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RESUMO – Eventos de precipitação em que o escoamento ocorre  principalmente sob forma 
superficial podem causar diversos danos ao meio ambiente e à população. Motivado por isso, este 
trabalho teve como objetivo determinar o coeficiente que estima a fração entre volume escoado pela 
superfície e o volume total das chuvas na bacia do Riacho Fundo - DF a partir de dados de 
monitoramento coletados na estação chuvosa de 2019/2020. A metodologia utilizada para separação 
dos escoamentos foi a proposto por Arnold e Allen (1995), que possibilita que o critério de distinção 
seja ditado através de um só parâmetro (β). Foi observado com os resultados que a bacia possui baixos 
coeficientes de escoamento, mas com grande variação de evento para evento. Não é possível afirmar 
que o escoamento superficial tende a ser maior em eventos que ocorrem nos meses mais ao final do 
período chuvoso, como poderia se esperar, devendo ser observados outros fatores, como a umidade 
do solo e o número de dias antecedentes sem chuvas. 
 
ABSTRACT – Precipitation events in which runoff occurs mostly superficially are able to cause 
several damages to the environment and to the population. Motivated by this, this work aimed to 
determine the coefficient to estimate the fraction between the volume drained by the surface and the 
total volume of rainfall in the Riacho Fundo - DF basin from monitoring data collected in the 
2019/2020 rainy season. The methodology used to separate the flows was the one proposed by Arnold 
and Allen(1995), which allows the distinction criterion to be dictated through a single variable (β). It 
was noticed by the results that the basin has low runoff coefficients, but with great variation from 
event to event. It is not possible to state that runoff tends to be greater in events that occur in the latest 
months of the rainy season, as could be expected. and other factors must be observed, such as soil 
humidity and the number of previous dry days. 
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INTRODUÇÃO 

O processo de urbanização de países em desenvolvimento na maioria das vezes ocorre na 

ausência de um planejamento sustentável, o que acarreta em diversos problemas ambientais e 

consequentemente compromete a qualidade de vida tanto da população quanto do ecossistema como 

um todo (Tucci, 2005). Dentro desse contexto está a Bacia do Riacho Fundo, no Distrito Federal, que 

é ocupada em maior parte por áreas urbanas, cuja fração de área urbanizada passou de 0% no ano de 

1956 para 56,2% em 2009, a maior dentre as contribuintes do Lago Paranoá desde a sua criação em 

1959 (Menezes, 2012). 

Segundo Tucci (2005), a urbanização pode aumentar em até 7 vezes as vazões máximas e sua 

frequência por conta da impermeabilização e canalização das águas pluviais. Além disso, proporciona 

um aumento na produção dos sedimentos, que são carregados devido às altas velocidades que o 

escoamento assume. 

A preocupação com os impactos da urbanização no escoamento superficial tem estado 

presente cada vez mais nos órgãos públicos. No DF, a resolução da Agência Reguladora de Águas, 

Energia e Saneamento Básico - ADASA nº 9 de 2011 regulamenta o lançamento de águas pluviais e 

estabelece limites de vazões, exigindo o uso de mecanismos que diminuem a carga de poluição nos 

lançamentos, como bacias de detenção, e soluções alternativas. Tais soluções devem se comprometer 

por exemplo de reduzir no mínimo 80% da carga de sedimentos e ter uma vazão máxima de 24,4 l/s 

por hectare drenado (ADASA, 2011). 

Monitorar o comportamento das águas pluviais urbanas tem se tornado, então, uma prática 

comum e muito importante para a manutenção dos ecossistemas e corpos hídricos. O monitoramento 

contínuo de vazões é base para o estudo dos impactos do escoamento superficial nos corpos 

receptores. Além disso, é essencial ter o monitoramento das precipitações para relacionar as lâminas 

de chuva com as vazões e tornar possível a análise dos eventos como um todo. 

No monitoramento de cursos d’água é importante fazer a distinção do escoamento de base do 

escoamento superficial para estudar a poluição advinda especificamente das águas pluviais. Uma das 

metodologias usadas na separação do escoamento de base é a aplicação de filtros matemáticos. Arnold 

e Allen (1995), apesar de levantarem a questão de que essas metodologias possuem elementos de 

subjetividade, utilizaram filtro matemático que consideraram ser técnica objetiva e reprodutível para 

a separação desse escoamento. 

O presente trabalho teve como objetivo analisar os dados de monitoramento pluviométrico e 

fluviométrico na Bacia do Riacho Fundo em eventos de cheia, separar o escoamento de base do 

escoamento superficial e relacionar a precipitação ocorrida na bacia às vazões na estação de 

monitoramento próxima ao exutório, calculando o coeficiente de escoamento.  
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METODOLOGIA 

Área de estudo 

Segundo dados do INMET de 1981 até 2010, a média pluviométrica anual em Brasília foi de 

1.477,4 mm sendo que 92,4% dessa precipitação ocorre no período chuvoso entre os meses de outubro 

a abril.  

