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Resumo – Os coeficientes de escoamento superficial existentes nas bibliografias muitas vezes não 
condizem com a realidade, fazendo que com a sua utilização traga resultados incompatíveis com a 
realidade. Neste estudo é mostrada a comparação dos coeficientes de escoamento superficial (C) 
determinados a partir de séries de vazão e precipitação observados, com valores citados nas 
bibliografias. A área de estudo abrange duas bacias contíguas de mesma área com características 
físicas semelhantes tendo como principal diferença o uso do solo, uma sob uso semi-urbanizado e 
outra sob uso totalmente rural. Observou-se que o escoamento superficial na bacia semi-urbanizada 
é maior que na bacia rural, conforme  esperado. Os resultados também mostraram que os valores de 
C sugeridos nas bibliografias não se aproximaram dos valores calculados a partir de dados 
observados. Assim, sempre que houver possibilidade, é aconselhável utilizar dados observados em 
campo, os quais são mais representativos dos fenômenos que ocorrem na bacia em análise. 
 
 
Abstract - Most of the runoff coefficients presented in the literature are not related to real cases, 
which may provide unwanted results. The proposed paper presents a comparison between the runoff 
coefficients - determined by observing the series data flow and data precipitation - and the data 
presented in the literature. The study case presented in the paper is composed by two contiguous 
small basin with similar physical characteristics. The main basins difference is the land use - semi 
urbanized use and rural use. By observing the results presented in the paper it is verified, as 
expected, that the surface flow in the rural basin is bigger. On the other hand, it is concluded that 
the values of C suggested in the literature are not compatible to the values calculated by using the 
real data observed in the study case. It is important to emphasize the using the real data observed in 
the field. These data are essential to represent the processes that happen in the basin in analysis. 
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INTRODUÇÃO 

Da precipitação total que atinge o solo, parte é interceptada, parte infiltra no solo e parte 

escoa superficialmente. O escoamento superficial é gerado quando a intensidade de precipitação é 

superior a taxa de infiltração do solo, onde toda a precipitação que escoa superficialmente é 

chamada de precipitação efetiva. 

A relação entre este volume escoado superficialmente e o volume total da precipitação é 

denominado coeficiente de escoamento superficial. Este coeficiente pode ser calculado a partir da 

separação do escoamento de eventos observados ou através de valores recomendados em 

bibliografias em função de características físicas da bacia. 

No entanto, estes coeficientes obtidos na bibliografia muitas vezes podem não expressar a 

realidade, implicando em trabalhos com resultados distorcidos. Este problema é agravado no caso 

de pequenas bacias, onde a escala de trabalho é mais detalhada. Conseqüentemente, um pequeno 

erro que pode parecer insignificante para grandes bacias, pode trazer diferenças consideráveis nos 

resultados de avaliações em pequenas áreas. 

Além disso, a quantificação do escoamento superficial é de grande importância para estudos 

de proteção contra os fenômenos provocados pelo  deslocamento das águas e também para projetos 

ligados ao aproveitamento de águas superficiais. 

Assim, este artigo tem como objetivo analisar os coeficientes de escoamento superficial 

calculados através de dados observados, comparando com os valores sugeridos pela bibliografia, 

para duas bacias de mesma área e com diferentes usos do solo. 

Esta pesquisa busca dar continuidade aos projetos de monitoramento dos recursos hídricos 

em bacias sem dados, já realizado pelo Grupo de Pesquisa Gestão em Recursos Hídricos – GERHI. 

Estes projetos têm vistas à produção de informações que possam subsidiar tomadas de decisão no 

âmbito do planejamento do uso dos recursos hídricos, e faz parte do projeto “Impacto no 

escoamento e na qualidade da água avaliados diretamente por meio de duas bacias contíguas, uma 

sob uso agrícola e outra sob uso urbano”. 

