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Resumo – Nas últimas décadas, a cidade de Rio Negrinho – SC vem sofrendo com eventos 

hidrológicos intensos, principalmente com a ocorrência de inundações. Visto isso o presente estudo 

tem como objetivo de analisar as inundações de Rio Negrinho que ocorreram no período de 1983 a 

2010. Foi utilizado o modelo SWAT para estimar a distribuição pluviométrica anual, mensal, 

simular a vazão da bacia e calcular o período de retorno dos eventos extremos analisados. A maior 

precipitação anual foi no ano de 1983 com aproximadamente 2500 mm. A precipitação mensal de 

julho de 1983 e maio de 1992 ficou em torno de 500 mm, e seus períodos de retorno estimados em 

250 e 130 anos, respectivamente. O modelo apresentou desempenho razoável na estimativa das 

vazões máximas, com R
2 

de 0,65. A maior vazão simulada e observada foi evidenciada na maior 

inundação da cidade em 1992 e teve período de retorno estimado em 65 anos. 

 

Abstract – In the last decades, Rio Negrinho city, Santa Catarina state, has suffered from severe 

hydrological events, especially with the flood events. The objective of the present study was, 

therefore, to analyze the floods in Rio Negrinho which occurred during the period 1983 to 2010. 

The SWAT model was used to estimate de distribution of annual and monthly rainfall, to simulate 

the discharge, and calculate the return period of the analyzed extreme events. The highest annual 

rainfall was in 1983 with approximately 2500 mm. The monthly rainfalls of July 1983 and May 

1992 were about 500 mm, and their estimated return periods were 250 and 130 years, respectively. 

The model showed its reasonable performance in the estimation of peak discharge, with R
2
 of 0.65. 

The largest simulated and observed discharge was evident in highest flooding of the city in 1992 

and had a return period estimated at 65 years.  

 

Palavras Chaves – Tempo de retorno, inundação, SWAT. 

1  INTRODUÇÃO 

No Brasil o acelerado desenvolvimento econômico nas últimas décadas gerou a urbanização 

desordenada e mau ocupação dos territórios municipais, estaduais e nacional. As cidades brasileiras 

vêm sofrendo um alastramento urbano criando áreas de alta urbanização, com ocupações e 

construções em áreas vulneráveis como encostas bem acentuada e planície de inundação. No âmbito 

rural houve a expansão agropecuária que causou o uso inadequado e intensivo dos recursos naturais, 

resultando na deterioração do meio ambiente inclusive nas nascentes dos rios. 

Um estudo realizado pelo International Strategy for Disaster Reduction (UNISDR) baseado 

nos dados da Emergency Events Database (EM-DAT) mostra que os desastres hidrometeorológicos 

vêm aumentando significativamente no Brasil a partir da década de 50. Sendo os mais freqüentes 

inundações e escorregamentos. Hoje a nova classificação proposta do CRED (Scheuren et al., 2008) 
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chama esses dois como desastres hidrológicos. Kobiyama et al. (2010) mostraram que entre todos os 

desastres naturais, são as inundações mais graves no Brasil. 

Nos últimos anos a cidade de Rio Negrinho-SC tem sofrido com eventos hidrológicos 

intensos, principalmente por causa de urbanização acelerada, impermeabilização do solo e ocupação 

das áreas de risco. Analisando a história do município, as inundações que causaram mais prejuízos 

ocorreram em 1983 e 1992 (Neppel Dalagnol, 1999), porém recentemente a ocorrência tem sido 

mais intensa. Pode se citar as inundações intensas mais recentes de outubro de 2008, setembro de 

2009 e janeiro e abril de 2010. 

Visto as inundações da cidade de Rio Negrinho, foi aplicado o modelo SWAT (Soil and 

Water Assessment tool) para analisar os regimes pluviométrico e fluviométrico da bacia hidrográfica 

do Rio Negrinho (BHRN). Com isto o presente estudo teve o objetivo de analisar os dados de 

precipitação mensal e anual, vazão simulada e observada pelo modelo SWAT, e seus respectivos 

períodos de retorno através do método Gumbel das maiores inundações da cidade de Rio Negrinho.   

 

2 ÁREA DE ESTUDO 

A bacia hidrográfica do Rio Negrinho – BHRN (303 km
2
) abrange os municípios de Rio 

Negrinho e São Bento do Sul no planalto norte do Estado de Santa Catarina (Figura 1). 

