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USO DA ÁREA IMPERMEABILIZADA DIRETAMENTE CONECTADA  

COMO BASE PARA ESTIMAÇÃO DO COEFICIENTE DE ESCOAMENTO 

SUPERFICIAL E COMPARAÇÃO COM OUTRAS ESTIMATIVAS  

Leonardo Monteiro Garotti1;Tatiana Shimabukuro Imoto2; Ademir Paceli Barbassa 3 

RESUMO - O coeficiente de escoamento superficial (C) foi avaliado em 12 sub-bacias urbanas nas 
cidades de São Carlos - SP e Ribeirão Preto - SP por três métodos. No primeiro o C é adotado de 
acordo com o tipo de urbanização. Nos outros dois métodos as sub-bacias foram caracterizadas por 
levantamento in loco de suas áreas impermeabilizadas diretamente conectadas, não conectadas e 
suas áreas permeáveis. No segundo método (CDET) atribuíram-se a cada uma destas áreas um valor 
de C conforme tabela de coeficientes de escoamento para superfícies detalhadas. Na última 
estimativa  foi adotado igual ao percentual de área diretamente conectada do lote (CAIDC). Os dois 
últimos métodos mostraram resultados muito próximos, enquanto o primeiro apresenta valores 
completamente diferentes. Isto se deve a vários fatores, entre eles a melhor representação das 
superfícies urbanas e ao grande peso das áreas impermeáveis diretamente conectadas. O CAIDC pela 
facilidade de uso e pelas razões expostas é recomendado, porém em sub-bacias com grandes áreas 
permeáveis sugere-se empregar CDET. 

ABSTRACT - Three methods of estimating runoff coefficient (C) were evaluated estimating it in 
12 urban sub-basins in the cities of São Carlos and Ribeirão Preto in the State of São Paulo - Brazil. 
The first method attributed C according to the type of urbanization. The other two methods 
estimated C as a weighted average characterizing the sub-basins on the basis of “in loco” survey of 
their impermeable areas, whether directly connected or not and their permeable parts. Thus, in the 
second method, a value of C was assigned to each part according to its specific surface type (CDET). 
The last method assigned C on the basis of percent area of the plot that was directly connected 
(CAIDC). Whereas the last methods produced very similar values for the runoff coefficient, the first 
method gave completely different values. Given the better urban surface representation and the 
weight of directly connected impervious areas, CAIDC estimates should be recommended and in sub-
basin with large pervious areas CDET . 

Palavras-chave: coeficiente de escoamento superficial, drenagem urbana, área impermeabilizada 
diretamente conectada. 
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1-  INTRODUÇÃO 

A caracterização urbana, do ponto de vista hidrológico, envolve um número grande de 

variáveis, dependendo do modelo que se queira aplicar. As dificuldades vão desde a falta de 

registros hidrológicos, aos levantamentos topográficos incompletos, precários ou defasados e 

informações cadastrais inexistentes. 

Talvez pelas dificuldades apontadas, mesmo modelos simplificados como o método racional, 

têm seus parâmetros de entrada adotados mais pela experiência do projetista do que calcado em 

método que assegure confiança nos valores obtidos.  

Algumas Prefeituras, entretanto, começam a disponibilizar bases de dados cadastrais de 

parcelamento, uso e ocupação do solo e levantamentos topográficos digitais e acessíveis. Estes 

recursos possibilitam fazer mensurações mais detalhadas acerca das características urbanas, 

possibilitando obter parâmetros importantes, mais representativos para modelos hidrológicos, como 

o coeficiente de escoamento superficial.  

O coeficiente de escoamento superficial de uma bacia envolve, geralmente, a estimativa de 

áreas com características homogêneas e dos seus respectivos coeficientes de escoamento 

superficiais, para que, ponderadamente, se possa calcular este coeficiente para a bacia em estudo. 

Estas duas estimativas podem ser realizadas por diversos métodos e aí reside o interesse e foco 

deste trabalho. 