 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Obtenção do coeficiente de escoamento superficial a partir de dados observados 

Em um hidrograma podemos observar diferentes fases: inicialmente a ascensão, onde ocorre 

o aumento da vazão em conseqüência do começo da precipitação e início do escoamento superficial 

até chegar ao pico, ponto onde a vazão é máxima. Logo em seguida ocorre a recessão do 

hidrograma, ou seja, uma diminuição da contribuição de escoamento superficial, até chegar ao 

ponto onde ocorre o fim desta contribuição e o corpo hídrico recebe apenas contribuição 

subterrânea. 
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Embora se possa classificar os escoamentos em superficial, subsuperficial e subterrâneo, 

devido as dificuldades de observação o escoamento subsuperficial, geralmente se procede na 

separação dos escoamentos de dados observados, em volume de escoamento superficial e de 

escoamento subterrâneo. 

A relação entre este volume escoado superficialmente e o volume total da precipitação é 

denominado coeficiente de escoamento superficial C. O escoamento superficial varia em função de 

características da bacia, como precipitação, precipitação antecedente, umidade do solo no início da 

chuva, tipo do solo, uso e ocupação do solo, rede de drenagem, efeito de armazenamento e retenção 

superficial, entre outros fatores. 

Para separar o hidrograma em parcelas correspondentes a cada tipo de fluxo, pode-se utilizar 

métodos gráficos. Tucci (1993) apresenta três métodos gráficos tradicionalmente usados, ilustrados 

na Figura 1 e descritos abaixo: 

• Método 1 - consiste em extrapolar a curva de recessão a partir do ponto C até 

encontrar o ponto B, localizado abaixo da vertical do pico. Ligam-se os pontos A, B e C. O volume 

acima da linha ABC é o escoamento superficial e o volume abaixo é o escoamento subterrâneo; 

• Método 2 - este é o método mais simples, pois basta ligar os pontos A e C por 

uma reta; e 

• Método 3 - consiste em extrapolar a tendência anterior ao ponto A até a vertical 

do pico, encontrando o ponto D. Ligando os pontos D e C obtém-se a separação dos escoamentos. 

 

Fonte: Tucci (1993) 

Figura 1 – Métodos gráficos de separação do escoamento 

O ponto A é caracterizado pelo início da ascensão do hidrograma ou do escoamento 

superficial, enquanto o ponto C é caracterizado pelo término do escoamento superficial. 

Apesar de existirem vários critérios para a determinação do ponto C, a inspeção visual é um 

dos procedimentos mais simples de ser utilizado. Baseia-se na plotagem das vazões em uma escala 

mono-log e o ponto C é identificado quando ocorre modificação substancial da declividade da reta 
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de recessão. Outros métodos utilizados baseiam-se no tempo de concentração da bacia ou em 

equações empíricas em função da área da bacia (TUCCI, 1993).  

Obtenção do coeficiente de escoamento superficial a partir de dados da bibliografia 

Outra maneira de conhecermos o coeficiente de escoamento superficial é através de valores 

recomendados na bibliografia. Este coeficiente é arbitrado em função de características físicas da 

bacia, como uso do solo, declividade e tipo de solo. 

Algumas sugestões de C são dadas por McCuen (1998), que recomenda valores em função 

do uso do solo, declividade e grupo hidrológico do solo. Estes valores são tabelados para a variável 

C do método racional, que representa o coeficiente de escoamento superficial. A Tabela 1 mostra os 

valores de C recomendados pelo estudo citado para os usos do solo existentes nas bacias analisadas 

neste artigo. 

Tabela 1 - Coeficientes de escoamento superficial em função do grupo hidrológico de solo e 
declividade 

Uso do solo 
A B C D 

0-2% 2-6% 6%+ 0-2% 2-6% 6%+ 0-2% 2-6% 6%+ 0-2% 2-6% 6%+ 

Solo cultivado 0,08 0,13 0,16 0,11 0,15 0,21 0,14 0,19 0,26 0,18 0,23 0,31 

Campo 0,10 0,16 0,25 0,14 0,22 0,30 0,20 0,28 0,36 0,24 0,30 0,40 

Florestas 0,05 0,08 0,11 0,08 0,11 0,14 0,10 0,13 0,16 0,12 0,16 0,20 

Lotes residenciais 

500m² 
0,25 0,28 0,31 0,27 0,30 0,35 0,30 0,33 0,38 0,33 0,36 0,42 

Fonte: McCuen (1998) 

Outras recomendações de valores para C do método racional são dadas por Wilken (1978) 

citado em Tucci (1993). O autor fez seu estudo direcionado à determinação dos coeficientes de 

escoamento superficial para áreas semi-urbanizadas, levando em conta o tipo e quantidade de 

edificações presentes na área no local como é mostrado na Tabela 2. 

