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CALIBRAÇÃO DO MODELO SWMM PARA UM TELHADO CERÂMICO 

 

Valéria Carneiro dos Santos 1 & Marllus Gustavo F. P. das Neves 2 

 

RESUMO – Telhados cerâmicos em áreas urbanizadas representam grande parcela na 

impermeabilização do solo, de modo que é interessante o seu estudo nos âmbitos experimental e de 

modelagem. Dessa forma, este artigo apresenta os resultados de uma calibração do Storm Water 

Management Model - SWMM para uma parcela de telhado cerâmico. O aparato de monitoramento 

constitui-se de um pluviômetro de báscula, um vertedor com sensor de nível e uma área de captação 

de 3,43m². Foram utilizados o coeficiente de eficiência de Nash-Sutcliffe e as diferenças relativas 

percentuais do volume e da vazão máxima para avaliar o desempenho do modelo. Verificou-se que 

alguns parâmetros calibrados apresentaram valores fora das faixas indicadas no manual, sobretudo o 

coeficiente de rugosidade de Manning e a capacidade de armazenamento em depressões. As vazões 

máximas foram bem representadas pelo modelo, na calibração e na validação. No entanto, os 

coeficientes de Nash-Sutcliffe e os volumes obtiveram desempenho menor, sobretudo os volumes. 

ABSTRACT– Ceramic roofs in urbanized areas represent a large portion in soil waterproofing, so 

experimental and modeling studies are interesting. As such, this paper presents results of a calibration 

of the Storm Water Management Model - SWMM for a ceramic roof. The monitoring apparatus 

consists of a tipping bucket rain gauge, a spillway with a level sensor and a 3.43m² catchment area. 

The Nash-Sutcliffe efficiency coefficient and the relative percent differences in volume and 

maximum flow rate were used to evaluate the model's performance. It was found that some calibrated 

parameters showed values outside ranges indicated in the model's manual, especially the Manning 

roughness coefficient and the storage capacity in depressions. Maximum flow rates were well 

represented by model, in calibration and validation phases. However, Nash-Sutcliffe efficiency 

coefficient and diferences of volumes have had lesser performance, especially the volumes. 

Palavras-Chave – Monitoramento; Calibração; Storm Water Management Model.    

INTRODUÇÃO 

A aceleração do desenvolvimento urbano desencadeou uma série de impactos aos ecossistemas, 

dentre eles, alterações do ciclo hidrológico promovidas pela impermeabilização do solo: redução da 

interceptação, evapotranspiração e infiltração, acarretando no aumento dos volumes escoados e das 

vazões máximas. Conforme Jacobson (2011), um maior conhecimento dos processos que controlam 

a resposta hidrológica de bacias hidrográficas à urbanização possibilita uma avaliação mais completa 

dos processos em bacia individuais, além contribuir para melhores modelos hidrológicos para 

gerenciamento e melhores previsões de cenários futuros. Nessa perspectiva, modelos hidrológicos 

são desenvolvidos principalmente para: avaliar o efeito da urbanização e aumentar o conhecimento 

 
1) Discente – Programa de Pós-Graduação em Recursos Hídricos e Saneamento (PPGRHS) - Ufal, Centro de Tecnologia, Maceió, e-mail: 

valeriacarneirods@gmail.com 
2) PPGRHS – Ufal e PET – Engenharia Ambiental - Ufal, Centro de Tecnologia, Maceió, e-mail: marllus.neves@ctec.ufal.br 



 XIII Encontro Nacional de Águas Urbanas 
Outubro/2020 – Porto Alegre/RS 

 

XIII Encontro Nacional de Águas Urbanas  2 

sobre este sistema, compensar a falta de dados confiáveis, tendo em vista que a medição no ambiente 

urbano é ainda mais desafiadora que no ambiente natural e fazer previsões para o futuro 

(SALVADORE et al., 2015). 

Dentre os modelos que realizam simulação da qualidade e quantidade do escoamento superficial 

em áreas urbanas há o Storm Water Management Model - SWMM que realiza a modelagem do fluxo 

superficial por meio de reservatórios não-lineares, representados pelas equações de Manning e da 

continuidade (ROSSMAN, 2010).  