2- OBJETIVOS 

Empregar as áreas impermeabilizadas diretamente conectadas como base para estimativa do 

coeficiente de escoamento superficial e comparação com outros métodos. 

3- CONCEITUAÇÃO DE ÁREAS IMPERMEABILIZADAS DIRETAMENTE 
CONECTADAS 

A impermeabilização do solo é um parâmetro hidrológico importante que reflete o impacto da 

urbanização sobre os sistemas de drenagem de águas pluviais, sendo as áreas impermeabilizadas 

diretamente conectadas a estes sistemas (AIDC) um atributo importante, referente à 

impermeabilização do solo urbano.  

De acordo com Booth e Jackson (1997), o conceito de área impermeável apresenta algumas 

questões incertas, entre elas, a distinção entre área impermeável total (AIT) e área impermeável 

efetiva. A AIT representa a área impermeabilizada total na bacia, ou seja, a quantidade de 

superfícies cobertas por edificações ou pavimentos que impedem a passagem de água para o 

subsolo. Já a área impermeabilizada efetiva é definida como impermeabilizada diretamente 

conectada ao sistema de drenagem urbana, ou seja, elas contribuem efetivamente para o escoamento 
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superficial direto não passando por áreas permeáveis, nem tendo a oportunidade de infiltração no 

solo. 

Desta forma, Boyd et al. (1993,1994); Booth e Jackson (1997); Lee e Heaney (2003); Garotti 

e Barbassa (2005); sugerem considerar as áreas impermeáveis diretamente conectadas (AIDC), 

como as principais áreas de contribuição das bacias para o escoamento superficial, focando a AIDC 

como o principal indicador dos efeitos da urbanização sobre a qualidade e aumento do escoamento 

superficial. 

Este atributo importante sobre a urbanização e impermeabilização do solo urbano, tem sido 

detalhado em alguns estudos, entre eles: Boyd et al. (1993,1994); Lee e Heaney (2003); Garotti e 

Barbassa (2005); Imoto e Barbassa (2005); inclusive fornecendo importantes relações com outros 

parâmetros urbanos, de fácil acesso a base de dados de prefeituras municipais ou outros órgãos de 

planejamento, como taxa de ocupação, área de lote, entre outros, o que facilita a estimativa e 

utilização da AIDC, no processo de planejamento urbano.  

4- MATERIAIS E MÉTODOS 

Avaliaram-se três métodos de cálculo do coeficiente de escoamento superficial tendo como 

base, em dois deles, as áreas impermeabilizadas diretamente conectadas e a caracterização das áreas 

homogêneas da bacia por lotes agrupados por valor de sua área e também pelo seu uso.   

Doze sub-bacias com diferentes áreas, posições na área urbana e tipo de urbanização em duas 

cidades de porte médio foram usadas para as estimativas, conforme descrito nos itens seguintes. 

4.1- Objetos de estudo 

As cidades de Ribeirão Preto e São Carlos são cidades do interior do estado de São Paulo, 

com aproximadamente 600 mil e 200 mil habitantes, respectivamente. Ambas foram 

detalhadamente caracterizadas por diversos parâmetros e relações, sendo neste trabalho 

considerado: 

• Taxa de ocupação (TO), relação entre as áreas construída em projeção e do lote; 

• Área impermeável diretamente conectada (incluída a área “cimentada”) e área do lote 

(AIDC) [%]; 

• Área impermeável não conectada e área do lote (AINC) [%]; 

• Área permeável e área do lote (AP) [%];  

Foram obtidas também a taxa de ocupação e impermeabilização (TOI) definida pela relação 

entre as áreas construída acrescida das áreas livre “cimentada” e área do lote, relações entre TOI e 

TO, TOI e área do lote, TOI e densidade populacional. Estatísticas de lotes com maiores TOI, TO, 