Tabela 2 - Coeficientes de escoamento superficial em função do uso e cobertura do solo 

Zonas C 

Edificação muito densa: 
0,70 a 0,95 

Partes centrais, densamente construídas, de uma cidade com ruas e calçadas pavimentadas 
  

Edificação não muito densa: 
0,60 a 0,70 

Partes adjacentes ao centro, de menor densidade de habitações, mas com ruas e calçadas pavimentadas 
  

Edificações com poucas superfícies livres: 
0,50 a 0,60 

Partes residenciais com construções cerradas, ruas pavimentadas 
  

Edificações com muitas superfícies livres: 
0,25 a 0,50 

Partes residenciais com ruas macadamizadas ou pavimentadas 
  

Subúrbios com alguma edificação: 
0,10 a 0,25 

Partes de arrabaldes e subúrbios com pequena densidade de construção 
  

Matas, parques e campos de esporte: 
0,05 a 0,20 

Partes rurais, áreas verdes, superfícies arborizadas, parques ajardinados, campos de esporte sem pavimentaçao 
  

Fonte: Wilken (1978) citado em Tucci (1993) 
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Um estudo bastante utilizado é ASCE, (1969) citado em Wanielista (1997), também citado 

por diversos outros autores, onde são sugeridos valores para a variável C do método racional em 

função do uso do solo e declividade. Outros valores de C são sugeridos também por Williams 

(1949) apud Tucci (1993), CHOW et. al., (1988) apud Paiva (2001), entre outros. 

Além dos métodos citados, outra possibilidade para a determinação do coeficiente de 

escoamento superficial é através do parâmetro da Curva-Número (CN) do método SCS (1957) 

citado em Tucci (1993), utilizado para a determinação da chuva efetiva ocorrida em uma bacia. O 

valor de CN varia numa escala de 1 a 100, retratando as condições de cobertura do solo, variando 

desde uma cobertura muito impermeável (limite superior) até uma cobertura completamente 

permeável (limite inferior). Esse fator é tabelado em função do grupo hidrológico do solo e seu uso 

e cobertura, considerando ainda as condições de umidade antecedente do solo. Com o valor de CN, 

calcula-se a capacidade máxima da camada superior do solo, representada por S na equação (1). 

Assim, a precipitação efetiva (Q) é obtida através da Equação (2), onde P representa a precipitação 

total. 

   � =
�����

��
− 254                                                                                                      (1) 

    =
(���,��)�

���,��
                                                                                                            (2) 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

- Descrição da área de estudo 

A área de estudo é composta por duas bacias que possuem a mesma área 2,31 km² e 

apresentam características geológicas, hidrológicas e topográficas semelhantes, tendo como 

principal diferença o uso do solo. Uma das bacias, localizada ao lado do Campus da Universidade 

Federal de Santa Maria, possui aproximadamente metade de sua área urbanizada. Já a outra bacia, 

localizada dentro da área do Campus da Universidade Federal de Santa Maria, abrange uma área de 

ocupação totalmente rural, onde são realizados experimentos agropecuários. A figura 2 ilustra a 

localização da área de estudo. As tabelas 3 e 4 mostram, respectivamente, o uso e ocupação 

referente a cada bacia e as declividades presentes, assim como sua área de abrangência. 
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Figura 

 

Tabela 

BACIA SEMI- URBANIZADA

Uso do solo %

Mata 

Urbanização bastante densa 

Urbanização pouco densa 

Campo 
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Figura 2: Localização da área de estudo  

Tabela 3. Uso do solo das bacias analisadas. 

