve Number mais dinâmica, um parâmetro que representa
e estima o escoamento superficial gerado por uma chuva.
A chuva efetiva foi determinada a partir da equação proposta pelo SCS, cujos
resultados obtidos permitem determinar a precipitação efetiva da área que irá
influenciar no escoamento superficial, considerando-se como único parâmetro, a
Curve Number (CN) (SCS, 1972). A equação abaixo foi utilizada para medir o
escoamento superficial (S) definida pelo modelo CN:
equação 1
Onde: Q = o escoamento superficial (em mm); P = a precipitação; S = o potencial de
infiltração máximo após o início do escoamento superficial. O parâmetro S está
relacionado ao solo e a condição de cobertura da bacia de drenagem, através do
parâmetro CN, conforme a equação a seguir:
equação 2
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O parâmetro CN depende de três fatores: umidade do solo, tipo de solo e ocupação
de solo. Diante dos dados de precipitação e de solos da área de estudo, foi possível
associar a classificação hidrológica dos solos (Tabela 1) com os valores de CN (Tabela
2), comparando-os com as correspondentes condições de uso e cobertura da terra,
variando desde uma cobertura muito impermeável (limite inferior da CN), observada
para os solos Neossolos Litólicos, até uma cobertura permeável (limite superior da CN),
que é o caso observado para os solos Argissolos. No caso dos solos Luvissolos e
Planossolos, foi constatado que o comportamento do escoamento superficial é muito
irregular, pois são solos mal drenados e rasos (Figura 3).
Para a determinação da lâmina d’água gerada para uma precipitação efetiva na
área, foi utilizado o Método da Curva Number (SCS, 1972). Para a aplicação desse
método se faz necessário, inicialmente conhecimento do GHS dos Solos (Tabela 1), a
determinação do valor correspondente às condições de uso, cobertura da terra e tipos
de solos da bacia hidrográfica (Tabela 2) e ao escoamento superficial para a
determinação da Curva Number. A definição do GHS foi feita a partir do conhecimento
dos tipos de solos correspondentes a área de estudo no trecho que compreende a
bacia do rio Pajeú, associado às suas características e à capacidade de infiltração
(Figura 3). Com essa informação, considerando o tipo de cobertura vegetal do local, o
tratamento, a condição hidrológica e o GHS, foram obtidos os valores da Curve
Number para três condições específicas, denominadas: CN-I, CN-II e CN-III. A condição
CN-I representa os valores médios correspondentes ao escoamento superficial para
uma precipitação efetiva na condição CN-II, que representa uma estimativa de valor
percentual de 10 % a 100% para a precipitação efetiva ou para a cobertura vegetal. Na
condição CN-III, os valores máximos do escoamento superficial estão diretamente
relacionados com o percentual da cobertura vegetal para os fluxos anuais da
precipitação na condição CN-II (Tabela 3).
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Tabela 2 – Valores médios do parâmetro Curver Number (CN) para bacias hidrográficas
rurais (Tucci, 2000).

Tabela 3 – Condições da chuva e Curve Number para uma perda inicial (Ia) de 0,2S
(SCS, 1972) a partir da cobertura do solo.

Fonte: SCS (1972)

A partir dos dados gerados com os valores da Tabela 1 e considerando os tipos de
cobertura dos solos correspondente a área com base na Tabela 2, verificou-se que a
média da CN correspondeu a 77. Esse valor representa um escoamento superficial de
83,25% da precipitação efetiva na área, que se justifica pela cobertura vegetal e o GHS
dos solos da área estudada. Então, a partir dos valores da Tabela 3, foi feita a
interpolação dos valores e foi determinado o valor da CN na condição I igual a 0,772.
Utilizando esses dados e sabendo que a precipitação média histórica anual na região é
de 639 mm (LAMEPE, 2008), foi determinado o potencial de infiltração máximo (S).
Com esses dados foi determinada a lâmina d’água escoada nos limites mínimos e
máximos das CN-I e CN-III para uma chuva efetiva nas condições da CN-II, através da
Equação do Escoamento Superficial, logo:
CNs(área) = CN-II.CN-I = 77 x 0,772 = 59,44
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Uma vez feita à identificação da dinâmica dos fluxos do escoamento superficial
mínimo e máximo a partir da CN nas condições da CN-I e CN-III, para cada categoria de
cobertura do solo, foi necessário proceder com a transformação da chuva em vazão.
Para isso, foi utilizado o Método do Hidrograma Unitário (HU) da GPRH (2000). Ao usar
o Método do HU determinou-se um hidrograma sintético (Figura 4), que representa as
estimativas da vazão na área para um período de chuva efetiva média de 1 hora.

Figura 4 – Hidrograma para uma precipitação efetiva no município de Serra Talhada.

