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RESUMO --- O presente trabalho avalia os efeitos dos diferentes níveis de detalhamento na 
representação da bacia hidrográfica do Córrego do Gregório, que atravessa a região central da 
cidade de São Carlos, SP, quando submetida ao processo de transformação chuva-vazão, 
empregando o Storm Water Management Model – SWMM. Foi realizada a calibração dos 
parâmetros do SWMM com a utilização de algoritmos genéticos (AGs), que resultaram valores 
satisfatórios para o coeficiente de eficiência tomado como critério das análises de otimização. Os 
resultados indicam que, embora os hidrogramas sejam graficamente parecidos considerando-se 
diferentes configurações, as vazões de pico calculadas variam. Para eventos mais freqüentes, quanto 
maior o nível de detalhe, maior a vazão de pico simulada, já, para eventos mais extremos, 
comportamento inverso é observado.  

 
ABSTRACT --- This study evaluates the effects of different levels of detail in the representation of 
the watershed of the Gregory Creek, located in the central part of São Carlos, SP, under rainfall-
runoff simulation, using the Storm Water Management Model – SWMM. The parameters 
calibration was performed with the use of genetic algorithms (GAs), which resulted in satisfactory 
values of the efficiency coefficient taken as analysis criterion of optimization. The results indicate 
that, although the hydrographs are graphically similar for different configurations, the calculated 
peak flow rates vary. For more frequent events, with higher level of detail considered, the 
simulation resulted in greater peak flow rates, which did not occur for more extreme events. 
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INTRODUÇÃO 

As cidades brasileiras vêm apresentando altas taxas de expansão urbana no decorrer dos 

últimos anos, cuja ocorrência, sem planejamento prévio, pode ser responsável por mudanças 

observadas no ciclo hidrológico, aumentando a magnitude das vazões decorrentes dos eventos 

chuvosos e, consequentemente, majorando os riscos de inundação. 

Com o intuito de verificar tais mudanças e propor possíveis melhorias, os especialistas 

utilizam os modelos hidrológicos como ferramentas de simulação da transformação chuva-vazão. 

Existem, atualmente, inúmeros modelos, com diferentes capacidades e aplicações, porém, nos 

últimos anos, os modelos hidrológicos distribuídos ganharam maior visibilidade por permitem que a 

variabilidade espacial das características das bacias hidrográficas seja considerada. Entretanto, essa 

característica torna os modelos mais complexos e exige que maior número de parâmetros seja 

estimado, aumentando significativamente os esforços de modelagem. 

Buscando o equilíbrio entre o grau de detalhe das bacias hidrográficas empregado e os 

esforços de modelagem, de forma a manter a qualidade das simulações, o presente trabalho avalia 

diferentes níveis de detalhamento na representação da bacia hidrográfica do Córrego do Gregório, 

que atravessa a cidade de São Carlos, SP, a partir da aplicação do modelo hidrológico Storm Water 

Management Model – SWMM Version 5 (HUBER & DICKINSON, 1992).  

MATERIAL E MÉTODOS 

Área de estudo 

 A parcela de montante da bacia hidrográfica do córrego do Gregório (Figura 1) encontra-se 

em crescente processo de urbanização e vem enfrentando graves problemas de inundação, razões 

pelas quais foi adotada como objeto de estudo deste trabalho. Localizada na parte central da cidade 

de São Carlos, SP, a bacia apresenta área de drenagem de aproximadamente 10,1 km2, com 32% de 

áreas impermeáveis e 5,8 km de comprimento axial.  

Níveis de detalhe 

 A investigação dos efeitos da representação da bacia de drenagem correspondente considerou 

cinco diferentes níveis de detalhamento, denominados “configurações”, que foram definidos a partir 

de dois fatores principais: a rede de drenagem atual existente e as áreas de contribuição dos 

condutos.  
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Figura 1 – Bacia hidrográfica do córrego do Gregório (Fonte: COLLODEL, 2009). 

 

A Configuração 1 inclui todos os condutos (dentre canais, galerias pluviais e sarjetas) que 

compõem a rede de drenagem existente atualmente na bacia. Dividida em 298 sub-bacias, possui 

densidade de drenagem de 2,49 km-1, definida pela razão entre a soma dos comprimentos dos 

condutos e a área de drenagem total (Equação 1). 