URBANIZADA  BACIA RURAL

% da área da bacia Uso do solo 

5,3 Agricultura 

33,1 Água 

20,9 Campo 

40,7 Edificação 

 Eucalipto 

 Mata nativa 

6 

 

 

BACIA RURAL  

% da área da bacia 

28,8 

1,2 

53,9 

2,6 

8,6 

4,9 
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Tabela 4. Declividade das bacias analisadas 

Declividade 
Área da bacia 

Bacia semi-urbanizada Bacia rural 

0 a 2% 38,8% 51,9% 

2 a 4% 45,6% 4,1% 

4 a 6% 14,0% 11,9% 

6 a 15% 1,6% 30,6% 

>15% - 1,6% 

 

Quanto ao tipo de solo, em ambas as bacias há predominância nas áreas mais altas do solo 

argissolo vermelho distrófico arênico – Unidade de Mapeamento (UM) São Pedro, o qual se 

caracteriza por ser um solo profundo, avermelhado com textura superficial arenosa apresentando 

horizonte B friável e bem drenado, tendo moderada a forte suscetibilidade à erosão devido à textura 

e ao relevo, possuindo baixa capacidade de retenção de água.  

Nas áreas mais baixas as bacias apresentam áreas com o horizonte A bem drenado pouco 

profundo com horizonte B com baixa taxa de infiltração, gerando escoamento subsuperficial. 

Devido a isto, estes solos se caractetizam dentro do grupo hidrológico C.   

 

- Levantamento dos dados hidrometeorológicos 

Os dados de vazão utilizados neste trabalho foram adquiridos através de dois postos de 

medição instalados no exutório de cada bacia. Na bacia semi-urbanizada encontra-se instalada uma 

calha parshall de fundo plano e na bacia rural um vertedor triangular de 120º. Ambas possuem um 

registrador automático de cota, que armazenam valores horários. 

Quanto a série de chuvas, foram obtidos dados da estação meteorológica Santa Maria/RS. 

Esta estação localiza-se no campus da Universidade Federal de Santa Maria e pertence ao Instituto 

Nacional de Meteorologia, onde são registrados os valores de precipitação horários por um 

pluviógrafo automático. Estes dados são disponibilizados no site www.inmet.gov.br. 

O pluviógrafo encontra-se instalado a 1,5 km da bacia semi-urbanizada e a 2 km da bacia 

rural, fazendo com que os valores registrados ali sejam representativos para as duas áreas. 

 

- Determinação do coeficiente de escoamento superficial 

A partir da série de vazões, foram separados todos os eventos válidos ocorridos no período 

de observação. Foram descartados os eventos que excederam a capacidade da estrutura de medição; 

fato ocorrido frequentemente na bacia semi-urbanizada. 



XIX Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos  8 

A parcela de escoamento superficial foi identificada diretamente do hidrograma observado 

pelo método gráfico 2, conforme já descrito anteriormente. A partir da série de chuvas foi possível 

calcular o total precipitado em cada evento, para então calcular o coeficiente C correspondente, 

dividindo o volume escoado superficialmente pelo total precipitado. 

Por fim, para cada uma das bacias foi calculado um coeficiente de escoamento superficial 

através da média dos valores de C de cada evento analisado. 

Os coeficientes de escoamento superficial das duas bacias também foram determinados 

através dos métodos de McCuen (1998), Wilken (1978) citado em Tucci (1993) e da Curva-

Número. Os demais métodos não foram aplicados, pois não há sugestões de valores de C para todos 

os usos do solo existentes nas bacias analisadas. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As séries horárias de vazões e precipitações foram analisadas para o período de 01/01/2011 

a 18/05/2011, totalizando 138 dias. Na calha da bacia semi-urbanizada, em eventos onde a vazão é 

maior que 712 l/s, ocorre extravasamento. Como este trabalho está em sua fase inicial, está sendo 

realizado pelo grupo de pesquisa GERHI estudos para a extrapolação da curva chave do posto 

fluviométrico, para que os eventos que extrapolam a estrutura medidora de vazão possam ser 

analisados. 

Assim, para separação dos escoamentos, foram selecionados 5 e 8 eventos válidos para as 

bacias semi-urbanizada e rural, respectivamente. O baixo número de eventos na bacia semi-

urbanizada deve-se a muitos eventos descartados por extravasamento da calha, enquanto na bacia 

rural este número também foi baixo porque para pequenos eventos de chuva não há escoamento 

superficial na bacia. Por este motivo, os eventos selecionados para a separação dos escoamentos não 

foram os mesmos para as duas bacias. 