AIDC, AINC, AP, conforme Fontes e Barbassa (2003), Garotti e Barbassa (2005), Imoto (2005).  
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O número total de lotes visitados foi determinado estatisticamente em função, do número de 

lotes da cidade (população), da variância da TO e do erro máximo admitido. Este número de lotes 

foi distribuído proporcionalmente ao número de lotes de cada área homogênea e, finalmente, 

aleatoriamente sorteados.  Usou-se então uma amostragem estratificada, proporcional e aleatória de 

todos os lotes ocupados. Os estratos, que são as áreas homogêneas, foram os seguintes: lotes 

residenciais (subdivididos em vários estratos em função da área), institucional, mistos/outros, 

industrial/comercial e verticalizados, todos lotes ocupados. Os lotes vagos, áreas verdes e 

arruamentos supõem-se sabidas as suas características superficiais. 

Ilustram-se na Figura 1 a área urbana de São Carlos - SP, os lotes por pontos vermelhos, os 

quais foram visitados para tomadas das medidas para o cálculo dos parâmetros mencionados. Os 

lotes visitados in loco da cidade de Ribeirão Preto - SP, escolhidos sob os mesmos critérios 

estatísticos, são indicados na planta da Figura 2. Nesta mostram-se também os estratos 

representativos de todos os lotes de Ribeirão Preto-SP.  

4.2- Estimativas dos coeficientes de escoamento superficial 

4.2.1- Estimativa de C pelas características gerais de urbanização (CURB) 

O coeficiente de escoamento superficial, para usos e ocupação variados em uma mesma bacia, 

pode ser calculado usando-se a média ponderada, conforme Equação 1. 
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Cada área Ai, neste caso, representa área com características de urbanização homogêneas em 

relação ao uso, à sua posição em relação centro da cidade, à densidade de edificações, à presença de 

superfícies livres, etc. O Ci correspondente à área Ai pode ser obtido de tabelas de diversas 

referências como Canholi (2005), Tomaz (2002), Tucci et al (1995), Villela e Mattos (1980), 

conforme Tabela 1. 

Adotaram-se para cálculo de C, além do valor médio, o máximo e o mínimo, representando a 

faixa de variação dada na Tabela 1 para cada tipo de zona ou área Ai. 
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Figura 1: Planta da cidade de São Carlos/SP com indicação dos lotes 
visitados in loco para medidas e inspeção da drenagem pluvial 
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Garotti (2005) 

Figura 2: Planta de Ribeirão Preto com indicação dos lotes visitado in 
loco para medidas e inspeção da drenagem pluvial 

Tabela 1 – Valores de C conforme as características de ocupação da bacia, valores adotados pela 
prefeitura de São Paulo. 

Zonas Valores de C 
De edificação muito densa: partes centrais, densamente construídas de uma cidade com 
ruas e calçadas pavimentadas; 0,70 a 0,95 

De edificação não muito densa: partes adjacentes ao centro, de menor densidade de 
habitações, mas com ruas e calçadas pavimentadas; 0,60 a 0,70 

De edificação com pouca superfície livre: partes residenciais com construções cerradas, 
ruas pavimentadas; 0,50 a 0,60 

De edificação com muitas superfícies livres: partes residenciais tipo cidade-jardim ruas 
macadamizadas ou pavimentadas; 0,25 a 0,50 

De subúrbios com alguma edificação: partes de arrebaldes com pequena densidade de 
construções; 0,10 a 0,25 

De matas, parques e campos de esporte: partes rurais, áreas verdes, superfícies 
arborizadas, parques e campos de esporte sem pavimentação. 0,05 a 0,20 

Wilken (1978) 
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4.2.2- Estimativa de C pelas características detalhadas da superfície (CDET) 

Calculou-se o coeficiente de escoamento pela Equação 1, diferenciando-se as estimativas de 

Ai e de Ci. Cada área Ai da bacia refere-se a um mesmo tipo de superfície como telhados, vias 

macadamizadas, apedregulhadas, não pavimentadas, quintais, etc. O Ci pode ser obtido de tabelas 

com tipos de superfícies detalhadas, encontradas em vários livros de hidrologia e drenagem urbana, 

conforme Tabela 2. 

