
Caracterização pedológica aplicada ao método do SCS – Soil Conservation Service (1986) 

 

O presente estudo compõe a etapa de caracterização dos grupos hidrológicos de solo aplicado 

ao método do SCS – Soil Conservation Service (1972), na bacia hidrográfica do Córrego da 

Servidão, município de Rio Claro (SP). O SCS, atualmente NRCS – National Resource 

Conservation Service, do United States Department of Agriculture, sugeriu em 1972 um modelo 

empírico para estimar a chuva excedente com base no potencial de absorção de umidade do 

solo. Por meio da análise de mais de 3 mil tipos de solo e coberturas de vegetação e plantações, 

foi estabelecida uma relação empírica que correlaciona a capacidade de armazenamento 

máximo (S) das precipitações na bacia a um índice denominado curva número – CN, sendo a 

correlação de CN igual a 100 quando S é nulo (CANHOLI, 2005, p.89). A estimativa da CN 

baseia se em características do tipo de solo, uso e ocupação da terra e do grau inicial de 

saturação do solo. O presente trabalho refere-se a caracterização do tipo de solo a partir do 

método do SCS (1986). São atribuídos aos solos grupos hidrológicos, que são pré-estabelecidos 

a partir de medições de dados de chuva, escoamento superficial e infiltração. A atribuição dos 

solos aos grupos é feita com base na comparação entre perfis de solos não classificados com 

perfis de solos já classificados nos grupos hidrológicos. Parte-se da premissa de que solos 

encontrados dentro de uma mesma região climática são semelhantes na profundidade de seus 

horizontes, há similaridades nas taxas de transmissão de água, textura, estrutura e saturação, e 

que apresentam respostas semelhantes de escoamento superficial (SCS, 2007). Foram 

realizadas 22 tradagens até a profundidade de 1,50 m, e organizadas em 5 topossequências - 

permitindo associar perfis analisados a não analisados comparando-os a características 

semelhantes de declividade. As análises granulométricas foram realizadas no LAGEA – 

Laboratório de Geoquímica Ambiental - DEPLAN/ UNESP - Rio Claro (SP-Brasil). Foi utilizado o 

método do densímetro (BOUYOUCOS, 1927), modificado pelo IAC e descrito por Camargo et al. 

(2009), cujo princípio refere-se à desagregação mecânica da amostra, dispersão e avaliação da 

proporção relativa das partículas primárias por sedimentação em meio aquoso. A análise 

granulométrica em superfície e em profundidade permitiu a identificação dos grupos hidrológicos 

de solo. O parâmetro utilizado foi o percentual de argila em superfície, sendo a análise em 

subsuperfície utilizada para verificação de impedimento de água no perfil. Os resultados 

demonstram grupos hidrológicos de solo do tipo B e, predominantemente do tipo C, sendo tipo B 

solos com teor de argila entre 10 e 20% e de 50 a 90% de areia, sem impedimento de água no 

perfil, e C para solos com teor de argila entre 20 e 40% e menos que 50% e areia com 

percolação da água restrita no perfil. As dificuldades encontradas para a coleta de solos se deu 



devido à impermeabilização de extensas áreas pela urbanização, optou-se por relacionar os 

resultados a áreas altimetricamente semelhante. A distribuição das classes hidrológicas de solo 

confirmaram as observações obtidas em campo, principalmente na identificação de áreas de 

provável aterramento do terreno.  
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