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RESUMO: O trabalho foi realizado em uma bacia hidrográfica urbana, com área de 4,95 km², monitorada, na cidade 
de Santa Maria – RS, tendo como objetivo avaliar o grau de discretização que deve ser empregado na bacia, 
identificando o ganho de qualidade na representação dos eventos observados, através da utilização do modelo SWMM. 
Na avaliação da discretização foram propostas três alternativas, a bacia concentrada e sub-dividida em sete e onze sub-
bacias. Para a bacia concentrada os resultados obtidos não foram tão satisfatórios no ajuste dos hidrogramas, com 
coeficientes de determinação médio R² de 0,42. Já as bacias discretizadas, em sete e onze sub-bacias, proporcionaram 
uma melhor representatividade dos processos hidráulicos e hidrológicos ocorridos na região estudada, com coeficientes 
de determinação R² maiores que 0,92. Entretanto, os dois graus de discretização não apresentaram diferenças 
significativas entre si. Portanto, uma maior divisão da bacia, sem um aumento no detalhamento dos parâmetros, nem 
sempre significa mudanças ou melhorias no ajuste dos hidrogramas.  
 
ABSTRACT: The study was developed in the urban catchment, with a monitored area of 4,95 km² in Santa Maria -
RS, with the puporse to evaluate the level of discretisation that should be applied in the catchment, identifying the 
number of subcatchment on the accuracy of runoff, through the use of the model SWMM. In the evaluation of the 
discretisation three alternatives were employed, the single catchment and this sub-divided in seven and eleven 
subcatchments. For the single catchment no satisfactory results were obtained in the adjustment of the hydrographs, 
with average coefficients of determination 0,42. On the other hand, the discretisated catchment in seven and eleven 
subcatchment, provided a better representativeness of the hydraulic and hidrologic processes accured in the studied 
area, with determinations coefficients higher than 0,92. However, the two discretisation degrees, didn't present 
significant differences between each other. Therefore, a larger division of the catchment, without an increase in the 
detailment of the parameters, not always means changes or improvements in the adjustment of the hydrographs. 
 
PALAVRAS CHAVE: Modelagem Hidrológica, Monitoramento e Drenagem Urbana. 
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INTRODUÇÃO: 
   

O Brasil está enfrentando um problema comum de países em desenvolvimento, que é o crescimento 
rápido e desordenado dos centros urbanos, gerando problemas de infra-estrutura e grandes modificações ao 
meio ambiente. Entre essas modificações está o aumento na geração do escoamento superficial, provocando 
ou intensificando as catástrofes urbanas causadas pelas enchentes. 

A impermeabilização causada pela urbanização provoca alterações no ciclo hidrológico, através de 
ruas pavimentadas, telhados, calçadas e pátios oferecendo menor resistência ao escoamento superficial que 
as condições naturais do solo, diminuindo consideravelmente a infiltração da água no solo, etapa importante 
do ciclo hidrológico. Em conseqüência da maior taxa de impermeabilização, temos o aumento do volume e 
da velocidade de escoamento superficial, ocasionando mudanças no hidrograma, com redução do tempo de 
pico e aumento da vazão de pico. 
 Dentro deste contexto de urbanização, há uma carência de conhecimento técnico ou desinformação 
dos responsáveis no que se refere ao planejamento urbano e aplicações de medidas não estruturais, para 
minimização de enchentes urbanas, tornando necessário o estudo de medidas que possibilitem o 
planejamento do uso do solo, as condições de urbanização e a impermeabilização do solo, de cada bacia. 
Para isso, o desenvolvimento de ferramentas computacionais tem contribuído no processo de aquisição de 
dados, que aliados a informações georeferenciadas, trás uma melhoria na qualidade dos bancos de dados. 

Para realização de um bom planejamento urbano torna-se necessário o conhecimento dos fatores que 
influenciam o funcionamento hidrológico da bacia estudada. Os modelos hidrológicos e hidráulicos podem 
auxiliar neste processo, desde que existam dados de boa qualidade para sua confiabilidade, no entanto, em 
pequenas bacias urbanas estes são praticamente inexistentes. Portanto, a intensificação do monitoramento e 
avaliação do sistema de drenagem nestas áreas, podem trazer subsídios à modelagem, de fundamental 
importância para a resolução de problemas.   

O objetivo deste trabalho é avaliar o grau de discretização que deve ser empregado para uma bacia 
urbana monitorada, localizada em Santa Maria – RS, identificando o ganho de qualidade na representação 
dos eventos observados, através da utilização do modelo SWMM. 
 
