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Resumo: A exploração sem o correto planejamento das terras agrícolas, principalmente pela
agricultura pode trazer grandes prejuízos ambientais, principalmente os advindos do excesso
de escoamento superficial. Dentre estes prejuízos as perdas de solo e água. Neste contexto,
objetivou-se com este trabalho estimar o escoamento superficial em uma pequena bacia
hidrográfica e comparar os resultados obtidos utilizando diversas metodologias. Para tal, foi
utilizada uma pequena área de drenagem localizada no Município de São Roque do Canaã,
Espírito Santo. As características físicas necessárias ao estudo foram extraídas utilizando
Sistemas de Informação Geográfica (SIG). Após análise dos resultados evidenciou-se que a
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obtenção da vazão máxima de escoamento superficial diferiu muito entre as metodologias,
porém considerando o tempo de concentração do método cinemático como o que melhor se
adéqua a condição da área de estudo, a vazão máxima produzida pelo método racional foi de
16,94 m³ s-1. A lâmina máxima de escoamento superficial variou de acordo com a
metodologia apresentada, para o método do balanço de água na superfície do solo este valor
foi de 26,66 mm. As práticas conservacionistas propostas reduziriam em até 36% a lâmina
escoada.
Palavras-chave: Escoamento superficial. Bacia hidrográfica. Tempo de concentração.
Erosão.
1.

INTRODUÇÃO
Em virtude do crescimento da população mundial, e da consequente demanda sempre

crescente de alimento, houve a necessidade de exploração de novas áreas. Porém devido ao
início dessa exploração, não se tinham conhecimentos de que com a eliminação da cobertura
florestal e o plantio em terrenos altos e declivosos dariam início a um perigoso processo,
denominado como erosão (SANTOS et al., 2016.
No Brasil, a erosão é responsável pelo carreamento anual de 500 milhões de toneladas
de solo, o que corresponde a uma camada de solo de 15 centímetros numa área de 280.000 há
(PRUSKI et al., 2003). Esse material arrastado pela erosão é depositado nas baixadas e nos
rios, riachos e lagoas, causando uma elevação de seus leitos e diminuição da capacidade de
transporte dos cursos d’água, ocasionando as grandes enchentes. A principal componente do
ciclo hidrológico relativa ao processo de erosão diz respeito a parcela que escoa
superficialmente, sendo que esta, sempre que possível deve ser evitada (BERTOL et al., 2014;
SCHICK et al., 2000).
O escoamento superficial é definida, segundo Pruski et al., (2011) como o deslocamento
das águas sobre a superfície do solo. Inicia-se quando a intensidade de precipitação excede a
taxa de infiltração de água de um solo, e posteriormente ao acúmulo de água na superfície do
solo, desde que, ultrapassada a capacidade de acúmulo de água na superfície (HERBES,
2003). O escoamento superficial é uma das fases mais importantes do ciclo hidrológico,
principalmente do ponto de vista da engenharia, pois a maioria dos estudos estão vinculados
ao aproveitamento das águas superficiais e à proteção contra os efeitos associados ao seu
deslocamento (VILLELA & MATTOS, 1975).
De acordo com Pruski et al., (2011), todos os fatores que influenciam a taxa de
infiltração da água no solo interferem, também, no escoamento superficial resultante.
Conforme Villela & Mattos (1975) o escoamento superficial sofre influência de diversos
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fatores, que facilitam ou prejudicam a sua ocorrência. Podem ser de natureza climática,
relacionados à precipitação, ou de natureza fisiográfica, relacionados às características físicas
da bacia.
Associado ao escoamento superficial ocorre o transporte de partículas do solo que
sofrem deposição somente quando a velocidade do escoamento superficial for reduzida. Além
das partículas de solo em suspensão, o escoamento superficial transporta compostos químicos,
matéria orgânica, sementes e defensivos agrícolas que, além de causarem prejuízos diretos à
produção agropecuária, também poluem os cursos d’água (PRUSKI et al., 2003; SILVA et al.,
2012).
O intenso revolvimento do solo promovido pelo sistema convencional de plantio
proporcionou uma degradação do solo, diminuindo o conteúdo de matéria orgânica,
destruição dos agregados, tanto pela ação mecânica dos implementos como pelo impacto
direto das gotas de chuva sobre o solo descoberto. Consequentemente ocorre a degradação da
estrutura e redução drástica da taxa de infiltração estável, promovendo excessivas perdas de
água e de solo pelo escoamento superficial (BARROS et al., 2014).
O estudo do escoamento superficial e o conhecimento da resposta hidrológica às
precipitações são importantes para a estimativa das vazões máximas e dos volumes escoados.
Porém a determinação do escoamento superficial depende do nível de instrumentação da
bacia e no caso destas não existirem, são utilizados métodos para estimativas deste parâmetro.
Sendo estes métodos modelos do evento observadas na natureza várias simplificações são
realizadas influenciando na obtenção do valor real do escoamento superficial (SCHICK et al.,
2014).
Atualmente, diversas práticas têm sido utilizadas na tentativa de reduzir o escoamento
superficial em bacias hidrográficas, favorecendo o armazenamento de água no solo e no
lençol freático. Entretanto, a determinação quantitativa do efeito destas práticas apresenta
dificuldades, já que os métodos utilizados são baseados em parâmetros empíricos obtidos para
regiões específicas, na maioria das vezes não devendo ser extrapolados. Apesar disto, a
quantificação do escoamento superficial em uma bacia possui importância considerável para a
conservação dos recursos naturais, principalmente do solo e da água. Além disso, tem papel
fundamental no dimensionamento de obras hidráulicas, como reservatórios para
abastecimento de água, regularização de vazão em cursos d’água e controle de inundações
(PRUSKI et al., 1997; PRUSKI et al., 2001).
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Em função destes, os principais objetivos deste estudo foram a determinação da vazão
máxima de escoamento superficial e a lâmina máxima de escoamento superficial para a
microbacia; a comparação dos valores de vazão máxima de escoamento superficial e a
comparação dos valores da lâmina máxima de escoamento superficial, obtidos por diferentes
metodologias; ainda a proposição de práticas conservacionistas na área e avaliação dos
impactos.