 

"

#

636000

636000

644000

644000

652000

652000

660000

660000

668000

668000

676000

676000

7
0
7

0
0
0

0

7
0
7

0
0
0

0

7
0
8

0
0
0

0

7
0
8

0
0
0

0

7
0
9

0
0
0

0

7
0
9

0
0
0

0

7
1
0

0
0
0

0

7
1
0

0
0
0

0

Santa Catarina

Brasil

Rio Negrinho

R
io

 N
eg

ri
n

h
o

 

Corupá

Sã
o

 B
en

to
 d

o
 S

u
l

Campo Alegre

Campo Alegre
Rio Negrinho 
Montante

Estação 
Fluviométrica

Estação 
Pluviométrica

Estação 
Meterológica

Rio Novo

Corredeira

 
Figura 1 – Localização da bacia hidrográfica do Rio Negrinho. 
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Na classificação de Köppen, o clima desta região é Cfb (clima temperado constantemente 

úmido, sem estação seca, com verão fresco). A temperatura média anual varia entre 15,5 a 17,0°C. 

A precipitação anual média é de 1720 mm. A umidade relativa anual média do ar pode variar de 

80,0 a 86,2% (EPAGRI/CIRAM, 2009).   

O substrato da BHRN é formado por rochas sedimentares - principalmente arenito e folhelho 

(SANTA CATARINA, 1986). De acordo com a EMBRAPA (2004) na BHRN predominam-se 

Cambissolos em quase toda a sua extensão, apresentando a pequena porção com Gleissolos nas 

nascentes da parte oeste da bacia. A Associação de Cambissolo Álico Tb A proeminente com 

textura argilosa (Ca47) está presente na bacia com 48% da área, seguido de Cambissolo Álico Tb A 

proeminente com textura média (Ca37) com 16%,  Cambissolo Álico Tb A moderado com textura 

argilosa junto com Podzólico Bruno-Acizentado Álico A moderado (Ca23) com 14%, Cambissolo 

Álico Tb A moderado e proeminente com textura média (Ca51) que representa 8% da área. Os 

restantes dos tipos de Cambissolo apareseram frações muitos pequenas em relação área da bacia.  

A bacia é caracterizada pela presença de Floresta Ombrófila Mista, reflorestamento de pinus 

e agricultura (Kobiyama et al., 2008). A Floresta Ombrófila Mista é característica de regiões com 

altitudes superiores a 500 m. A espécie dominante na região, e de maior porte, é o pinheiro 

brasileiro (Araucaria angustifolia). No estrato emergente é comumente encontrada a imbuia 

(Ocotea porosa) e a Sapopema (Sloanea lasicoma). Já no estrato inferior das árvores predomina a 

erva-mate (Ilex paraguriensis). (SANTA CATARINA, 1986; EMBRAPA, 2004). A Floresta 

Ombrófila Mista representa 70% da área da bacia, seguida de Pinus com aproximadamente 15,0%, 

áreas de pastagem com 7,85%, área urbana com 5,30 % da área e 1% da área de agricultura.   

 

3 MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1 Dados Utilizados 

 O presente trabalho utilizou os dados (temperatura mínima e máxima, velocidade do vento, 

umidade relativa do ar, precipitação e radiação solar) obtidos na estação meteorológica operada pela 

Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina S.A. (EPAGRI) (02649015). 

Também foram utilizados as estações pluviométricas Corredeira (02649055), Campo Alegre 

(02649057) e Rio Novo (02649064). Para a calibração do modelo foram utilizados os dados de 

vazão obtidos na estação fluviométrica operada pela Superintendência de Desenvolvimento de 

Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental (SUDERHSA) - Rio Negrinho Montante (65093000). 

As localizações de todas as estações se encontram na Figura1. 
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Na modelagem do SWAT foi utilizado o método de TIN – Triangular Irregular Network pela 

triangulação de Delaunay. A partir do TIN foi gerado o modelo digital de elevação (MDE) com uma 

resolução de células de 30 m no ArcGIS 9.3.1. 

O mapa de classificação solos da BHRN foi elaborado com base no levantamento de solos 

realizado em 2004 pelo Centro de Informações de Recursos Ambientais e de Hidrometeorologia de 

Santa Catarina (CIRAM/EPAGRI, 2004) em escala 1:250.000. 