REVISÃO BIBLIOGRÁFICA: 
 

Os problemas enfrentados pelos centros urbanos com o aumento do escoamento superficial são de 
conhecimento de todos, principalmente quando ocorre uma catástrofe, mas as medidas que podem ser 
tomadas para remediar ou minimizar esses problemas não são utilizadas, testadas e aplicadas. Pompêo 
(2000) relata, segundo o documento intitulado “Consulta Nacional sobre a Gestão do Saneamento e do Meio 
Ambiente Urbano”, que em drenagem e controle de cheias de áreas urbanas as ações são emergenciais, 
esporádicas e quase sempre definidas após a ocorrência de desastres. 

A conscientização de que estudos integrados de drenagem urbana, com uma visão global da bacia 
hidrográfica, são necessários, tornando os projetos mais eficientes, conduzindo-os para o desenvolvimento 
sustentável e com melhor qualidade de vida para a sua população. Maksimovic (2201) diz que os parâmetros 
de projeto e a operação de sistemas de drenagem, integrados com outros sistemas de águas urbanas, são 
elementos cruciais da saúde e segurança do meio urbano. 

Marin (1999) cita que o planejamento de um sistema de drenagem urbana deve ser concebido e 
executado dentro de um contexto mais abrangente do planejamento de todo o ambiente urbano em uma bacia 
hidrográfica e estar de acordo com o Plano Diretor de Drenagem Urbana, o qual indica as principais linhas 
de ação para a área. Planejar de maneira integrada significa prever o funcionamento simultâneo do sistema 
de drenagem, com todas as outras partes do sistema de saneamento e desse com outros sistemas do ambiente 
urbano. As bacias são usadas como unidade de planejamento e gerenciamento não só da água, mas também 
de outros recursos e atividades econômicas e humanas (Maksimovic, 2001). 

Devido à heterogeneidade das bacias hidrográficas urbanas, existe a necessidade de estudos de todos 
os fenômenos presentes em cada evento de chuva, para que se possa ter um melhor entendimento do 
comportamento dos parâmetros envolvidos no fenômeno. O monitoramento hidrológico torna-se 
indispensável. Paiva (2001) considera este um dos aspectos mais importantes na adequada caracterização 
quali-quantitativa dos recursos hídricos. Goldenfum (2001) comenta que bacias similares, localizadas em 
regiões hidrológicas semelhantes, podem diferir, não apenas em função dos objetivos dos estudos, mas 
também em função da disponibilidade de recursos físicos, financeiros e de pessoal especializado. 
 Os modelos hidrológicos possuem uma grande aplicabilidade, na representação dos fenômenos 
naturais que ocorrem em uma bacia hidrográfica. Tucci (1998) considera que o modelo hidrológico é uma 



das ferramentas que a ciência desenvolveu, para melhor entender e representar o comportamento da bacia 
hidrográfica e prever condições diferentes das observadas.  

A modelagem na drenagem urbana se propõe a resolver diversos objetivos, assim como a avaliação 
de todas as repostas da bacia, como parte da estratégia e planejamento detalhado do sistema, avaliação da 
poluição, gerenciamento operacional, controle em tempo real e análise de interação entre sub-bacias 
(Maksimovic, 2001). 

A necessidade do entendimento dos processos e os reais impactos que ocorrem na bacia, devido às 
mudanças de sua composição natural, é imprescindível, para que os administradores e planejadores possam 
tomar decisões coerentes, com um elevado grau de confiabilidade. Para essa aplicação os modelos tornam-se 
essenciais, pois eles nos permitem testar cenários futuros com diferente grau e forma de ocupação do solo.  

Os métodos existentes possuem vantagens e limitações, dependendo da correta escolha do método a 
ser utilizado, o seu bom desempenho está relacionado com finalidade do estudo. Maksimovic (2001) diz que 
o tipo de modelo aplicado depende dos objetivos da modelagem, cobertura espacial, variabilidade dos dados 
e a tecnologia empregada, mas também do conhecimento do modelador.  

A dificuldade da representação dos fenômenos naturais exige, cada vez mais, um detalhamento das 
características físicas e uma melhor compreensão espacial da bacia. Para as bacias de grandes dimensões ou 
bastante heterogêneas os modelos distribuídos obtém bons resultados devido à possibilidade de variação dos 
parâmetros. Eles também apresentam melhor desempenho para bacias urbanizadas, mesmo as micro-bacias, 
pois estas possuem uma elevada heterogeneidade, devido às modificações ocasionadas pela ocupação do solo 
no processo de urbanização. 