Tabela 2 – Valores de C baseados nas características detalhadas das diversas superfícies presentes 
na bacia. 

Telhados perfeitos sem fuga; 0,70 a 0,95 
Superfícies asfaltadas em bom estado; 0,85 a 0,90 
Pavimentação de paralelepípedos, ladrilhos ou blocos de madeira 
com juntas bem tomadas; 0,70 a 0,85 

Para superfícies anteriores sem as juntas tomadas; 0,50 a 0,70 
Pavimentação de blocos inferiores sem as juntas tomadas; 0,40 a 0,50 
Estradas macadamizadas; 0,25 a 0,60 
Estradas e passeios de pedregulho; 0,15 a 0,30 
Superfícies não revestidas, pátios de estradas de ferro e terrenos 
descampados, parques, jardins, dependendo da declividade; 0,10 a 0,30 

Do solo e da natureza do subsolo. 0,01 a 0,20 
Villela & Mattos (1980) 

 

As áreas Ai’s podem ser estimadas por diversos métodos. Esteves et al. (2001) empregaram 

fotografias aéreas na escala de 1:10000, converteu-as para a escala 1:100, e calcularam as áreas de 

telhados, pátios cimentados, gramados, canteiros, jardins, piscinas, com visitas a campo para 

confirmação das observações. 

Neste item, as áreas Ai’s e seus respectivos Ci’s e o CDET, calculados pela Equação 1, foram 

estimados como mostra a Tabela 3, a seguir explicada, tomando-se a sub-bacia do córrego do 

Tanquinho de Ribeirão Preto - SP como exemplo.  

a) Obtiveram-se as áreas e usos de todos os lotes junto ao cadastro da Prefeitura 

Municipal; 

b) Os lotes foram separados em áreas homogêneas (estratos), representativos das áreas 

Ai’s, conforme coluna 1 da Tabela 3; 

c) Calcularam-se as áreas total dos lotes Ai’s conforme coluna 2; 

d) Os percentuais das colunas 3, 5, 7 e 9 foram obtidos estatisticamente para Ribeirão 

Preto, conforme Garotti e Barbassa (2005); 

e) Adotaram-se valores de C, expressos nas colunas 4, 6, 8, 10, baseados em tabelas com 

a superfície detalhada; 

f) A coluna 11 apresenta os valores de C ponderados por área Ai; 
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g) O CDET para a sub-bacia do Tanquinho foi obtido fazendo a média ponderada dos Ci da 

coluna 11 e a área Ai da coluna 2, resultando em CDET médio igual a 0,66. 

Na Tabela 3 adotou-se apenas o valor médio de C para as diferentes características de Ai, 

entretanto, também foram usados valores de C máximos e mínimos encontrados na literatura. 

 

Tabela 3 – Exemplo de estimativa do CDET para sub-bacia do córrego do Tanquinho em Ribeirão 
Preto - SP 

Área 
construída 

diret. 
conectada  

Área livre 
imp. diret. 
conectada 

Área imp. 
não 

conectada 

Área livre 
permeável Tipos de 

áreas Ai 

Área 
(m²) 

(%) Cadot.
*1 (%) Cadot.

*2 (%) Cadot.
*3 (%) Cadota.

*4 

C 
ponde-
derado
por Ai 

Col.1 Col.2 Col.3 Col.4 Col.5 Col.6 Col.7 Col.8 Col.9 Col.10 Col.11 
A1-Institucional 73151 54,34 0,825 20,40 0,775 5,08 0,2 20,18 0,1 0,64 

A2-Comer./indus. 8889 67,26 0,825 9,53 0,775 8,84 0,2 14,38 0,1 0,66 
A3-Misto/outros 9347 77,97 0,825 21,71 0,775 0,00 0,2 0,32 0,1 0,81 