MATERIAL E MÉTODOS
1. Área de estudo
A bacia hidrográfica utilizada neste trabalho foi gerada a partir de um Modelo Digital de
Elevação Hidrograficamente Condicionado – MDEHC, onde escolheu a área de drenagem
referente ao curso d’água afluente do Córrego Tancredo, Município de São Roque do Canaã,
Espírito Santo. A Figura 1 apresenta a localização da área utilizada no presente estudo.

Figura 1 – Área de estudo.
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A.

B.

Figura 2 – Características topográficas da microbacia, sendo: A. Modelo Digital de Elevação
Hidrograficamente Condicionado (MDEHC), e B. Classes de declividade.
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A Tabela 1 apresenta as características fisiográficas da microbacia.
Tabela 1 – Características fisiográficas da microbacia hidrográfica.
Características da micro-bacia
19º39’24’’ S
40º42’36’’ W
288
100
0,8886
20,49
3,67
1,23
390

Latitude da foz
Longitude da foz
Altitude no ponto mais remoto (m)
Altitude da foz (m)
Área (km²)
Declividade média da bacia (%)
Declividade média do talvegue (%)
Comprimento do rio principal (m)
Distância do ponto mais remoto ao rio (m)

Em relação à pedologia do local ela é constituída predominantemente por Latossolo
Vermelho Amarelo Eutrófico, assim de acordo com a recomendação de Pruski et al., (2004)
foi adotada uma Taxa de Infiltração Estável (Tie) igual a 30mm.h-1.
A Figura 3 apresenta a classificação do uso do solo na bacia, realizada por inspeção
local. A partir do cruzamento do uso do solo, com a classe de declividade, disposição das
fileiras de plantio, condição hidrológicas e de textura de solo torna-se possível a determinação
do coeficiente de escoamento superficial (C) para cada condição, conforme recomendação de
Pruski et al., (2011).
O número da curva (CN) foi determinado para a condição de umidade do solo AMC II,
posteriormente transformado para a condição AMC III, que é a mais crítica do ponto de vista
hidrológico, uma vez que o solo se encontra mais úmido (TUCCI, 2001). A Tabela 2
apresentam tais essas informações.
Tabela 2 – Área correspondente, diferentes condições de umidade do solo (CNII e CNIII),
Número da Curva (CN) e do Coeficiente de Escoamento Superficial (C) para a microbacia.
Uso do solo

Área (ha)

Área %

CNII

CN III

C

Pastagem

51,33

57,78

79

90,4

0,7

Café

8,42

9,48

79

90,4

0,7

Floresta

29,08

32,74

55

74

0,4

88,83

100

71

85

0,6
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Figura 3 – Uso e ocupação do solo na área de drenagem estudada.

