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RESUMO – Diante dos grandes prejuízos causados por eventos extremos de chuva, cada vez mais 

recorrentes, as cidades brasileiras necessitam desenvolver ações que reduzam o risco de ocorrência 

de inundações. Neste estudo, a resiliência dinâmica da bacia do Gregório (São Carlos, SP) foi 

avaliada. A bacia carece de monitoramento hidrológico e sofre com inundações recorrentes. As curvas 

de resiliência foram feitas considerando a lâmina d'água no sistema de drenagem como índice de 

desempenho, obtido através de simulações com os modelos SWMM e HEC-RAS. A calibração da 

extensão de inundação foi realizada usando dados de ciência cidadã. A contribuição para o aumento 

da resiliência dinâmica por meio da implementação de técnicas compensatórias também foi avaliada 

(TCs). Para isso, células de bioretenção foram adicionadas às simulações do SWMM. As curvas de 

resiliência foram então calculadas para o cenário climático atual e futuro, com e sem TC. Foram 

utilizadas curvas de intensidade-duração-frequência (IDFs) atualizadas pelo modelo climático 

regional MIROC5 para 2050 e 2100. Os resultados mostraram uma melhora significativa na 

resiliência do sistema para tempestades leves e o período atual devido às intervenções da prática de 

TC. As eficiências foram reduzidas para tempestades fortes, demonstrando reduções significativas na 

profundidade e resiliência das águas de inundação. 

ABSTRACT– Due to the significant damage caused by extreme rainfall events, which are 

increasingly recurrent, Brazilian cities must develop actions that reduce flood risk. This study 

evaluated the dynamic resilience of Gregório Creek (São Carlos, SP). The basin lacks hydrological 

monitoring and suffers from recurrent floods. The resilience curves were made considering the water 

depth in the drainage system as a performance index, obtained through simulations with the SWMM 

and HEC-RAS models. Calibration of the extent of flooding was performed using citizen science 

data. The contribution to increasing dynamic resilience through Low Impact Development practices 

was also evaluated (LIDs). For this, bioretention cells were added to the SWMM simulations. 

Resilience curves were then calculated for the current and future climate scenarios, with and without 

LIDs. Intensity-duration-frequency (IDFs) curves updated by the MIROC5 regional climate model 

for 2050 and 2100 were used. The results showed a significant improvement in the system's resilience 

to light storms and the current period due to LID practice interventions. Efficiencies were reduced for 

strong storms, demonstrating significant reductions in depth and resilience of flood waters. 
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INTRODUÇÃO 

Historicamente, as cidades são afetadas por eventos extremos de chuva e suas consequências, 

como enchentes e deslizamentos de terra. O mau planejamento e gestão do espaço urbano contribuem 

para o aumento do risco de inundação para a população devido ao assentamento de moradias em áreas 

íngremes ou de várzea, ao excesso de áreas impermeáveis e, consequentemente, à maior geração de 

escoamento superficial (Leopoldo, 1968; Konrad e Booth, 2005).  

As mudanças climáticas agravam esse cenário de risco ao aumentar a probabilidade de eventos 

extremos e suas intensidades (IPCC, 2021). Estudos em diferentes regiões do mundo mostram uma 

tendência de maior ocorrência de eventos de tempestades, mesmo quando há diminuição do volume 

total de chuvas na estação chuvosa (Houston et al., 2011; Gersonius et al., 2012). Essa tendência 

também é observada nos Modelos Climáticos Regionais (RCM) do Brasil desenvolvidos com as 

mudanças climáticas (Lyra et al., 2018).  

Medidas estruturais de prevenção e mitigação são comumente usadas pelas cidades para 

aumentar a resiliência às inundações, com a principal aplicação de infraestruturas cinzas 

centralizadas, como bacias de detenção e reservatórios de águas pluviais (Vieira et al., 2018; Jacob 

et al., 2019). No entanto, nos últimos anos, a aplicação de medidas de infraestrutura verde, também 

conhecidas técnicas compensatórias (TC), tem crescido devido aos seus benefícios complementares 

para o ciclo hidrológico, controle de poluição difusa e ciclo de vida da bacia (Macedo et al., 2021). 

Devido à importância central da resiliência na gestão de riscos, diversos estudos objetivaram 

definir seus indicadores. Simonovic e Peck (2013) criticam a aplicação de indicadores estáticos de 

resiliência por não permitirem uma boa representação do ciclo do evento após o estresse e, 

consequentemente, a avaliação dos componentes temporais das ações de gerenciamento de risco. 

