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RESUMO 

Um dos principais desafios da sociedade urbana é tentar frear os impactos ambientais 

causados pela mudança do uso e ocupação do solo nas áreas urbanas. Tal mudança afeta 

diretamente as bacias hidrográficas, provocando alterações hidrológicas. Uma das 

principais alterações corresponde ao aumento do escoamento superficial, causado pelas 

impermeabilizações que sobrecarregam os sistemas de drenagem urbana. Com o advento 

Programa de Reestruturação e Expansão das Universidades (REUNI) a Universidade 

Federal de Juiz de Fora (UFJF) passou a agregar novos cursos superiores em várias as áreas 

do conhecimento. Em face disso, passou-se a demandar novos espaços para atender a essa 

expansão, diminuindo assim as áreas verdes que desempenham um papel fundamental na 

infiltração de volumes das águas. Desta forma, este trabalho tem por objetivo analisar as 

modificações do uso e ocupação do solo na bacia hidrográfica urbana da Universidade 

Federal de Juiz de Fora (UFJF), antes e após a expansão da Universidade pelo REUNI; 

comparar as mudanças de cobertura do solo ocorridas no ano de 2005 e no ano de 2015; 

apresentar um diagnóstico da situação atual do uso e ocupação do solo e os impactos sobre 

o escoamento superficial em virtude da expansão da Universidade e simular um cenário 

fictício de uso e ocupação do solo priorizando adequada pavimentação e reflorestamento 

de algumas áreas da UFJF. Para tanto, neste trabalho duas imagens foram utilizadas, uma 

datada de 2005 e uma de 2015 para delimitar e caracterizar a ocupação do solo da bacia. O 

método SCS Curve Number foi empregado para construção de hidrogramas unitários 

sintéticos que tem por finalidade representar o comportamento das vazões de chuva 

escoada. Os resultados apontam para um aumento de 92% de escoamento superficial na 

bacia. O cenário hipotético analisado configurou em uma diminuição de 50% de 

escoamento superficial se comparado ao cenário de 2015, enfatizando a necessidade de um 

planejamento do uso e ocupação do solo. Além disso, verifica-se a importância dos planos 

diretores como norteadores da construção dos espaços urbanos, dentre eles, os campi de 

instuições públicas de ensino. 

 

Palavras chave: Bacias hidrográficas urbanas, mudanças no uso do solo, hidrogramas 

unitários.  



 

 

ABSTRACT 

One of the main challenges of urban society is to eliminate the environmental impacts 

caused by changing the use and occupation’s land in urban areas. This change affects the 

watershed directly, causing hydrological changes. One major change corresponds to the 

increased runoff caused by waterproofing that overwhelm the urban drainage systems. Due 

to the event of the Restructuring and Expansion of Universities (REUNI) the Federal 

University of Juiz de Fora (UFJF), it has created new higher education courses in all areas 

of knowledge. Futhermore, it was necessary to create new spaces to supply this expansion, 

consequently, reducing the green areas which develop a key role in volumes of water 

infiltration. Thus, this work aims the analyzis of the changes in use and occupation’s land 

in the urban watershed of the Federal University of Juiz de Fora (UFJF) – JF Campus before 

and after the expansion of the University by REUNI. Compare the land cover changes in 

2005 and 2015. Present a diagnosis of the current situation refered to the use and 

occupation’s land and the impacts on runoff due to the expansion of the University and 

simulate a fictional scenario of  the use and occupation’s land prioritizing adequate paving 

and reforestation of some areas of UFJF - JF campus. Therefore, two images were used in 

this paper, one dated 2005 and another dated 2015, to define and characterize the 

occupation’s land in the watershed. The SCS Curve Number method was used for 

construction of synthetic unit hydrograph which aims to show the behavior of drained rain 

flows. The results show an increase of 92% runoff in the whatershed. The hypothetical 

scenario analyzed configured in a 50% decrease runoff compared to the 2015 scenario, 

emphasizing the need for planning the use and occupation’s land. In addition, there is the 

importance of master plans as guiding the construction of urban spaces, including the 

campus of public teaching institutions. 

 

 

 

Keywords: Urban Watersheds, changes in land use, unit hydrograph.  
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1. INTRODUÇÃO 

De acordo com o Departamento de Assuntos Econônomicos e Sociais (DESA) das Nações 

Unidas, estima-se que 54% da população mundial reside em áreas urbanas. Este número 

era de 30% em 1950 e para 2050 a previsão é que 66% da população viverá em aglomerados 

urbanos (ONU, 2014). 

As regiões mais urbanizadas do planeta incluem a América do Norte com 82%, a Europa 

com 73% e a América Latina e Caribe que detem 80% de sua população em áreas urbanas 

(ONU, 2014). 

Há cinco décadas, o Brasil deixou de ser agrário e se transformou em país urbano 

(DOURADO, 1997). O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) afirma que 

mais de 80% da população brasileira vive nas cidades (IBGE, 2010). Não obstante, este 

processo de urbanização deixou problemas e sequelas para o presente e para o futuro das 

nossas cidades. Atualmente, um dos principais desafios é tentar interromper o processo de 

degradação ambiental nos centros urbanos (DOURADO, 1997).  

Em uma bacia hidrográfica, os fenômenos físicos em que a água esteja presente fazem parte 

de uma cadeia ecológica de vida, onde grande parte da água tem como seu destino final o 

rio. Neste contexto, qualquer ação que altere expressivamente o território de uma bacia 

hidrográfica, pode comprometer seu equilíbrio natural (RIBEIRO, 2007). 

As bacias hidrográficas são fontes constantes de degradação ambiental no meio urbano. A 

qualidade e a quantidade das águas sofrerão grandes alterações, sendo um dos fatores 

preponderantes o uso e ocupação do solo sem planejamento. 

A retirada da cobertura vegetal e o crescimento urbano tem acarretado em mudanças nos 

padrões de uso e ocupação das bacias hidrográficas, afetando o ciclo hidrológico das 

mesmas (TUCCI, 2007; HELLER & PÁDUA, 2006; SETTI et al, 2001). 

Uma das fases mais afetadas do ciclo hidrológico é o escoamento superficial. O processo 

de impermeabilização do solo compromete a infiltração das águas das chuvas, aumentando 

o escoamento superficial. (MENEZES, 2010 & TUCCI, 1997). 
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Desta forma, a qualidade da água fica comprometida pelo carreamento de poluentes para 

os córregos e rios (MAEDA, 2008 & TUCCI, 1997). Complementarmente, os sistemas de 

drenagem urbano são sobrecarregados em virtude do aumento das vazões máximas nos 

condutos e canais, ocasionados pelo aumento do escoamento superficial em função das 

impermeabilizações (TUCCI, 1997). 

Os métodos hidrológicos de análise de escoamento superficial são precursores no auxílio 

da avaliação das consequências sobre a drenagem urbana em virtude do uso e ocupação do 

solo sem planejamento. Com a ajuda de softwares e imagens de satélite, estes métodos 

tornam possíveis examinar cenários e simular eventos hidrológicos (DECINA, 2012). 

Neste sentido, este trabalho propõe o emprego de um método de transformação chuva-

vazão denominado SCS Curve Number, a fim de analisar as consequências do uso e 

ocupação do solo sobre a drenagem da bacia hidrográfica urbana da Universidade Federal 

de Juiz de Fora do Campus JF. Através da simulação de dois cenários de uso e ocupação 

do solo, procurou-se averiguar o aumento do escoamento superficial sobre a bacia em 

virtude da expansão da infraestrutura da Universidade. Ao analisar um cenário fictício, 

procurou-se verificar quais seriam as consequências, caso medidas menos impactantes 

fossem adotadas no processo de expansão da Universidade. 
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2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo Geral 

Analisar as modificações do uso e ocupação do solo na bacia hidrográfica urbana da 

Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) – Campus JF, após a expansão da 

Universidade pelo (REUNI) e as possíveis conseqüências dessas modificações para o 

escoamento superficial. 

2.2 Objetivos Específicos 

 Analisar as alterações da cobertura do solo no intervalo do ano de 2005 até 2015 através 

de imagens de satélite; 

 Determinar por meio do método SCS os hidrogramas unitários para o ano de 2005 e 

2015 e comparar as vazões geradas; 

 Simular um cenário fictício do uso e ocupação do solo. 
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3. REVISÃO DA LITERATURA 

3.1 Bacias Hidrográficas 

A bacia hidrográfica é uma área que recebe água de chuva e consiste de um emaranhado 

de superfícies vertentes e de uma rede de drenagem que formam os cursos d’água que fluem 

até o exutório. Trata-se de um sistema físico onde a entrada é um volume de água 

precipitado e a saída é um volume de água escoado, a se ponderar as perdas pela infiltração 

e a evapotranspiração (TUCCI, 2002).  

Barrella (2001) apud Teodoro et al (2007) também afirma que o conceito de bacia 

hidrográfica baseia - se em um conjunto de terras que são drenadas por um rio e seus 

afluentes, a partir das regiões mais altas do relevo, em que as águas das chuvas escoam 

superficialmente formando rios, riachos ou infiltram no solo para formar as nascentes e os 

lençóis freáticos. Os rios e riachos são formados pelas águas superficiais que escoam para 

as partes mais baixas dos terrenos. Os riachos brotam das áreas mais íngremes, que 

correspondem a serras e montanhas, assim, ao descer para os vales juntam-se a outros 

riachos, aumentando o volume e formando pequenos rios, estes recebem água ao longo do 

caminho de outros tributários, formando rios maiores até a foz no oceano.  

Já as sub-bacias correspondem aos tributários do curso d’água principal, são áreas de 

drenagem dos afluentes que vão ao sentido do rio principal da bacia (TEODORO et al, 

2007). Para Faustino (1996), as sub-bacias podem possuir áreas maiores que 100km² e 

menores que 700km². Santana (2003) afirma que as sub-bacias são desmembramentos das 

bacias, e podem estar em número qualquer dependendo do seu ponto de saída ou canal 

coletor. As bacias hidrográficas são interligadas por uma ordem hierárquica, sendo uma 

superior a outra.  

Nas subdivisões de bacias hidrográficas, têm-se também as microbacias, alvo de estudo 

deste trabalho. Para Faustino (1996) uma microbacia possui área inferior a 100 km², sua 

área de drenagem vai de encontro ao curso principal da sub-bacia, onde várias microbacias 

formam uma sub-bacia. Já para Cecílio & Reis (2006) uma microbacia tem área variando 

de 0,1 km² a 200 km². 
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A Hidrologia, além de classificar as bacias hidrográficas em grandes e pequenas, avalia 

também as características dos efeitos da geração do deflúvio. As microbacias têm uma 

diferenciação das sub e grandes bacias no que se refere à sensibilização tanto das chuvas 

intensas (curta duração) quanto ao uso do solo (cobertura vegetal). São detectadas com 

mais sensibilidade nas microbacias às alterações de qualidade e quantidade da água do 

deflúvio, em virtude das chuvas de grande intensidade e do uso do solo (LIMA & 

ZAKIAM, 2000). 

A Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH), Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997, 

em seu art. 1º inciso V define:  

“A bacia hidrográfica é a unidade territorial para 

implementação da PNRH e atuação do Sistema 

Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos.” 

Logo, evidencia-se a importância das bacias hidrográficas na totalidade do planejamento 

urbano de nossas cidades. É imprescindível a integração das atividades econômicas, 

industriais e sociais com a gestão dos recursos hídricos, no contexto das bacias 

hidrográficas, visando seu aproveitamento de forma sustentável. 

3.1.1Morfometria de bacias 

Nas análises hidrológicas de uma bacia hidrográfica a caracterização morfométrica 

contribui para ilustrar as várias questões relacionadas à dinâmica da região e local onde a 

bacia esta incluída (TEODORO et al, 2007). 

As características geomorfológicas (forma do relevo, área, geologia, rede de drenagem, 

solo, etc.) e o tipo de cobertura vegetal interferem no comportamento hidrológico de uma 

bacia hidrográfica (LIMA, 1976). 

Nos processos do ciclo hidrológico, as características físicas e bióticas de uma bacia 

desempenham papel importante na geração da infiltração, quantidade de água produzida 

como deflúvio, evapotranspiração, escoamentos superficiais e sub-superficiais. Além das 

influências das ações antrópicas que interferem no meio natural, podendo provocar 
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mudanças no ciclo hidrológico (TONELLO, 2005). Neste contexto, o padrão de drenagem 

e do relevo representam características morfométricas que designam estreita relação com 

a litologia, estrutura geológica e a formação superficial dos elementos que compõem a 

superfície da terra (PISSARA et al, 2004). 

Dentro do contexto da morfometria de bacias, a fim de desenvolver este trabalho e 

compreender o comportamento hidrológico da bacia hidrográfica urbana da Universidade 

Federal de Juiz de Fora – UFJF – Campus JF, faz-se importante analisar as características 

geomorfológicas da bacia: área, rede de drenagem,  relevo, clima, geologia e pedologia.  

Tonello (2005) divide as características morfométricas em: geométricas, de relevo e de 

rede de drenagem. A seguir, o Quadro 1 reúne as características morfométricas de uma 

bacia hidrográfica: 

Quadro 1: Características morfométricas de uma bacia hidrográfica 
 

 

 

Fonte:Tonello (2005). 