Para a elaboração do mapa de uso do solo BHRN foram utilizadas imagens do satélite 

Landsat/TM-5, referentes às órbitas/ponto 220/78, 221/78 e 220/79, com data de julho de 2009. Foi 

realizada a classificação automática das imagens através do software ENVI 4.3 (Environment for 

Visualizing Images). 

 

3.2 Aplicação do Modelo SWAT 

O SWAT é um modelo computacional de parâmetros distribuídos (Neitsch et al., 2005). O 

modelo foi desenvolvido na década de 90 pelo United States Department of Agriculture (USDA) 

com parceria com a Soil and Water Research Laboratory da Universidade do Texas, a fim de 

simular a dinâmica de água, sedimento, nutrientes e agrotóxico em bacias hidrográficas complexas 

não instrumentadas. A partir do MDE e da hidrografia o modelo delimita as sub-bacias. Inserindo o 

mapa de uso e cobertura vegetal, tipo de solo e declividade o modelo realiza as subdivisões da bacia 

em Unidades de Resposta Hidrológica (URH). Cada URH é caracterizada por conter o mesmo uso e 

cobertura vegetal, tipo de solo e declividade. Com isso o escoamento superficial é estimado 

separadamente para cada URH se tornando assim  mais preciso e melhora a descrição do balanço 

hídrico da bacia.  

O clico hidrológico utilizado nas simulações do SWAT é baseado na equação do balanço 

hídrico, isto é: 

)( ..

1

iretilatii

t

i

it qqETQPerSWSW  


                                                                         (1)

 

onde SWt é a quantidade final de água no solo (mm); SW é a quantidade inicial de água no solo 

(mm) no t tempo (dias); Peri é a precipitação diária (mm); Q  é o escoamento superficial (mm); ET é 

a evapotranspiração real (mm); qlat.i  é  o escoamento lateral (mm);  qret.i  é  o escoamento de retorno 

(mm); e i é o passo de tempo (dias). O fluxograma de processamento do SWAT é apresentado na 

Figura 2. 
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Leitura/Geração: Precipitação e Temperatura máxima e mínima

Comando de entrada:  HRUs/Subbacias

Geração: Radiação Solar, velocidade do vento, umidade do ar  

Computação da temperatura do solo

Precipitação >0

Cálculo: água no solo, 
crescimento vegetal, balanço 
hídrico dos reservatórios, 
fluxo e altura da água no solo    

Cálculo: infiltração e 
escoamento superficial  

Escoamento
Superficial >0

Cálculo: vazão de pico, 
perdas, quantidade de 
sedimento e nutrientes       

Comando de Saída:  HRUs/Subbacias

Sim

Não

Sim

Não

 
Figura 2 – Fluxograma de processamento do SWAT (modificado de Neitsch et al.2005) 

 

A precipitação média da bacia é calculada através do método dos polígonos de Thiessen. O 

escoamento superficial, o escoamento superficial, sub-superficial lateral, subterrâneo e percolação 

são calculados por sub-rotinas. A evapotranspiração real é calculada a partir da determinação da 

evapotranspiração potencial pelo método de Penman-Monteith.  

A estação meteorológica iniciou sua operação em 1990. Então para a simulação do ano de 

1980 a 1990, os dados de radiação solar, temperatura mínima e máxima, umidade do ar e velocidade 

do vento foram gerados no modelo gerador climático (WXGEN) inserido no próprio SWAT. Os 

dados utilizados foram os de vazão do mês abril de 2007 a novembro de 2008 para a calibração e do 

mês de janeiro de 2009 a novembro de 2010 para validação. Esses períodos foram escolhidos por 

apresentarem séries continuas e recente de dados. Na calibração foram alterados os parâmetros 

listados na Tabela 1. A calibração e a validação do modelo foram realizadas pela análise visual, pela 

aplicação da função objetivo Nash e Sutcliffe (NASH) e pelo coeficiente de determinação (R
2
).  

Após a calibração e validação do modelo, foram selecionados através do histórico da região 

e informações provindas dos moradores locais os anos que ocorreram as maiores inundações na 

região. Os eventos analisados no presente trabalho foram julho de 1983, maio de 1992, julho de 

1995, janeiro de 1997, agosto de 1998, setembro de 1998, outubro de 2004, setembro de 2005, 

outubro de 2008, setembro de 2009, janeiro de 2010 e abril de 2010. Nos 12 eventos analisados, as 

inundações dos anos de 1983 e 1992 as que geraram maior prejuízo. 

 

Tabela 1 – Parâmetros utilizados para a calibração do modelo. 