Assim, os autores propõem uma medida de resiliência dinâmica no espaço-tempo (STDRM). Para 

esta medida, a resiliência é apresentada como a perda de desempenho do sistema (por exemplo, físico, 

social, econômico, de saúde, etc.) ao longo do tempo. 

O desempenho do sistema pode ser quantificado por meio de modelagem computacional, 

permitindo a avaliação e comparação de diferentes cenários de intervenção. No caso da resiliência a 

eventos de inundação, uma métrica comumente utilizada para o sistema físico é a altura de água 

atingida pela inundação e sua extensão horizontal. Para tanto, devem ser utilizados modelos 
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hidrológicos, hidráulicos e hidrodinâmicos. Além disso, a modelagem hidrológica e hidrodinâmica 

acoplada tem sido cada vez mais utilizada (Feng et al., 2021). 

A cidade de São Carlos, no estado de São Paulo (SP), tem apresentado casos recorrentes de 

inundações ao longo dos anos, com áreas críticas alagadas em seu principal centro comercial 

(Buarque et al., 2021), gerando prejuízos econômicos e sociais para a população. Dessa forma, este 

estudo teve como objetivo avaliar a contribuição de TC de biorretenção para o aumento da resiliência 

dinâmica a inundações e alagamentos do centro comercial de São Carlos, para o cenário atual e 

cenários futuros com mudanças climáticas. Neste trabalho, analisamos um cenário com cobertura de 

biorretenção em 5% da área da bacia, de forma a complementar estudos anteriores (Fava et al., 2022) 

feitos com 1% de cobertura, onde o efeito na resiliência não foi tão notável.   

 

METODOLOGIA 

Estudo de caso 

O estudo foi realizado para a bacia do Rio Gregório, localizada na cidade de São Carlos, 

estado de São Paulo (Figura 1), podendo ser considerada de média urbanização. A cidade é 

caracterizada como de clima subtropical úmido – Cfa, de acordo com a classificação Köppen-Geiger, 

com precipitação anual média de 1558,3 mm, tendo o maior mês de chuva em janeiro, e temperatura 

diária média de 20,6 oC (INMET, 2021). 

A bacia do Rio Gregório possui uma área total de 19,14 km2, tendo a sua área mais a jusante 

localizada no centro da cidade de São Carlos, região com alta urbanização e alta concentração de 

estabelecimentos comerciais. Esta bacia possui um longo histórico de cheias urbanas, com relatos de 

eventos ocorrendo desde 1970, ocasionando em perdas econômicas significativas para a cidade. As 

causas das inundações e alagamentos estão relacionadas tanto a insuficiência do sistema de micro 

drenagem, como também ao extravasamento do canal principal do rio. 

 

 Base de dados 

Para este estudo, foram utilizados dados monitorados de nível da água no canal principal do 

Rio Gregório, dados de ciência cidadã para nível de água nas ruas e dados monitorados de chuva. 

Com relação aos níveis de água no canal principal, estes foram registrados a cada cinco minutos, a 

partir de sensor de pressão instalado a jusante da área mais crítica de cheia da bacia (Figura 1). Os 

dados de nível foram convertidos em vazão a partir da curva chave do rio proposta por Negrão (2015). 
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Para os níveis de água nas ruas, provenientes das cheias, Buarque et al. (2021) obteve os valores a 

partir de fotos dos eventos durante a sua ocorrência (Figura 1, Eventos 1 – 4) e diretamente no local 

a partir de marcas nas paredes (Figura 1, Evento 5). Por fim, os dados de chuva foram obtidos de 

pluviógrafos automáticos com resolução temporal de 10 min, de setembro de 2013 a novembro de 

2020 (Figura 1). 

 

 

Figura 1 – Bacia do Rio Gregório na cidade de São Carlos, Estado de São Paulo, Brasil. As fotografias mostram dados 

de ciência cidadã coletados durante eventos de inundação que ocorreram na área. Fonte: Fava et al. (2022) 

 

Modelagem hidrológica, hidráulica e hidrodinâmica 

A avaliação dos diferentes cenários de cheias na bacia do Rio Gregório foi feita a partir da 

integração da modelagem hidrológica e hidráulica, por meio do modelo SWMM, com a modelagem 

hidrodinâmica, por meio do modelo HEC-RAS (a área de modelagem 2D pode ser vista na Figura 1). 

A modelagem pelo SWMM foi feita utilizando o método da onda dinâmica para propagação 

de fluxo e o método SCS como modelo de infiltração. Os parâmetros do modelo foram calibrados 

usando o calibrador automático proposto por Fava (2019), utilizando sete eventos com chuvas 

moderadas e fortes para calibração e validação, separados aleatoriamente. Foram obtidos valores de 

eficiência de Nash-Sutcliffe (NSE) de 0,63 para a calibração e 0,51 para a validação. 