Características geométricas 

Área total (A) 

Perímetro total (P) 

Coeficiente de compacidade (Kc) 

Fator de forma (F) 

Índice de circularidade (IC) 

Padrão de drenagem 

Características de relevo 

Orientação 

Declividade mínima 

Declividade média 

Declividade máxima 

Altitude mínima 

Altitude média 

Altitude máxima 

Declividade média do curso d'água 

Características da rede de 

drenagem 

Comprimento do curso d´água principal 

Comprimento total dos cursos d'água 

Densidade de drenagem (Dd) 

Ordem dos cursos d'água 
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3.1.2 Bacias Urbanas 

Sabe-se que o desenvolvimento urbano se intensificou ao longo do século XX no Brasil, 

aumentando o contingente populacional em espaços reduzidos. A maior parte da população 

habita as regiões metropolitanas e as cidades que se transformaram em pólos regionais 

(TUCCI, 2008). 

Para Tucci (2008) e Menezes (2010) a disputa pelos recursos naturais (solo e água) dentro 

dos ambientes urbanos, agravou a perda da biodiversidade natural e alterou o meio físico 

das bacias hidrográficas. 

A European Environment Agency (EEA) constatou que, o desenvolvimento urbano muda 

a morfologia e a hidrologia dos corpos d’água, impactando a direção do fluxo da água, 

desta forma alterando o ambiente físico de uma bacia hidrográfica. A mudança do uso da 

terra através do crescimento das áreas urbanas e consequentemente da expansão da 

impermeabilização do solo por asfalto ou concreto faz com que a água busque novos 

caminhos para seu escoamento (EEA, 2012). 

Neste contexto, tem-se dentro das cidades as bacias urbanas interligadas ao processo de 

urbanização. USDA (1986) afirma que as bacias urbanas são superfícies cobertas por 

impermeabilizações ou que terá uma considerável área encoberta por impermeabilizações, 

sendo elas: estradas, calçadas, estacionamentos e edifícios. E ainda complementa ao dizer 

que os caminhos naturais da bacia são substituídos por calhas pavimentadas, galerias de 

águas pluviais ou outras técnicas de drenagem urbana. 

No Brasil, Tucci (2008) enfatiza que as bacias urbanas englobam as águas de 

abastecimento, esgoto sanitário, redes de drenagem e as inundações ribeirinhas. Tucci 

(2008) ainda diz que a falta de infraestrutura  relacionadas as águas no ambiente urbano 

tem desencadeado uma série de problemas na gestão de recursos hídricos das bacias 

urbanas, a saber:  

 Falta de tratamento de esgotos; 

 Ocupação de leito de rios; 
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 Impermeabilizações e canalizações de rios e córregos; 

 Redes de esgotamento sanitário em conjunto com redes de drenagem; 

 Deterioração da qualidade das águas. 

3.2 Escoamento superficial no uso e ocupação do solo nas bacias hidrográficas 

urbanas 

As modificações causadas pelo uso e ocupação do solo em uma bacia hidrográfica, através 

da retirada de cobertura vegetal e adensamento urbano, podem provocar uma série de 

implicações no ciclo hidrológico da bacia (TUCCI, 2007; HELLER & PÁDUA, 2006; 

SETTI et al, 2001). A saber, Tucci (2005) cita como modificações causadas pelo uso e a 

ocupação antrópica: 

 Redução da infiltração da água no solo; 

 Aumento do escoamento superficial; 

 Aumento do pico de vazão, devido ao rápido transporte da água das chuvas até o 

exutório da bacia; 

 Antecipação da ocorrência do pico de vazão; 

 Redução do nível do lençol freático, devido à redução da infiltração.  

O escoamento superficial pode ser considerado uma das fases do ciclo hidrológico mais 

afetadas pelas modificações em uma bacia hidrográfica. A cobertura vegetal facilita a 

infiltração da água no solo. Estando o solo desprotegido de vegetação, a taxa de infiltração 

diminui e, consequentemente, aumenta o escoamento superficial (MENEZES, 2010). Na 

Figura 1 está ilustrada uma estimativa das alterações do balanço hídrico provocadas pela 

urbanização: 
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Figura 1: Balanço hídrico em uma bacia hidrográfica antes e depois do processo de urbanização 

Fonte:Decina (2012). 

Para Tucci (2007) o escoamento superficial é definido dentro do ciclo hidrológico como o 

deslocamento das águas na superfície terrestre. Bertoni (2007) afirma que no Brasil, a 

chuva é considerada a principal agente promotora do escoamento superficial. Para tanto, o 

escoamento superficial ocorre quando as taxas de precipitação superam a de infiltração, 

provocando o escoamento das águas pluviais.  

A intensidade do escoamento superficial pode provocar a degradação do solo, arraste de 

sedimentos para rios, lagos e córregos, alagamentos, destruição de estruturas urbanas e 

habitats aquáticos, além da redução da capacidade de armazenamento de reservatórios 

(MENEZES, 2010). 

Em face da importância do escoamento superficial no ciclo hidrológico de uma bacia, e as 

várias formas de uso e ocupação do solo, torna-se importante um estudo dinâmico do 

escoamento superficial para auxiliar no planejamento e na gestão das bacias urbanas.  
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3.3 Hidrogramas Unitários 

Ao longo de vários anos especialistas e pesquisadores trataram problemas relacionados a 

cheias e particularmente da relação chuva-vazão, em virtude de sua complexidade e 

importância para a sociedade (MAIA et al., 2006). 

O escoamento superficial e a contribuição do lençol subterrâneo correspondem a dois tipos 

distintos de afluxo que se superpõe, formando o fluviograma de uma onda de cheia. Tais 

componentes possuem características diversas: enquanto as águas superficiais, em virtude 

de maior velocidade de escoamento, predominam na formação das cheias, a contribuição 

subterrânea quase nada se altera, quando muito lentamente devido a grandes precipitações. 

Este comportamento diferente dos dois afluxos, torna conveniente um estudo 

separadamente do fluviograma do escoamento superficial, face aos seus atributos próprios 

que melhor define um fenômeno de cheia (PINTO, 1976). 

Segundo Gribbin (2012) vários métodos foram desenvolvidos para calcular hidrogramas 

para uma determinada bacia de drenagem, porém eles se enquadram em duas categorias: 

 Hidrograma de medição direta 

Este tipo de hidrograma é utilizado para grandes bacias hidrográficas, onde são empregados 

registros de hidrogramas reais para grandes precipitações durante um número de anos, 

através de uma ou mais estações de medições. Juntamente com informações 

correspondentes de chuvas, esses dados são analisados estatisticamente a fim de 

desenvolver um hidrograma aplicável a qualquer chuva prevista. 

 Hidrograma sintético 

Este hidrograma é usado para pequenas bacias de drenagem, como exemplo a bacia 

hidrográfica urbana da UFJF - campus JF, estudo de caso desse trabalho. Este tipo de 

hidrograma é empregado quando há inexistência de informações sobre medições de 

escoamentos. Logo, deve-se projetar um método que preveja razoavelmente o hidrograma 

resultante de um evento de chuva sem a experiência de um escoamento real. 
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O hidrograma sintético é elaborado com o uso de um conceito que se chama Hidrograma 

Unitário (GRIBBIN, 2012). Em 1932, Sherman instituiu uma classe de modelos empíricos 

globais, tais como o hidrograma unitário que sofreu algumas adaptações e atualizações ao 

longo dos anos, o qual é aplicado até hoje em projetos de obras hidráulicas e sistemas de 

previsão de alertas de cheias (MAIA et al, 2006). 

Para Tucci (2012) o hidrograma unitário é definido como um gráfico que relaciona a vazão 

no tempo. A interação de todos os componentes do ciclo hidrológico entre a ocorrência de 

precipitação e a vazão na bacia, resulta na distribuição da vazão no tempo.  

Pinto (1976) afirma que, em virtude das diferentes situações de precipitações, faz-se 

imprescindível a necessidade de estudos do ciclo hidrológico, sendo assim, o hidrograma 

unitário é convenientemente atribuído como um hidrograma resultante de um escoamento 

superficial de volume unitário. Partindo deste pressuposto, pode-se constatar que o 

hidrograma unitário é uma constante da bacia hidrográfica, refletindo suas características 

de escoamento da seção considerada. 

O método do hidrograma unitário evidencia para uma dada bacia hidrográfica, que a vazão 

é resultante de (MAIA et al, 2006): 

 Uma produção fortemente não linear, que transforma a precipitação medida, média 

aritmética ou ponderada (P), em precipitação efetiva (Pe). Esta transformação produz 

um escoamento superficial que depende do uso do solo e de suas condições de umidade 

antes de um evento de chuva; 

 Uma função de transferência linear, que corresponde ao próprio hidrograma, que ao 

longo do tempo propaga a precipitação efetiva (Pe), obtendo assim a vazão superficial; 

Assim, Maia et al (2006) atribuem que na prática o hidrograma unitário é a vazão 

superficial (vazão total menos a vazão de base) resultante de uma precipitação efetiva 

unitária (igual a 1 mm). 

A Figura 2 ilustra o comportamento de um hidrograma unitário de uma bacia, ao longo de 

uma sequência de precipitações. Nota-se, que após o início de uma chuva, o nível começa 
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a elevar-se ao longo de um intervalo de tempo. O tempo de retardo deve-se a resposta as 

perdas iniciais por infiltração, e também pelo próprio retardo de resposta da bacia pelo 

tempo de deslocamento da água na mesma. Observa-se que uma elevação da vazão até o 

pico que designa um gradiente maior do que na parte posterior do gráfico. O escoamento 

superficial é o processo predominante neste período, que elucida o comportamento 

aleatório da precipitação. Logo após atingir seu máximo devido à distribuição de 

precipitação, o hidrograma começa a seguir uma recessão, onde pode ser observado um 

ponto de inflexão, que corresponde ao fim do escoamento superficial e a predominância do 

escoamento subterrâneo (TUCCI, 2012). 

 

Figura 2:Hidrograma Unitário 

Fonte: Tucci (2012) 

Vários fatores contribuem para caracterizar a forma dos hidrogramas unitários, tais como 

(TUCCI, 2012): 

 Relevo: caracteriza a capacidade de armazenamento, forma, declividade e densidade de 

drenagem da bacia; 

 Cobertura da bacia: a cobertura da bacia contribui para o aumento ou diminuição do 

escoamento superficial. Por exemplo, nas bacias urbanas onde a cobertura vegetal cede 
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lugar às impermeabilizações, acrescida de uma rede de drenagem eficiente, torna mais 

acentuado o pico do escoamento superficial. Assim, este acréscimo de vazão pode 

implicar no aumento dos custos, pela necessidade de diâmetros maiores dos condutos 

pluviais; 

 Modificações artificiais no rio: as alterações em um rio influenciam nas vazões. Um 

reservatório para a regularização das vazões tende a reduzir o pico, porém uma 

canalização de um rio pode aumentar o pico das vazões.  

 Distribuição, duração e intensidade da precipitação: a distribuição e sua duração são 

fatores fundamentais no comportamento do hidrograma; 

 Solo: as condições de umidade do solo determinam o aumento ou redução das vazões 

do hidrograma. Em face da quantidade de cobertura vegetal, da altura do nível dos 

aquíferos e do estado de umidade.  

3.3.1 Modelagem Hidrológica 

Os modelos hidrológicos constituem importantes ferramentas que procuram representar o 

ciclo hidrológico na parte terrestre. Em uma determinada seção de um rio, pode-se 

transformar a precipitação sobre uma bacia hidrográfica em vazão. 

Idealmente, estudos hidrológicos para determinar os picos de escoamento superficial 

devem ser baseados em registros históricos de vazão. No entanto, raramente se consegue 

tais registros para bacias pequenas. Logo, os modelos hidrológicos que levam em 

consideração outros parâmetros podem ir de encontro a caracterização de uma bacia 

hidrográfica e suas modificações ao longo de sua ocupação (USDA, 1986). 

Segundo Tucci (1998), a modelação hidrológica corresponde à representação do 

comportamento da bacia hidrográfica frente aos fenômenos naturais complexos, tais como: 

a precipitação, a evaporação, a infiltração e o escoamento superficial. Além de prever 

condições diferentes das observadas, o funcionamento de um modelo hidrológico é baseado 

na simulação das características físicas de um sistema, utilizando funções matemáticas 

empíricas e conceituais que auxiliam na modelagem.   
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Em virtude da vasta abundância de modelos hidrológicos existentes atualmente, é 

importante determinar o modelo adequado a ser utilizado, em vista da quantidade e 

qualidade de dados hidrológicos disponíveis, heterogeneidade física da bacia hidrográfica, 

diversidade dos processos envolvidos e as simplificações na representação dos fenômenos 

(TUCCI, 1998).   

A avaliação de impactos ambientais sobre uma bacia hidrográfica urbana produzida por 

diferentes tipos de uso e ocupação do solo consiste em uma das aplicações mais relevantes 

dos modelos hidrológicos, os quais são ferramentas estratégicas para o planejamento 

ambiental da bacia urbana. 

3.3.1.1 O modelo SCS Curve Number 

O método Soil Conservation Service (SCS) Curve Number - atual National Resources 

Conservation Service (NRCS) - é um dos modelos hidrológicos mais utilizados em 

pesquisas e projetos.  