Tendo em vista que é crescente a necessidade de se avaliar o escoamento superficial urbano em 

escalas menores, tanto no controle do escoamento (SILVA & SILVA, 2020) quanto na avaliação de 

medidas de utilização de fontes alternativas de água (FRENI & LIUZZO, 2019; PALLA; 

GNECCO;LA BARBERA, 2017), e que as coberturas representam grande parcela das áreas 

impermeáveis urbanas, alguns autores estudam a capacidade de modelos para representar o 

escoamento nessas superfícies. Johannessen et al. (2019) analisaram a capacidade de transferência 

dos parâmetros calibrados do modelo entre telhados de diferentes materiais, incluindo telhados verdes 

e cinza. No Brasil, Aguiar et al. (2018) avaliaram, a partir de monitoramento de chuvas e vazões, a 

capacidade do SWMM em representar o escoamento superficial de um telhado metálico com área de 

98 m², sendo obtidos como resultados coeficientes de escoamento estimados dentro das faixas usuais 

na literatura. 

Dessa maneira, o seguinte trabalho possui como objetivo apresentar os resultados de uma 

calibração do modelo Storm Water Management Model - SWMM para uma parcela de telhado 

cerâmico a partir de dados reais de precipitação e vazão.  

 

METODOLOGIA  

 

Área de estudo e aparato experimental 

O estudo foi realizado em uma parcela de telhado residencial no município de Maceió- AL, a 

partir do monitoramento de precipitação e vazão. O aparato experimental foi composto por: a) um 

pluviômetro de báscula com registrador automático (datalogger), que permite a confecção de séries 

temporais, discretizadas em quaisquer intervalos de tempo; b) uma calha de 1 metro, que delimita a 

parcela do telhado estudado e; c) um vertedor triangular, localizado à jusante do telhado, afim de 

medir o escoamento superficial. O período de monitoramento foi entre junho de 2018 e janeiro de 

2020. Nas Figuras 1 e 2 são observadas fotos do aparato de monitoramento. 
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                        Figura 1 - Aparato experimental (calha)        Figura 2 - Aparato experimental (vertedor e sensor de nível) 

 

A parcela de telhado tem área de 3,43 m² (em planta) e a declividade (19,2%).  Os hidrogramas 

provenientes do telhado foram obtidos a partir do cálculo das vazões através da equação de calibração 

do vertedor (Equação 1). A definição dos hidrogramas ocorreu a partir dos dados do sensor de nível, 

de modo que, a cada visita ao local para a obtenção dos dados, foram verificadas as condições para a 

definição do valor de nível referente à crista do vertedor. A carga hidráulica então foi calculada como 

a diferença entre a profundidade registrada no sensor e a altura da crista utilizada como referência. A 

determinação dessa referência é um dos pontos mais sensíveis na aplicação da Equação 1 por causa 

da incerteza associada ao uso desta. 

Posteriormente, foram gerados gráficos para 

melhor localização dos eventos, sendo estes selecionados ao se observar momentos 

nos quais há ascensão e recessão da carga hidráulica. O passo seguinte é a compatibilização com os 

dados do pluviômetro de báscula, de modo que seja possível a definição de um evento chuva-vazão 

completo. 

𝑄 (𝑚𝑙 𝑠)⁄ = 13,15 × 𝐻(𝑐𝑚)2,53                                                                                         (1) 

 

Calibração e validação 

Foram escolhidos 7 eventos para a calibração do modelo SWMM via tentativa e erro.  Os 

parâmetros calibrados foram: largura, área impermeável, área impermeável sem armazenamento, 

capacidade de armazenamento em depressões para superfícies impermeáveis e coeficiente de 

Manning para superfícies impermeáveis. Seus valores iniciais estão na Tabela 1. 

Inicialmente, optou-se por considerar a área como 100% impermeável e com área impermeável 

sem armazenamento de 25%, como sugerido por Gironás et al. (2009) quando não há informações 

específicas. A largura característica é definida como a área da sub-bacia dividida pelo comprimento 

do caminho de escoamento mais longo que pode ser percorrido pela água (GIRONÁS et al., 2009). 