XIX Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos  6 

Parâmetro Descrição 

Sol_Awc Quantidade de água disponível no solo 

CN Curva número 

Surlag Coeficiente de retardo do escoamento 

superficial 

Gwqmn Profundidade mínima do aqüífero superficial 

para que ocorra escoamento subterrâneo 

Revapmn Profundidade do aqüífero superficial para 

que ocorra percolação ao aqüífero profundo 

Gwrevap Coeficiente de escoamento de água do 

aqüífero superficial para a zona insaturada 

Alpha_BF Fator de resposta à variações na recarga do 

aqüífero 

ESCO Fator de compensação de evaporação do solo 

GwDelay Período de tempo que a água se move da 

camada de solo mais profunda até o aqüífero 

superficial 

 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O modelo SWAT delimitou a BHRN em 47 sub-bacias (área mínima 300 ha) e 234 URH.  A 

precipitação da BHRN foi calculada por Thiessen pelo próprio modelo, utilizando 3 estações 

pluviométrica e 1 estação meteorológica. O período de simulação do modelo foi de 1980 a 2010, 

porém somente os foram utilizados os dados a partir de 1983. Assim com os dados estimados pelo 

modelo no período de 1983 a 2010 foi feita a distribuição pluviométrica mensal e anual média da 

BHRN.  

A precipitação média anual da BHRN no período analisado foi de 1720 mm. Observando as 

maiores inundações da cidade de Rio Negrinho, citado por Dalagnol (1999), Oliveira (2009), Giglio 

& Kobiyama (2011) e Malutta & Kobiyama (2011), pode se notar que houve algumas inundações 

que tiveram precipitações anuais muito maiores que média anual, outras ficaram dentro da média 

anual da região. Foi então calculado o período de retorno pelo método de Gumbel das inundações 

que tiveram precipitação anual maior que a média (Tabela 2).   

 

Tabela 2 – Precipitação anual e período de retorno dos anos de inundação. 

Ano Mês Precipitação 

Anual 

Período de 

Retorno  

  (mm/ano) (anos) 

1983 Julho 2489,9 29,3 

1992 Maio 1771,3 2,7 

1995 Julho 1833,5 3,3 

1997 Janeiro 2039,2 6,3 

1998 Agosto/Setembro 2379,1 19,8 

2005 Setembro 1926,8 4,4 
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2010 Janeiro/Abril 2149,7 9,0 

 

Embora a inundação de 1983 fosse a maior no Vale do Itajaí (Frank & Pinheiro, 2003), 

registros mostram que a inundação de 1992 atingiu nível da água superior a de 1983 (Figura 3) na 

cidade de Rio Negrinho, mesmo não tendo precipitação anual não foi tão significativa. Em 2004 e 

2009, os anos ficaram abaixo da média anual, a precipitação acumulada anual foi de 1465 e 1600 

mm, respectivamente. A inundação de 2004 foi pequena, mas a 2009 foi significativa mesmo não 

apresentando precipitação anual acumulada acima da média da região.   

31/Maio/1992

11/Julho/1983

13/Janeiro/2010

 

Figura 3 – Registro do nível da água alcançados nas inundações dos anos de 1983,1992 e 2010 . 

 

De acordo com Giglio & Kobiyama (2011) uma das melhores correções lineares é entre área 

inundada e a precipitação acumulada do mês, com coeficiente de correlação com valor de 0,83. 

Visto isso foi feita a distribuição mensal da precipitação no período de 1983 a 2010 (Figura 4).  
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Figura 4 – Distribuição pluviométrica mensal média da BHRN. 

 

A Figura 4 mostra que não há uma estação seca. No entanto os meses de setembro a 

fevereiro apresentam as maiores médias mensais. Ainda observando alguns anos que ocorreram 

inundações, pode-se ver que a distribuição pluviométrica mensal variou muito nesses anos, havendo 

com muita freqüência eventos extremos com meses muito acima da média de precipitação 

acumulada.  

Com isso foi analisado a precipitação acumulada mensal nos meses que houve as inundações 

e a precipitação média do mês, com este dados foram estimados os períodos de retorno através do 

método Gumbel. A Tabela 3 mostra a precipitação acumulada mensal dos anos que houve 

inundação, a precipitação acumulada média do mês e a estimativa do período de retorno.  

Tabela 3 – Precipitação mensal, precipitação média do mês e período de retorno dos anos de inundação. 