A

L

DD

j

i

i∑
== 1                                                                                                                    (1) 

em que: 

DD = densidade de drenagem (1/km); 

Li = comprimento do conduto i, considerando micro e macro-drenagem (km); 

A = área total da bacia (km2); 

j = quantidade de condutos existentes na rede de drenagem. 

 A partir da Configuração 1 foram determinadas áreas mínimas de contribuição dos condutos 

para a construção das demais configurações. Assim, somente os condutos cujas áreas de 

contribuição fossem maiores ou iguais às áreas mínimas definidas foram considerados na 

representação da bacia. A Tabela 1 apresenta as características de cada configuração e, com a 

visualização da Figura 2, pode-se perceber a diferença entre elas.  
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Tabela 1 – Características das configurações 

Configuração Área mínima 
(ha) 

Número de sub-
bacias 

Densidade de drenagem 
(km-1) 

1 Rede completa 298 2,49 
2 5 138 1,61 
3 20 52 0,84 
4 50 26 0,57 
5 100 14 0,32 

 

 

Figura 2 – Representação gráfica das configurações. 

  

As configurações assim definidas foram utilizadas na determinação das características 

necessárias à simulação hidrológica do processo de transformação chuva-vazão.  

 O Storm Water Management Model – SWMM (HUBER & DICKINSON, 1992), modelo 

hidrológico empregado neste estudo, foi desenvolvido pela EPA (Environmental Protection 

Agency), é de domínio público e tem sido extensivamente utilizado por hidrólogos de diversos 

países. Em conformidade com o SWMM, o sistema de drenagem é representado através de nós, 

condutos e sub-bacias, interligados entre si, o que requer a determinação ou estimativa de diversos 

parâmetros.  
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 A planta planialtimétrica da bacia na escala 1:10.000 foi usada para obtenção de alguns desses 

parâmetros. Outros, tais como comprimentos de galerias pluviais e sarjetas, diâmetros das galerias, 

seções transversais dos cursos d’água naturais, localização das bocas de lobo e alturas máximas de 

escoamento, foram determinados a partir de intensivo trabalho de campo, realizado durante os 

meses de abril a julho de 2008.  

 Os demais parâmetros do modelo foram determinados através do processo de calibração em 

duas etapas, sendo a primeira dedicada à determinação de parâmetros invariáveis no espaço (de sub-

bacia para sub-bacia) e a segunda à identificação dos parâmetros específicos de cada sub-bacia. 

Eventos de Precipitação 

 Foram selecionados seis eventos de precipitação para as simulações, três para a etapa de 

calibração e três para a posterior validação e avaliação dos diferentes níveis de detalhe empregados. 

As características dos eventos foram obtidas do monitoramento pluvio-fluviométrico realizado pelo 

Núcleo Integrado de Bacias Hidrográficas (NIBH) da Escola de Engenharia de São Carlos, durante 

os anos de 2004 a 2006. A Tabela 2 apresenta as principais características dos eventos utilizados. 

Tabela 2 – Características dos eventos de precipitação 

Evento Etapa Precipitação 
total (mm) 

Duração 
(min) 

Intensidade 
média (mm/h) 

Período de 
retorno (anos) 

1 Calibração 30,5 47 38,9 2,43 

2 Calibração 13,3 69 11,6 0,05 

3 Calibração 50,3 256 11,8 5,06 

4 Validação 31,7 150 12,7 1,00 

5 Validação 41,2 206 12,0 2,44 

6 Validação 15,8 170 5,6 0,05 

As vazões observadas na saída da bacia hidrográfica do córrego do Gregório foram 

determinadas a partir de dados de nível d’água observados através da curva-chave proposta por 

LIMA ET AL. (2007) representada pela Equação 2: 

2517,2278,8 hQobs ⋅=      (R2=0,99)                                                                                (2) 

Em que: 

Qobs = vazão no exutório (m3/s); 

h = nível (m). 