Desse modo, tendo em vista que, no caso estudado, a sub-bacia é de um telhado, a largura considerada 
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foi o comprimento perpendicular à direção do escoamento da água de chuva para a calha. Os 

coeficientes de rugosidade de Manning para as superfícies permeáveis e impermeáveis (Ꞃper e 

Ꞃimp), assim como suas respectivas capacidades de armazenamento (PAimp e PAper) foram 

estimados a partir dos intervalos de valores sugeridos no Manual do Usuário do SWMM 5.0 

(ROSSMAN, 2012) para as superfícies que possuem maior semelhança com o material do telhado.  

Tabela 1- Parâmetros estimados para a calibração do SWMM 

Sigla Parâmetro 
adotado 

inicialmente 

Largura (m) Largura característica 1 

Ꞃ imp Coeficiente de rugosidade de Manning (superfícies impermeáveis) 0,015 

Ꞃ per Coeficiente de rugosidade de Manning (superfícies permeáveis) 0,1 

PA imp (mm) 
Capacidade de armazenamento em depressões (superfícies 

impermeáveis) 
1,9 

PA per (mm) Capacidade de armazenamento em depressões (superfícies permeáveis) 2,54 

AIMP (%) Áreas Impermeáveis  100 

AS/A (%) Áreas impermeáveis sem armazenamento 25% 

CN Curva-número (Método SCS) 98 

Fonte: Autor (2020) 

A avaliação da qualidade do ajuste foi realizada a partir do coeficiente de eficiência de Nash-

Sutcliffe (NASH, 1970), também utilizado em outros trabalhos para a calibração do modelo SWMM 

(COLLODEL, 2009; PETRUCCI et al., 2012; JOHANNESSEN et al., 2019). Este coeficiente é dado 

pela Equação 2 e tem valor máximo 1, sendo, portanto, o ajuste perfeito entre vazões observadas e 

calculadas. O desempenho do modelo SWMM é considerado aceitável a partir de NSE > 0,5 

(JOHANNESSEN et al., 2019; ROSA et al., 2015) 

𝑁𝑆𝐸 = 1 −
∑ (𝑄𝑜𝑏𝑠𝑖

−𝑄𝑐𝑖
)

2
𝑁𝑡
𝑖=1

∑ (𝑄𝑜𝑏𝑠𝑖
−𝑄𝑜,𝑚)

2
𝑁𝑡
𝑖=1

                                                                                                      (2)        

onde: Qobsi: vazão observada no final do intervalo de tempo i (m³/s), Qci: vazão calculada no final 

do intervalo de tempo i (m³/s), Q0, m: médias das vazões observadas (m³/s) e Nt: número de intervalos 

de tempo do evento analisado.   

Assim como realizado por Johannessen et al. (2019), além do coeficiente de Nash-Sutcliffe, foi 

utilizada a diferença percentual relativa no volume e na vazão máxima (Equação 3 e 4), adotando-se 

como aceitável uma diferença percentual inferior a 25% (|RPD| < 25%). 

𝑅𝑃𝐷𝑉𝑂𝐿𝑈𝑀𝐸 =  
𝑉𝑜𝑏𝑠−𝑉𝑠𝑖𝑚

𝑉𝑜𝑏𝑠
 × 100                                                                                                      (3)       

𝑅𝑃𝐷𝑄𝑚á𝑥 =  
𝑉𝑜𝑏𝑠−𝑉𝑠𝑖𝑚

𝑉𝑜𝑏𝑠
 × 100                                                                                                           (4)   
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A análise dos parâmetros obtidos via calibração de eventos chuva-vazão no telhado foi realizada 

através de estatística descritiva, de modo a definir os valores adotados para a validação. Nesta última 

etapa outros 9 eventos foram analisados utilizando o coeficiente de Nash-Sutcliffe e a as diferenças 

relativas percentuais a fim de avaliar a calibração do modelo em uma parcela de telhado. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Os eventos selecionados para o estudo são observados na Tabela 2. 