Maksimovic (2001) comenta que os modelos são fisicamente baseados na análise dos processos em 
superfície e na rede, e suas performances estão relacionadas com o grau de detalhamento das características 
da superfície (topografia, características do solo, uso do solo, conectividade entre os elementos, etc.), da rede 
e das estruturas auxiliares. 

Zaghloul (1983) realizou um trabalho com o modelo SWMM, verificando uma análise de 
sensibilidade para os parâmetros dos blocos Runoff e Transport. Ele também investigou qual o nível de 
discretização que deve ser empregado na bacia hidrográfica. Para a análise de sensibilidade do bloco Runoff 
Zaghloul encontrou que o parâmetro mais sensível é a porcentagem de área impermeável, onde um aumento 
nesta percentagem tende a um acréscimo linear no pico e no volume do hidrograma. O segundo parâmetro 
com maior sensibilidade é a largura do escoamento superficial, devendo-se ter cuidado na estimação desta 
largura. Os demais parâmetros deste bloco podem ser definidos através dos valores propostos pelo manual do 
usuário do SWMM (James et al, 2003). 

Para o bloco Transport, Zaghloul (1983) verificou que os parâmetros com maior sensibilidade foram: 
o comprimento do conduto ou rio e o coeficiente de rugosidade de Manning do conduto ou rio. 

Zaghloul (1983) ressalta que a exatidão da simulação para bacias discretizadas é mantida pelo uso 
cuidadoso dos parâmetros das sub-bacias. A simulação discretizada implica em dificuldades devido ao 
aumento informações necessárias. Entretanto, a simulação discretizada nos ajuda no planejamento antes da 
execução de um projeto em algum local da bacia.   

Selvalingam et al (1987) aplicaram o modelo SWMM em uma bacia urbana de 6,11 km² em 
Singapura, encontrando bons resultados e uma fácil aplicação do modelo para os sistemas de drenagem 
urbana nesta bacia tropical.   

  
METODOLOGIA: 
 

O trabalho realizou-se na Bacia Hidrográfica do Cancela, afluente do Arroio Cadena. Ela situa-se na 
região urbana do município de Santa Maria-RS, entre as coordenadas 53°48’44’’ e 53°47’12’’ de longitude 
oeste e 29°43’02’’ e 29°41’31’’ de latitude sul. A figura 1 mostra localização da bacia hidrográfica no 
município. 

As características físicas da bacia foram determinadas a partir da digitalização das cartas topográficas 
na escala 1:2000, que contem o plano do sistema de esgotos pluviais, projeto encomendado pela Prefeitura 
Municipal de Santa Maria à empresa Magna Engenharia LTDA. O modelo numérico do terreno foi gerado 
pelo software ArcView 3.1. A tabela 1 apresenta algumas características da bacia . 



 
Figura 1 – Localização da Bacia hidrográfica do Cancela 

 
  A metodologia utilizada para determinação do uso do solo, baseou-se na utilização de fotos aéreas 

da região datada de 1992, apoiado de visitas a campo. Com o uso do software Spring 4.0 as fotos aéreas 
foram georreferenciadas utilizando como base de dados as informações obtidas em campo. As áreas 
correspondentes a cada uso foram digitalizadas. Esses dados foram reavaliados com inspeções in loco com o 
intuito de atualizar essas informações. 

 
 Tabela 1. Características físicas da Bacia Hidrográfica do Cancela 

Características Físicas 
Área 4,95 km2 

Perímetro 10,29 km 
Coeficiente de compacidade 1,29 

Fator de Forma 0,36 
Declividade do Rio Principal 0,010 m/m 
Declividade Media da Bacia 0,1098 m/m 

 
O monitoramento na bacia do Cancela é realizado através de uma estação: fluviométricas “Cancela” e 

uma estação pluviométrica Sest Senat”. A primeira localiza no exutório da bacia e a estação pluviográfica 
numa região central da bacia, como podem ser visualizados na figura 2.  

A estação fluviográfica está equipada com registrador de nível digital do tipo Orfhimedes (OTT). O 
intervalo de tempo de registro do nível foi configurado em 5 minutos. O registro de dados em intervalos de 
tempo pequenos foi uma necessidade à situação, especialmente na área urbana da bacia que tem tempo de 
concentração baixo. 