2. Tempo de concentração
Considera-se como tempo de concentração, (tc) o tempo que leva a água para percorrer a
distância entre o ponto mais remoto da bacia até o ponto de foz da bacia. As características
fisiográficas da bacia como a sua forma influenciam no tempo de concentração. Quando se
tem uma precipitação onde a duração é igual ao tempo de concentração toda a área da bacia
está contribuindo para o escoamento na seção de deságue. Para utilização no presente
trabalho, optou-se por diferentes métodos descritos por Pruski et al., (2011).
3. Tempo de retorno
A chuva crítica para o projeto de obras hidráulicas é escolhida com base em critérios
econômicos, sendo o período de retorno de 5 a 10 anos normalmente utilizado no caso do
projeto de sistema de drenagem agrícola de superfície. Segundo recomendação apresentada
por Schwab et al. (1966) para os projetos de conservação de solos o período de retorno igual a
10 (dez) anos é considerável adequado.
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4. Intensidade de precipitação média máxima
A intensidade de precipitação média máxima para o local estudado foi estimada através
da Equação de Chuvas Intensas. Para a obtenção dos valores dos parâmetros de ajuste
relativos à estação pluviográfica estudada (microbacia em estudo) utilizou-se o programa
PLUVIO. A Equação 1 apresenta a intensidade de precipitação referente à localidade.
(1)
im 

710,992 x 10 0,202

t c  7,428 0,687

em que:
im
tc

=
=

Intensidade de precipitação média máxima, em mm h-1; e
tempo de duração da precipitação, em minutos.

5. Determinação da Vazão Máxima
5.1.

Método racional

A determinação da vazão máxima local a partir do Método Racional, necessita da
determinação prévia dos seguintes fatores: i) Coeficiente do escoamento superficial – C; ii)
Intensidade de precipitação média máxima - im; iii) Área de drenagem – A.
5.2.

Método racional modificado

O Método Racional Modificado diferencia-se do Método Racional pela utilização de um
coeficiente de retardamento (  ), definido em função da área da bacia (Equação 2).

  0,278  0,00034 A

(2)

em que:


A

=
=

Fator de retardamento, adimensional; e
área da bacia, em km².
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6. Determinação da Lâmina d’Água
6.1.

Método do número da curva (SCS-USDA)

Como a região onde a bacia se encontra é caracterizada pela ocorrência de latossolos
vermelho-amarelos em relevo ondulado, com textura franca, adotou-se o tipo de solo B. Para
a duração da chuva, foram realizadas simulações com os três períodos usualmente utilizados:
6, 12 e 24 horas.
Para a obtenção da lâmina de escoamento superficial para toda a área da microbacia em
estudo, ponderou-se as lâminas obtidas para cada tipo de uso do solo em função da sua
porcentagem de ocorrência.
6.2.

Método do balanço de água na superfície do solo

Os parâmetros, bem como a obtenção destes são regidos pela metodologia apresentada
por Pruski et al., (1997).

RESULTADOS E DISCUSSÃO
1. Vazão Máxima de Escoamento Superficial
Com base no método racional para o cálculo da vazão máxima de escoamento
superficial, a Tabela 3 mostra os tempos de concentração obtidos sob diferentes metodologias.
Tabela 3 – Valores de tc, im e Qmáx obtidos a partir do Método Racional, considerando
diferentes equações para cálculo do tc.
Metodologias de obtenção do tc

tc (min)

im
(mm h-1)

Qmáx.
(m3 s-1)