A bacia do Riacho Fundo compreende uma área de cerca de 218km² e é a principal bacia que 

contribui para o Lago Paranoá em Brasília-DF. Seu grau de urbanização é alto, detendo 

aproximadamente 40 % de área urbanizada e 6,3% de área agrícola. A Figura 1 mostra a delimitação 

da bacia em questão e localização dos pluviógrafos dentro dela, enquanto a Figura 2 apresenta o uso 

e ocupação do solo na bacia dividido em diferentes classes. 

 
Figura 1 - Delimitação da bacia hidrográfica. 

 
Figura 2 - Mapa de Uso e Ocupação do solo 
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Coleta de dados 

Foram utilizados ao todo 16 pluviógrafos para o monitoramento das chuvas na bacia, todos 

contidos dentro ou próximo à área da bacia em diferentes regiões administrativas, sendo 14 deles 

operados pela Universidade de Brasília, 1 pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de 

Desastres Naturais (Cemaden) e 1 pela Agência Reguladora de águas, Energia e Saneamento do 

Distrito Federal (ADASA). 

Para o monitoramento do nível, foi utilizado o linígrafo Global Water (linígrafo de pressão) e 

réguas linimétricas. A curva-chave utilizada para converter os valores de nível para vazão foi 

determinada a partir de 17 medições em vazões variadas, a partir de medições de vazão feitas em 

variados níveis do riacho. A partir desses dados foi construída a curva por regressão, que determinou 

os parâmetros descritos na Equação 1, na qual Q(h) é a vazão (m³/s) e h é o nível medido pelo linígrafo 

(m), sendo 0,52 a constante para corrigir a medida para altura nas réguas linimétricas que auxiliaram 

a medição de vazões. 

          (1) 

Separação dos escoamentos de base e superficial 

A identificação das partes correspondentes ao escoamento de base e escoamento superficial 

direto na vazão de um rio é complexa e imprecisa. Os métodos normalmente utilizados, com base 

apenas no hidrograma são subjetivos e com grande incerteza. Considerando as dificuldades e 

incertezas envolvidas, Lyne e Hollick (1979), apud Nathan e McMahon (1990), propuseram um filtro 

digital para a separação do escoamento de base (Equação 2). O filtro foi amplamente testado por 

diversos autores, como Arnold et al. (1995). 

       (2) 

em que qt  é o escoamento superficial no instante t, β é um parâmetro a ser ajustado para cada caso e 

Qt é a vazão total no instante t.  

O escoamento de base no instante t pode ser estimado por: 

  𝑏 = 𝑄 − 𝑞     O valor de β adotado foi de 0,99, ajustado visualmente, de maneira a que a 

separação assumisse formatos usualmente aceitos em ajustes manuais. 

 

Separação de eventos e dados 

Diversos eventos de chuva foram registrados no período chuvoso 2019/2020 na bacia do 

Riacho Fundo. Com a finalidade de dar suporte para outros trabalhos acerca da qualidade da água 
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nesta bacia  este trabalho selecionou e analisou somente os eventos em que ocorreu também o 

monitoramento de qualidade com a coleta de amostras da água. 

No exutório da bacia, para dados de vazão é considerado o início e fim do escoamento 

superficial o momento exato em que o método de Arnold-Allen começa e termina de distinguir os 

escoamentos. 

Nos pluviógrafos, foi feita a distinção do período correspondente ao evento utilizando 

precipitações que começaram a ocorrer a pelo menos três horas antes do início do escoamento. 

 

Cálculo do coeficiente de escoamento 

Uma forma de relacionar a precipitação com o escoamento superficial é calcular a proporção 

que o volume de escoamento representa no volume de chuva determinado para toda a bacia. O 

coeficiente de escoamento foi calculado da forma apresentada na Equação 3. 

  

          (3) 

Sendo: 

C = Coeficiente de escoamento superficial; 

Vs = Volume do escoamento superficial; e 

Vt = Volume total precipitado. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Após a separação dos eventos nos pluviógrafos, foram obtidas as médias das precipitações 

apresentadas na Tabela 1 para cada evento. Além disso, o número máximo de dias antecedentes sem 

chuva dentre os pluviógrafos foi encontrado, considerando-se dias com registro de lâminas menores 

ou iguais a 1 mm como secos. Já a cobertura de pluviógrafos se refere ao número de pluviógrafos que 

registraram o evento, sem falhas. 
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Tabela 1 - Separação de eventos e precipitação média dos pluviógrafos observados e dias secos antecedentes. 