 A determinação da curva-chave partiu inicialmente de medições de vazão em campo determinadas 
indiretamente através da medição da velocidade, com a utilização de molinetes hidrométricos ou sensores 
magnéticos de velocidade, esses últimos utilizados especialmente em períodos de estiagem, baixas 
velocidades. 

A estação pluviométrica Sest Senat é provida de um pluviômetro digital do tipo Pluvio-OTT, 
configurado para registrar os dados em intervalos de 1 minuto de no mínimo 0,01 mm acumulado neste 
período.     

 
APLICAÇÃO DO MODELO SWMM 
 

O SWMM é um software bastante difundido e com grande aplicação para bacias urbanas, ele foi 
desenvolvido pela U.S. EPA (Enviromental Protection Agency) entre 1969 e 1971, após essa data sofreu 
diversas atualizações (Huber et al, 1992).  

O pacote deste modelo é bastante completo, pois ele se propõe a resolver problemas qualitativos e 
quantitativos. Huber e Dickinson (1992) apresentam a estrutura do modelo em nove blocos ou módulos, 



sendo quatro blocos computacionais e cinco blocos de serviços, além do bloco executivo. O bloco “Runoff” 
refere-se à transformação de chuva em vazão, o bloco “Transport”, ao transporte na rede de drenagem 
segundo o conceito da onda cinemática, o bloco “Extran” à modelação hidrodinâmica em condutos e canais e 
o bloco “Storage/Treatment” à qualidade das águas.     

O bloco “Runoff” permite a simulação quali-quantitativa das águas escoadas numa bacia e a 
propagação do fluxo e dos contaminantes até os principais elementos da rede de drenagem. A bacia é 
representada na forma de um conjunto de sub-bacias e canais de propagação interconectados. O módulo 
processa suas rotinas com base em dados de precipitação ou neve, simulando degelo, infiltração em áreas 
permeáveis (modelos de Horton ou Green Ampt), detenção na superfície, escoamento na superfície e em 
canais, podendo ser utilizado para simulações de eventos isolados ou contínuos. 

Para a análise das sub-bacias, elas são subdivididas em três sub-áreas, duas sub-áreas são 
impermeáveis, com armazenamento por detenção e sem armazenamento por detenção, e a terceira  sub-área é 
permeável, com armazenamento na depressão do solo.  

O escoamento superficial é obtido através de um reservatório não-linear para cada sub-área e pode ser 
representado pela combinação das equações de Manning e da continuidade, que podem ser escritas da 
seguinte forma: 
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W = largura representativa da sub-bacia 
n = coeficiente de rugosidade de Manning 
A = área da sub-bacia 
S = declividade da sub-bacia  

pd = altura do armazenamento por depressão 
i* = precipitação efetiva      
d = profundidade da água no reservatório 
t = tempo 

            
A resolução desta equação diferencial não linear pode ser resolvida para valores de d desconhecidos, 

através do processo iterativo de Newton-Raphson. As informações básicas para a simulação hidrológica 
chuva-vazão são além dos dados de precipitação, área da sub-bacia, largura representativa da sub-bacia, 
coeficiente de rugosidade de Manning, declividade da sub-bacia, altura do armazenamento em depressões, e 
parâmetros de infiltração. 

Bertoni (1998) descreve o bloco “Transport” de forma sucinta e clara. O bloco é responsável pela 
produção do deslocamento cinemático do fluxo na rede de drenagem conforme uma cascata de condutos, 
gerando o amortecimento e o deslocamento temporal do hidrograma. Os componentes da rede são 
classificados segundo os tipos de elementos, e estes elementos em conjunto representam o sistema na forma 
de nós e “links”. Quando é atingida a capacidade total do conduto simulado o fluxo remanescente é 
armazenado à montante do mesmo até que exista capacidade para provocar o seu esvaziamento. Não é 
possível modelar o fluxo sob pressão e nenhuma consideração é feita com relação à possibilidade de ocorrer 
inundação, como resultado da elevação da linha piezométrica. 

