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XV SIMPÓSIO DE RECURSOS HÍDRICOS DO NORDESTE 

ANÁLISE DO COEFICIENTE DE ESCOAMENTO NAS MESORREGIÕES 

DO AGRESTE E DO LESTE ALAGOANO  

Ana Letícia Gaia da Rocha Almeida1; Mariana de Barros Dlumou2; Nathacha Karoliny 

Nascimento Cavalcante3; Jáder Vinícius Almeida Pereira4 & Altair Maciel de Barros5 

RESUMO – Este artigo analisou a variação do coeficiente de escoamento (C) no estado de Alagoas, 

compreendendo duas bacias hidrográficas na mesorregião do Agreste e seis na mesorregião do Leste. 

Para isto, utilizou-se dados diários de chuva provenientes de 11 estações pluviométricas - 

disponibilizados pela Agência Nacional de Águas (ANA), pelo Instituto Nacional de Meteorologia 

(INMET) e pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Alagoas 

(SEMARH/AL) - e dados fluviométricos de 8 estações, disponibilizados pela ANA, para um período 

de 10 anos (2002-2012). A chuva anual representativa da área de contribuição de cada estação 

fluviométrica foi obtida pelo método dos polígonos de Thiessen e em seguida relacionada com a 

vazão anual para se obter o valor de C. A análise dos diagramas de caixa para os C demonstrou que 

o parâmetro apresenta tendência de crescimento no sentido Agreste-Leste do estado, estando tal 

comportamento presumivelmente associado às características climáticas, tipo de solo, seu uso e 

cobertura e declividade. Sugere-se que estudos adicionais ampliem a escala temporal de 

monitoramento e utilizem métodos de correção de falhas para uma melhor sincronia dos dados. 

ABSTRACT– This article examined the runoff coefficient (C) variation in the state of Alagoas, 

including two watersheds in the Agreste region and six in the eastern region. In order to do so, 

pluviometric data from 11 rainfall gauge stations - of the National Water Agency (ANA), the National 

Institute of Meteorology (INMET) and Alagoas State Government  Department for Environment and 

Hydric Resources (SEMARH/AL) – and fluviometric data from 8 stations of ANA were selected for 

a period of 10 years (2002-2012). The representative annual rainfall of the contribution area of each 

fluviometric station was obtained by the Thiessen polygon method and then related to the annual flow 

to obtain the C value. The Boxplots analysis showed that C tends to grow from Agreste towards the 

east of the state, being such behavior allegedly associated with the climatic characteristics, soil type, 

its use and coverage and slope. It is suggested that additional studies expand the monitoring timescale 

and use methods to correct failures for better data synchronization.  

Palavras-Chave – Hidrologia; Análise Estatística; Relação chuva-vazão. 
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1 – INTRODUÇÃO 

Alagoas é atualmente possuidora da maior densidade demográfica da região Nordeste, 

equivalente a 119,6 hab/km2. As mesorregiões do Leste, correspondente ao litoral do estado, e do 

Agreste, abrangendo porção central, concentram 86,3% da população, e, consequentemente, da 

demanda hídrica para abastecimento humano. Para além disto, têm-se nessas áreas também uma alta 

procura pelo recurso para atender às demandas da agricultura - sendo Alagoas a maior produtora 

nordestina de cana-de-açúcar e de fumo (Bezerra et al., 2015). 

Diante deste cenário, é notória a necessidade de monitorar a disponibilidade hídrica do Leste e 

do Agreste, de forma a garantir o desenvolvimento sustentável alagoano. Dentre as variáveis 

importantes para este processo, pontua-se a capacidade das bacias hidrográficas para geração de 

escoamento, isto é, para converter a precipitação em vazão. 