Evento 
Cobertura de 
pluviógrafos 

Precipitação 
(mm) 

Máx dias secos 
antecedentes 

07/nov/19 15 19,60 3 

05/dez/19 15 19,98 1 

18/dez/19 14 10,00 3 

22/dez/19 14 2,47 2 

23/dez/19 14 9,38 3 

10/jan/20 15 2,34 1 

23/jan/20 12 9,65 5 

30/jan/20 12 1,23 1 

23/fev/20 12 3,12 1 

24/fev/20 13 37,16 2 

 

Já a separação do escoamento de base pelo filtro matemático utilizado também por Arnold e 

Allen (1999) resultou nos hidrogramas presentes na Figura 3, que traz os resultados obtidos aplicando 

o filtro com β = 0,99. A fração correspondente ao volume de água que escoa superficialmente é a área 

compreendida entre as curvas do escoamento de base e o escoamento total. 

Os hidrogramas permitiram, portanto, o cálculo do volume de escoamento que juntamente 

com o volume total precipitado dentro da bacia, que por sua vez foi determinado pela multiplicação 

da lâmina de chuva média registrada entre os pluviógrafos pela área da bacia (218 km²), possibilitou 

a determinação dos coeficientes de escoamento apresentados na Tabela 2. 

 

Tabela 2 – Coeficientes de escoamento superficial. 

Evento 
Volume de escoamento 

(m³)  
Volume de chuva 

(m³)  
Coeficiente de 

escoamento  
07/nov/19 245.002 4.272.800 0,06 
05/dez/19 438.545 4.355.721 0,10 
18/dez/19 112.375 2.169.338 0,05 
22/dez/19 63.386 538.771 0,12 
23/dez/19 231.097 2.045.134 0,11 
10/jan/20 68.490 510.907 0,13 
23/jan/20 107.147 2.103.851 0,05 
30/jan/20 41.347 270.254 0,15 
23/fev/20 77.377 679.433 0,11 
24/fev/20 708.730 8,101.518 0,09 

  Média = 0,10 
  Desvio Padrão = 0,035 
  Coef. de variação = 0,36 
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Figura 3 - Hidrogramas de cheias para os eventos monitorados com separação de escoamento de base. 
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É possível perceber que os eventos tiveram comportamentos bem parecidos com relação ao 

escoamento superficial, ainda que as precipitações selecionadas tenham magnitudes bem variadas. 

Os coeficientes de escoamento encontrados foram baixos, compreendidos na faixa de 0,05 a 0,15. Os 

valores baixos dos coeficientes podem ser explicados pelo tamanho da bacia, que por ser grande gera 

altos volumes de precipitação. 

Algumas chuvas que tiveram volumes parecidos, como as de 07/11/2019 e 05/12/2019, não 

apresentaram coeficientes relativamente próximos. Isso pode indicar que o uso do solo pode não ser 

a única variável predominante nas características de escoamento da bacia, mas também o estado do 

solo momentos antes do evento e sua capacidade de reter água. Percebe-se que o evento de 07/nov/19 

possuiu número máximo de dias secos antecedentes maior, o que pode estar relacionado então ao 

menor volume de escoamento em relação ao evento de 05/dez/2019, o que reforça as hipóteses 

adotadas pelo método do CN da USGS, em que o valor de CN é alterado em função das precipitações 

ocorridas nos dias antecedentes.. 

Outro aspecto a se observar é que não é possível identificar uma tendência que os coeficientes 

aumentem com o decorrer do período chuvoso em escala mais próxima à mensal e sim diário ou 

semanal, o que contraria a ideia de que os solos vão perdendo sua capacidade de infiltração durante 

esse tempo ou pelo menos de que a influência desse comportamento não seja tão significante quando 

comparado numa escala diária. 

O parâmetro de filtro β também pode ter impacto bastante significativo no uso dessas 

conclusões citadas, visto que este não foi calibrado de uma forma individual por evento. A 

simplicidade do uso dessa ferramenta está ligada ao fato de que uma vez escolhido o valor de β, a 

separação é  automática, sem análise do processo físico e, por esse mesmo motivo, pode levar a erros 

em termos de separação real do escoamento. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O filtro utilizado para separação de escoamento de base levou a resultados gráficos aceitáveis, 

dentro do esperado, e se mostrou de adequada aplicação, porém deve-se ressaltar que a técnica 

utilizada é subjetiva e o parâmetro β utilizado influencia nos volumes de escoamento encontrados. 

No entanto, foi utilizado um valor alto para o parâmetro, o que de certa forma superestimaria o 

escoamento superficial, e ainda assim os coeficientes de escoamento encontrados foram baixos. 

O tamanho muito grande da bacia induz a  valores de coeficiente de escoamento baixos, porém 

mesmo baixo eles apresentaram diferenças entre os eventos. Essas diferenças foram observadas 

principalmente devido à quantidade de dias sem chuva antecedentes à cheia. 
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A determinação do coeficiente de escoamento se mostrou uma forma de caracterizar os 

eventos de cheia relacionando a precipitação com as vazões correspondentes. Além disso, evidenciou 

a importância de dados de monitoramento para análises acerca do escoamento superficial, que é um 

processo que impacta bastante os corpos hídricos receptores. 
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