A metodologia de aplicação do modelo consistiu basicamente na calibração dos parâmetros do modelo 
para três eventos. Os dados de precipitação utilizados são provenientes da estação pluviométrica Sest Senat, 
com uma discretização temporal de 1 minuto, mesmo intervalo computacional utilizado nas simulações do 
módulo Runoff e Transport do SWMM. Para a bacia discretizada foram fixados os parâmetros hidráulicos do 
rio e calibrados os parâmetros hidrológicos, tais como, largura do escoamento, taxa de área impermeável, 
parâmetros de infiltração e capacidade de armazenamento das sub-bacias. Após foram ajustados os 
parâmetros hidráulicos do rio. Para a bacia concentrada foram ajustados apenas os parâmetros hidrológicos.  

 Na definição da largura do escoamento foi adotado o valor da largura do retângulo equivalente (le), 
para a representação da bacia hidrográfica de forma retangular. Para a bacia concentrada foi estipulada uma 
defasagem de 30% deste valor, para que se pudessem compensar as perdas por armazenagem no rio 
ocorridas para a bacia discretizada.  
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le – largura do retângulo equivalente 
A – área da bacia hidrográfica ou sub-bacia 
kc – coeficiente de compacidade 
P – perímetro da bacia hidrográfica ou sub-bacia 
 

Os resultados das calibrações dos eventos são apresentados nas tabelas 2 e 3. 
Tabela 2 – Parâmetros utilizados na simulação 

n área 
impermeável 

n área 
permeável 

n Rio Armazenamento 
área imperm (mm) 

Armazenamento 
área perm (mm) 

I0 
(mm/h) 

Ib 
(mm/h) 

K 
 (s-1) 

0,018 0,27 0,046 1,6 7,0 13 2,6 0,00115 
n - coeficiente de Manning, Io e Ib - parâmetros da equação de infiltração de Horton, que representam as 
capacidades inicial e mínima de infiltração do solo, respectivamente e K – coeficiente de decaimento. 

 
Para a definição do grau de discretização da bacia foram consideradas as variações da topografia e da 

homogeneidade das características urbanas. Baseando-se nestas considerações foram propostas três 
hipóteses: a bacia concentrada e a bacia subdividida em 7 e 11 sub-bacias, como apresentadas na figura 2. 

 
 

 
 

Figura 2 – Discretizações da Bacia Hidrográfica do Cancela 
 
 
 
 



Tabela 3 – Características das sub-bacias utilizadas na simulação 
Discretização Sub-bacia Largura do 

escoamento 
(m) 

Área (ha) % Área 
Impermeável 

Declividade 
(m/m) 

Concentrada 100 902,46 495 20,54 0,1098 
101 770,67 163,47 22 0,0895 
102 392,26 66,68 15 0,0403 
103 373,15 47,61 53 0,0657 
104 712,20 125,19 5 0,0392 
105 293,88 32,60 40 0,0105 
106 531,67 36,80 24 0,0602 

7 sub-bacias 

107 322,44 22,95 10 0,0158 
1001 369,59 93,01 15 0,0430 
1002 322,67 34,91 30 0,0533 
1003 421,87 35,61 35 0,0574 
1004 392,71 66,68 15 0,0403 
1005 261,44 25,45 50 0,0562 
1006 239,24 22,15 55 0,0538 
1007 712,19 125,19 5 0,0392 
1008 306,64 23,46 30 0,0354 
1009 197,85 13,33 10 0,0292 
1010 293,53 32,60 40 0,0105 

11 sub-bacias 

1011 324,08 22,95 10 0,0158 
 
 
RESULTADOS E DISCUSSÕES: 
 

O modelo apresentou em geral bom ajuste, para os eventos simulados, das vazões de pico e volume 
calculados para a bacia discretizada em 7 e 11 sub-bacias, não obtendo o mesmo resultado para a bacia 
concentrada, como pode ser observado pelo coeficiente de determinação R², na tabela 4. A discretização 
temporal utilizada nas simulações foi de 5 minutos. 
 

Tabela 4 – Resultados do ajuste dos parâmetros 

Evento Discretização ∆t 
(min) R² Vca l /Vobs Qpcal/Qpobs 

Erro Tp 
(min) 

Qpca l  - Qpobs 
(m³/s) 

Vcal   - Vobs 
(m³) 

Concentrada 5 0,57 0,99 1,15 30 0,22 59,16 
7 subacias 5 0,93 1,03 0,95 10 -0,06 501,06 18/4/04 

11 subacias 5 0,92 1,03 1,02 5 0,03 450,66 
Concentrada 5 0,49 0,90 1,27 40 0,88 -2304,23 
7 subacias 5 0,98 1,03 0,99 0 -0,06 634,56 22/4/04 