Posto isto, objetivou-se analisar o comportamento do coeficiente de escoamento (C) nas bacias 

hidrográficas dos rios Traipu, Coruripe, São Miguel, Paraíba, Mundaú, Camaragibe, Manguaba e 

Jacuípe, para um horizonte temporal de 10 anos (2002-2012). O estudo revelou uma tendência de 

crescimento do C no sentido Agreste-Leste do estado, informação esta que deve ser incorporada à 

gestão de recursos hídricos, atualmente desenvolvida pela Secretaria do Estado de Meio Ambiente e 

Recursos Hídricos (SEMARH/AL). 

2 – METODOLOGIA 

Desenvolveu-se o estudo nas mesorregiões Agreste e Leste do estado de Alagoas, que quando 

somadas totalizam uma área de 19.401,06 km² (69% do estado). Sendo assim, analisou-se duas bacias 

hidrográficas na mesorregião do Agreste (Traipu e Coruripe) e seis na mesorregião do Leste (São 

Miguel, Paraíba, Mundaú, Camaragibe, Manguaba e Jacuípe), como visto na Figura 1. 

A bacia hidrográfica do rio Traipu está predominantemente inserida na região do Agreste, com 

uma pequena parcela inserida no Sertão. O rio Traipu pode apresentar vazões elevadas durante o 

período chuvoso, devido à sua elevada área de contribuição, mas, durante a maior parte do ano, 

permanece seco ou com nível d’água muito baixo, sem que ocorra escoamento superficial. 

O rio Coruripe é o último grande rio perene alagoano da vertente do Atlântico e está situado na 

região de transição entre as regiões Leste e Agreste. O ponto do rio Coruripe avaliado neste estudo 
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está situado em uma seção que recebe o escoamento oriundo de uma área de drenagem correspondente 

a cerca de 60% da bacia hidrográfica, totalmente inserida no Agreste. Nela, o rio Coruripe apresenta 

baixas vazões (inferiores a 0,5 m³/s) ao longo de quase todo o ano, vindo a apresentar elevadas vazões 

durante o período chuvoso. 

 

Figura 1 – Estações pluviométricas e fluviométricas das bacias hidrográficas de estudo (2002 a 2012). 

Os demais rios drenam para o oceano Atlântico e são perenes, sendo os rios São Miguel, 

Camaragibe, Manguaba e Jacuípe de menores extensões. Por outro lado, os rios Paraíba e Mundaú 

são maiores em extensão dentre os rios avaliados, possuem suas nascentes em Pernambuco e 

deságuam nas grandes lagunas situadas em Alagoas. O rio Paraíba deságua na laguna Manguaba 

enquanto o rio Mundaú deságua na laguna Mundaú, que juntas formam o Complexo Estuarino 

Mundaú-Manguaba (CELMM). 

Analisou-se as séries históricas de vazão e precipitação obtidas por meio de estações 

fluviométricas e pluviométricas postas na Figura 1. Para os dados de vazão, utilizou-se 8 estações 

fluviométricas, todas pertencentes à Rede Hidrometeorológica da Agência Nacional de Águas 

(ANA), e para os dados de precipitação utilizou-se 11 estações pluviométricas, pertencentes ao 

Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos 
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Hídricos (SEMARH - AL) e também à Rede Hidrometeorológica da Agência Nacional de Águas 

(ANA). Os detalhes destas estações podem ser vistos no Quadro 1. 

As séries históricas pertencentes à ANA podem ser obtidas a partir do Portal HidroWeb (ANA, 

2020.b). Já as pertencentes ao INMET e à SEMARH - AL são obtidas nas plataformas digitais das 

instituições (INMET, 2020; SEMARH-AL, 2020). 