Ano Mês Precipitação 

Mensal 

Precipitação média 

do mês 

Período de retorno 

 

  (mm/mês) (mm/mês) (anos) 

1983 Julho 507,0 110,8 250,0 

1992 Maio 498,5 127,3 130,0 

1995 Julho 177,6 110,8 3,8 

1997 Janeiro 293,6 217,7 6,0 

1998 Agosto 315,1 100,9 47,0 

1998 Setembro 340,8 162,8 30,0 

2004 Outubro 229,9 168,4 5,7 

2005 Setembro 320,6 162,8 22,0 

2008 Outubro 372,3 168,4 63,0 

2009 Setembro 287,4 162,8 5,5 

2010 Janeiro 353,2 217,7 13,5 

2010 Abril 310,1 111,0 81,0 
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Nos últimos 20 anos (1990 a 2010) ocorreram sete inundações com precipitações 

acumuladas mensais com alto período de retorno. Assim os eventos extremos na BHRN estão 

acontecendo com alta freqüência e com até mais de uma ocorrência no mesmo ano. 

Dalagnol (1999) observou que existe um aumento na precipitação média no município em 

anos que ocorreram o fenômeno El Niño. Algumas dessas inundações ocorreram coincidentemente 

com os anos de ocorrência do fenômeno El Niño. Segundo CPTEC (2011), os anos de 1983 e 1992 

tiveram forte intensidade do fenômeno e as restantes das inundações citadas na Tabela 4 tiveram 

intensidade moderada a fraca. Apesar do ano de 2010 ser descrito como intensidade fraca do El 

Niño, nesse ano tanto a precipitação anual quanto a precipitação mensal tiveram período de retorno 

alto.  

Com os dados de vazão observada na estação Rio Negrinha Montante foi realizada a 

calibração e validação do modelo SWAT. O melhor ajuste foi encontrado com os parâmetros 

listados na Tabela 4. A Tabela 5 apresenta do NASH e do R
2
 da calibração e validação do modelo. 

Com base em Machado (2002), Baldissera, (2005), Armas (2006), e Abu El-Nars et al. (2005), 

pode-se dizer que um NASH de um modelo já calibrado com dados de vazão, os valores encontrados 

neste trabalho estão na faixa aceitável.  

Tabela 4 – Valores dos parâmetros na calibração do modelo. 

Parâmetro Valor Inicial Valor Adotado 

CN* 70-79 65-74 

Gwqmn 0 0,2 

Revapmn 1 0 

Gwrevap 0,2 0,02 

Sol_Awc** 0,14-0,15 0,17-0,18 

Surlag 4 1 

Alpha_BF 0,048 0,7 

ESCO 0,95 0,01 

Gwdelay 31 20 
*O valor do CN depende de cada uso e cobertura do solo.** O valor do Sol_AWC depende de casa classe do solo  

Tabela 5 – Valores da análise do desempenho do modelo 

Parâmetro Calibração Validação  

NASH 0,61 0,62 

R
2
 0,63 0,63 

 

A Figura 5 mostra os dados de vazão observados e simulados do período de calibração. O 

modelo superestima a vazão em praticamente todo o período, exceto em alguns picos.  
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Figura 5 – Hidrograma dos dados observados e simulados do período de calibração. 

 

A partir também dos dados da estação Rio Negrinho Montante foi possível verificar se o 

modelo obteve um bom desempenho na simulação de alguns eventos extremos. O período de dados 

medidos por esta estação iniciou em 2002. Portanto não foi possível analisar a vazão máxima 

medida na inundação de 1992, 1995, 1997, 1998. Foi então verificado a correlação entre os dados 

de vazão máxima medida e simulado dos eventos de inundação 2004, 2005, 2008, 2009 e 2010 

(Figura 6). 
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Figura 5 – Correlação entre os dados de vazão máxima medida e simulado dos eventos de inundação de 2004, 2005, 

2008, 2009 e 2010. 

 

Na Figura 5 pode se perceber que o modelo está simulando razoamento os eventos, com 

R
2
=0,650, portanto pode-se dizer que há um bom desempenho do modelo nos eventos extremos. A 

vazão simulada em quase todos os eventos foi inferior a medida. O evento de inundação de 2004 

simulou vazão muito menor que a medida, provavelmente pela inundação tenha ocorrido  por uma 

chuva concentrada que não foi mensurada em nenhuma das estações pluviométricas utilizadas.   