Calibração dos parâmetros 

O processo de calibração dos parâmetros do SWMM ocorreu em duas etapas distintas, com os 

eventos 1, 2 e 3 da Tabela 2. A primeira etapa buscou a determinação dos parâmetros considerados 
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invariáveis no espaço. Apenas a Configuração 1 foi submetida a essa etapa do processo de 

calibração, sendo que os valores assim obtidos para os parâmetros estendidos às demais 

configurações. A média aritmética dos valores obtidos para cada evento foi utilizada nas simulações 

de validação e posterior avaliação dos níveis de detalhe da bacia.  

Os parâmetros calibrados na primeira etapa do processo tiveram seus intervalos de variação 

retirados de ROSSMAN (2007) e SILVA (2003) e estão descritos na Tabela 3, abaixo.  

Tabela 3 – Intervalos de variação dos parâmetros calibrados 

Sigla Parâmetro Unidade Mínimo Máximo 
NI Rugosidade de Manning das superfícies impermeáveis - 0,010 0,040 

NP Rugosidade de Manning das superfícies permeáveis - 0,100 0,800 

DI Capacidade de armazenamento das superfícies 
impermeáveis 

mm 1,27 2,57 

DP Capacidade de armazenamento das superfícies 
permeáveis 

mm 2,54 7,62 

I0 Capacidade inicial de infiltração mm/h 8 254 

Ib Capacidade final de infiltração mm/h 2,5 120 

k Constante de decaimento 1/h 2 7 

 

A rotina de calibração, contendo o algoritmo de otimização, foi implementada através de 

macros especialmente construídas no programa Microsoft Office Excel. Optou-se pelo coeficiente 

de eficiência de Nash e Sutcliffe – COE (NASH & SUTCLIFFE, 1970) expresso pela Equação 3, 

para avaliar o melhor ajuste dos hidrogramas.  
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Em que: 

 Qobsi = vazão observada no final do intervalo de tempo i (m3/s); 

 Qci = vazão calculada no final do intervalo de tempo i (m3/s); 

 Qo = média das vazões observadas (m3/s); 

 Nt = número de intervalos de tempo do evento analisado.  

 

O algoritmo genético foi utilizado como ferramenta de otimização, cuja inicialização requer 

que seja criada uma população inicial de soluções. Para esse estudo foi definida uma população com 

10 conjuntos de soluções, cada qual constituída de 7 parâmetros. Os parâmetros que compõe as 
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soluções da população inicial foram produzidos aleatoriamente, dentro dos intervalos apresentados 

na Tabela 3. 

Em seguida cada solução foi avaliada separadamente através do coeficiente de eficiência de 

Nash e Suttcliffe (COE = F), representado na Equação 3.  

Com os valores de F, efetuaram-se a seleção das soluções para formação da primeira geração, 

denominada “pais”. O torneio de duplas foi o método adotado como operador de seleção, sendo as 

duplas sorteadas de forma aleatória. Assim, duas a duas, as soluções foram confrontadas, 

selecionando-se sempre aquela com maior valor da função de aptidão. O elitismo de 10% garantiu 

que a melhor solução (com o maior valor de F) nunca fosse perdida.  

Após o torneio, a nova população de soluções “pais” foi gerada e iniciou-se o processo de 

recombinação, através do operador de cruzamento aritmético, em que duas “soluções pais” (P1 e P2) 

se combinam para produzir duas “soluções filhas” (S1 e S2), conforme as equações 4 e 5: 

211 )1( PPS ββ −+=                                                                                                                 (4) 

122 )1( PPS ββ −+=                                                                                                                 (5) 

Em que β um número aleatório entre 0 e 1. 

As duplas combinadas foram determinadas aleatoriamente e esta etapa do algoritmo ocorreu 

sobre 70% dos parâmetros da população. 

O operador de mutação utilizado foi o de mutação uniforme, em que ocorre a substituição de 

um parâmetro da “solução filha” por um número gerado aleatoriamente, dessa forma, 14% dos 

parâmetros (escolhidos de forma aleatória) tiveram seus valores substituídos, dentro das respectivas 

faixas de variação. 

Após a mutação, uma nova população foi criada para dar continuidade ao processo de 

calibração, reiniciando o algoritmo a partir da avaliação da função de aptidão relativa a cada 

solução.  

O critério de parada adotado foi o número de gerações, fixado em 40. A Figura 3, a seguir, 

ilustra os passos do algoritmo.  