A4-Res.<125 2072 77,45 0,825 20,63 0,775 0,58 0,2 1,33 0,1 0,80 
A5-Res.125-200 12701 54,34 0,825 25,44 0,775 10,58 0,2 9,64 0,1 0,68 
A6-Res.200-300 63689 56,76 0,825 33,92 0,775 4,80 0,2 4,51 0,1 0,75 
A7-Res.300-400 16387 48,82 0,825 20,40 0,775 11,46 0,2 19,32 0,1 0,60 
A8-Res.400-600 15630 49,53 0,825 23,94 0,775 8,21 0,2 18,32 0,1 0,63 

A9-Res.600-1200 5239 41,19 0,825 22,89 0,775 9,33 0,2 26,59 0,1 0,56 
A10-Res.>1200 4778 48,55 0,825 18,33 0,775 3,47 0,2 29,65 0,1 0,58 

A11-Verticalizado 10146 54,64 0,825 37,83 0,775 0,53 0,2 7,01 0,1 0,75 
A12-Vagos 5523 0 0,825 0 0,775 0 0,2 100 0,1 0,10 

A13-Áreas verdes 13193 0 0,825 0 0,775 0 0,2 100 0,1 0,10 
A14-Rua/calçada 58007 0 0,825 100 0,775 0 0,2 0 0,1 0,78 

Total  298752     CDET para a sub-bacia  ==> 0,66
Garotti (2005)

*1 Corresponde a ‘Telhados perfeitos sem fuga’ - segundo Tabela 2 
*2 Corresponde a ‘Pavimentação de paralelepípedos, ladrilhos ou blocos de madeira com juntas bem tomadas’ - segundo Tabela 2 
*3 Corresponde a ‘Superfícies não revestidas, pátios de estradas de ferro e terrenos descampados, parques, jardins, dependendo da declividade’ - 
segundo Tabela 2 
*4 Corresponde a ‘Do solo e da natureza do subsolo’ - segundo Tabela 2 
 
 
4.2.3- Estimativa de Caidc pelas áreas impermeabilizadas diretamente conectadas do lotes 

 Segundo Lee e Heaney (2003), o coeficiente de escoamento superficial deve ser 

proporcional à área impermeabilizada, de acordo com os mesmos autores, a versão original 

britânica do Método Racional, utilizava-se como coeficiente de escoamento a porcentagem de área 

impermeável diretamente conectada (AIDC), ou seja, considerava-se 100% o escoamento provindo 

dessas áreas, conforme Equação 2. Portanto, outra maneira de estimativa para o coeficiente de 

escoamento superficial é adotar este valor como sendo a porcentagem de AIDC, presente na bacia, 

bairro ou área urbana analisada. 

IAIDCAICQ AIDC ∗=∗∗=  (2) 
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 Na equação 2 “A”é a área total da bacia, AIDC a área impermeável diretamente conectada 

da bacia e CAIDC o coeficiente de escoamento superficial. 

Apresentam-se na Tabela 4 os valores de CAIDC, obtidos por Garotti e Barbassa (2005) para 

Ribeirão Preto – SP, e na Tabela 5 CAIDC obtidos por Imoto e Barbassa (2005) para São Carlos – SP. 

Nestas tabelas apresentaram-se também os valores percentuais de área construída diretamente 

conectada, AINC e AP. 

Tabela 4 – Valores percentuais de AIDC para Ribeirão Preto. 
Áreas homogêneas 

(Ai’s) 
Área construída 

 diret. conectada (%) AIDC (%) AINC (%) AP (%) 

A1- Institucional 54,3 74,7 5,1 20,2 
A2- comercial/ industrial 67,2 76,8 8,8 14,4 
A3- misto / outros 77,9 99,7 0,0 0,3 
A4- res1: ≤125m² 77,4 98,1 0,6 1,3 
A5- res2: 126 - 200m² 54,3 79,8 10,6 9,6 
A6- res3: 201 - 300m² 56,8 90,7 4,8 4,5 
A7- res4: 301 - 400m² 48,8 69,2 11,6 19,3 
A8- res5: 401 - 600m² 49,5 73,5 8,2 18,3 
A9- res6: 601 - 1200m² 41,2 64,1 9,3 26,6 
A10- res7: 1200-2000m² 48,5 66,9 3,5 29,6 
A11- verticalizados 54,6 92,5 0,5 7,0 
A12- vagos 0 0 0 100 
A13- Áreas verdes 0 0 0 100 

R
ib

ei
rã

o 
Pr

et
o 

A14- Ruas/calçadas 0 100 0 0 

 

Tabela 5 – Valores percentuais de AIDC obtidos para São Carlos. 