Baseia-se em um procedimento que calcula hidrogramas unitários sintéticos a partir de 

fatores empíricos desenvolvidos pelo Serviço de Conservação do Solo (SCS) dos Estados 

Unidos (GRIBBIN, 2012).  

Desenvolvido pelo Departamento de Agricultura dos Estudos Unidos (USDA – United 

States Department of Agriculture) em 1975, o método consiste na determinação da 

precipitação efetiva, ou seja, precipitação que gera o escoamento superficial e na 

transformação de chuva em vazão (DECINA, 2012). 

O método foi publicado como um manual de projetos intitulado Urban Hydrology for Small 

Watersheds, Technical Release 55 (TR-55). Em 1986 passou por várias revisões, consiste 

em tabelas e gráficos que permitem ao usuário calcular o escoamento superficial e os 

hidrogramas de uma bacia hidrográfica (GRIBBIN, 2012). 

O método SCS Curve Number utiliza as seguintes formulações para a determinação da 

precipitação efetiva (USDA, 1986): 
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Onde: 

Pe: precipitação efetiva (mm) 

P: precipitação total (mm) 

Ia: perdas iniciais por retenção da chuva na bacia (mm) 

S: potencial de retenção do solo, após início do escoamento superficial (mm) 

CN: parâmetro Curve Number 

As perdas iniciais por retenção (Ia) correspondem às perdas antes do escoamento 

superficial, as quais incluem a água retida nas depressões superficiais, água interceptada 

pela vegetação, evaporação e infiltração. Este parâmetro é muito variável, sendo que 

correlaciona com parâmetros do solo e da vegetação. Essas conclusões são frutos de 

estudos em várias pequenas bacias hidrográficas agrícolas nos Estados Unidos de onde 

obteve-se a equação (4) por meio da substituição, da equação (2) em (1). A equação (4) 

representa a precipitação efetiva (Pe) somente em função da precipitação total (P) e do 

potencial de retenção do solo (S), após início do escoamento superficial (S) (USDA, 1986). 
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O objetivo do método SCS Curve Number é determinar a precipitação efetiva (Pe) de um 

evento hidrológico (precipitação), em função das características do solo que influenciam 

na infiltração da água de chuva. Este método admite que as perdas iniciais por retenção da 

bacia correspondem a 20% do valor total do armazenamento potencial do solo. Desta 

forma, o escoamento superficial ocorre somente se o valor de precipitação total (P) exceder 

as perdas iniciais (Ia) (DECINA, 2012; USDA, 1986). 

Para Decina (2012) e USDA (1986), o parâmetro Curve Number (CN) determina as perdas 

iniciais e o máximo potencial de retenção na bacia. O CN esta associado às condições de 

uso e ocupação do solo, ao tipo hidrológico do solo e à umidade antecedente, relacionada 

à precipitação acumulada nos últimos 5 dias. Seu valor pode variar de 0 a 100, sendo que 

quanto maior o valor de CN, maior será o escoamento superficial em detrimento da 

precipitação total.  

Os solos podem ser classificados em quatro grupos hidrológicos (TUCCI, 2012 e TOMAZ, 

2002): 

 Solos A: Solos que produzem baixo escoamento superficial e alta infiltração. Solos 

arenosos profundos com pouco silte e argila; 

 Solos B: Solos menos permeáveis do que o anterior, solos arenosos menos profundos 

do que o tipo A e permeabilidade superior à média; 

 Solos C: Solos que geram escoamento superficial acima da média e com capacidade de 

infiltração abaixo da média, contendo porcentagem considerável de argila e pouco 

profundo; 

 Solos D: Solos contendo argilas expansivas e pouco profundas com  baixíssima 

capacidade de infiltração, gerando a maior proporção de escoamento superficial. 

Para a condição de umidade antecedente do solo o método SCS Curve Number utiliza três 

categorias (USDA, 1986): 
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 Condição de umidade I: Solos secos, em que as precipitações acumuladas dos últimos 5 

dias não ultrapassam 15 mm; 

 Condição de umidade II: situação média dos solos na época de cheias, em que as 

precipitações acumuladas dos últimos 5 dias totalizam entre 15 e 40 mm. Esta condição 

é normalmente utilizada para se determinar hidrogramas de escoamento superficial 

quando são elaborados projetos de drenagem urbana; 

 Condição de umidade III: solos úmidos, em que as precipitações acumuladas dos 

últimos 5 dias ultrapassam 40 mm e as condições meteorológicas não favorecem a 

evaporação. 

No Anexo A encontra-se as tabelas do Urban Hydrology for Small Watersheds, Technical 

Release 55 (TR-55) que expressam as condições de uso e ocupação do solo correspondente 

aos valores de CN para diversas ocupações e para os quatro grupos hidrológicos (USDA, 

1986). 

Os valores do parâmetro CN, indiciam condição II de umidade, logo se pode converter para 

as demais condições com o auxílio da equação (5) ou (6) (RIGHETTO, 1998 apud 

DECINA, 2012): 

 
 )(058,010

(2,4
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                                            (5) 

 

 
 )(*13,010
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Onde: 

CN (I): condição de umidade I 

CN (II): condição de umidade II 



 

18 

 

CN (III): condição de umidade III 

Para tanto, calcula-se o escoamento superficial de uma bacia hidrográfica determinando a 

condição de umidade do solo anterior à chuva do solo, caracterizando o uso e ocupação do 

solo e o grupo hidrológico. Utilizando a tabela adequada para condições de umidade CN 

(II) determina-se as outras condições através das formulas 5 e 6, encontrando-se o CN 

desejado, calcula-se através da formula 4 o escoamento superficial da bacia hidrográfica 

(DECINA, 2012). 

Entretanto, as condições de uso e ocupação do solo são variáveis na maioria das bacias, 

logo pode-se ter valores diferentes de CN para uma mesma bacia hidrográfica, assim faz-

se necessário calcular um valor médio de CN que represente o sistema como um todo. Para 

obter um valor médio, calcula-se uma média ponderada levando-se em consideração o 

valor de CN de cada região da bacia e sua respectiva área (DECINA, 2012). 

3.3.1.4 O Hidrograma Unitário Sintético do SCS Curve Number 

Tomaz (2002) enfatiza que as hipóteses básicas do hidrograma unitário  podem ser: 

 Durante a chuva que produz o hidrograma unitário a intensidade desta é constante; 

 Em toda à área de drenagem da bacia, a chuva efetiva é distribuída uniformemente; 

 O tempo de base é constante para um hidrograma de escoamento superficial direto em 

virtude de uma chuva efetiva; 

 As características morfométricas de uma bacia de drenagem são diretamente 

proporcionais à forma do hidrograma unitário. 

Tomaz (2002) ainda afirma que o hidrograma sintético do SCS Curve Number, pode ser 

triangular ou curvilíneo. Sendo que o curvilíneo é mais preciso que o triangular, 

apresentando melhores resultados. Mas o triangular é mais utilizado  para fins didáticos. 

Para Decina (2012), o hidrograma unitário sintético do SCS Curve Number estipula uma 

relação linear das vazões e das chuvas excedidas do hidrograma de cheias seguindo 

princípios da proporcionalidade e da superposição.O princípio da proporcionalidade 

evidencia um hidrograma unitário conhecido, gerado a partir de uma chuva unitária - 
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convencionado 1 mm. Desta forma é possível gerar um hidrograma de qualquer chuva de 

mesma duração, através da multiplicação das ordenadas do hidrograma unitário pela razão 

entre os valores das precipitações. Assim o método assume que a duração do escoamento 

direto (tempo de base) constitua o mesmo para chuvas de igual duração, independente da 

intensidade da precipitação. Já o princípio da superposição permite obter hidrogramas 

referentes a chuvas de diferentes durações. Neste contexto, a chuva é separada em diversos 

intervalos, através de ietogramas de diversos blocos. Logo é possível obter com esta técnica 

hidrogramas parciais de cada bloco de chuva, sendo cada um iniciando com sua chuva 

correspondente e somam-se as ordenadas de cada hidrograma, para assim obter um 

hidrograma resultante. 

3.4 Drenagem Urbana 

Por muito tempo, a drenagem urbana teve como objetivo deslocar as águas pluviais em 

excesso da forma mais eficiente possível, evitando transtornos, prejuízos e inundações. 

Neste sentido as ações concentraram-se em projetos e obras com enfoque na análise 

econômica dos benefícios e custos dessas medidas ditas estruturais (TUCCI, 2012). 

Tucci (2012) afirma que a experiência nacional e internacional vem mostrando que as 

medidas estruturais além de serem onerosas não configuram soluções eficazes e 

sustentáveis dos problemas mais complexos de drenagem urbana. Uma compreensão mais 

unificada do ambiente urbano e das relações entre os sistemas que o compõe, certamente 

favorecem melhores soluções para esses problemas. 

Assim, Tucci (2012) diz que o termo drenagem urbana pode ser entendido diante de um 

contexto mais amplo, como um conjunto de medidas que objetiva minimizar riscos e 

diminuir prejuízos das inundações e possibilitar o desenvolvimento das cidades de forma 

harmoniosa, articulada e sustentável. 

As alterações do escoamento superficial são as maiores consequências da urbanização que 

diretamente interferem na drenagem urbana. No Quadro 2 estão reunidas as causas e efeitos 

da urbanização que interfere no escoamento superficial causando as inundações (TUCCI, 

2012): 



 

20 

 

Quadro 2: Causas e efeitos da urbanização sobre as inundações 

CAUSAS EFEITOS 

Impermeabilizações Maiores picos e vazões das chuvas 

Redes de Drenagem Maiores picos a jusante dos cursos d'água 

Resíduos sólidos 
Degradação da qualidade da água 

Entupimento de bueiros e galerias 

Redes de esgoto deficientes 

Degradação da qualidade da água 

Moléstias de veiculação hídrica 

Inundações 

Desmatamento e 

Desenvolvimento 

Indisciplinado 

Maiores picos e volumes das chuvas 

Mais erosão 

Assoreamentos em canais e galerias 

Ocupação das encostas 

Maiores picos de vazão das chuvas 

Prejuízos quanto a deslizamentos de terras 

Maiores custos de utilidades públicas 

Fonte: Adaptado Tucci (2012) 
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4. A UFJF E O REUNI 

Nos anos de 1950, foi sancionada a lei que tornavam em instituições federais as cinco 

faculdades de Juiz de Fora que possuíam curso reconhecido e patrimônio. Desta forma, 

pôde-se vislumbrar a criação de uma Universidade Federal em Juiz de Fora (SECOM – 

UFJF, 2014). 

A cidade de Juiz de Fora sempre foi referência cultural e educacional, possuía um ambiente 

notadamente propício a receber um centro de educação, pesquisa e cultura. Na colação de 

grau da primeira turma do curso de Medicina em 1958, o então Presidente da República 

Juscelino Kubitschek anunciou ao público a criação de uma Universidade Federal em Juiz 

de Fora. Em 13 de maio de 1960 foi enviado ao Congresso Nacional o projeto de lei criando 

a Universidade de Juiz de Fora (UJF). Formada pelos cursos de Medicina, Direito, 

Farmácia, Odontologia, Escola de Engenharia e Ciências Econômicas. Somente em 20 de 

agosto de 1965, por força da lei nº 4.759, a Universidade de Juiz de Fora passou a ser 

denominada Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) (SECOM – UFJF, 2014). 

Em 1968, teve início a construção do campus, através de uma doação feita pela prefeitura 

de Juiz de Fora em 7 de agosto de 1963. Foi doado um terreno de 831.610 m², na bacia do 

córrego da Serrinha – localizado no bairro Martelos. A partir de então a UFJF passou a 

agregar novos cursos e construir a cidade universitária (SECOM – UFJF, 2014). 

Nas décadas que sucederam 70 e 80, foram construídos os prédios dos cursos da instituição 

e a implantação do anel viário que daria acesso às faculdades e institutos do campus. Neste 

período foi anexado também mais uma área de 224.033,17 m² de terreno. Os cursos e 

institutos que compunham o campus da UFJF eram: Instituto de Ciências Exatas (ICE), 

Instituto de Ciências Biológicas (ICB) e Instituto de Ciências Humanas e Letras (ICHL), 

Faculdade de Engenharia, Faculdade de Medicina, Farmácia e Odontologia, Faculdade de 

Direito, Economia e Educação, Centro de Biologia da Reprodução, Estudos Sociais e 

Tecnologias, foi construído também o Centro Olímpico e criado o Curso de Educação 

Física, além da anexação do Curso de Enfermagem. (SECOM – UFJF, 2014) 
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Já no século XXI, o governo federal, por meio do Decreto nº 6.096, de 24 de abril de 2007, 

instituiu o REUNI como uma das ações que integram o Plano de Desenvolvimento da 

Educação (PDE). O principal objetivo do REUNI é ampliar o acesso e a permanência na 

educação superior. Através deste programa o governo federal adotou uma série de medidas 

com o intuito de retomar o crescimento do ensino superior gratuito, buscando condições 

para que as universidades federais promovessem a expansão física, acadêmica e 

pedagógica da rede federal de ensino superior. O escopo do REUNI é contemplar o 

aumento de número de vagas aos estudantes nos cursos de graduação, ampliar as ofertas 

de cursos noturnos, inovar o ensino pedagógico e combater a evasão (UFJF, 2007). 