Tabela 2 - Eventos selecionados 

Eventos Data 
Precipitação 

(mm) 

Intensidade média 

(mm/h) 

Coeficiente de 

escoamento (%) 
Etapa 

1 08/11/2018 6,6 13,9 97,2 Calibração 

2 10/12/2018 5,0 37,3 92,8 Calibração 

3 18/10/2019 6,6 30,5 20,9 Calibração 

4 15/12/2019 3,2 21,3 62,0 Calibração 

5 19/12/2019 8,0 17,8 67,8 Calibração 

6 31/12/2019 7,4 13,5 24,0 Calibração 

7 20/01/2020 3,6 16,6 41,3 Calibração 

      

8 29/06/2018 9,6 4,38 21,0 Validação 

9 02/07/2018 45,2 14,5 41,4 Validação 

10 27/07/2018 8,0 8,1 40,1 Validação 

11 02/09/2018 6,8 12,5 24,6 Validação 

12 09/09/2018 5,8 4,2 34,2 Validação 

13 08/11/2018 7,2 6,5 96,5 Validação 

14 27/11/2018 7,4 6,2 87,1 Validação 

15 15/12/2018 6,0 27,5 86,7 Validação 

16 07/01/2019 13,8 3,4 79,4 Validação 

Fonte: Autor (2020) 

 

A área impermeável sem armazenamento, a largura característica e a porcentagem de área 

impermeável foram os parâmetros mais sensíveis. Para o ajuste de detalhe, foram calibrados o 

coeficiente de Manning e a capacidade de armazenamento em depressões. Os conjuntos de 

parâmetros encontrados são observados na Tabela 3. 

 

Tabela 3- Conjunto de parâmetros calibrados e avaliação da calibração 
 Eventos 

  

 Parâmetros    

1 2 3 4 5 6 7 Média 
Desvio 

Padrão 

Coeficiente de 

Variação (%) 

W (m) 1,00 1,00 0,75 0,80 0,80 0,70 0,70 0,84 0,13 15 

AI (%) 100 70 60 70 80 50 65 70,71 15,92 23 

AS/A (%) 100 100 10 20 25 0 0 36,43 44,41 122 

PAimp (mm) 1,00 3,00 2,60 1,27 1,27 3,00 1,50 2,02 0,94 46 
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Ꞃimp 0,01 0,01 0,05 0,04 0,02 0,04 0,015 0,026 0,02 62 

           

Avaliação da calibração       

  NSE 0,82 0,79 0,51 0,74 0,95 0,67 0,59 0,72 0,15 20 

RPD volume (%)   2,0 21,7 108,8 24,0 11,2 49,3 20,4 33,9 36,1 106 

RPD Qmáx (%) 3,5 3,8 4,1 19,9 5,0 5,4 14,6 8,7 6,8 78 

Fonte: Autor (2020) 

A área impermeável e a largura apresentaram coeficientes de variação abaixo de 25%. A largura 

característica permaneceu em torno de 0,8 m, próximo ao valor estimado inicialmente. A área de 

captação considerada inicialmente completamente impermeável apresentou uma média de 75%, o 

processo de calibração resultou em uma média abaixo de 100%. 

Embora o manual do modelo recomende a utilização de 25% de área impermeável sem 

armazenamento (GIRONÁS et al., 2009), foi necessária a calibração deste parâmetro uma vez que há 

sensibilidade tanto na magnitude das vazões quanto na posição das vazões máximas, resultando em 

um coeficiente de variação de 122%. Esse parâmetro apresentou a maior variabilidade, indicando a 

necessidade de estudos posteriores para a estimativa de uma faixa maior de valores recomendados. 

Embora o coeficiente de variação do parâmetro capacidade de armazenamento em depressões 

tenha sido de 46%, a sua média situou-se dentro da faixa de valores sugerida no Manual do Usuário 

do SWMM (ROSSMAN, 2010). Com relação ao coeficiente de Manning, o manual recomenda a 

utilização de Ꞃ= 0,015 para materiais cerâmicos. No entanto, valores superiores foram encontrados 

na calibração, com uma média de 0,026 e coeficiente de variação de 62%.  