Quadro 1 - Estações pluviométricas e fluviométricas utilizadas  

Tipo de Estação Estação  Código Fonte Bacia Hidrográfica 

Pluviométrica 

Palmares 835141 HIDROWEB Jacuípe e Manguaba 

São José da Laje 936112 HIDROWEB Jacuípe e Mundaú 

Usina Camaragibe - Sede (Matriz de 

Camaragibe) 
- SEMARH/AL Camaragibe e Manguaba 

Palmeira dos Índios 82992 INMET 
Coruripe, Paraíba, São Miguel e 

Traipu 

Usina Triunfo - SEMARH/AL São Miguel  

Viçosa 936111 HIDROWEB Paraíba e São Miguel 

Traipu 936076 HIDROWEB Traipu 

Usina Serra Grande (S. J. Laje) - SEMARH/AL Camaragibe 

Murici-Ponte 935012 HIDROWEB Camaragibe e Mundaú 

Santana do Mundaú 936114 HIDROWEB Mundaú 

Marechal Deodoro 935057 HIDROWEB Paraíba 

Fluviométrica 

Capivara II 49600000 HIDROWEB Traipu 

Fazenda Boa Fortuna 39770000 HIDROWEB Mundaú 

Fazenda São Pedro 39950000 HIDROWEB São Miguel  

Jacuípe 39580000 HIDROWEB Jacuípe 

Matriz de Camaragibe II 39650000 HIDROWEB Camaragibe 

Porto Calvo 39620000 HIDROWEB Manguaba 

Atalaia 39870000 HIDROWEB Paraíba 

Limoeiro de Anadia 39970000 HIDROWEB Coruripe  

 

Inicialmente, considerou-se somente dados consistidos e o maior espaço de tempo possível em 

comum entre as bacias, resultando no intervalo de tempo de 10 anos (2002 - 2012). Apesar de as 

respectivas estações fornecerem dados a nível diário, as análises foram feitas em intervalos de tempo 

anuais, levando em consideração apenas os anos com falhas inferiores a 5%. 

Para análise da vazão, utilizou-se dados de uma estação fluviométrica por bacia, obtendo-se as 

médias aritméticas anuais de vazão (m³/s) e posteriormente dividindo-as pelas respectivas áreas de 

drenagem de cada bacia. Feito isto, foi possível obter a lâmina média escoada por ano (mm/ano).  

Para a obtenção da precipitação média anual em cada uma das bacias hidrográficas, 

primeiramente optou-se por utilizar de duas a três estações para representar o valor médio de chuva 

da região. Dessa forma, utilizou-se a ferramenta Polígonos de Voronoi do programa de 

geoprocessamento QGIS, que faz uso da metodologia proposta por Thiessen (1911). No entanto, pela 

ausência de dados, não foi possível encontrar duas estações pluviométricas que representassem a 
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bacia do Coruripe; neste caso, utilizou-se apenas uma estação para a representação de sua precipitação 

média anual. 

Por conseguinte, obteve-se um coeficiente de escoamento (C) por ano para cada bacia estudada, 

sendo este calculado a partir da divisão da lâmina média escoada por ano pela precipitação média 

anual. Com os resultados obtidos de C gerou-se diagramas de caixa, com auxílio do programa Excel, 

para uma melhor análise do comportamento do C ao longo das bacias. 

3 – RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Na Figura 2, observa-se que os coeficientes de escoamento (C) das bacias hidrográficas em 

estudo apresentam uma tendência de crescimento quando analisados no sentido Agreste-Leste do 

estado de Alagoas. Dessa forma, avalia-se que o potencial para geração do escoamento superficial na 

região Leste é superior ao da região Agreste. 

 

Figura 2 – Coeficientes de escoamento das bacias hidrográficas de estudo avaliados no período de 2002 a 2012. 

O C de uma bacia hidrográfica está atrelado ao seu potencial para gerar escoamento superficial. 

Assim sendo, o fator depende, a longo prazo, principalmente das perdas por infiltração e 

evapotranspiração (PINTO et al., 1976). Segundo a ANA (2016), os fatores intervenientes neste 

processo se dividem nas seguintes classes: 

i. Fatores climáticos, ligados à quantidade precipitada e à evapotranspiração; 
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ii. Fatores fisiográficos, ligados à conformação da bacia hidrográfica, aos tipos do solo e ao seu 

uso e cobertura; e 

iii. Obras hidráulicas, ligadas à construção de barragens e a canalizações, retificações, derivações 

e transposições de corpos hídricos.  