Dentro deste conjunto, a UFJF aderiu ao REUNI em outubro de 2007. O projeto de 

expansão da UFJF contemplou o período de 2008 – 2012, estendendo-se até o ano de 2015 

com obras de infraestrutura. O projeto integrava a construção de salas de aula, bibliotecas, 

laboratórios, estacionamentos e a aquisição de equipamentos, ampliando áreas da 

Faculdade de Engenharia, Faculdade de Educação Física (FAEFID), ICE, ICH, ICB, 

Direito, Economia, Educação, através da construção de novos prédios e estacionamentos, 

e também, fazendo parte desta ampliação, a construção da Nova Reitoria e da Faculdade 

de Medicina Veterinária, com respectivos estacionamentos (UFJF, 2007). 

Houve um aumento de 7.923 matrículas nos cursos de graduação e pós-graduação, 

admissão de 241 professores em regime de dedicação exclusiva e 250 técnicos 

administrativos, contabilizando uma população usuária estimada atualmente de 27.600 

habitantes. (OLIVEIRA, 2008). 
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5. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

A bacia hidrográfica urbana UFJF – campus JF, possui uma área de 0,94 km², situa-se na 

Zona da Mata ineira, na região da Mantiqueira Sententrional do estado de Minas Gerais, 

no município de Juiz de Fora, no  bairro Martelos, na região Oeste deste município. A 

Figura 3 ilustra a localização da bacia hidrográfica urbana da UFJF - campus JF dentro do 

município de Juiz de Fora e dentro do Estado de Minas Gerais. 

 

Figura 3: Carta Índice da bacia hidrográfica da UFJF - campus JF 

               

O principal curso d’água do município é o rio Paraibuna, afluente do rio Paraíba do Sul. 

De acordo com Oliveira & Oliveira (2013) a bacia hidrográfica urbana da UFJF - campus 

JF está inserida nos interflúvios entre a bacia hidrográfica do córrego Dom Bosco, que 

envolve grande parte da parcela do campus, as bacias do córrego São Pedro e do Córrego 

Ipiranga. Contudo, a drenagem superficial perene da bacia do campus direciona-se para a 

bacia do córrego Dom Bosco, em um primeiro momento afluindo para o lago artificial 

Manacás.  
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A partir da década de 1960, ocorreram modificações antropogênicas na morfologia do 

relevo da bacia do campus, com a implementação dos prédios das faculdades, conforme já 

mencionado. Sendo estas modificações: cortes, aterramentos, aplanaimentos e recortes 

para as fundações das edificações. Em virtude da nova geometria do terreno que estava se 

formando, infere-se que alguns cursos d’água e nascentes foram canalizados e direcionados 

seus fluxos de água para o lago artificial dos Manacás. Outro ponto a se destacar é o 

processo de reflorestamento da área do campus, sendo que este era recoberto por pastagens 

e resquícios de Mata Atlântica, conforme apresenta-se na Figura 4: 

 

Figura 4: Vista da UFJF - campus JF há 50 anos atrás, no início da terraplanagem. 

Fonte: SECOM - UFJF, imagem cedida em outubro de 2014. 

Pode-se destacar também que, com a implantação da UFJF, “a cidade alta”, como é 

chamada a Zona Oeste de Juiz de Fora, vem passando por intenso processo de urbanização, 

aumentando o fluxo de pessoas e veículos na região e dentro da própria área da 

Universidade.  
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5.1 Caracterização física  

5.1.1Geologia 

De acordo com Machado (2010), o mapa geológico do perímetro urbano de Juiz de Fora, 

elaborado como subsídio ao Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano - PDDU - (2004) 

mostra que o município de Juiz de Fora esta compreendido em dois grandes domínios 

geológicos: o Complexo Juiz de Fora ao sul, e o Gnaisse Piedade ao norte. 

Trata-se de unidades de grande extensão, compostas de 

vários tipos de rochas metamórficas, coerentes, duras e 

resistentes, destacando-se por serem muito antigas e por 

terem sido submetidas a intensos dobramentos, falhamentos 

e fraturamentos. O Complexo Juiz de Fora é formado por 

rochas mais antigas, originadas sob condições 

extremamente rigorosas de pressão e temperatura, fruto de 

fortes deformações e recristalizações, o que originou tipos 

litológicos granulitos ou genericamente conhecidos como 

Granulíticos. Já o domínio geológico Gnaisse Piedade é 

constituído pela ocorrência isolada de Migmatitos, 

Charnockitos, Kinsigitos, faixas de rochas 

cataclásticas/miloníticas e porções com elevada 

concentração de quartzo (MACHADO, 2010). 

5.1.2 Pedologia 

Em relação aos aspectos pedológicos, o PDDU (2004) ressalta que na região, temos em 

maior presença o solo do tipo latossolos Vermelhos-Amarelo (álico e distrófico), em menor 

quantidade os latossolos amarelos, cambissolos háplicos e cambissolos húmicos. 

De acordo ainda com o PDDU (2004) na bacia hidrográfica urbana da UFJF - campus JF 

tem – se a presença exclusiva de latossolos amarelos. 
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5.1.3 Geomorfologia 

A área de estudo está compreendida em uma região do estado de Minas Gerais muito 

montanhosa, com altitudes entorno de 1000m nos pontos mais elevados, 670m a 750m no 

fundo do vale do rio Paraibuna e níveis médios de 800m, aproximadamente. (MACHADO, 

2010). Logo tem se uma farta presença de mares de morros. 

De acordo com a FEAM (1995:12) apud Machado (2010) o relevo regional:  

varia de ondulado a montanhoso, geralmente mostrando 

elevações com topos arredondados, com vertentes convexas 

e côncavo-convexas, terminando em vales planos de largura 

variáveis. 

Em virtude destas características, uma parcela significativa do relevo possui declividade 

bastante acentuada. O PDDU (2004) – Mapa de Declividade, afirma que a declividade na 

UFJF - campus JF compreende intervalos de 15% a 45%.  

5.1.4 Clima e Pluviometria 

A classificação climatológica da área de estudo, foi baseada em um estudo de Peel, 

Finlayson & McMahon (2007), que utilizaram o modelo proposto por Köppen - Geiger 

(1846/1940). Sua classificação climatológica é essencialmente quantitativa seguindo 

preceitos empíricos, sendo um dos sistemas mais utilizados. 

Segundo Peel, Finlayson & McMahon (2007), a cidade de Juiz de Fora esta inserida dentro 

da classificação Cwa e Cwb, onde C corresponde aos Climas Mesotérmicos, com 

temperaturas dos três meses mais frios variando de -3ºC a 18ºC e temperatura do mês mais 

quente maior que 10ºC e estações de verão e inverno bem definidas. Já a segunda letra, w, 

significa seca de inverno e verões chuvosos, e as terceiras letras a e b, tipificam verão 

quente e verão brando, respectivamente. A classificação climatológica da área de estudo 

deste trabalho, esta compreendida no Cwb, de acordo com a Estação Climatológica 

Principal da UFJF, instalada no próprio Campus JF. 
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Logo, o clima de Juiz de Fora pode ser denominado Tropical de Altitude, sendo que possui 

influências da formação de seu relevo, uma vez que tem a presença de várias áreas elevadas 

(OLIVEIRA & OLIVEIRA, 2013). 

O índice pluviométrico médio anual de Juiz de Fora é de 1.572,8mm, em que as 

precipitações mais intensas ocorrem em janeiro, correspondente a maior precipitação 

média mensal, 296mm (1973/2007). A temperatura média anual chega a 18,9ºC 

(1973/2007), com a média mensal mais quente em fevereiro, 21,7ºC (1973/2007).  e média 

mensal mais fria em julho, 16,3ºC (1973/2007) (MACHADO, 2010). 

A Tabela 1 e Gráfico 1 e Tabela 2 e Gráfico 2 apresentam o comportamento médio das 

chuvas e das temperaturas no decorrer dos anos no período de 1910 a 2007: 

Tabela 1: Médias de chuvas e temperaturas no período de 1910 a 1973 em Juiz de 

Fora – MG 

 

Fonte:Staico (1977) 

 

 

Meses 
Precipitação 

(mm) 

Temperatura Média 

Compensada (ºC) 

Janeiro 284,3 23,5 

Fevereiro 204,2 23,6 

Março 188,8 22,7 

Abril 72,1 20,7 

Maio 29,9 18,4 

Junho 24,1 16,8 

Julho 13,5 16,3 

Agosto 22,3 17,7 

Setembro 47,6 19,6 

Outubro 129,9 20,9 

Novembro 196,3 21,8 

Dezembro 265,1 22,5 

Média Anual 1478,1 20,4 
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Gráfico 1: Diagrama da Precipitação e Temperatura do período de 1910 a 1973 

 

Fonte: Adaptado de Staico (1977). 

 

 

Tabela 2: Médias de chuvas e temperaturas no período de 1973 a 2007 em Juiz de 

Fora – MG 

Meses 
Precipitação 

(mm) 

Temperatura Média 

Compensada (ºC) 

Janeiro 296,3 21,3 

Fevereiro 187,0 21,7 

Março 189,1 20,9 

Abril 80,6 19,3 

Maio 47,1 17,4 

Junho 20,4 16,4 

Julho 17,6 16,3 

Agosto 22,9 17,1 

Setembro 109,9 17,4 

Outubro 126,3 18,8 

Novembro 199,1 19,6 

Dezembro 276,5 20,5 

Média Anual 1572,8 18,9 

Fonte: ECP – UFJF. 
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Gráfico 2: Diagrama da Precipitação e Temperatura do período de 1973 a 2007 

 

 

 Fonte: Adaptado, ECP – UFJF.  
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6. MATERIAIS E MÉTODOS 

Esta seção é caracterizada pela metodologia aplicada para o desenvolvimento do trabalho. 

Primeiramente, é descrita a forma de delimitação da bacia e da delimitação do uso e 

ocupação do solo, em seguida a construção dos cenários a serem analisados e os respectivos 

valores dos números de Curve Number (CN) encontrados e o processo de modelagem 

hidrológica utilizado com as demonstrações dos cálculos, assim como o tempo de 

concentração calculado. Por fim, foram apresentados os resultados encontrados para as 

modificações do escoamento superficial dentro da bacia hidrográfica urbana UFJF – 

campus JF ao longo do período estudado através dos hidrogramas de vazões de pico. 

6.1 O Software ArcGIS 

O ArcGIS é um software que agrega um sistema de informações geográficas. Através desse 

sistema são fornecidas ferramentas baseadas em padrões para realização de análises 

espaciais, armazenamento, manipulação, processamento de dados geográficos e 

mapeamentos. 

Com o auxílio do software ArcGIS verificam-se os impactos da urbanização em uma bacia 

hidrográfica. Por meio da utilização de imagens de satélite e ferramentas de processamento 

digital, pode-se mapear e caracterizar o uso e ocupação do solo das bacias, determinar as 

áreas impactadas pelas ações antrópicas e construir os hidrogramas unitários das vazões de 

chuvas. 

6.2 Delimitação da bacia hidrográfica urbana da UFJF - campus JF  

Para a delimitação da bacia hidrográfica em estudo, foi utilizado uma base de dados 

vetoriais de curvas de nível de 1m  cedida pela Prefeitura de Juiz de Fora, quando o 

Departamento de Engenharia Ambiental e Sanitária da UFJF fez o Plano de Drenagem 

Urbana de Juiz de Fora – Parte I - da Zona Norte.  

As curvas de nível foram adicionadas ao software Arcgis, utilizou-se a ferramenta topo to 

raster para transformar a base vetorial, curvas de nível, em uma base raster, composta por 

matrizes, que corresponde a um Modelo Digital de Elevação (MDE). O MDE representa a 
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topografia de uma região de interesse, cada pixel ou célula tem por atribuição a eleveção 

do terreno. Posteriormente, corrigiu-se no MDE possíveis imperfeições de elevação do 

terreno através da ferramenta Fill. Em seguida, adicionou-se ao Arcgis um shapefile de 

ponto, referente ao exutório da bacia, correspondente ao ponto mais baixo de drenagem da 

bacia, a foz do Lago dos Manacás. 

Então, com o ponto de interesse georreferenciado, a ferramenta Flow direction foi acionada 

para determinar a direção de fluxo de chuva do terreno para o ponto de interesse, 

posteriormente, a ferramenta Flow accumulation, para identificar a rede de drenagem. Em 

seguida, foram traçados os limites da bacia, através dos pixels de contribuição do ponto, 

utilizando o comando watershed. Converteu-se a rede de drenagem e a bacia em shapefile, 

tanto a bacia quanto a rede de drenagem foram recortadas do MDE, usando a ferramenta 

Clip. 

Na Tabela de Atributos do Argis calculou-se a área da bacia, o perímetro, o comprimento 

do talvegue principal assim como o comprimento total da rede de drenagem. 