Os coeficientes de eficiência de Nash-Sutcliffe encontrados foram aceitáveis para todos os 

eventos calibrados, com valores superiores a 0,50 e uma média de 0,72, indicando um bom ajuste do 

modelo. A diferença relativa percentual das vazões máximas ocorreu com valores inferiores a 20%.  

Com relação às diferenças entre os volumes observados e os simulados, elas foram maiores, 

resultando numa média de 36%. Houve uma maior dificuldade do modelo na representação da 

recessão dos hidrogramas em diversos eventos. 

Além disso, em eventos com valores de vazão baixos, a incerteza cresce significativamente. A 

margem de erro de predição na curva do vertedor, obtida a partir da análise de regressão entre Q e H 

(equação 1), torna-se grande para pequenos valores de carga hidráulica na crista do vertedor. A figura 

3a mostra que, para 95% de nível de confiança, a margem de erro do vertedor cresce até valores 

maiores que 9% para valores de carga hidráulica próximos de 1 cm, o que equivale a vazões em torno 

de 13 ml/s. A margem de erro cai para valores abaixo de 5% para vazões acima de 20 ml/s.  

A figura 3b mostra o resultado da calibração do evento 3, que foi o pior quanto ao volume. O 

intervalo de confiança, obtido somando e diminuindo a margem de erro do valor predito, também 
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está na figura. Ele é quase imperceptível próximo à vazão de pico, e tem valores bem maiores para 

vazões abaixo de 4 ml/s. 

a)  b)  

Figura 3 - Margem de erro da curva do vertedor para nível de confiança de 95% (a) e Calibração do evento 3 (b) 

Na etapa de validação foram utilizadas as médias dos parâmetros calibrados. Os resultados são 

observados na Tabela 4. O evento 8 apresentou resultados muito discrepantes dos demais, sendo sua 

influência na média também apresentada na Tabela 4. O mesmo evento está na Figura 4, onde se nota 

que as vazões simuladas se diferem das observadas tanto na magnitude das vazões, quanto na 

sincronicidade dos picos do hidrograma, indicando uma possível dificuldade de representar uma 

maior quantidade de pulsos altos.    

Tabela 4 - Validação dos eventos 
 

 

 

 

Fonte: Autor (2020) 
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Eventos Data NSE RPD volume (%) RPD Qmáx (%) 

8 29/06/2018 -6,9 200 74,0 

9 02/07/2018 0,7 127,2 3,1 

10 27/07/2018 0,2 57,7 7,2 

11 02/09/2018 0,8 117 25,7 

12 09/09/2018 0,4 50,6 15,6 

13 08/11/2018 0,5 33,3 37,3 

14 27/11/2018 0,8 22,3 30,9 

15 15/12/2018 0,2 34,5 42 

16 07/01/2019 0,6 0,9 14,6 

Média sem o evento 8 0,5 55,4 22,1 

Desvio Padrão sem o evento 8 0,3 44,7 14,1 

Coeficiente de Variação (%) sem o evento 8 47 81 64 

Média com o evento 8 -0,3 71,5 27,8 

Desvio Padrão sem o evento 8 2,5 63,8 21,8 

Coeficiente de Variação (%) sem o evento 8 -828,5 89,2 78,3 
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Sem a influência do evento 8, nos resultados obtidos na validação (tabela 4), para os eventos de 

9 a 16, observa-se que o coeficiente de Nash-Sutcliffe apresenta uma média superior a 0,5, 

considerada aceitável, com valores muito baixos para o evento 10 (NSE = 0, 2) e evento 15 (NSE = 

0,2), em ambos há uma dificuldade de sincronização das vazões máximas, como verificado nas 

Figuras 5a e 5b. 

 
Figura 4 - Calibração do evento 8 

Com relação ao volume, a diferença relativa percentual é superior a 50%, com um coeficiente 

de variação de 51%, sendo verificados valores superiores a 100% nos eventos 9 e 11, Figura 6a e 6b. 