As figuras 3 e 4 são exemplos de separação dos escoamentos, respectivamente, para as 

bacias semi-urbanizada e rural. Os coeficientes de escoamento superficial calculados para cada 

evento e o valor médio para cada bacia encontram-se apresentados nas tabela 5 e 6. 
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Figura 3: Separação do escoamento para um evento na bacia semi-urbanizada 

 

Figura 4: Separação do escoamento para um evento na bacia rural 

Tabela 5. Coeficientes de escoamento superficial para a bacia semi-urbanizada 

Evento P total (mm) P efetiva (mm) Coeficiente C 

A 12,2 0,97 9,0 % 

B 16,8 1,33 8,0 % 

C 10,6 0,45 4,0 % 

D 12,2 0,53 4,0 % 

E 11,8 1,73 10,0 % 

C médio 7,0 % 
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Tabela 6. Coeficientes de escoamento superficial para bacia rural 

Eventos P total (mm) P efetiva (mm) Coeficiente C 

A 42.4 0.37 0.9% 

B 35.0 0.12 0.3% 

C 48.6 0.80 1.6% 

D 105.0 2.42 2.3% 

E 17.2 0.38 2.2% 

F 38.4 2.58 6.7% 

G 9.0 0.19 2.1% 

H 13.0 0.11 0.9% 

C médio 2.1% 

Observa-se que o escoamento superficial na bacia semi-urbanizada é maior que na bacia 

rural, como já esperado. Embora as bacias tenham mesma área, no período analisado, não houve 

extravasamento da estrutura medidora da bacia rural que tem como valor máximo 278 l/s. Já na 

estrutura medidora de vazão da bacia semi-urbanizada ocorreram extravasamentos freqüentes, 

sendo que o máximo valor medido pela calha é de 712 l/s. 

Nota-se ainda que o tempo de base do escoamento superficial na bacia semi-urbanizada 

ficou em torno de quatro horas, enquanto para a bacia rural este valor ficou em torno de 16 horas. 

Estas constatações, embora já esperadas, comprovam a influência do grau de impermeabilização do 

solo no escoamento superficial. Além disso, mostra a necessidade e importância de um plano diretor 

de drenagem semi-urbanizada, de forma a diminuir os escoamentos superficiais e amenizar seus 

impactos mantendo o corpo hídrico o mais próximo possível de sua vazão natural. 

Outro parâmetro de grande importância para a análise no escoamento superficial é a 

umidade presente no solo antes do acontecimento de cada evento. Quanto maior a umidade presente 

no solo menor o tempo para a sua saturação e início do escoamento superficial, por este motivo em 

pequenos eventos ocorridos no período do verão não houve escoamento superficial na bacia rural. 

Quanto aos coeficientes determinados segundo a bibliografia, os valores de C calculados 

pelo método de McCuen (1998) estão apresentados nas tabelas 7 e 8, para as bacias semi-

urbanizada e rural, respesctivamente. A tabela 9 apresenta os valores de C calculados por Wilken 

(1978) e a tabela 10 mostra os valores de C calculados através do método da curva número. Por fim, 

a tabela 11 compara os valores calculados por todos métodos. 
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Tabela 7 – Coeficiente de escoamento superficial calculado pelo método de McCuen (1998) para a 

bacia semi-urbanizada 

Uso do solo Declividade % da área da bacia C 

Mata 

0-2% 1.4% 0.10 

2-6% 3.0% 0.13 

>6% 0.1% 0.16 

Urb. Bastante Densa 

0-2% 16.5% 0.30 

2-6% 17.5% 0.33 

>6% 0.0% - 

Urb. Pouco densa 

0-2% 4.6% 0.30 

2-6% 15.8% 0.33 

>6% 0.1% 0.38 

Campo 

0-2% 12.9% 0.20 

2-6% 26.9% 0.28 

>6% 1.2% 0.36 

C ponderado 28.4% 

Tabela 8 – Coeficiente de escoamento superficial calculado pelo método de McCuen (1998) para a 

bacia rural 

Uso do solo Declividade % da área da bacia C 

Agricultura 

0-2% 16.5% 0.14 

2-6% 3.2% 0.19 

>6% 9.9% 0.26 

Campo 

0-2% 24.0% 0.20 

2-6% 11.3% 0.28 

>6% 18.8% 0.36 

Edificação 

0-2% 1.9% 0.30 

2-6% 0.1% 0.33 

>6% 0.5% 0.38 

Eucalipto 

0-2% 5.8% 0.10 

2-6% 0.5% 0.13 

>6% 2.5% 0.16 

Mata nativa 

0-2% 3.1% 0.10 

2-6% 1.1% 0.13 

>6% 0.9% 0.16 

C ponderado 22.7% 

Tabela 9 – Coeficientes de escoamento superficial calculado pelo método de Wilken (1978) 