Através de uma pesquisa de campo dentro da área da bacia, pode-se notar que: 

 O MDE da bacia incluiu em seu limite, áreas que não contribuem para a rede de 

drenagem que cumina com o Lago dos Manacás. São elas: a creche e a farmácia 

universitária, a sede da Associação de Professores do Ensino Superior (APES) e 

áreas adjacentes. Estas regiões contribuem para a rede de drenagem que liga ao 

Córrego São Pedro. Outras que fizeram parte do limite da bacia: EMBRAPA e a 

sede do Centro de Apoio à Educação a Distância (Caed) e áreas urbanas adjacentes 

também não contribuem para a rede de drenagem estudada, fazendo parte da rede 

de drenagem do Bairro Dom Orione por sistemas de galeria da prefeitura de Juiz de 

Fora; 

 Áreas novas, como a região da nova Faculdade de Economia  e parte da Faculdade 

de Engenharia não entraram dentro do limite do modelo de fluxo de água de 

contribuição da bacia feita pelo MDE. Porém, sabe-se que estas áreas em função 
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dos projetos de drenagem dentro do campus, contribuem para a rede de drenagem 

do Lago dos Manacás. 

Então, através do software Arcgis, pôde-se refazer a delimitação da bacia hidrográfica a 

partir das pesquisas de campo. Utilizando a ferramenta Editor foram excluídas as áreas 

supramencionadas e incluídas as mencionadas anteriormente Na Figura 5 esta ilustrada a 

delimitação da bacia automática e a delimitação da bacia manual. 
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 Figura 5: Delimitação da bacia hidrográfica UFJF – campus JF 
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6.3 Classificação do uso e ocupação do solo 

O processo de delimitação do uso e ocupação do solo foi realizado atráves da obtenção de 

duas imagens do Software Google Earth, uma datada de 17 de outubro de 2005 e uma de 

09 de junho de 2015. Comparou-se as modificações do uso e ocupação do solo ocorridas 

neste período em virtude das obras do REUNI. A delimitação ocorreu, utilizando a bacia 

gerada no ArcGis através do MDE, convertendo esta a um arquivo KML, logo, exportando-

a para o Software Google Earth. Em seguida, comparando as imagens de 2005 e 2015, 

foram demarcados polígonos de cada área modificada no ano de 2015, manualmente. 

Então, exportou-se o os polígonos para o ArcGis, e foi calculada cada área modificada, 

classificando –as por classes de uso do solo. 

Na Figura 6 esta  ilustrada uma imagem de satélite de 2005 com ênfase para as áreas que 

sofreram modificações até 2015. Já na Figura 7 estão ilustradas as modificações do uso e 

ocupação do solo até o ano de 2015. Em ambas as figuras são exibidas os polígnos do que 

eram as áreas em 2005 para o que são em 2015.  

A metodologia de mapear as áreas que não foram modificadas foi a mesma, sendo estas 

contabilizadas no cálculo do CN médio da bacia. 
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Figura 6: Mapa da bacia no ano de 2005  com destaque para áreas que sofreram modificações  
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Figura 7: Modificações do uso e ocupação do solo em 2015. 
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        6.4 Cálculo do Curve Number (CN) 

Após a delimitação do uso e ocupação do solo da bacia e ao saber que o tipo de solo da 

bacia é o latossolo amarelo, averigou-se em qual grupo hidrológico do método SCS se 

enquadraria o solo da bacia em estudo. Neste caso, o grupo hidrológico de solo a ser 

empregado é o tipo C, que consiste em solos que geram escoamento superficial acima da 

média e com capacidade de infiltração abaixo da média, contendo porcentagem 

considerável de argila e pouco profundo. 

Utilizando as Tabelas I e II do método SCS Curve Number no Anexo A – Valores de CN 

para áreas urbanas e rurais (USDA, 1986) – pôde-se escolher o CN de cada tipo de uso e 

ocupação do solo. Posteriormente foi empregado a seguinte equação para determinar o CN 

médio: 





 totalárea

CNaréa
CNmédio                                                   (7) 

6.5 Tempo de concentração da bacia   

Para Tomaz (2002) o tempo de concentração é aquele necessário para que toda a bacia 

considerada contribua para o escoamento superficial na seção estudada. 

Sabe-se que existem várias equações empíricas que determinam o tempo de concentração 

de uma bacia hidrográfica. Porém, vários fatores devem ser levados em consideração para 

escolher a melhor opção de equação a ser utilizada em um estudo hidrológico. Tomaz 

(2002) explica que estes fatores podem ser: a área de drenagem, a declividade e a 

comprimento do talvegue principal da bacia. 

O tempo de concentração da bacia hidrográfica da UFJF - Campus JF   foi calculado através 

da equação de Kirpich. Elaborada em 1940, esta equação é usualmente aplicada em 

pequenas bacias em área rural e em áreas de drenagem inferior a 0,80 km² (Tomaz, 2002). 
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Contudo, sendo a área da bacia do Campus JF igual a 0,94 km², a equação também pode 

ser utilizada, pois, encontrou-se um tempo aceitável e dentro do previsto para estudos em 

bacias urbanas . A referida equação se encontra expressa a seguir: 

385,0

77,0019,0

S

L
tc                                                             (8) 

Onde: 

tc: tempo de concentração (minutos) 

L: comprimento do talvegue principal (m) 

S: declividade do talvegue principal (m/m)  

Tanto o parâmetro L quanto o parâmetro S independem de situações futuras. Os valores do 

parâmetros analisados, assim como o valor do tc encontrado, podem ser visualizados no 

item 7.4 da seção 7 – Resultados e discussão. 

O parâmetro S, pôde ser calculado através da base de dados de curva de nível de 1m em 

1m, disponibilizadas pela Prefeitura de Juiz de Fora, possibilitando verificar as cotas 

topográficas de montante e jusante do talvegue principal. Já o parâmetro L foi obtido 

através da manipulação do MDE da bacia no Software Arcgis, empregando ferramentas 

que determinam a rede de drenagem (ferramenta flow accumulation). E por meio da 

ferramenta select to feature pôde-se exportar em shapefile o talvegue principal e descobrir 

seu comprimento total através da Tabela de Atributos deste shapefile. 

Segundo Akan (1993) apud Tomaz (2002), a equação de Kirpich deve ser multiplicada por 

0,4 quando o escoamento superficial da bacia está sobre asfalto ou concreto, e, deve ser 

multiplicada por 0,2 quando o canal for de concreto revestido. Logo, neste trabalho, como 

o escoamento da bacia hidrográfica da UFJF - campus JF  esta sobre asfalto ou concreto 

em sua grande maioria de áreas, adotou-se pelo fator multiplicador 0,4 para a equação de 

Kirpich. Ficando o resultado do tempo de concentração igual a: 
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                                                         𝑡𝑐′ = 𝑡𝑐 ∗ 0,4                                                           (9) 

   6.6 Chuva de projeto 

Para que fosse possível determinar os hidrogramas, e posteriormente calcular as vazões de 

pico, foi necessário calcular também a chuva de projeto. Este parâmetro refere-se a 

precipitação utilizadas em simulações hidrológicas. Neste trabalho, foi escolhido a equação 

de chuva de projeto utilizado no Plano de Drenagem de Juiz de Fora – Parte 1- Zona Norte 

(PJF, 2012). A equação (10) representa a curva IDF (intensidade-duração frequência) para 

a cidade de Juiz de Fora – MG, que relaciona a intensidade da chuva com o tempo de 

retorno e sua duração. 

    i =
3000,00∗𝑇0,173

(t+23,965)0,960
                                                 (10) 

Onde: 

i: intensidade da chuva (mm/h) 

T: tempo de retorno (anos) 

t: duração da chuva (minutos) 

No presente estudo, foram analisadas chuvas de projeto com período de retorno de 10 anos, 

levando em consideração o estudo de uso e ocupação do solo do ano de 2005 e o ano de 

2015, além de um cenário fictício, no qual foi simulado o uso e ocupação do solo 

considerando-se o tipo de pavimento e vegetação que favoreçam a infiltração e, por 

conseguinte a redução do escoamento superficial. Com o cálculo da intensidade de chuva 

e sua duração, obteve-se o volume total precipitado. Logo, para que haja a modelação das 

vazões escoadas, é necessário uma distribuição temporal do volume precipitado. Para tanto, 

optou-se pelo uso do método dos blocos alternados, para determinar os hidrogramas.  



 

40 

 

6.7 Método para determinar os hidrogramas 

Com a determinação do tempo de concentração e da chuva de projeto, pode-se encontrar 

os demais parâmetros do hidrograma unitário triangular que será utilizado para encontrar 

os hidrogramas curvilíneos. Utilizou-se o método dos blocos alternados para encontrar os 

hidrogramas de projeto.  

A metodologia dos blocos alternados distribui a precipitação ao longo do tempo, buscando 

uma situação crítica de precipitação. Baseia-se em uma precipitação pequena e média no 

início do tempo e precipitação alta próximo do final do tempo, com a geração de 

hidrogramas com grandes picos. Para o tempo de retorno escolhido e a equação de chuva 

de projeto, encontra-se a precipitação correspondende à sua duração, espaçadas pelo 

intervalo de tempo (Δt). Em seguida, calcula-se a precipitação acumulada e posteriormente 

tem –se a reordenação da precipitação , em que a distribuição temporal de pico ocorre a 

50%. Considera-se que a precipitação em cada intervalo de tempo é a diferença entre dois 

intervalos de tempo, obtendo assim a primeira versão do hidrograma. Outros parâmetros 

são importantes para a geração dos hidrograma, são eles: 

 Tempo de subida do hidrograma (tm):  

                                                              𝑡𝑚 =
∆𝑡

2
                                                         (11) 

 Tempo de pico (tp), que equivale a 60% do tempo de concentração: 

                                                  𝑡𝑝 = 0,60 ∗ 𝑡𝑐                                                  (12) 

 Tempo de recessão (tr) 

                                                   𝑡𝑟 = 1,67 ∗ 𝑡𝑝                                                 (13) 

 Tempo de base que corresponde ao tempo total do escoamento superficial 

                                                   𝑡𝑏 = 𝑡𝑚 + 𝑡𝑟                                                  (14) 

 Vazão máximo de projeto (Qp): 
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                                                 𝑄𝑝 =
0,208∗𝐴

𝑡𝑚
                                                       (15) 

Onde:  

A= área da bacia em km² 

 Intervalo de tempo, definido a partir de tc, sendo recomendado a seguinte equação: 

                                                       ∆𝑡 =
𝑡𝑐

5
                                                         (16) 

Com esta metodologia encontra-se o hidrograma unitário triangular, conforme: 

Se Δt<tp:                                                𝐻𝑈 =
𝑄𝑝

tp
∗ 𝛥𝑡                                                   (17) 

Se Δt>tp:                                               𝐻𝑈 =
𝑄𝑝(𝑡𝑏−𝛥𝑡)

tb−tp
                                                 (18) 

Por fim, determina-se o hidrograma unitário curvilíneo multiplicando-se cada precipitação 

efetiva encontrada pelo método dos blocos alternados para cada intervalo de tempo, pela 

sua respectiva vazão correspondende ao hidrograma triangular (HU). 

No Apêndice A está demonstrado o processo de geração dos hidrogramas dos ano de 2005, 

do ano de 2015 e do cenário fictício. 
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7. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

7.1 A bacia hidrográfica urbana UFJF – Campus JF 

Na Figura 8 encontra-se o mapa da bacia hidrográfica urbana UFJF – campus JF com sua 

rede de drenagem. Observa-se que a maioria dos cursos d’água tem como exultório o lago 

dos Manacás e posteriormente são direcionadas para galerias de águas pluvias em sentido 

aos bairros à jusante. 

 

Figura 8: Mapa da Bacia Hidrográfica Urbana UFJF - Campus JF com sua rede de drenagem 

 

7.2 Características Morfométricas da Bacia 

Algumas características morfométricas da bacia foram imprescindíveis na determinação 

dos parâmetros necessários para os cálculos dos hidrogramas de escoamento de água de 

chuva. Algumas outras características morfométricas são apresentadas também 

complementam este estudo. No Quadro 3, são exibidas as características morfométricas 

extraídas da manipulação de dados do MDE no software Arcgis: 
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Quadro 3:  Características morfométricas da Bacia UFJF - Campus JF  

Características 

geométricas 

Área total [A] 0,94 Km² 

Perímetro total [P] 5.155 m 

Características de 

relevo 

Altitude mínima da bacia 828 m 

Altitude média da bacia 886 m 

Altitude máxima da bacia 944 m 

Altitude máxima do curso d'água principal 929 m 

Altitude mínima do curso d'água principal 828 m 

Declividade média do curso d'água principal [S] 0,0649 m/m 

Características da 

rede de drenagem 

Comprimento do curso d´água principal [L] 1.541 m 

Comprimento total dos cursos d'água [Ct] 9.875 m 

 

Os dados morfométricos utilizados na modelagem hidrológica foram: área da bacia, 

altitude máxima e mínima do curso d’água principal e o comprimento do curso d’água 

principal. Além do Quadro 3, também foram extraídos mapas que elucidam os 

comportamentos das águas de chuva dentro da bacia. Nas Figuras 9 e 10 encontram-se 

representadas as curvas de nível e o curso d’água principal da bacia, ou seja o maior 

talvegue presente na rede de drenagem da bacia, respectivamente.  