Para definir o HU do GPRH, foi necessário determinar algumas características físicas
da bacia, relacionadas com o intervalo de tempo da precipitação efetiva, o tempo de
concentração e a declividade da área da bacia hidrográfica.
Para simplificar todos os resultados obtidos, foi gerado um fluxograma
representando todas as etapas trabalhadas na modelagem dinâmica do escoamento
superficial, para determinar sua influência na suscetibilidade à erosão dos solos na
área estudada (Figura 5). Na primeira parte do estudo buscou-se conhecer os dados de
precipitação do ano de 2008, para então estimar o escoamento superficial d’água
sobre diferentes tipos de solos, levando-se em consideração as características físicas
da bacia hidrográfica (solos, declividade, uso e cobertura da terra). Em seguida,
sabendo-se que parte da precipitação sofre a evaporação e a evapotranspiração,
buscou-se conhecer as características físicas dos solos para então determinar os seus
respectivos GHS (Tabela 1). Com as características físicas da bacia hidrográfica e os
parâmetros superficiais considerados para cada tipo de cobertura da terra na área
(Tabela 2), estimou-se o escoamento superficial e a vazão gerada a partir da
8
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precipitação efetiva anual (Equações 1 e 2, Figura 4). Os resultados obtidos foram
transformados em dados e utilizados na geração dos mapas de declividade e drenagem
(Figura 6) com o emprego do software ArcGIS, para então finalizar o processo da
modelagem dinâmica do escoamento superficial com a identificação das áreas dos
solos susceptíveis à diferentes tipos de erosão (Figura 7).

Figura 5 – Fluxograma do modelo da dinâmica do escoamento superficial dos solos de
Serra Talhada, município do semi-árido de Pernambuco.

Para se chegar aos resultados do modelo, foram aplicados o método do MHCN (SCS,
1972) e o método do HU (GPRH, 2000) para fins de comparações com as características
físicas da bacia hidrográfica do rio Pajeú (área, declividade, tipos de solos, cobertura da
terra) identificadas no trecho que compreende o município de Serra Talhada (Figura 3
e 6).
Ajustado a aplicação das metodologias e seus resultados com as respectivas etapas
do projeto foi feita à delimitação das áreas propensas ao escoamento superficial com
base nas informações topográficas plani-altimétricas do Modelo Digital do Terreno
(MDT). A partir do MDT foram retiradas as curvas de nível da área de estudo utilizando
recursos específicos do software ArcView. Como resultado foi gerada a carta de curvas
de nível, que serviu como base para a representação da declividade da área estudada
(Figura 6). Esta mesma carta foi utilizada para definir as direções de fluxo da drenagem
na área, permitindo determinar também, os locais onde o escoamento é mais
dinâmico.
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Figura 6 - Mapa indicando o potencial da drenagem em solos de Serra Talhada,
município do semi-árido de Pernambuco.

Durante este processo foi possível identificar a ocorrência de diferentes tipos de
solos em uma mesma sub-bacia, o que permitiu uma determinação ponderada do
valor da CN para identificar os seus domínios, que de acordo com o processamento
dos dados no computador, foi gerado o mapa das áreas propensas a maior
escoamento superficial (Figura 7). A imagem gerada representa as maiores altitudes da
área e, é nestes locais onde o escoamento superficial é mais atuante influenciando a
susceptibilidade à erosão dos solos. Cabe ainda observar que nas áreas mais
rebaixadas, o escoamento é lento e os solos são mais desenvolvidos e mais profundos.

Figura 7 - Mapa indicando as áreas propensas ao escoamento superficial em solos do
município de Serra Talhada, localizado no semi-árido de Pernambuco.

10

VI Seminário Latino Americano de Geografia Física
II Seminário Ibero Americano de Geografia Física
Universidade de Coimbra, Maio de 2010

4 - Considerações Finais
O método da CN tem sido muito utilizado para o dimensionamento das correlações
entre a drenagem, o escoamento superficial e os tipos de solos. Com esses objetos de
referência é possível fazer uma análise das áreas com solos susceptíveis à erosão.
Nesse sentido, o escoamento superficial das águas da precipitação efetiva anual no
município de Serra Talhada-PE tem contribuído para a erosão, principalmente em
função dos grupos de solos predominantes, que em sua maioria são rasos ou com
pouca profundidade e textura argilosa. Essas características contribuem para o
aumento do escoamento superficial das águas, com arraste da fração granulométrica
mais fina do solo, trazendo prejuízo para sua fertilidade.
A partir dos valores obtidos para a CN com os dados das precipitações do ano de
2008 e de solos nas condições CN-I e CN-III, foi possível identificar as áreas de maior
fluxo e recarga d’água, bem como as mais susceptíveis à erosão, como resultado da
influência do escoamento superficial para uma precipitação efetiva. Essas áreas
apresentam um baixo potencial de infiltração e permanência da umidade do solo.
Porém, estão mais susceptíveis ao transporte de sedimentos e, por extensão, para o
empobrecimento e perda dos nutrientes do solo.
Quanto aos resultados obtidos na simulação do escoamento superficial, pode dizer
que sua contribuição está na identificação das áreas mais susceptíveis ao escoamento
dinâmico, cujas conseqüências podem ser observadas na erosão efetiva dos solos a
partir da declividade do terreno, aqui identificados, por extensão, como lento, baixo,
médio, moderado, difuso e alto.
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