Há superestimação das vazões máximas, principalmente no evento 11 e uma dificuldade do modelo 

em representar a recessão do hidrograma. A média da diferença relativa entre as vazões máximas foi 

de 22,1%, com um coeficiente de variação de 64%. Sendo assim, foi verificado que os resultados 

quanto às vazões máximas obtidos no processo de calibração foram aceitáveis, no entanto, na 

validação houve uma maior variabilidade, com diferenças percentuais relativas de 3,1% a 37,3%. 

Novamente, como já observado na etapa de calibração, há dificuldades em eventos com valores 

baixos de vazão e na recessão dos hidrogramas. Defasagens no tempo de escoamento também são 

encontradas. Este é um problema que vem desde a concepção dos eventos, quando se tenta realizar a 

compatibilização dos dados do pluviômetro com os dados do sensor. Verificou-se que há um 

adiantamento médio de 6 a 7 segundos por dia no relógio do pluviômetro, em relação ao relógio do 

notebook utilizado para baixar os dados. Procura-se retirar a influência disso no momento da 

montagem de cada evento, mas pode haver ainda algum problema. 

a)  b)  

Figura 5 - Calibração do evento 10 (a) e do evento 15 (b) 
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             a)  b)   

Figura 6 - Calibração do evento 9 (a) e do evento 11 (b) 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A calibração do modelo SWMM para um telhado cerâmico, em uma escala pequena como a 

mostrada aqui, apresentou dificuldades que obrigaram a adoção de valores de alguns parâmetros fora 

das faixas recomendadas pelo manual (ROSSMAN, 2010; GIRONÁS et al., 2009) e realizadas em 

diversos trabalhos em escalas maiores. Isto foi mais pronunciado para o coeficiente de rugosidade de 

Manning e a capacidade de armazenamento em depressões. 

Alguns parâmetros apresentaram uma grande variabilidade (AS/A, PAimp e Ꞃimp) indicando 

a necessidade de mais estudos para definição de uma maior faixa de valores para a escala estudada 

(captação em telhado) e para o material (cerâmico). A largura característica e a área impermeável sem 

armazenamento foram os coeficientes com maior sensibilidade, contribuindo para as vazões máximas 

e o deslocamento do hidrograma.  

 As dificuldades encontradas no processo de calibração são, provavelmente, decorrentes da 

dificuldade do modelo na representação, mas também na dificuldade em se obter eventos em uma 

escala tão pequena. Esta última pode estar associada, sobretudo, à obtenção dos hidrogramas por meio 

de um vertedor, que por si só já possui uma incerteza na Equação calibrada, sobretudo em vazões 

muito baixas, próximas dos 10 ml/s. Tudo isto se refletiu nas diferenças percentuais de volume. 

Há também o obstáculo devido à sincronia dos relógios do pluviômetro e do sensor de nível, 

afetando o coeficiente de Nash-Sutcliffe. Quanto aos valores de vazões máximas, foi observado uma 

boa capacidade do modelo em representá-las, tendo em vista que apesar da uma alta variabilidade na 

etapa de validação, em ambas, tanto na calibração quanto na verificação, a média das diferenças 

relativas percentuais permaneceram abaixo de 25%. 

Como sugestões para trabalhos futuros, recomenda-se a realização de pesquisas semelhantes 

adotandos métodos de medição alternativos, a utilização de calibração automática e a calibração e 

verificação de um maior número de eventos a fim de estabelecer com maior clareza a faixa de valores 

-1

5

10

15

20

25

30

35

04:19:12 05:31:12 06:43:12

Q
 (

m
l/

s)

Hora

Evento 9 - 02/07/2018  

Vazão Simulada
Vazão Observada
Intervalo de confiança

-1

5

10

15

20

25

30

35

40

04:50:53 05:00:58 05:11:02 05:21:07 05:31:12

Q
 (

m
l/

s)

Hora

Evento 11 - 02/09/2018

Vazão observada
Vazão simulada
Intervalo de confiança



 XIII Encontro Nacional de Águas Urbanas 
Outubro/2020 – Porto Alegre/RS 

 

XIII Encontro Nacional de Águas Urbanas  10 

para determinados parâmetros considerando as variações do material cerâmico e numa escala de 

telhado residencial. 
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