 

Figura 9: Mapa das curvas de nível de 1m em 1m da Bacia UFJF – Campus JF  
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Figura 10: Mapa do talvegue principal da bacia UFJF – Campus JF 

   

7.3 Classes de uso do solo  

Cada uso do solo dentro da bacia foi mapeada através do Google Earth utilizando a 

ferramenta polígono. As atribuições das classes de uso do solo foram baseadas na 

metodologia do Soil Conservation Service (USDA, 1986), o Quadro 4 apresenta as classes 

encontradas na bacia em estudo com suas respectivas condições: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

45 

 

Quadro 4: Classes do uso do solo segundo USDA (1986) 

 

 

Nas Tabelas 3 e 4 estão reunidas as classes de uso do solo para os anos de 2005 e 2015, 

respectivamente. Cada classe tem sua porcentagem quantificada dentro da bacia. 

 

 

 

 

Classe de Uso do solo Condição 

Pasto, gramado ou pastagem 

Precário: <50% de cobertura de solo ou fortemente 

pastoreado, sem cobertura de camadas de matéria 

vegetal. Razoável: 50% a 75% de cobertura de solo 

e não fortemente pastoreado. Boa: >75% de 

cobertura de solo e pouco ou apenas ocasionalmente 

pastoreado. 

Bosque combinação com grama áreas com cobertura de 50% de bosque e 50% de 

grama (pasto).  

Bosques 

Precário: pequenas árvores e mato são destruídos por 

grande pastoreamento ou queimadas regulares. 

Razoável: bosques são pastoreados mas não 

queimados, e em pouco de mato cobre o solo. Boa: 

bosques são protegidos de pastoreamento, e matos 

cobrem adequadamente o solo. 

Mata 

Precário: <50% de cobertura do solo. Razoável: 50% 

a 75% de cobertura do solo. Boa: >75% de cobertura 

do solo 

Cascalho Área coberta por lascas de pedras 

Pavimentação de asfalto e/ou 

concreto e edifícios 
Áreas impermeáveis 

Pavimentação intertravada 
Áreas pavimentadas com blocos de concreto 

encaixadas entre si 
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Tabela 3: Áreas e porcentagens correspondentes a cada classe de uso do solo no ano 

de 2005 

Classe de uso do solo ano 2005 Área (m²) Porcentagem (%) 

Mata 315.622 33,89 

Bosque  49.578 5,32 

Bosque - combinação de grama 86.533 9,29 

Pasto, gramado ou pastagem 197.520 21,21 

Cascalho 2.412 0,26 

Pavimentação de asfalto ou concreto 171.331 18,40 

Edifícios 83.353 8,95 

Lago dos Manacás 24.878 2,67 

Total 931.227 100,00 

 

Tabela 4: Áreas e porcentagens correspondentes a cada classe de uso do solo no ano 

de 2015 

Classe de uso do solo ano de 2015 Área (m²) Porcentagem (%) 

Mato 258.003 27,71 

Bosque  

Bosque - combinação de grama 

49.403 5,32 

67.287 7,23 

Pasto, gramado ou pastagem 132.626 14,24 

Solo exposto 19.589 2,10 

Cascalho 2.412 0,26 

Pavimentação intertravada 19.766 2,12 

Pavimentação de asfalto ou concreto 219.905 23,62 

Edifícios 137.183 14,73 

Lago dos Manacás 24.878 2,67 

Total 931.052 100,00 

  

No Gráfico 3 está ilustrado uma comparação das classes de uso do solo do ano de 2005 e 

2015:   
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 Gráfico 3: Comparação das classes de uso do solo 

 

 

Ao mapear as áreas através da ferramenta de polígonos do Google Earth e transportando-

as para o Arcgis, obteve-se um total de 0,931km² de área. Sabe-se que a área total 

encontrada da bacia foi de 0,94km². Logo enfatiza–se que 0,009km² não foram computados 

dentro deste estudo. Este fato, deve-se a dificuldade de precisão de traçar os polígonos de 

toda área da bacia manualmente. Porém, este erro representa apenas 0,1% do total da área 

da bacia, não acarretando falhas de superdimensionamento ou subdimensionado dos 

resultados finais. Observa-se nas Tabelas que, com o advento da expansão da UFJF, em 

2005, áreas que antes eram classificadas como pasto, grama ou pastagens e mato em boas 

condições (mais de 75% de cobertura vegetal) deram lugar a pavimentos e edifícios. 

Analisando as tabelas, infere-se que a pavimentação de asfalto ou concreto aumentou de 

18,40% para 23,62%, assim como os edifícios, saltaram de 8,95% para 14,73%. Ou seja 

foi um aumento de 11% de impermeabilização do solo ao longo desses anos. 

7.4 Curve Number (CN) da bacia  

Nas Tabelas 5 e 6 tem-se o CN de cada classe de uso do solo e o CN médio ponderado da 

bacia, utilizado na determinação dos hidrogramas. 

Tabela 5: Valores de CN do ano de 2005 



 

48 

 

Uso do solo no ano de 2005 
Condições 

hidrológicas 
Área (m²) CN Área*CN 

Mata 
Boa 289.176 65 18796440 

Ruim 26.446 77 2036342 

Bosque Razoável 49.578 73 3619194 

Bosque - combinação de 

grama 

Boa 74.335 72 5352120 

Razoável 12.198 79 963642 

Pasto, Gramado ou pastagem 

Boa 126.281 72 2096856 

Razoável 42.116 79 3327164 

Precária 29.123 74 9344771,8 

Pavimentação de asfalto ou 

concreto 
Sem condição 171.331 98 16790438 

Edifícios Sem condição 83.353 98 8168594 

Cascalho Sem condição 2.412 89 214668 

   

 

CN 

ponderado 
78 

 

 

 Tabela 6: Valores de CN do ano de 2015 

Uso do solo no ano 2015 
Condições 

hidrológicas 
Área (m²) CN Área*CN 

Mata Boa 258.003 65 16.770.195 

Bosque Razoável 49.578 73 3.619.194 

Bosque - combinação de 

grama 

Boa 55.089 72 4.422.650 

Razoável 12.198 76 607.848 

Pasto, gramado ou 

pastagem 

Boa  61.426 74 4.676.948 

Razoável 7.998 79 4.352.031 

Precária 63.202 86 1.049.028 

Pavimentação de asfalto ou 

concreto 
Sem condição 219.905 98 21.550.690 

Pavimentação intertravada Sem condição 19.766 89 1.759.174 

 Edifícios Sem condição 137.183 98 13.443.934 

Solo exposto Precária 19.589 87 1.704.243 

Cascalho Sem condição 2.412 89 214.668 

   

 

CN 

ponderado 
82 

 
 

 Nota-se que houve um aumento do parâmetro CN entre os anos estudados. Isso evidência 

que até mesmo em uma bacia pequena, as modificações do uso e ocupação do solo são 

relevantes.  
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7.5 Simulação hidrológica 

A simulação hidrológica foi realizada seguindo o Método SCS Curve Number para 

determinar a precipitação efetiva e os hidrogramas do escoamento superficial da bacia da 

UFJF –Campus JF em dois cenários: 2005 e 2015 e um cenário fictício. Todos os cálculos 

necessários para produzir os hidrogramas unitários de escoamento encontram-se no 

Apêndice A. 

Para transformar a chuva em vazão, necessita-se do tempo de concentração. Para a bacia 

em estudo, foi encontrado um valor igual a 6 minutos para este parâmetro, a partir da 

equação de Kirpich (equação 8 e 9). Que por sua vez, depende dos seguintes dados: 

declividade e comprimeto do talvegue principal, que correspondem a 6,49% e 1.541 m, 

respectivamente. 

A fim de produzir os hidrogramas unitários sintéticos curvilíneos, primeiramente, 

produziu-se o hidrograma unitário sintético triangular da bacia (Gráfico 4).  

Gráfico 4: Hidrograma unitário triangular da bacia UFJF Campus – JF  

 

O hidrograma unitário triangular aproxima a relação de tempo e vazão com base no tempo 

de concentração e área da bacia. O hidrograma unitário triangular foi utilizado para 

determinar os hidrogramas curvilíneos nos dois cenários estudados. 

Através da convolução de dados de: tempo de precipitação efetiva e dos dados de vazão do 

hidrograma triangular, pôde-se encontrar os hidrograma curvilíneos. No Gráfico 5 observa-
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se os hidrogramas encontrados para os cenários estudados, comparando os dois cenários, a 

fim de expor as diferenças de vazões entre esses anos de estudos hidrológicos: 

Gráfico 5: Hidrogramas unitários curvilíneos dos anos de 2005 e 2015 

 

Observa-se que as vazões para o ano de 2015 aumentaram em 92% se comparadas com as 

de 2005, o que é expressivo, demonstrando que as modificações de uso e ocupação do solo 

realmente foram impactantes para o escoamento superficial. Mesmo sendo uma bacia 

pequena, o escoamento da água superficial quase dobrou. Tal fato, evidencia a importancia 

do planejamento do uso e ocupação do solo.  

7.6 Cenário Fictício 

Em contra partida, um cenário fictício foi adotado para exemplificar o que aconteceria com 

o escoamento superficial, se opções mais adequadas de planejamento urbano e construção 

civil fossem adotadas neste processo de expansão da univerdade dentro da bacia. Neste 

cenário os pavimentos asfálticos e/ou de concreto são substituídos por pavimentos 

intertravados, áreas que antes eram pastos ou pastagens, passam a receber reflorestamento 

com árvores nativas da Mata Atlântica, passando a ser bosques ou bosques combinados 

com grama em boas condições. São preservados os edifícios e os pavimentos asfálticos 

e/ou de concreto existentes desde 2005, assim como as novas estruturas dos edifícios 

construídos com a expansão da universidade até 2015. Na Tabela 7 estão reunidos os 

diferentes usos do solo da bacia para esta situação hipotética: 
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Tabela 7: Valores de CN de um cenário fictício 

Uso do solo no ano 2015 
Condições 

hidrológicas 

  
Área (m²) CN Área*CN 

Mata Boa   258.003 65 16.770.195 

Bosque Boa   136.454 70 9.551.780 

Bosque - combinação de 

grama 
Boa 

  
132.626 70 9.283.820 

Pavimentação de 

asfalto ou concreto 

Sem 

condição 

  
161.793 98 15.855.714 

Pavimentação 

intertravada 

Sem 

condição 

  
77.878 89 7.009.020 

Edifícios 
Sem 

condição 

  
137.183 98 13.443.934 

Cascalho 
Sem 

condição 

  
2.412 89 214.668 

   

 

 CN 

ponderado 
80   

   

Foi encontrado um CN ponderado igual a 80 para a situação hipotética, diminuido em 2 

pontos percentuais do cenário de 2015. Uma diferença expressiva do pico de vazão pode 

ser notado no Gráfico 6: 

Gráfico 6: Simulação hidrológica dos cenários de 2005 e 2015 com cenário fictício 
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Os resultados reforçam que o emprego de materiais menos impactantes de pavimentação, 

como pisos intertravados, assim como, o reflorestamento da bacia minimizam o aumento 

do escoamento superficial em virtude das ampliações ocorridas. As vazões de escoamento 

superficial diminuíram em 50% se comparadas com o cenário de 2015. Desta forma,  passa 

a corresponder com um aumento de apenas 42% se comparadas com o cenário de 2005. 

Entretanto, pode-se ressaltar que outras medidas como o aproveitamento das águas pluviais 

oriundas dos telhados reduziria mais ainda o pico do hidrograma, não somente na situação 

hipotética mas também no cenário atual. 

Enfatiza-se que a Universidade foi construída sobre uma região com alta declividade, em 

que os cortes e aterramentos dos terrenos foram feitos sobre morros. Se tivesse sido adotado 

um planejamento do uso do solo quando decidiu-se ampliar o campus, haveria uma 

minimização dos efeitos sobre o escoamento superficial da bacia.  

Novas tecnologias na construção civil, poderiam ter sido utilizadas para se construir 

edifícios otimizados e integradores do espaço acadêmico, assim como a aplicabilidade de 

tecnologias inovadoras de pavimentação que garantem uma parcela de infiltração de água 

de chuva no solo. 

Os resultados ainda reforçam a importância de um Plano Diretor Participativo para a UFJF, 

que contribua para o crescimento do campus, expressando a vontade coletiva de todas as 

esferas acadêmicas. Em que, se almeja construir um espaço democrático, com qualidade 

institituicional, respeitando o meio ambiente, sendo integradora da cidade com o meio 

acadêmico e exemplo de planejamento do espaço urbano. 