Equação de Kirpich

11,42

150,58

22,30

14,91

133,99
143,05
109,60

21,19

Equação método da onda cinemática

12,88
22,50

Equação de Giandotti

4,49

206,25

30,55

Equação SCS Lag

26,22

101,12

14,98

Equação SCS - método cinemático

20,71

114,35

16,94

Equação de Dodge

2,95

226,84

33,60

Equação de Ven Te Chow
Equação de Picking

19,84

16,23
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Estas metodologias são empíricas portanto foram determinadas sob condições
peculiares de experimentação, variando por exemplo: tamanho da área, declividade, condição
de cobertura e tipo de solo, em função dessas premissas os valores obtidos se apresentam tão
distintos. Essas diferenças refletem nos valores de intensidade máxima média de precipitação
(im) e vazão máxima escoada na seção de deságue que também diferentes.
Observa-se para a microbacia em análise, que a equação de Dodge apresentou um
menor tempo de concentração e, consequentemente, proporcionou o maior volume escoado.
Em contrapartida, a equação SCS Lag foi a que apresentou o maior tempo de concentração,
acarretando uma menor vazão máxima escoada. Isto provavelmente está relacionado com o
fato de que esta metodologia (SCS Lag) aplica-se a situações em que o escoamento sobre a
superfície do terreno é predominante, pois o tempo de concentração depende muito do valor
de CN, e este é um parâmetro indicador das condições da superfície do solo.
Para a condição da presente microbacia poder-se-ia escolher o tempo de concentração
com base na equação de Kirpich, uma vez que foi desenvolvida para uma condição
semelhante a da área em estudo, em termos de tamanho. Porém, analisando o manejo da
microbacia, talvez o tempo de concentração advindo da equação do Método Cinemático seja o
mais indicado, pois este leva em consideração as características específicas do escoamento
superficial na bacia (PRUSKI et al., 2004).
A Figura 4 ilustra a variação dos tempos de concentração obtidos pelas diferentes
equações e como essa diferença reflete diretamente na vazão máxima de escoamento
superficial.
40,00
tc=2,95min

Q max Escoamento Superf icial ( m ³ s-1)

35,00
tc= 4,49 min
30,00

25,00
20,00

tc = 11,42 min
tc = 12,88 min
tc= 14,91 min
tc =20,71 min

tc=22,50 min

tc= 26,22 min

15,00

10,00
5,00
0,00
Kirpich

Ven Te Chow

Picking

Método da
onda
cinematica

Giandotti

SCS Lag

SCS metodo
cinematico

Dodge

Figura 4 – Comparação da vazão máxima obtidas por diferentes equações para o tc.
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Também foi obtida a vazão máxima de escoamento superficial com base no método
racional modificado. Na Tabela 4 podem-se observar os valores encontrados.
Tabela 4 – Vazão máxima obtida pelo método racional modificado.

Metodologias de obtenção do tc

tc

im

Φ

Qmáx

Equação de Giandotti

(min)
11,42
14,91
12,88
22,50
4,49

(mm h )
150,58
133,99
143,05
109,60
206,25

0,278
0,278
0,278
0,278
0,278

(m3 s-1)
6,19
5,51
5,88
4,51
8,48

Equação SCS Lag
Equação SCS - método cinemático
Equação de Dodge

26,22
20,71
2,95

101,12
114,35
226,84

0,278
0,278
0,278

4,16
4,70
9,34

Equação de Kirpich
Equação de Ven Te Chow
Equação de Picking
Equação método da onda cinemática

-1

As vazões de escoamento geradas pelo método racional modificado são praticamente 4
vezes menores que a do método racional, uma vez que a primeira é o produto da segunda por
uma constante, denominada coeficiente de retardamento (Ф).
Este é usado para corrigir o fato do escoamento superficial sofrer um retardamento em
relação ao início da precipitação (EUCLYDES, 1987). Os resultados gerados a partir do
método racional modificado são mais coerentes em relação ao método racional, pois o método
racional tende a superestimar a vazão máxima escoada na seção de deságue de uma bacia para
as condições brasileiras. Entretanto, a aplicação do método racional modificado dever ser
cauteloso em regiões diferentes das de ajuste do modelo (PRUSKI et al., 2003; PRUSKI et
al., 2004).
A Figura 5 apresenta a variação dos tempos de concentração obtidos pelas diferentes
equações e como essa diferença reflete diretamente na vazão máxima de escoamento
superficial pelo método racional modificado.
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10,00
tc= 2,95min
9,00

tc= 4,49 min

Q max Escoamento Superf icial ( m ³ s-1)