Observando a Figura 3, nota-se que, analogamente a C, a chuva acumulada anual apresenta um 

comportamento de crescimento no sentido Agreste-Leste de Alagoas; isto é, a quantidade de água 

precipitada na região Leste é superior àquela precipitada no Agreste. 

 

Figura 3 – Chuvas anuais nas bacias hidrográficas de estudo avaliadas no período de 2002 a 2012. 

É válido ressaltar que, segundo o método de Köppen, o estado de Alagoas é caracterizado por 

climas tropicais (A) na porção oriental, compreendendo a região Leste, e por climas secos (B) na 

porção ocidental, compreendendo a região do Agreste. Dentre as características marcantes dos climas 

B, tem-se que a evaporação supera a precipitação (EMBRAPA, 2012), o que diminui a quantidade de 

água disponível para escoamento superficial.  

No que se refere à conformação da bacia hidrográfica, o escoamento superficial tende a ser 

favorecido em áreas de maior declividade, resultando em valores de C mais elevados dada uma 

mesma condição pluviométrica (PINTO et al., 1976). Nesse sentido, o Leste Alagoano possui índices 

de declividade que variam majoritariamente de 3 a 20%, permeando entre as classes suave ondulado 

e ondulado. O Agreste, por sua vez, enquadra-se predominantemente na classe plano, tendo 
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declividade máxima de até 3% (ALAGOAS, 2016). Sendo assim, verifica-se que as bacias 

hidrográficas situadas na região Leste de Alagoas apresentam uma topografia com declividade mais 

acentuada do que as da região Agreste, favorecendo o escoamento superficial na primeira região. 

Avaliando as características do solo da região, verifica-se que o Leste Alagoano apresenta 

predominantemente Argissolos Amarelo (40,09%) e Vermelho-Amarelo (23,37%), cujas diferenças 

texturais dificultam a infiltração e a penetração de raízes (ALAGOAS, 2016; EMBRAPA, 2018). 

Ambos são classificados segundo o grupo hidrológico C, compreendendo solos de baixa taxa de 

infiltração quando completamente molhados (Sartori et al., 2005). 

O Agreste Alagoano, por outro lado, conta com o Planossolo (27,18%) - caracterizado pela má 

drenagem e existência de horizontes subsuperficiais adensados - e com o Neossolo Litólico (21,13%) 

- raso e pouco desenvolvido. Ambos os solos são pertencentes ao grupo hidrológico D, que 

compreende solos de taxa de infiltração muito baixa quando completamente molhados (ALAGOAS, 

2016; EMBRAPA, 2018). Apesar desta classificação, devido à típica retenção temporária de água 

nos Planossolos e à pouca profundidade dos Neossolos, bem como aos fatores climáticos, há um 

aumento das perdas por evaporação, quem intervém no alto potencial de escoamento destes solos.  

Quanto ao uso e cobertura do solo, ambas as regiões são compostas predominantemente por 

pastagem e agricultura (entre 20 a 40% cada), sem diferença relevante entre si. No que se refere à 

vegetação nativa, no Leste observa-se uma área de Mata Atlântica (8,23%) - que não se mostrou 

relevante, devido ao seu baixo percentual - enquanto no Agreste predomina a Caatinga (26,96%) - 

que apresenta em sua cobertura uma maior resistência físico-hidráulica ao escoamento, graças à sua 

copa e serapilheira, dificultando o escoamento da água precipitada e minimizando os valores de C, 

corroborando com os resultados (EMBRAPA, 2014; FREITAS et al, 2008).   