Um Plano Diretor pode proporcionar uma visão clara e objetiva de onde se deseja chegar 

com a construção do espaço acadêmico. Desta forma, conduz-se ao uso racional do espaço 

e dos recursos financeiros, unificando todas as faculdades, oferecendo uma estrutura básica 

de ensino e pesquisa à todos os cursos, ou seja, produz-se um plano que tem como ponto 

de referência todos os interessados. Desta forma, ao introduzir um plano diretor, pode-se 

direcionar suas diretrizes para a busca de um espaço urbano consolidado nos moldes do 

planejamento e uso coerente do espaço, mitigando os efeitos sobre a bacia hidrográfica. 
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Algumas universidades federais pelo Brasil, já se prontificaram em construir seus planos 

diretores, tais como a Universidade Federal do Rio de Janeiro (PD – UFRJ, 2011) e a 

Universidade Federal da Bahia (PD – UFBA, 2009). Algumas diretrizes ambientais 

estabelecidas nestes planos diretores são destacados neste trabalho: conforto ambiental das 

edificações, fontes alternativas de energia elétrica como por exemplo a utilização de placas 

fotovoltaicas, preservação das áreas verdes, gestão de resíduos sólidos, implantação de 

paisagismo, urbanização e malha viária com padrões e critérios de construção que 

mantenham e ampliem a cobertura vegetal dos campi e melhorias dos serviços de 

saneamento e escoamento de águas pluvias. 

Neste sentido evidência-se a importância da construção do espaço urbano acadêmico de 

forma planejada e organizada. Interiorizando transformações e mudanças que aproximam 

a Universidade das expectivas de um espaço que prioriza a qualidade ambiental em 

conjunto com o meio urbano.  

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A Bacia Hidrográfica Urbana do Campus – JF da UFJF passou por um intenso processo 

de modificação de uso e ocupação do solo nos últimos 10 anos, acarretando em um aumento 

de 11% de sua área impermeabilizada. 

Para averiguar as características das modificação de uso e ocupação do solo, a metodologia 

empregada mostrou-se adequada. A metodologia manual de delimitar o uso do solo através 

de polígonos pelo Google Earth é interessante para bacias pequenas pelo nível de 

detalhamento e precisão. Porém, não é aconselhável para bacias maiores, pois é oneroso 

do ponto de vista do trabalho e do tempo gasto em fazê-lo manualmente. 

O método hidrológico empregado, SCS Curve Number, mesmo empírico, mostrou-se 

aplicável para uma bacia pequena. Uma das principais vantagens deste método é a 

existência de um único parâmetro de entrada, o CN. Além da facilidade de empregabilidade 

da precipitação dentro dos cálculos de convolução para geração do hidrograma curvilíneo. 
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Na literatura, tem-se várias equações que determinam o tempo de concentração de bacias 

hidrográficas. A equação de Kirpich revelou-se apropriada para bacias pequenas e urbanas, 

visto que a equação leva em consideração um fator de correção, empregado de acordo com 

o tipo de utilização do solo da bacia. Como a bacia em estudo esta inserida em um contexto 

de impermeabilizações, o tempo de concentração fez com que os picos de vazão de 

escoamento superficial dos hidrogmas fossem mais acentuados; como era esperado para 

bacias urbanas.  

A partir dos hidrogramas gerados, conclui-se que o comportamento do escoamento 

superficial tem forte relação com o processo de expansão do campus. Todavia, não se 

esperava que o acréscimo do escoamento superficial seria de quase 100%  como mostrou 

o resultado, visto que, a bacia ainda tem uma mancha considerável de vegetação em seu 

entorno. Isso envidencia como a impermeabilização compromete a infiltração da água no 

solo e sobrecarrega os sistemas de drenagem urbana. 

Notadamente, a pesquisa de um cenário fictício mostrou que, se o planejamento da 

ocupação do solo da bacia tivesse levado em consideração técnicas de ocupação 

sustentáveis, as consequências do aumento do escoamento superficial teriam sido quase a 

metade do cenário de 2015. 

A UFJF campus – JF esta localizada em uma das cotas mais altas do perímetro urbano da 

cidade de Juiz de Fora. As águas que escoam da bacia afetam regiões subjacentes ao 

campus, contribuindo para a sobrecarga dos sistemas de drenagem e para possíveis 

inundações. 

Observa-se que é indispensável um planejamento do uso e ocupação do solo para avaliar 

uma gestão adequada das bacias urbanas. O planejamento urbano em um macro ou micro 

ambiente, como o caso da UFJF campus – JF,  e o zoneamento do solo atribuído a técnicas 

de ocupação sustentáveis necessitam fazer parte do cotidiano das nossas áreas urbanas, 

para dessa forma garantir uma qualidade de vida para população e preservação dos recursos 

hídricos. 
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Logo, seria interessante para UFJF desenvolver um plano diretor para seus campi, sendo 

uma ferramenta útil de construção do espaço urbano da universidade, o qual também serve 

de exemplo para o planejamento urbano da cidade. 
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Anexo A 

Valores de CN para áreas urbanase rurais (USDA, 1986) 
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Tabela I– Valores de CN para áreas urbanas 

 

Descrição da cobertura 
 

Números de escoamento para o 

grupo de solo 

          

Tipo de cobertura e condições hidrológica 
Porcentagem média de 

área impermeável1 
A B C D 

Áreas urbanas totalmente ocupadas (vegetação 

existente) 

 
     

 
     

Espaço aberto (gramados, estacionamentos, 

cursos de golfe, cemitérios,etc): 

            

            

Condições precárias (cobertura de grama    

< 50%) 
 

 

68 79 86 89 

Condição regular (cobertura de grama 50% para 

75%) 
  

  
49 69 79 84 

Condição boa (cobertura de grama> 75%)  
 

39 61 74 80 

Áreas impermeáveis:              

Lotes de estacionamento pavimentado, telhados, 

estradas para carros etc. (excluindo direito de 

passagem por propriedade particular) 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 
98 98 98 98 

Ruas e estradas:             

Pavimentadas; meios-fios e tubulações de água 

pluviais (excluindo direito de passagem por 

propriedade particular) 

  
 

98 98 98 

  

  98 

Pavimentada; valas abertas (incluindo direito de 

pasagem por propriedade particular)     
83 89 92 93 

De cascalho (incluindo direito de passagem por 

propriedade particular) 
  

76 85 89 91 

Sujas (incluindo direito de passagem por 

propriedade particular) 
  

  
72 82 87 89 

Áreas urbanas desertas ocidentais: 
  

    

Paisagem de deserto natural ( apenas áreas 

permeáveis) 
  

  63 77 85 88 
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Continuação da tabela 

 

Paisagem de deserto artificial (barreira 

impermeável de ervas, arbusto de deserto com as 

raízes cobertas de areia ou grama em 1 a 2 

polegadas e bordas em depressão de terreno) 

 

 

 

 

96 

 

 

 

 

 

96 

 

 

 

 

 

96 

 

 

 

 

 

96 

Distritos urbanos:             

Comerciais e de negócios  85 89 92 94 95 

Industriais 72 81 88 91 93 

Distritos residenciais, por tamanho médio de 

lote: 
  

    

1/8 acre oumenos (casas em cidades) 65 77 85 90 92 

1/4 acre 38 61 75 83 87 

1/3 acre 30 57 72 81 86 

1/2 acre 25 54 70 80 85 

1 acre 20 51 68 79 84 

2 acres 12 46 65 77 82 

Áreas urbanas em processo de ocupação 

Áreas recentemente qualificadas (apenas áreas permeáveis, sem 

vegetação) 

 
77 86 91 94 

  

1A porcentagem média de área impermeável mostrada foi usada para desenvolver os CNs. Outras suposições 

foram: áreas impermeáveis estão diretamente conectadas ao sistema de drenagem; áreas impermeáveis 

possuem um CN de 98; e áreas permeáveis são consideradas equivalentes a um espaço aberto em boas 

condições hidrológicas.  
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Tabela II– Valores de CN para áreas rurais 

Descrição da cobertura 
 

Número de escoamento para o grupo de 

solo 
  

Tipo de cobertura e condições 

hidrológicas 

Condição 

hidrológica 
A B C D 

Pasto, gramado ou pastagem - forragem 

contínua para pasto1 

Precária 68 79 86 89 

Razoável 49 69 79 84 

Boa 39 61 74 80 

Prado - grama contínua, protegida de 

pasto e geralmente cortada para feno   
30 58 71 78 

Mata - mistura de grama, mato e ervas, 

com mato como o principal elemento2 

Precária 48 67 77 83 

Razoável 35 56 70 77 

Boa 30 48 65 73 

Bosque - combinação de gramas (pomar 

ou árvores para fins comerciais)3 

Precária 57 73 82 86 

Razoável 43 65 76 82 

Boa 32 58 72 79 

Bosque4 

Precária 45 66 77 83 

Razoável 36 60 73 79 

Boa 30 55 70 77 

Fazendas - prédios, caminhos, entradas 

para carro e lotes ao redor   
59 74 82 86 

1Precário: <50% de cobertura de solo ou fortemente pastoreado, sem cobertura de camadas de matéria 

vegetal. Razoável: 50% a 75% de cobertura de solo e não fortemente pastoreado. Boa: >75% de cobertura de 

solo e pouco ou apenas ocasionalmente pastoreado. 

2Precário: <50% de cobertura do solo. Razoável: 50% a 75% de cobertura do solo. Boa: >75% de cobertura 

do solo 

3Os CNs exibidos foram calculados para áreas com cobertura de 50% de bosque e 50% de grama (pasto). 

Outras combinações de condições podem ser calculadas a partir de CNs para bosques e pastos. 

4Precário: pequenas árvores e mato são destruídos por grande pastoreamento ou queimadas regulares. 

Razoável: bosques são pastoreados mas não queimados, e em pouco de mato cobre o solo. Boa: bosques são 

protegidos de pastoreamento, e matos cobrem adequadamente o solo. 
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Apêndice A 

      Cálculos do hidrogramas 
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Para o cálculo dos hidrogramas, seguiu-se os seguintes procedimentos: 

a) Dados de entrada 

Tabela III – Dados do talvegue principal 

talvegue principal 

Altitude máxima (m) 929 

Altitude mínima (m) 829 

Comprimento (m) [L] 1541 

 

Depois encontrou-se o a declividade média do talvegue principal, através da equação: 

S =
𝑎𝑙𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 − 𝑎𝑙𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑𝑒 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑎

Comprimento
 

S =
929−829 

1541
= 0,0649𝑚/𝑚  

b) Tempo de concentração 

tc =
0,019 ∗ 𝐿0,77

S0,385
 

tc =
0,019 ∗ 15410,77

0,06490,385
= 15,5𝑚𝑖𝑛 

tc = 0,4 ∗ 15,5 = 6min 

c) Cálculo da precipitação efetiva (Pef’) 
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Tabela IV – Dados de entrada 

Área (km²) 0,94 

CN2005 78 

CN2015 82 

Cnfictício 80 

tc (min) 6 

Período de retorno (anos) [T] 10 

 

 Armazenamento e perdas iniciais 

S =
25400

CN
− 254 

Ia = 0,2 ∗ S 

 Duração da chuva 

t = 2 ∗ tc = 2 ∗ 6 = 12min 

 Discretização da chuva recomendada 

Δt =
𝑡𝑐

5
=

6

5
= 1,2𝑚𝑖𝑛 

 Número de intervalos 

Nint =
𝑡𝑐

∆t
=

6

1,2
= 5 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑜𝑠 

Adotado 10 intervalos 
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Tabela V - Dados para o hidrograma unitário ano de 2005 

Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Col 5 Col 6 Col 7 Col 8 Col 9 

Col 

10 

Número 

de 

intervalos 

Δt 

(min) 

Chuva de 

projeto [i] 

(mm/h) 

Pacum 

IDF 

(mm) 

P 

desagregada 

(mm) 

P 

reordenada 

(mm) 

Pprojetoacum 
Pef 

(mm) 

Verficação 

de Pef 

(mm) 

Pef' 

(mm) 

1 1 223,32 3,72 3,72 1,60 1,60 2,75 0,00 0,00 

2 2 209,28 6,98 3,25 1,90 3,51 1,93 0,00 0,00 

3 3 197,03 9,85 2,88 2,31 5,81 1,15 0,00 0,00 

4 4 186,25 12,42 2,56 2,88 8,69 0,48 0,00 0,00 

5 5 176,66 14,72 2,31 3,72 12,41 0,05 0,00 0,00 

6 6 168,10 16,81 2,09 3,25 15,66 0,02 0,02 0,02 

7 7 160,38 18,71 1,90 2,56 18,23 0,20 0,20 0,18 

8 8 153,40 20,45 1,74 2,09 20,31 0,46 0,46 0,26 

9 9 147,05 22,06 1,60 1,74 22,06 0,75 0,75 0,29 

10 10 141,24 23,54 1,48 1,48 23,54 1,05 1,05 0,30 

 

Onde: 

Col 1: número de intervalos 

Col 2: Discretização recomendada e adotada igual Δt=1min, para facilitar os cálculos 

Col 3: Chuva de projeto, encontrada através da equação (10) 

i =
3000,00 ∗ 𝑇^0,173

(Δt + 23,965)0,960
 

Col 4: Precipitação acumulada, encontrada através da equação 

Pacum =
𝑖 ∗ 𝛥𝑡

60
 

Col 5: Precipitação desagregada 

Col 6: Precipitação reordenada segundo a distribuição temporal escolhida, sendo que o pico 

será a 50%. 