8,00

7,00
tc = 11,42 min

6,00

tc = 12,88 min
tc= 14,91 min

5,00

tc =20,71 min

tc=22,50 min
tc= 26,02 min

4,00
3,00

2,00
1,00
0,00
Kirpich

Ven Te Chow

Picking

Método da onda
cinematica

Giandotti

SCS Lag

SCS - metodo
cinematico

Dodge

Figura 5 – Comparação da vazão máxima obtidas por diferentes equações para o tc para o
método racional modificado.
A Figura 6 mostra uma comparação entre os resultados obtidos pelo método racional e
racional modificado para a vazão máxima escoada, demonstrando a nítida diferença dos
valores obtidos entre os dois métodos.
50,00
45,00

Q max Escoamento Superficial ( m ³ s-1)

40,00
35,00
30,00
25,00
20,00
15,00
10,00

5,00
0,00
Kirpich

Ven Te Chow

Picking

Método da
onda
cinematica

Método Racional Modificado

Giandotti

SCS Lag

SCS metodo
cinematico

Dodge

Método Racional

Figura 6 – Comparação da vazão máxima escoada pelo método racional e racional
modificado.
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2. Lâmina Máxima de Escoamento Superficial
Pelo Método do Número da Curava (SCS – CN), para que fosse possível calcular a
lâmina máxima média de escoamento superficial optou-se por trabalhar com chuvas
correspondentes a três durações, correspondentes a 6, 12 e 24 horas. A seguir estão as
lâminas escoadas para cada duração de chuva, assim como os valores da capacidade máxima
de infiltração (S, em mm h-1), das abstrações iniciais (Ia, em mm h-1) para cada área de uso e
ocupação do solo, e também os valores médios para a microbacia, como mostram as Tabela 5,
6 e 7.
Tabela 5 – Lâmina máxima média escoada para uma chuva de 6 h de duração.
Área
Área
S
Ia
Uso do solo
CNII
CN III
(ha)
(%)
(mm h-1) (mm h-1)
Pastagem
Agricultura
Floresta

51,33
8,42
29,08
88,83

57,78
9,48
32,74
100

79
79
55
71

90,4
90,4
74
85

26,97
26,97
89,24

5,39
5,39
17,85

ES
(mm)
90,29
90,29
52,51
77,92

Para essa duração de chuva gerou-se uma precipitação total (PT) de 117,42 mm e um
intensidade máxima média (im) de 19,57 mm h-1
Tabela 6 – Lâmina máxima média escoada para uma chuva de 12h de duração.
S
Ia
Área
Área
Uso do solo
CNII
CN III
(mm h-1) (mm h-1)
(ha)
(%)
Pastagem
79
90,4
26,97
5,39
51,33
57,78
Agricultura
79
90,4
26,97
5,39
8,42
9,48
Floresta
55
74
89,24
17,85
29,08
32,74
88,83
100
71
85

ES
(mm)
144,04
144,04
88,19
125,76

Para essa duração de chuva gerou-se uma precipitação total (PT) de 146,89 mm e um
intensidade máxima média (im) de 12,24 mm h-1.
Tabela 7 – Lâmina máxima média escoada para uma chuva de 24 h de duração.
Área
Área
S
Ia
Uso do solo
CNII
CN III
(ha)
(%)
(mm h-1) (mm h-1)
Pastagem
51,33
57,78
79
90,4
26,97
5,39
Café
8,42
9,48
79
90,4
26,97
5,39
Floresta
29,08
32,74
55
74
89,24
17,85
88,83
100
71
85

ES
(mm)
227,25
227,25
144,67
200,22
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Para essa duração de chuva gerou-se uma precipitação total (PT) de 183,12 mm e um
intensidade máxima média (im) de 7,63 mm h-1.
Esse método evidencia que quanto maior o tempo de duração da chuva, maior será a
precipitação total, e, desta forma, o tempo de duração da chuva supera a baixa intensidade da
mesma, resultando em uma maior lâmina escoada.
Entretanto, o método gera resultados de escoamento superestimados, uma vez que para
determinadas durações de chuva há uma intensidade média baixa, menor que a própria taxa de
infiltração estável, como foi o caso dos tempos adotados (6, 12 e 24 horas), que geraram
intensidades médias correspondentes a 19,57; 12,24 e 7,63 mm h-1, respectivamente, sendo
que a Tie dessa microbacia é de 30 mm h-1. Como a intensidade de precipitação é menor que a
Tie, o escoamento superficial, provavelmente, já cessou muito antes da duração prevista para
todos os três tempos.
Foi pensando nesse fenômeno que Pruski et al. (1997) desenvolveram o Método do
Balanço da Água na Superfície do Solo, em que o escoamento superficial máximo ocorre
quando a intensidade de precipitação instantânea se iguala a taxa de infiltração estável. Os
dados obtidos pelo método do Balanço Hídrico estão evidenciados na Tabela 8, e na Tabela 9
uma comparação entre este método e o do Número da Curva para os diferentes tempos de
precipitação, a Figura 7 ilustra essa comparação.
Tabela 8 – Escoamento superficial máximo pelo método do Balanço Hídrico de Água na
Superfície do Solo.
Área Área
S
Ia
I
ES
Uso do solo
CNII CN III
(ha)
(%)
(mm h-1) (mm) (mm h-1) (mm)
Pastagem
Agricultura
Floresta
Total