Áreas homogêneas (Ai’s) Área construída 
 diret. conectada (%) 

AIDC 
(%) 

AINC 
(%) AP   (%) 

A1- Industrial / Comercial 37,6 96,5 2,3 1,2 

A2- Outros / Misto 53,5 84,9 7,8 7,2 

A3-Residencial =<125m² 62,5 94,3 0,2 5,5 

A4-125<Residencial =<200m² 46,6 72,6 14,7 12,7 

A5-200<Residencial =<300m² 48,9 87,7 6,2 6,1 

A6-300<Residencial =<400m² 42,1 81,8 10,5 7,6 

A7-400<Residencial =<600m² 41,7 74,3 15,0 10,6 

A8-600<Residencial =<1200m² 21,0 60,8 30,8 8,5 

A9-Residencial >1200m² 24,8 72,5 20,3 7,1 

A10-Vagos 0,0 0,0 0,0 100,0 

Sã
o 

C
ar

lo
s 

A11-Ruas 0,0 100,0 0,0 0,0 

 
 

Neste item, CAIDC foi estimado como mostra a Tabela 6 e a seguir explicada, tomando-se a 

mesma sub-bacia do Tanquinho, Ribeirão Preto, como exemplo.  

Os passos a, b, c são idênticos aos do cálculo de CDET. 
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d) Mostra-se na coluna 4 o percentual de área impermeabilizada diretamente conectada 

(AIDC), calculado estatisticamente para Ribeirão Preto – SP, conforme Garotti e 

Barbassa (2005). 

e) O CAIDC para a sub-bacia do Tanquinho foi então calculada como a média ponderada 

de percentual de AIDC da coluna 4 e a área Ai da coluna 2, resultando em CAIDC igual 

a 0,7950. Observe-se este CAIDC considera 100% de escoamento das áreas 

impermeabilizadas diretamente conectadas, desprezando as contribuições tanto das 

áreas impermeabilizadas não conectadas (AINC) quanto das áreas permeáveis (AP). 

Tabela 6 – Exemplo de cálculo de CAIDC ponderado para a sub-bacia do córrego do Tanquinho em 
Ribeirão Preto – SP. 

Tipos de 
áreas Ai (Estratos) 

Áreas Ais 
(m²) 

Áreas Ais 
(%) AIDC 

Col.1 Col.2 Col.3 Col.4 
A1-Institucional 73151 24,5 74,74 
A2-Comer./indus. 8889 3,0 76,78 
A3-Misto/outros 9347 3,1 99,68 
A4-Res.<125 2072 0,7 98,09 
A5-Res.125-200 12701 4,3 79,78 
A6-Res.200-300 63689 21,3 90,69 
A7-Res.300-400 16387 5,5 69,22 
A8-Res.400-600 15630 5,2 73,47 
A9-Res.600-1200 5239 1,8 64,08 
A10-Res.>1200 4778 1,6 66,88 
A11-Verticalizados 10146 3,4 92,47 
A12-Vagos 5523 1,8 0 
A13-Áreas verdes 13193 4,4 0 
A14-Rua/calçadas 58007 19,4 100 

Total  298752 100,0  
Caidc para a sub-bacia 79,50

Garotti (2005)

5- ANÁLISE 

Os coeficientes de escoamento superficial CURB, CDET, CAIDC, para as 12 sub-bacias foram 

apresentados na Tabela 7. Nota-se que nesta tabela adotaram-se valores de C mínimo, médio e 

máximo para uma mesma área homogênea, dentro da faixa de variação das Tabelas 1 e 2. As 

diferenças entre os valores obtidos de CURB, CDET e CAIDC foram explicadas tanto pela definição das 

áreas homogêneas Ai’s, quanto pela adoção dos respectivos Ci’s, como se segue.  