Col 7: Precipitação de projeto acumulada 



 

69 

 

𝑃𝑝𝑟𝑜𝑗𝑒𝑡𝑜 𝑎𝑐𝑢𝑚(𝑁𝑖𝑛𝑡) = 𝑃𝑝𝑟𝑜𝑗𝑒𝑡𝑜𝑎𝑐𝑢𝑚(𝑁𝑖𝑛𝑡 − 1) + 𝑃𝑝𝑟𝑜𝑗𝑒𝑡𝑜𝑎𝑐𝑢𝑚(𝑁𝑖𝑛𝑡) 

Col 8: Precipitação efetiva, encontrada através da equação (4) 

 

 

Onde: 

P: Pprojetoacum 

Col 9: Verificação da precipitação efetiva  

Sempre que Pprojetoacum≤0,2*S a Pef’=0 

Col 10: Precipitação efetiva (Pef’) desacumulada e reordenada segundo o método dos 

blocos alternados 

𝑃𝑒𝑓′(𝑁𝑖𝑛𝑡) = 𝑣𝑒𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎çã𝑜 𝑑𝑒 𝑃𝑒𝑓(𝑁𝑖𝑛𝑡) − 𝑣𝑒𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎çã𝑜 𝑑𝑒 𝑃𝑒𝑓(𝑁𝑖𝑛𝑡 − 1) 

d) Construção do Hidrograma Unitário Triangular SCS Curve Number 

 Tempo de concentração em horas 

tc =
6

60
= 0,10ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

 Tempo de pico do hidrograma – estimado em 60% do tempo de concentração 

𝑡𝑝 = 0,60 ∗ 𝑡𝑐 = 0,60 ∗ 0,10 = 0,06 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

 Intervalo de tempo – adotado  

Δt=0,02 horas 

 Tempo de subida do hidrograma 

tm =
𝛥𝑡

2
+ 0,6 ∗ 𝑡𝑝 

 
 

2

8,0

2,0

SP

SP
Pe
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tm =
0,02

2
+ 0,6 ∗ 0,06 = 0,05 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

 Vazão de pico (m³/s) – dada através da equação 

Qp =
0,208 ∗ 𝐴

tm
 

Onde:  

A: área da bacia (km²) 

Tm: tempo de subida do hidrograma (horas) 

Qp= 4,14m³/s 

Qp é a vazão de pico por mm de chuva efetiva 

 Tempo de recessão (horas) 

tr=1,67*tp 

tr=1,67*0,06=0,10 horas 

 Tempo de base (horas) 

tb=tr+tm 

tb=0,10+0,05=0,15 horas 

 Número de ordenadas do hidrograma unitário triangular 

N =
𝑡𝑏

∆t
=

0,15

0,02
= 8 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠 

Adotado: 10 ordenadas 
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 Número de ordenadas da precipitação 

Nb=N=10 

 Número de ordenadas do hidrograma unitário curvilíneo 

  Nc=N+Nb-1=19 
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Tabela VI - Hidrograma unitário triangular e curvilíneo de 2005 

Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Col 5 Col 6 Col 7 Col 8 Col 9 Col 10 Col 11 Col 12 Col 13 Col 14 Col 15 Col 16 

Nº 

ordenadas 

Tempo 

(min) 

Tempo 

(h) 

HU 

(m³/s) 

Pef' 

2015 

(mm) 

Q1=P1*HU 

(m³/s) 

Q2=P2*HU 

(m³/s) 

Q3=P3*HU 

(m³/s) 

Q4=P4*HU 

(m³/s) 

Q5=P5*HU 

(m³/s) 

Q6=P6*HU 

(m³/s) 

Q7=P7*HU 

(m³/s) 

Q8=P8*HU 

(m³/s) 

Q9=P9*H

U (m³/s) 

Q10=P10

*HU 

(m³/s) 

Q final (m³/s) 

1 0 0 0,00 0,00 0,00                   0,00 

2 1 0,01 0,67 0,00 0,00 0,00                 0,00 

3 2 0,03 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00               0,00 

4 3 0,05 4,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00             0,00 

5 4 0,07 3,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00           0,00 

6 5 0,09 2,84 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00         0,00 

7 6 0,10 2,37 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00       0,02 

8 7 0,12 1,44 0,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,12 0,00     0,17 

9 8 0,14 0,51 0,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,35 0,17 0,00   0,63 

10 9 0,15 0,00 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,73 0,52 0,19 0,00 1,54 

11 10 0,17       0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 0,67 1,08 0,58 0,20 2,59 

12 11 0,19         0,00 0,00 0,00 0,06 0,50 0,98 1,20 0,59 3,34 

13 12 0,20           0,00 0,00 0,04 0,42 0,74 1,10 1,23 3,52 

14 13 0,22             0,00 0,01 0,25 0,62 0,83 1,12 2,83 

15 14 0,24               0,00 0,09 0,37 0,69 0,84 2,00 

16 15 0,25                 0,00 0,13 0,42 0,70 1,25 

17 16 0,27                     0,15 0,43 0,57 

18 17 0,29                       0,15 0,15 

19 18 0,30                       0,00 0,00 
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Col 1: Número de ordenadas  

Col 2: Intervalo de tempo em minutos (Δt) 

Col 3: Intervalo de tempo em horas (Δt) 

Col 4: Valor das ordenadas do hidrograma unitário triangular (HU), obtido conforme: 

Se Δt<tp:                                                 HU=
𝑄𝑝

tp
∗ 𝛥𝑡 

Se Δt>tp:                                                HU=
𝑄𝑝(𝑡𝑏−𝛥𝑡)

tb−tp
 

Col 5: Precipitação efetiva (Pef’) determinada no item “c” deste anexo  

Col 6: Para o primeiro intervalo de tempo 

        Pef’(1)*HU(1) 

Col 7: Coluna 7 à coluna 15 segue o mesmo procedimento de cálculo da coluna 6 

Col 16: Somatório da vazões calculadas em cada linha da planilha 

 

O hidrograma unitátio curvilíneo tem no eixo das ordenadas o somatório das vazões e no 

eixo das abiscissas o intervalo de tempo (Δt) em minutos. 

Para o cenário de 2015 e o cenário fictício foi feito os mesmo procedimentos. As tabelas 

abaixo demonstram os resultados: 
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Tabela VII - Dados para o hidrograma unitário de 2015 

Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Col 5 Col 6 Col 7 Col 8 Col 9 Col 10 

Número 

de 

intervalos 

Δt 

(min) 

Chuva 

de 

projeto 

[i] 

(mm/h) 

Pacum 

IDF(mm) 

P 

desagregada 

(mm) 

P 

reordenada 

(mm) 

Pprojeto 

acum 

(mm) 

Pef 

(mm) 

Verificação 

de Pef 

Pef' 

(mm) 

1 1 223,32 3,72 3,72 1,60 1,60 1,97 0,00 0,00 

2 2 209,28 6,98 3,25 1,90 3,51 1,22 0,00 0,00 

3 3 197,03 9,85 2,88 2,31 5,81 0,57 0,00 0,00 

4 4 186,25 12,42 2,56 2,88 8,69 0,11 0,00 0,00 

5 5 176,66 14,72 2,31 3,72 12,41 0,03 0,03 0,03 

6 6 168,10 16,81 2,09 3,25 15,66 0,34 0,34 0,31 

7 7 160,38 18,71 1,90 2,56 18,23 0,80 0,80 0,46 

8 8 153,40 20,45 1,74 2,09 20,31 1,29 1,29 0,50 

9 9 147,05 22,06 1,60 1,74 22,06 1,78 1,78 0,49 

10 10 141,24 23,54 1,48 1,48 23,54 2,25 2,25 0,47 
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Tabela VIII - Hidrograma unitário triangular e curvilíneo de 2015 

Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Col 5 Col 6 Col 7 Col 8 Col 9 Col 10 Col 11 Col 12 Col 13 Col 14 Col 15 Col 16 

Nº 

ordenadas 

Tempo 

(min) 

Tempo 

(h) 

HU 

(m³/s) 

Pef' 2015 

(mm) 

Q1=P1*HU 

(m³/s) 

Q2=P2*HU 

(m³/s) 

Q3=P3*HU 

(m³/s) 

Q4=P4*HU 

(m³/s) 

Q5=P5*HU 

(m³/s) 

Q6=P6*HU 

(m³/s) 

Q7=P7*HU 

(m³/s) 

Q8=P8*HU 

(m³/s) 

Q9=P9*HU 

(m³/s) 

Q10=P10*HU 

(m³/s) 

Q final 

(m³/s) 

1 0 0 0,00 0,00 0,00                   0,00 

2 1 0,02 1,33 0,00 0,00 0,00                 0,00 

3 2 0,03 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00               0,00 

4 3 0,05 4,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00             0,00 

5 4 0,07 3,77 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00           0,00 

6 5 0,09 2,84 0,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,00         0,04 

7 6 0,11 1,90 0,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,41 0,000       0,47 

8 7 0,13 0,97 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,11 0,62 0,613 0,00     1,35 

9 8 0,14 0,51 0,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 1,28 0,919 0,66 0,00   2,97 

10 9 0,15 0,00 0,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 1,17 1,901 0,99 0,65 0,00 4,80 

11 10 0,18       0,00 0,00 0,00 0,05 0,88 1,731 2,06 0,98 0,62 6,33 

12 11 0,19         0,00 0,00 0,03 0,59 1,303 1,87 2,03 0,94 6,76 

13 12 0,20           0,00 0,01 0,30 0,874 1,41 1,85 1,94 6,39 

14 13 0,22             0,00 0,16 0,446 0,95 1,39 1,76 4,70 

15 14 0,24               0,00 0,232 0,48 0,93 1,33 2,98 

16 15 0,25                 0,000 0,25 0,48 0,89 1,62 

17 16 0,26                   0,00 0,25 0,45 0,70 

18 17 0,28                       0,24 0,24 

19 18 0,30                       0,00 0,00 



 

77 

 

 

Tabela IX - Dados para o hidrograma unitário cenário fitício 

Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Col 5 Col 6 Col 7 Col 8 Col 9 Col 10 

Número 

de 

intervalos 

Δt 

(min) 

Chuva 

de 

projeto 

[i] 

(mm/h) 

Pacum 

IDF 

(mm) 

P 

desagregada 

(mm) 

P 

reordenada 

(mm) 

Pprojetoacum 

(mm) 

Pef 

(mm) 

Verificação 

de Pef 

Pef' 

(mm) 

1 1 223,32 3,72 3,72 1,60 1,60 2,35 0,00 0,00 

2 2 209,28 6,98 3,25 1,90 3,51 1,56 0,00 0,00 

3 3 197,03 9,85 2,88 2,31 5,81 0,84 0,00 0,00 

4 4 186,25 12,42 2,56 2,88 8,69 0,27 0,00 0,00 

5 5 176,66 14,72 2,31 3,72 12,41 0,00 0,00 0,00 

6 6 168,10 16,81 2,09 3,25 15,66 0,13 0,13 0,13 

7 7 160,38 18,71 1,90 2,56 18,23 0,44 0,44 0,31 

8 8 153,40 20,45 1,74 2,09 20,31 0,82 0,82 0,37 

9 9 147,05 22,06 1,60 1,74 22,06 1,20 1,20 0,39 

10 10 141,24 23,54 1,48 1,48 23,54 1,58 1,58 0,38 
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Tabela X - Hidrograma unitário triangular e curvilíneo cenário fictício 

Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Col 5 Col 6 Col 7 Col 8 Col 9 Col 10 Col 11 Col 12 Col 13 Col 14 Col 15 Col 16 

Número de 

ordenadas 

Tempo 

(min) 

Tempo 

(h) 

HU 

(m³/s) 

Pef' 2005 

(mm) 

Q1=P1*HU 

(m³/s) 

Q2=P2*HU 

(m³/s) 

Q3=P3*HU 

(m³/s) 

Q4=P4*HU 

(m³/s) 

Q5=P5*HU 

(m³/s) 

Q6=P6*HU 

(m³/s) 

Q7=P7*HU 

(m³/s) 

Q8=P8*HU 

(m³/s) 

Q9=P9*HU 

(m³/s) 

Q10=P10*HU 

(m³/s) 

Q final 

(m³/s) 

1 0 0 0 0,00 0,00                   0,00 

2 1 0,01 0,667 0,00 0,00 0,00                 0,00 

3 2 0,03 2,002 0,00 0,00 0,00 0,00               0,00 

4 3 0,05 4,140 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00             0,00 

5 4 0,07 3,769 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00           0,00 

6 5 0,09 2,837 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00         0,00 

7 6 0,10 2,371 0,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,000       0,09 

8 7 0,12 1,438 0,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,26 0,207 0,00     0,47 

9 8 0,14 0,506 0,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,55 0,622 0,25 0,00   1,42 

10 9 0,15 0,000 0,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 1,286 0,75 0,26 0,00 2,79 

11 10 0,17       0,00 0,00 0,00 0,00 0,37 1,170 1,54 0,77 0,25 4,11 

12 11 0,19         0,00 0,00 0,00 0,31 0,881 1,41 1,60 0,76 4,96 

13 12 0,20           0,00 0,00 0,19 0,736 1,06 1,46 1,57 5,01 

14 13 0,22             0,00 0,07 0,447 0,88 1,10 1,43 3,92 

15 14 0,24               0,00 0,157 0,54 0,92 1,07 2,68 

16 15 0,25                 0,000 0,19 0,56 0,90 1,64 

17 16 0,27                   0,00 0,20 0,54 0,74 

18 17 0,29                     0,00 0,19 0,19 

19 18 0,30                       0,00 0,00 
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