51,33 57,78

79

90,4

26,97

5,39

20,37

30,72

8,42

9,48

79

90,4

26,97

5,39

20,37

30,72

29,08 32,74
88,83 100

55
71

74
85

89,24

17,85

20,32

18,32
26,66
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Tabela 9 – Comparação do Método do Balanço de Água na Superfície do Solo (Pruski et al.,
1997) e Método do Número da Curva (SCS) para Lâmina Máxima Escoada.
Uso do solo

Pruski et al., (1997)

Pastagem
Agricultura
Floresta
ES médio

30,72
30,72
18,32
26,66

SCS – CN
12 h
144,04
144,04
88,19
125,76

6h
90,29
90,29
52,51
77,92

24 h
227,25
227,25
144,67
200,22

Lâmina máx. Escoamento Superf icial (mm)

250,00

200,00

150,00

100,00

50,00

0,00
Pastagem

Agricultura
Pruski

SCS 6h

SCS 12 h

Floresta
SCS 24 h

Figura 7 – Comparação do Método do Balanço de Água na Superfície do Solo (Pruski et al.,
1997) e Método do Número da Curva (SCS) para Lâmina Máxima Escoada em diferentes
usos e ocupação da terra.
Assim, a lâmina de escoamento pelo método do Pruski et al., (1997) foi de 26,66 mm,
para uma chuva de 46,13 minutos de duração com intensidade média de 73,48 mm h-1 e uma
precipitação total de 56,50 mm. Ao comparar esses valores com os obtidos pelo método do
Número da Curva (SCS) percebe-se grande diferença, a começar pela menor lâmina escoada,
que é inferior quando comparada aos três tempos de chuvas (6, 12 e 24 h). A precipitação
total pelo método do Balanço Hídrico torna-se também inferior em relação ao do método do
número da curva, que pode ser explicado pela obtenção de um baixo tempo de precipitação,
aproximadamente 46 minutos, sendo este o tempo que maximiza o escoamento superficial,
segundo Pruski et al. (2004).
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3. Medidas para Minimizar o Escoamento Superficial da Água no Solo
Sabe-se que a redução do escoamento superficial depende da aplicação de práticas
conservacionistas que interfiram nos processos de interceptação da precipitação pela
cobertura vegetal, armazenamento da água na superfície e infiltração de água no solo. No
método do número da curva, estes processos estão representados pelas diversas opções de uso
do solo, tratamento, condição hidrológica e tipo de solo. Supondo que fossem implantadas as
práticas conservacionistas de operações mecanizadas seguindo as curvas de nível nas
pastagens, fileiras de plantio em curvas de nível e terraços nas áreas cultivadas, ainda a
condição hidrológica fosse alterada de má para boa em todos os tipos de solo, seriam obtidos
os valores de número da curva antes e depois da adoção dessas práticas conservacionistas
apresentados na Tabela 10.
Tabela 10 – Número da Curva antes e depois da adoção de práticas conservacionistas na
microbacia
Antes
Uso do solo