5.1- Definição das áreas homogêneas Ai’s da sub-bacia 

No cálculo de CURB as áreas Ai’s são definidas com as características gerais de urbanização, 

como proximidade ao centro, tipo de edifícios etc, conforme Tabela 1. Encontrou-se dificuldade em 

enquadrar a urbanização nas descrições da mesma tabela. Tornou-se difícil saber quanto começa 

uma área e termina outra. Isto pode levar a erros no computo de áreas homogêneas Ai’s. 
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No cálculo de CDET e CAIDC as áreas homogêneas Ai’s são estimadas a partir dos percentuais 

de áreas construída, impermeabilizada diretamente conectada, impermeabilizada não conectada e 

permeável. Com este procedimento consegue-se maior fidelidade na descrição e mensuração destas 

áreas mais precisamente, além de considerar aquelas áreas impermeabilizadas não visíveis nas fotos 

aéreas, por estarem cobertas por árvores. Este procedimento acaba por elevar a quantidade das áreas 

impermeabilizadas, o que pode explicar porque os valores de CAIDC e também do CDET são, 

geralmente, superiores ao CURB, conforme Tabela 7. 

5.2- Adoção do coeficiente de escoamento superficial para as áreas homogêneas 

Os coeficientes de escoamento superficial adotados para estimativa de CURB a partir das 

características de urbanização descritas na Tabela 1, são problemáticos, pois são limitadas e vagas 

ao representar os parcelamentos, os usos e as ocupações das condições de urbanização brasileiras. 

A adoção do coeficiente de escoamento superficial, para estimativa de CDET e CAIDC, a partir 

do detalhamento da superfície em áreas impermeáveis diretamente conectadas, não conectadas ou 

ainda áreas permeáveis leva a um comportamento hidrológico esperado para estas áreas. Admite-se 

que as AIDC’s tenham um volume escoado próximo do volume precipitado, porque o escoamento é 

direcionado ao sistema de drenagem, sem oportunidade de infiltração, com baixa retenção etc. Por 

esta razão admite-se que o coeficiente de escoamento superficial possa ser tomado igual ao 

percentual de áreas conectadas, negligenciando as pequenas contribuições das áreas permeáveis. 

Explica ainda porque CAIDC em 10 das 12 sub-bacias analisadas aproxima-se do valor de CDET.  

A importância das AIDC’s foi evidenciada por Lee e Heaney (2003), os quais modelaram 

7204 eventos de precipitação. Estimaram que 56,9% deles geraram escoamento superficial direto, 

com 70% destes oriundos de AIDC e as áreas impermeabilizadas não conectadas contribuíram 

apenas em grandes precipitações. Uma sub-bacia com 44% de AIDC contribuiu com 72% do 

escoamento superficial.  

Nos casos em que a AIDC é muito baixo, o valor de CAIDC fica aquém do CDET, pois as áreas 

permeáveis em quantidade, passam a contribuir de forma mais importante para a geração do 

escoamento superficial direto.  

O uso do percentual de AIDC como coeficiente de escoamento superficial deve ser limitado 

quando o percentual de áreas impermeáveis não for tão significativo, ou seja, as áreas permeáveis 

podem passar a contribuir de forma importante. 
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Tabela 7 – Coeficientes de escoamento superficial calculados por três métodos para 12 sub-bacias 
de São Carlos – SP e Ribeirão Preto – SP. 

