
INSTRUÇÃO TÉCNICA PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE DRENAGEM 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE 10  

CURVE NUMBER E COEFICIENTE DE ESCOAMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BELO HORIZONTE 

DEZEMBRO / 2022 

 



 

 

APÊNDICE 10 – CURVE NUMBER E COEFICIENTE DE ESCOAMENTO 

 

Os parâmetros CN e C para o Município de Belo Horizonte eram estabelecidos pelo trabalho 
de Ramos (1998), baseado na antiga Lei Municipal 7.166 /96. Com a mudança da Lei de Uso e 
Ocupação do Solo em 2019 e o elevado adensamento da cidade, foi necessária a revisitação 
dos critérios para o Município. A disponibilidade atual de novas ferramentas computacionais 
permitiu a atualização dos parâmetros apropriados aos novos cenários da legislação, 
ocupação e com base nas características físicas existentes, a partir de estudos elaborados pela 
Universidade Federal de Minas Gerais, através da Fundação Christiano Ottoni, cuja 
metodologia encontra-se resumida aqui. 

Na sequência estão disponibilizados os mapeamentos do CN e C para os cenários atuais e 
futuros, os quais também podem ser acessados pelo Sistema BHMAP. 

O CN, ou curve number, é um parâmetro do método de transformação da chuva em vazão de 
escoamento superficial desenvolvido pelo Serviço de Conservação de Recursos Naturais 
(NRCS), vinculado ao Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. De acordo com o 
NRCS, o CN depende do tipo de solo, da condição de umidade antecedente, do uso e da 
cobertura do solo. Sendo assim, o mapeamento do CN no Município de Belo Horizonte 
envolveu a sobreposição de camadas de dados espaciais relacionados a essas variáveis. 

O método do NRCS classifica os solos em quatro grupos hidrológicos, de acordo com suas 
características físicas, capacidade de infiltração e de retenção de umidade. A partir de 
exaustiva pesquisa dos mapeamentos disponíveis que classificam os solos do Município, 
decidiu-se por utilizar como base o mapeamento do subsolo (a litoestratigrafia), desenvolvido 
em uma escala mais detalhada. A cada classe litológica foi associada uma capacidade de 
infiltração do solo assentado por cima, obtidas de um estudo que avaliou a condutividade 
hidráulica de 300 poços subterrâneos localizados no Município. Dessa forma, os solos de Belo 
Horizonte foram classificados nos grupos B (a região ao norte da calha do Ribeirão Arrudas e 
parte da região central), tipo C (ao sul da calha do Ribeirão Arrudas) e tipo A (uma estreita 
faixa da encosta da Serra do Curral correspondente à litologia do Grupo Piracicaba). 

Com relação à cobertura do solo, imagens aéreas do levantamento aerofotogramétrico do 
Município, realizado em 2013, com resolução espacial de 0,50m, foram classificadas de acordo 
com o tipo de cobertura do solo em asfalto, concreto, telhado metálico, telhado colonial, solo 
exposto, água, vegetação gramínea, vegetação arbustiva, vegetação gramínea e sombra. À 
classificação das imagens aéreas foram sobrepostas as camadas das edificações e das vias 
mapeadas pela PBH, com a finalidade de corrigir possíveis erros na classificação devido à 
impermeabilização do solo na base das árvores lindeiras às vias, e devido à confusão entre as 
classes de solo exposto e telhado colonial, que apresentam cores muito próximas.  

Por fim, a sobreposição das camadas do tipo e da cobertura do solo possibilitou o 
mapeamento do CN no município nas condições atuais. 

O coeficiente C, de runoff, ou de escoamento superficial, é o parâmetro do método racional 
que indica o percentual da precipitação que se transforma em escoamento superficial. A cada 
cobertura do solo pode ser associado um valor de coeficiente, conforme indicado pela 
literatura. Sendo assim, o mapeamento do C no cenário atual foi realizado a partir da 



 

 

associação entre os valores recomendados pela literatura e as classes de cobertura do solo 
obtidas pela classificação das imagens aéreas de 2013. 

O mapeamento dos referidos parâmetros hidrológicos no cenário futuro seguiu metodologia 
análoga ao descrito para o cenário atual. A diferença está na mudança da cobertura do solo 
nos lotes com potencial de incremento da área impermeável. Os lotes com potencial de maior 
impermeabilização foram localizados por meio da comparação entre a taxa de 
impermeabilização permitida pelo Novo Plano Diretor e a taxa de impermeabilização atual, 
calculada a partir da classificação das imagens aéreas de alta resolução de 2013. Em todos os 
lotes do Município cuja taxa de impermeabilização permitida pelo Plano Diretor fosse superior 
à taxa atual, foram recalculados os valores de CN e C médio. Nas áreas impermeáveis foram 
aplicados os valores de CN=98 e de C=0,95 e, na área permeável, foi replicado o CN da área 
permeável atual e o valor de C referente às áreas vegetadas (0,25). 

Por fim, foram calculados os valores médios de CN e C para todos os lotes, as quadras e as 
sub-bacias do Município, com a finalidade de facilitar o acesso do público ao mapeamento 
para utilização nos estudos e projetos de macrodrenagem (CN) e de microdrenagem (C). 
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