Depois

Área (ha)
CN II

CN III

CN II

CN III

Pastagem

34,7

79

90,4

71

85,6

Café

2,58

79

90,4

61

78,8

Floresta

20,34

55

74

55

74

57,62

71

85

65

81

Em função da melhoria na qualidade da microbacia com a implementação de práticas
conservacionistas do solo, os valores do número da curva diminuíram, fato este que
impactaria diretamente na capacidade máxima de escoamento superficial e consequentemente
na lâmina escoada para uma dada precipitação. Como pode ser visto na Tabela 11.
Tabela 11 – Comparação da lâmina máxima escoada (mm) para os diferentes tempos de
precipitação antes e depois da adoção de práticas conservacionistas.
Duração da chuva (horas)
Uso do solo
AMC III - Antes
AMC III – Depois
6
12
24
6
12
24
90,29
144,04
227,25
78,19
105,70
140,25
Pastagem
90,29
144,04
227,25
62,55
88,06
120,76
Agricultura
52,51
88,19
144,67
52,51
76,29
107,32
Floresta
77,92
125,76
200,22
68,30
94,40
127,62
Média ponderada
12,35
24,94
36,26
Redução (%)
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É verificado que para ambos os tempos de precipitação, a redução da lâmina escoada
após a aplicação das práticas conservacionistas variaram entre 12 e 36 % em relação à
condição anterior.
Com relação ao Método do Balanço de Água na superfície do solo, nota-se que a
alteração da taxa de infiltração estável influi diretamente nos resultados obtidos. A aplicação
de práticas conservacionistas, já citadas, também alteram os resultados, visto que geram
alteração do número da curva. Práticas como o plantio direto ou mesmo o mulching vertical
aplicadas às áreas de uso agrícola da microbacia certamente contribuiriam para aumentar a
taxa de infiltração do solo, podendo trazer reduções significativas na estimativa da lâmina
máxima de escoamento superficial calculada por este método.
Outra alternativa seria a utilização de processos de produção que conciliam a agricultura
e a pecuária com sistema de silvicultura, o que também viria a aumentar a cobertura do solo.
Em casos de compactação superficial do solo, o uso da subsolagem pode ser uma prática
interessante para aumentar a taxa de infiltração da água no solo, pois a água ao infiltrar no
solo não encontrará a camada de impedimento que reduzia o fluxo da água no solo.
Na Tabela 12 estão os valores do escoamento superficial para diferentes Tie e também
consideram que práticas conservacionistas foram implantadas na microbacia, evidenciadas na
forma do número da curva (CN).
Tabela 22 – Efeito da Tie e das mudanças nas condições hidrológicas da microbacia no
escoamento superficial
Tie
ES
Redução do ES
Simulação
CN
-1
(mm h )
(mm)
(%)
1
2
3
4
5
6

30
40
50
30
40
50

Inicial
Inicial
Inicial
Modificado
Modificado
Modificado

26,66
19,88
13,09
24,06
17,27
10,49

9,77
13,10
19,90

Observa-se através da Tabela 12 que as práticas conservacionistas visando a melhoraria
das condições hidrológicas da bacia surtiram uma redução expressiva do escoamento
superficial, sendo de 9,77% ao se implantar apenas as práticas conservacionistas e mantendo o
valor da Tie igual a 30 mm h-1, ao realizar tais práticas, mas considerando que a Tie
aumentará para 40 mm h-1, a redução proporcionada do escoamento é de 13,10%, e por fim
considerando uma Tie de 50 mm h-1, a redução é de 19,90%. Atribuem-se essas reduções do
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escoamento superficial, tanto ao aumento da taxa de infiltração da água no solo, como pelo
aspecto do aumento das abstrações inicias, devido à melhoria da qualidade da vegetação da
bacia hidrológica.
Outra forma de reduzir o escoamento superficial estimado é trabalhar com precipitações
menos intensas no projeto, o que pode ser obtido com a redução do período de retorno, tendo
assim, uma associação com eventos máximos de menor magnitude. Porém, incorre-se num
maior risco de tomada de decisão, pelo fato de estimações de menores valores para eventos
máximos pelas análises de probabilidade ou frequência. Portanto, ao menos que o projetista
tenha convicção, não é recomendado trabalhar com períodos de retornos muito baixos.

CONCLUSÕES
Com base nos resultados obtidos, conclui-se que:


A obtenção da vazão máxima de escoamento superficial diferiu muito

entre as metodologias, porém considerando o tempo de concentração proposta no
método cinemático como o que melhor se adéqua a condição da área de estudo, a
vazão máxima produzida pelo método racional foi de 16,94 m³ s-1.


A lâmina máxima de escoamento superficial variou de acordo com a

metodologia apresentada, para o método do balanço de água na superfície do solo este
valor foi de 26,66 mm.


As práticas conservacionistas propostas reduziriam em até 36% a

lâmina escoada.
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