 

Figura 3 - Fluxograma explicativo dos passos do algoritmo 

População Inicial Avaliação de F 

Seleção 

Recombinação 

Mutação 
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Na segunda etapa do processo de calibração as larguras, declividades e porcentagem de áreas 

impermeáveis das sub-bacias, assim como os coeficientes de rugosidade de Manning dos condutos, 

foram calibrados, a partir dos seus valores determinados inicialmente. Nessa fase todas as 

configurações foram submetidas à calibração, pois os parâmetros calibrados foram admitidos 

variáveis espacialmente. A calibração ocorreu com o auxílio da ferramenta SRTC, do calibrador 

PCSWMM.NET (JAMES ET AL,. 2008). A Tabela 4 apresenta um resumo dos parâmetros alvo 

das análises dessa etapa da calibração. 

Tabela 4 – Parâmetros submetidos à segunda etapa da calibração 

Parâmetro Sigla Unidade 

Largura das sub-bacias W m 

Declividade das sub-bacias S m/m 

Áreas impermeáveis das sub-bacias AI % 

Rugosidade de Manning dos condutos N - 
 

 De posse dos parâmetros calibrados deu-se início à validação e conseqüente avaliação dos 

diferentes níveis de detalhe na representação da bacia hidrográfica, com a utilização dos eventos 4, 

5 e 6 da Tabela 2. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Processo de calibração 

O processo de calibração permitiu a obtenção dos parâmetros de difícil medição. Na primeira 

etapa, durante as 40 gerações, produzidas pelos algoritmos genéticos, os valores de F evoluíram de 

forma a alcançar valores máximos. As figuras 4, 5 e 6 ilustram o progresso do algoritmo, através da 

melhora dos valores máximos de médios de F e da redução do desvio padrão.  
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Figura 4 - Evolução do algoritmo – Evento 1 
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Figura 5 - Evolução do algoritmo – Evento 2 

0,65

0,66

0,67

0,68

0,69

0,70

0,71

0,72

0,73

0,74

0,75

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Geração

F
un

çã
o 

de
 A

pt
id

ão

0,00

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

0,07

0,08

C
oe

fi
ci

en
te

 d
e 

V
ar

ia
çã

o 

Fmáx
Fmédio
Desvio Padrão

 

Figura 6 - Evolução do Algoritmo – Evento 3 

Os valores encontrados na primeira etapa de calibração, com o algoritmo de otimização, estão 

apresentados na Tabela 5. A média aritmética dos valores obtidos para cada evento calibrado foi 

utilizada posteriormente nas simulações de validação. 

Tabela 5 – Valores obtidos para os parâmetros submetidos à calibração 

Evento NI NP DI DP I0 Ib k 
1 0,018 0,155 1,63 3,88 36,61 21,30 2,26 
2 0,030 0,101 1,40 2,55 8,39 5,70 2,49 
3 0,012 0,116 1,39 2,96 21,20 5,99 6,48 

Média 
Aritmética 

0,020 0,124 1,47 3,13 22,07 11,00 3,74 
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 Os valores dos parâmetros calibrados foram comparados aos obtidos por BARBASSA ET 

AL. (2005), para a mesma bacia hidrográfica, e, por serem bastante similares, foram considerados 

satisfatórios. 

Os resultados obtidos para os demais parâmetros, variáveis espacialmente e calibrados na 

segunda etapa, podem ser consultados em COLLODEL (2009).  

Os valores alcançados para o coeficiente de eficiência (COE) estão apresentados na Tabela 6, 

a seguir. 

Tabela 6 – Valores obtidos para o COE através da calibração 

Configuração 1 Configuração 2 Configuração 3 Configuração 4 Configuração 5 
Evento 

COE COE COE COE COE 

1 0,90 0,87 0,90 0,89 0,89 

2 0,89 0,63 0,60 0,62 0,78 

3 0,82 0,77 0,77 0,74 0,74 

Média 0,87 0,76 0,76 0,75 0,74 
  

 Ambas as etapas de calibração alcançaram bons resultados para o coeficiente de eficiência 

avaliado, já que a literatura especializada considera os valores a partir de 0,75 para tal coeficiente 

como aceitáveis. Graficamente os hidrogramas calculados se aproximaram bastante dos observados, 

como pode ser verificado nas figuras 7, 8 e 9, a seguir.  
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Figura 7 – Hidrogramas calculados e observado – Evento 1 
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Figura 8 – Hidrogramas calculados e observado – Evento 2 
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Figura 9 – Hidrogramas calculados e observado – Evento 3 
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 Da análise das figuras nota-se que para o evento 1 foram alcançados os resultados mais 

próximos da realidade dos valores observados. Em relação às configurações, através da calibração 

foi possível aproximar os hidrogramas com diferentes representações da bacia. 