Ressalta-se ainda que a ocupação por áreas urbanas é inferior a 1% em ambas as regiões 

(EMBRAPA, 2014). Ademais, no caso do Leste, a maior taxa de urbanização está concentrada nos 

municípios que compõem a Região Metropolitana de Maceió (RMM), enquanto os maiores valores 

de C pertencem às bacias do Litoral Norte. Diante disto, não foi possível observar uma relação 

razoável entre a impermeabilização do solo e o comportamento de C em Alagoas. 

Por fim, com relação às obras hidráulicas presentes na bacia, pontua-se que não há ocorrência 

daquelas destinadas à drenagem, que aumentam a velocidade de escoamento. Entretanto, no que se 

refere às obras de contenção de escoamento - que provocam o efeito oposto -, um mapeamento feito 
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pela ANA (2020.a) possibilitou quantificar, percentualmente, a área das bacias hidrográficas de 

estudo coberta por espelhos d’água. Como resultado, tem-se a Figura 4.  

Mesmo que o valor seja inferior a 1% para todas as bacias, nota-se uma tendência de diminuição 

no sentido Agreste-Leste, haja vista que os mananciais do Agreste têm sua vazão mais impactada nos 

meses de seca, acentuando a necessidade de reservação. 

 

Figura 4 – Proporção da área das bacias hidrográficas estudadas ocupadas por espelhos d’água. 

Em síntese, verifica-se que as bacias hidrográficas situadas na região Leste apresentam fatores 

físicos que favorecem o processo de conversão da chuva em escoamento superficial - como os tipos 

de solo, a declividade média e a presença reduzida de obras hidráulicas de reservação. Além disso, 

suas características climáticas suprem a região com mais água e desfavorecem a perda por 

evaporação. 

Tabela 1 – Vazão média específica estimada para as bacias hidrográficas estudadas no período de 2002 a 2012. 

Bacia hidrográfica Área da bacia hidrográfica (km²)* Vazão média anual (m³/s) Vazão média específica (l/s/km²) 

Traipu 2023 1,7 0,9 

Coruripe 980 4,6 4,7 

São Miguel 324 3,6 11,2 

Paraíba 2640 23,8 9,0 

Mundaú 3600 33,5 9,3 

Camaragibe 817 20,1 24,6 

Manguaba 352 6,8 19,4 

Jacuípe 761 14,1 18,5 

*Área de drenagem da bacia hidrográfica até a estação fluviométrica em avaliação neste estudo. 

Já no Agreste Alagoano, ocorre o oposto: os fatores físicos desfavorecem o processo de 
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conversão da chuva em escoamento superficial e as características climáticas proporcionam uma 

situação de maior escassez hídrica. Como indícios, têm-se as chuvas menos frequentes e o maior 

favorecimento à perda por evaporação. 

Tal combinação de fatores culmina em uma elevação do potencial hídrico superficial à medida 

que se avança do Agreste para o Leste, perceptível na análise das vazões médias específicas avaliadas 

no período de 2002 a 2012, registradas no Tabela 1.  

4 – CONCLUSÕES 

 A avaliação do comportamento do C estimado das 8 bacias compreendidas nas porções central 

e oriental de Alagoas aponta uma crescente tendência no sentido Agreste-Leste do estado. Esta 

tendência está presumivelmente associada à união de várias particularidades que interferem 

diretamente na geração de escoamento superficial, como características climáticas, tipo de solo, seu 

uso e cobertura e declividade. 

Em síntese, os resultados enfatizam a utilidade do estudo para a tomada de decisões junto ao 

gerenciamento dos recursos hídricos, de modo a garantir o desenvolvimento sustentável e contribuir 

para a consolidação de políticas públicas no estado de Alagoas. 

Tendo em vista a complexidade envolvida na análise do escoamento superficial, para um estudo 

mais compacto, sugere-se que estudos adicionais ampliem a escala temporal de monitoramento e 

utilizem métodos de correção de falhas para uma melhor sincronia dos dados. 
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