Bacia Semi-urbanizada 0.50 

Bacia Rural 0.19 
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Tabela 10 – Coeficiente de escoamento superficial calculado pelo método da curva-número 

 
Bacia Semi-urbanizada Bacia Rural 

CN ponderado 84 75 

Capacidade máx. camada superficial solo S 48,1 86,0 

Precip. Efetiva (mm) 

Evento A 0,1 5,7 

Evento B 0,9 3,1 

Evento C 0,0 8,4 

Evento D 0,1 44,4 

Evento E 0,1 0,0 

Evento F - 4,2 

Coeficiente de escoamento superficial 

Evento A 1,1% 13,5% 

Evento B 5,5% 8,7% 

Evento C 0,2% 17,3% 

Evento D 1,1% 42,3% 

Evento E 0,8% 0,0% 

Evento F 
 

10,9% 

C médio 1,7% 15,4% 

*Eventos com Precipitação total < 0,2*S não geram escoamento superficial 

Tabela 11. Comparação dos coeficientes de escoamento superficial, determinados através de 

métodos teóricos e valores observados 

Coeficientes de escoamento 

  Rural 

Semi-

urbanizada 

Método CN 15,4% 1.6% 

McCuen 23% 28% 

Wilken 19% 50% 

Observado 2,1 7% 

Analisando as tabelas, podemos dizer que nenhum dos métodos de cálculo do C com base 

em valores sugeridos em bibliografias tiveram resultados satisfatórios comparando com os valores 

calculados a partir de dados observados. 

Um fato que pode ter influência nestes resultados é a série de vazões observadas ser 

representativa apenas do período de verão/outono, não mostrando a influência do período de 

inverno que geralmente é mais úmido, e os escoamentos superficiais são maiores. 

Ao analisar o método da curva-número, observa-se que a diferença dos coeficientes C é 

reflexo da não utilização do mesmo evento para a determinação dos coeficientes de escoamento. 

Conforme já comentado, o mesmo evento que gera escoamento superficial na bacia rural, produz o 

extravasamento da estrutura medidora de vazão na bacia semi-urbanizada, enquanto os eventos de 

baixa intensidade utilizados para a separação do escoamento da bacia semi-urbanizada não geraram 
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escoamentos superficiais na bacia rural. Uma vez que o método do CN considera a 

magnitude/intensidade da chuva, e geralmente é aplicado para situações críticas (máximas), isso fez 

com que os valores do coeficiente de escoamento superficial ficassem distorcidos neste caso. 

Salienta-se ainda que sempre que houver possibilidade, é aconselhável utilizar dados 

observados em campo, evitando utilizar valores arbitrados. Porém quando necessário utilizar dados 

bibliográficos, é importante verificar as condições em que foram realizados os experimentos, para 

selecionar a metodologia que melhor se adapta ao caso de estudo. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Os coeficientes encontrados com os métodos de McCuen, Wilken e a partir dos dados 

observados, apresentaram características que já eram esperadas como um valor maior do coeficiente 

de escoamento para a bacia semi-urbanizada do que para a bacia rural 

 O método da curva número não foi eficaz para este trabalho, pois determinou coeficientes 

que não demonstram a realidade. 

Os coeficientes de escoamento encontrados pelos métodos teóricos não demonstraram 

resultados eficazes quando comparados com o coeficiente de escoamento encontrado com os 

valores observados. 

Salienta-se que os resultados são preliminares e a análise de um maior número de eventos, 

incluindo uma maior representatividade temporal, poderão consolidar os resultados aqui 

encontrados ou alterar as conclusões obtidas até o momento. 
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