CDET  
Superfície detalhada 

da sub-bacia 

CURB  
Características gerais 

de urbanização Nº Cidade 

Área da 
sub-
bacia 
(m²) mín med máx mín med máx 

CAIDC 
Percentual 
de AIDC 

SBHT1 Ribeirão Preto 298.752 0,56 0,66 0,76 0,50 0,55 0,60 0,80 
SHBT2 Ribeirão Preto 479.656 0,47 0,57 0,66 0,25 0,38 0,50 0,67 

SBHRP1 Ribeirão Preto 460.054 0,60 0,65 0,70 0,61 0,71 0,81 0,86 
SBHRP2 Ribeirão Preto 485.225 0,58 0,68 0,79 0,70 0,82 0,95 0,82 
SBHRS1 Ribeirão Preto 522.294 0,22 0,31 0,41 0,10 0,18 0,25 0,31 
SBHRS2 Ribeirão Preto 257.317 0,56 0,65 0,75 0,25 0,38 0,50 0,79 

1 São Carlos 101.791 0,63 0,72 0,81 0,60 0,65 0,70 0,89 
2 São Carlos 141.757 0,56 0,66 0,75 0,60 0,65 0,70 0,79 
3 São Carlos 218.294 0,58 0,68 0,78 0,60 0,65 0,70 0,81 
4 São Carlos 34.341 0,58 0,67 0,77 0,60 0,65 0,70 0,82 
5 São Carlos 52.501 0,40 0,50 0,60 0,60 0,65 0,70 0,56 
6 São Carlos 40.866 0,46 0,56 0,66 0,60 0,65 0,70 0,65 

 

6- CONCLUSÕES 

 Os coeficientes de escoamento superficial determinados pelos três métodos apresentaram 

valores diferenciados devidos tanto à determinação das áreas homogêneas Ai’s, quanto pela adoção 

dos coeficientes de escoamento das respectivas áreas Ai’s. 

 O caso da estimativa do coeficiente de escoamento superficial CURB, os valores são 

influenciados pela descrição urbana das tabelas de C, as quais, no geral, não correspondem e não 

descrevem as condições de urbanização brasileiras, e mais, dificulta até a definição das áreas de 

urbanização homogêneas. O uso de CURB deve, então, ser visto com muita reserva. 

A representação das áreas homogêneas a partir do tamanho dos lotes, no caso de lotes 

residenciais, e de seu uso e ocupação representaram de forma muito mais confiável, espera-se, a 

urbanização das sub-bacias, pois foram realizados por levantamento estatístico e visitas in loco.   

O CDET mostra-se como a estimativa que melhor incorpora todas as características da bacia, 

pois no seu cálculo levaram-se em conta tanto as áreas que sabidamente contribuem para o 

escoamento, quanto àquelas que têm ou poderiam ter potencial para a infiltração, retenção etc.  

Admite-se e recomenda-se que o CDET deve ser calculado empregando os coeficientes de 

escoamento superficial para as áreas impermeáveis diretamente conectados no limite superior 

indicado na literatura, devido à capacidade geradora de escoamento destas áreas. 

A estimativa do coeficiente de escoamento superficial igual ao percentual de áreas 

impermeáveis diretamente conectadas, CAIDC, mostrou-se muito próximo aos valores de CDET na 
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maioria das bacias e em apenas duas ficam aquém, pelo fato de as áreas impermeabilizadas 

diretamente conectadas nas duas sub-bacias apresentam valores baixos.  

 O CAIDC pela facilidade de uso e pelas razões expostas é recomendado, porém em sub-bacias 

com grandes áreas permeáveis sugere-se empregar CDET. 

 

7- RECOMENDAÇÕES 

 Estimar os percentuais de AIDC, AINC e AP, próprios para as cidades, pois estes 

procedimentos permitem conhecer a superfície urbana detalhadamente, a metodologia está definida, 

consegue-se maior confiabilidade dos resultados e introduz o importante conceito de áreas 

impermeabilizadas conectadas.  

 Não havendo possibilidade de levantamento desses parâmetros, e sendo a cidade com 

características de urbanização semelhantes a Ribeirão Preto, São Carlos, sugere-se usar os valores 

destas cidades. 
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