Com os dados simulados de vazão pelo modelo foi analisado o período de retorno das 

vazões máximas diárias pelo método Gumbel das inundações analisadas nesse trabalho. A Tabela 6 
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apresenta os dias de maior vazão simulada e observada na estação Rio Negrinho Montante e o 

período de retorno.  

Tabela 6 – Vazão observada, simulada e o período retorno dos anos de inundação. 

Dia Vazão Observada 

(m
3
/s) 

Vazão Simulada 

(m
3
/s) 

Período de Retorno 

(anos) 

09/Julho/1983 66,5
*
 67,3 9,0 

29/Maio/1992 92,2
*
 110,4 65,0 

08/Julho/1995 60,5
*
 57,3 5,9 

21/Janeiro/1997 52,6
*
 44,1 3,4 

14/Agosto/1998 46,5
*
 33,8 2,3 

20/Setembro/1998 47,0
*
 41,5 3,1 

19/Outubro/2004 28,0 4,01 ** 

06/Setembro/2005 32,2 13,8 ** 

05/Outubro/2008 37,6 38,5 ** 

29/Setembro/2009 41,8 25,8 1,8 

14/Janeiro/2010 61,0 22,9 2,9 

27/Abril/2010 49,9 50,7 6,5 
   

*
Vazão estimada pela equação da Figura 6. 

**
Vazão máxima da inundação menor que a vazão máxima média.  

A partir da Tabela 6 pode se notar que as maiores vazões simuladas coincidem com as 

maiores inundações da BHRN (1983 e 1992). Porém como ilustra a Figura 3 as inundações de 1983 

e 1992 foram muito semelhantes em termo de magnitude. Portanto pode-se afirmar que a vazão 

máxima de 1983 foi subestimada pelo modelo.   

Alguns anos que tiveram inundações registradas (1998, 2004 e 2005) não tiveram vazão 

maior que a vazão máxima média e também não tiveram grandes vazões simuladas pelo modelo, 

principalmente a de 2004 e 2005. Os dados observados de 2004 e 2005 também não foram tão 

significativos quanto às demais inundações. Provavelmente as inundações desses anos foram 

pequenas. Nos relatos da população também há incerteza no registro dos dias da inundação.  

Apesar da subestimação dos dados de vazão do modelo, período de retorno com dados de 

vazão observados e simulados parecem ser um bom estimador de vazão máxima para está região, 

visto que nos últimos anos a vazão está sendo igualada e superada.  

 

5 CONCLUSÕES 

Com os dados simulados pelo modelo SWAT foi possível fazer a análise do período de 

retorno das últimas inundações na BHRN. A precipitação anual da BHRN foi de 1720 mm, alguns 

anos que houve inundação tiveram precipitação anual muito maior que a média, pode-se citar os 

anos de 1983, 1992, 1995, 1997, 1998, 2005 e 2010.  Sendo a de 1983 a que teve a maior 

precipitação anual atingindo quase 2500 mm. Foi também evidencia que houve anos que a 

precipitação anual foi razoável comparada com a média da região, porém mesmo assim houve 

incidência de eventos extremos.  
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Analisando a precipitação mensal os meses de setembro a fevereiro são os meses mais 

chuvosos da região, e a BHRN não apresenta uma estação caracterizada como seca. Com dados de 

precipitação mensal dos meses que aconteceram às inundações foi estimado então o período de 

retorno. As maiores inundações, 1983 e 1992, tiveram precipitação mensal em torno de 500 mm e 

seus períodos de retorno estimados em 250 e 130, respectivamente. Com a análise da precipitação 

acumulada do mês das ultimas inundações da cidade de Rio Negrinho pode-se perceber que mesmo 

que apresente tenham período de retorno alto (Tabela 3) estes eventos estão acontecendo quase 

todos os anos. O ano de 1998 e 2010 teve até dois eventos no mesmo ano.  

 Foi verificado também que o modelo SWAT obteve um bom desempenho nas simulações 

das vazões máximas das inundações, sendo assim capaz de simular eventos extremos. Estimando o 

período de retorno com os dados de vazão simulada e observada na estação Rio Negrinho Montante 

foi possível perceber que os dados de vazão são um bom estimador para período de retorno, visto 

que grandes vazões estão sendo evidenciados todos os anos. As duas maiores inundações também 

foram as que tiveram maiores período de retorno. Contudo a vazão máxima de 1983 foi 

subestimada pelo modelo.  
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