Análise dos diferentes níveis de detalhe 

 De posse dos parâmetros calibrados foi possível validar os eventos e avaliar os diferentes 

níveis de detalhe da bacia hidrográfica empregados nesse estudo. Os gráficos apresentados nas 

figuras 10, 11 e 12, mostram os hidrogramas calculados e observados para as diferentes 

configurações, para os eventos 4, 5 e 6, respectivamente. . 
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Figura 10 – Hidrogramas calculados e observado – Evento 4 
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Figura 11 – Hidrogramas calculados e observado – Evento 5 
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Figura 12 – Hidrogramas calculados e observado – Evento 6 
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 As figuras mostram que, graficamente, os hidrogramas de resposta calculados para as 

diferentes configurações foram bastante similares, mesmo quando considerado baixos níveis de 

detalhe da bacia hidrográfica. A Figura 13 apresenta o comportamento dos picos de vazão. 
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Figura 13 – Picos de vazão das diferentes configurações 
 

 Observa-se que, para os eventos 4 e 6, mais freqüentes (períodos de retorno de 1 e 0,05 anos, 

respectivamente), com a diminuição do nível de detalhe, há um decréscimo no valor da vazão 

máxima calculada, em função da redução da velocidade de escoamento, ocasionada pela menor 

quantidade de condutos de propagação considerados no sistema. O evento 5, por sua vez, 

apresentou comportamento da vazão de pico contrário, aumentando seus valores com a diminuição 

do detalhe da bacia hidrográfica. Por ser um evento mais extremo que os demais (período de retorno 

de 2,44 anos) a vazão de escoamento gerada excedeu a capacidade de propagação das galerias 

pluviais, fazendo com que essas armazenassem temporariamente o excesso de água, atrasando e 

provocando o achatamento dos hidrogramas. A Figura 14 ilustra a relação entre os volumes 

armazenados e as vazões de pico. 
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Figura 14 – Relação entre vazão de pico e volume armazenado pelas galerias pluviais – Evento 5 

  

Nota-se que, para configurações com maior número de galerias pluviais (configurações 1 e 2) 

o armazenamento é maior, limitando a simulação em valores baixos de picos de vazão. Porém, para 

as configurações em que há menos galerias e, consequentemente, menos armazenamento (3, 4 e 5), 

maiores volumes de água escoam superficialmente, acelerando o escoamento e aumentando os 

valores máximos de vazão.  

CONCLUSÃO 

 O objetivo principal desse trabalho foi comparar diferentes níveis de detalhamento da bacia 

hidrográfica do Córrego do Gregório submetida ao processo de transformação chuva-vazão. Os 

resultados obtidos permitiram as seguintes conclusões: 

• O modelo SWMM apresentou bons desempenhos quanto à simulação da bacia hidrográfica 

em estudo; 

• A rotina de calibração desenvolvida resultou em valores aceitáveis do coeficiente de 

eficiência avaliado e dos parâmetros do modelo; 

• Para eventos freqüentes, com o aumento da densidade de drenagem e o respectivo aumento 

do detalhamento da bacia, há um acréscimo das vazões máximas, devido ao aumento da 

velocidade da propagação do escoamento, causado pela maior quantidade de condutos 

considerados; 
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• Para eventos mais extremos, cujo volume de água gerado excede a capacidade das galerias 

pluviais, quanto menor o nível de detalhe, maior o pico de vazão calculado. Isso se deve ao 

fato das galerias armazenarem temporariamente o excesso de água, atrasando e achatando os 

hidrogramas resultantes. 

• Graficamente não há diferenças significativas entre os hidrogramas das diferentes 

configurações avaliadas. Entretanto, por haver diferenças entre as vazões de pico, 

dependendo do objetivo das simulações, é importante considerar níveis de detalhe mais 

próximos à realidade.  
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