11 subacias 5 0,99 1,04 1,01 5 0,04 886,56 
Concentrada 5 0,21 0,95 1,26 30 1,39 -1329,74 
7 subacias 5 0,96 0,99 1,10 5 0,54 -332,14 7/5/04 

11 subacias 5 0,96 0,98 1,13 5 0,72 -626,84 
Vobs e Vcal – volume observado e calculado respectivamente  
Qpobs e Qpcal  – vazões de pico observadas e calculadas respectivamente 
Tp – tempo de Pico 
 

As figuras 3 a 5 apresentam o resultado das simulações de 3 eventos monitorados entre novembro de 
2003 e maio de 2004. Os resultados obtidos nas simulações foram avaliados através das funções de 
estimativa do erro no tempo de pico, na vazão de pico e no volume entre os hidrograma simulados e os 
observados na estação Cancela, como mostrado a tabela 4. 

Para a bacia discretizada em sete sub-bacias foram obtidos, na comparação entre os hidrogramas 
observados e calculados, coeficientes de determinação R² maiores que 0,93 para as simulações, sendo que o 
erro médio no ajuste das vazões de pico foi 4,9 % e no volume 2,4 %. O ajuste no tempo do pico também foi 
satisfatório, o erro de posicionamento das vazões de pico foi em média 5 minutos.  



Para a bacia discretizada em onze sub-bacias obtiveram-se coeficientes de determinação R² maiores 
que 0,92 para as simulações. O erro médio no ajuste das vazões de pico foi 5 % e no volume 2,93 %. O 
ajuste no tempo do pico também foi satisfatório, o erro de posicionamento das vazões de pico foi em média 5 
minutos.  

Já na discretização concentrada os resultados obtidos não foram tão satisfatórios no ajuste dos 
hidrogramas. A média dos coeficientes de determinação R² foi 0,42 para as simulações. O erro médio no 
ajuste das vazões de pico foi 18,4 % e no volume 5,33 %. O erro médio de posicionamento do pico foi de 33 
minutos. 

Estas estatísticas mostram que a estimativa dos hidrogramas para as bacias com maior discretização, 
apresentaram um melhor ajuste nas funções de estimativa de erro, em comparação com a bacia concentrada. 
Entre os dois graus de discretização, sete e onze sub-bacias, não houve diferenças significativas, onde uma 
maior divisão da bacia, nem sempre significa mudanças ou melhorias no ajuste dos hidrogramas sem um 
aumento no detalhamento dos parâmetros topográficos, uso do solo entre outros. A simulação da bacia 
concentrada não conseguiu um bom ajuste, representados pelas funções de estimativa de erro, principalmente 
no tempo e na vazão de pico, isto talvez se explique pelo fato do modelo concentrado não conseguir 
representar o amortecimento ocorrido no decorrer do percurso. 

Os eventos dos dias 22 de abril e 7 de maio, os eventos de maior intensidade, apresentaram melhores 
resultados que o evento do dia 18 de abril. 
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Figura 3 – Resultado da calibração do evento do dia 22/04/04 
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Figura 4 – Resultado da calibração do evento do dia 07/05/04 
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Figura 5 – Resultado da calibração do evento do dia 18/04/04 
 
 
 



CONCLUSÕES: 
 

O trabalho teve por objetivo a avaliação do grau de discretização, na simulação de eventos de chuva 
com o software SWMM, em uma bacia hidrográfica na cidade de Santa Maria-RS, utilizando dados de 
monitoramento hidrológico.  

A bacia discretizada em sete e onze sub-bacias, proporcionou uma melhor representatividade dos 
processos hidráulicos e hidrológicos ocorridos na região estudada, com coeficientes de determinação R² 
maiores que 0,92, erro médio no ajuste das vazões de pico 4,97 % e do volume 2,67 %. Os dois graus de 
discretização não apresentaram diferenças significativas entre si, portanto, uma maior divisão da bacia, sem 
um aumento no detalhamento dos parâmetros, nem sempre significa mudanças ou melhorias no ajuste dos 
hidrogramas.  

A simulação da bacia concentrada não forneceu um bom ajuste. O coeficiente de determinação R² 
médio foi 0,42 para as simulações, o erro médio ajuste das vazões de pico foi 18,4 % e no volume 5,33 %. 

Este trabalho encontra-se em andamento. Pretende-se aprimorar os resultados através do 
detalhamento do uso do solo e melhorar a definição da curva-chave. 
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