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4.7 Cálculo do parâmetro de Curva Número (CN) para as sub-bacias 
selecionadas conforme critérios definidos de planejamento  

 

O algoritmo utilizado para a separação de parcela da chuva efetiva 

visando à apresentação do hidrograma de projeto para o escoamento direto foi 

mediante o modelo de curva número do SCS. Conforme exposto anteriormente 

(vide revisão bibliográfica, seção 3.5.2 O modelo SCS e sua aplicação em 

bacias urbanas), este modelo relaciona o escoamento direto acumulado com a 

precipitação total. Conforme TUCCI (1998), para se determinar a capacidade 

máxima da camada superior do solo S é necessário estabelecer uma escala 

onde a variável é o parâmetro CN. Este parâmetro classifica o tipo e uso do 

solo de acordo com sua exposição. Para a identificação deste parâmetro para 

cada UP, conforme os critérios de planejamento expostos e definidos, utilizou-

se o cálculo de média ponderada para o valor de CN. A tabela 23 apresenta os 

valores de CN encontrados para cada cenário de planejamento por sub-bacia. 

Tabela 23: Valores de CN conforme cenários de planejamento para cada UP. Estas escalas de ocupação 
são consideradas no modelo de simulação. 

Ref. Cenário UP 0 UP 1 UP 2 UP 3 UP 4 UP 5 
1962 Passado 68,8 64,0 65,6 68,1 72,1 72,6 
1998 Atual 78,2 77,8 81,3 80,0 81,7 82,5 

2005 85,1 77,8 81,8 80,3 82,4 83,2 
2010 86,3 80,7 85,3 83,3 85,2 85,2 SPD
2015 86,6 82,0 86,8 84,8 86,5 86,2 
2005 84,1 77,8 81,7 80,3 82,4 83,1 

2010     84,3* 77,7 81,6 80,2 82,2 83,0 CPD

2015 82,0 73,6 78,5 76,7 79,1 80,2 
SPD: Sem Plano Diretor; CPD: Com Plano Diretor 

(*) devido acréscimo de via marginal como potencial de ocorrência. 

Estas escalas de ocupação urbana ao longo dos cenários de 

planejamento foram obtidas pela classificação de uso do solo de acordo com 

as características apresentadas anteriormente. Para Plano Diretor: arborização 

urbana, reflorestamento, microreservatórios para reúso de águas pluviais e 

coeficiente de permeabilidade no lote. Para cenários de tendência: ocupação 

das áreas florestais remanescentes, impermeabilização de uso do solo e 
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ampliação de marginais. A média ponderada foi à expressão adotada em 

função das áreas de uso do solo ocupadas. 
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