Para avaliar o efeito do uso de TC de biorretenção na bacia, também foi utilizado o SWMM 

para modelagem das estruturas, a partir do módulo “LID”. Os dados de entrada dos parâmetros da 
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biorretenção foram calibrados por um estudo prévio desenvolvido na cidade de São Carlos, com 

experimentos em campo em um protótipo de biorretenção. Os valores utilizados para cada 

biorretenção podem ser encontrados em Fava et al. (2022). Foram incorporadas células de 

biorretenção com área superficial de 12m2, até corresponder a 5% de cobertura total da bacia. 

Por fim, as saídas de vazão do SWMM foram utilizadas como entrada no modelo 

hidrodinâmico HEC-RAS.  Para realizar as simulações 2D HEC-RAS, o Advanced Land Observing 

Satellite Digital Elevation Model (ALOS PALSAR DEM) com uma resolução espacial de 12,5 m foi 

usado para representar a superfície do terreno. Para rugosidade global do terreno, foi adotado o valor 

de 0,01. Uma validação do modelo foi feita a partir dos dados de nível de água na rua obtidos por 

ciência cidadã e comparada com os resultados obtidos no estudo de Buarque et al. (2021), obtendo 

um valor médio de RMSE de 0,52, considerando o nível de água máximo observado no pixel mais 

próximo (mais detalhes podem ser encontrados em Fava et al. (2022)). 

 

Chuvas de projeto 

Após a configuração, calibração e validação dos modelos, foram simulados cenários de 

eventos de cheia, considerando chuvas fracas, moderadas e fortes para o período atual e futuro. Para 

tal, foram utilizadas chuvas de projeto construídas a partir da IDF histórica (Barbassa, 1991) e a IDF 

projetada com mudanças climáticas (Macedo, 2020) para a cidade de São Carlos, com diferentes 

configurações de duração, período de retorno e variabilidade dos cenários de mudanças climáticas 

(Tabela 1). Para tal, foi usado o método dos blocos alternados com distribuição temporal centralizada. 

 

Tabela 1 – Configurações das chuvas de projeto utilizadas para simulação de cenários de cheia 

  

Duração 

(min) 

TR 

(anos) Período RCM 

Correção 

de viés RCP 

Fraca 30 10 Atual - - - 

Moderada 60 10 Atual - - - 

Forte 60 50 Atual - - - 

Fraca 30 10 2050 MIROC5 PT e MD 4.5 e 8.5 

Moderada 60 10 2050 MIROC5 PT e MD 4.5 e 8.5 

Forte 60 50 2050 MIROC5 PT e MD 4.5 e 8.5 

 

Resiliência dinâmica 

Para avaliar a resiliência, foi utilizada a abordagem STDRM (Simonovic e Peck, 2013), aqui 

chamada de resiliência dinâmica. Nesta abordagem, a resiliência é apresentada como uma variável 
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unitária que representa as perdas de desempenho do sistema durante um evento disruptivo e sua 

posterior recuperação. Nesse estudo, foi considerado o desempenho do sistema como o nível de água 

na rua no ponto mais crítico da bacia – hc(t) (Figura 1). A resiliência – r(t) – é calculada de acordo 

com a Equação 1.  

𝑟(𝑡) =  {𝑠𝑒 ℎ𝑐(𝑡) ≤  ℎ𝑐,𝑚𝑖𝑛 , 1 ;  𝑠𝑒 ℎ𝑐(𝑡) >  ℎ𝑐,𝑚𝑖𝑛 , 1 −  
ℎ𝑐(𝑡)

ℎ𝑐,𝑚𝑎𝑥
}                                                          (1) 

em que: hc,min é o valor de nível de água necessário para que haja inundação das casas ou 

estabelecimentos comerciais e hc,max é o maior valor de nível de água no ponto crítico encontrado para 

todos os eventos.   

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Eficiência de redução de pico de vazão 

O uso de TCs de biorretenção de forma difusa ao longo da bacia, equivalendo a um total de 

5% da área total da bacia, foi capaz de reduzir as vazões de pico no Rio Gregório em valores 

superiores a 50% em seu ponto médio (equivalente à entrada do modelo hidrodinâmico) (Figura 2). 

Estas reduções foram mais significativas para chuvas fracas, que ocorrem com maior recorrência. No 

período futuro com mudanças climáticas e chuva forte há uma queda na eficiência das biorretenções 

em reduzir os picos de vazão, no entanto, permanecendo maior do que 50%. Este resultado se 

diferencia da aplicação de biorretenções em apenas 1% da bacia, em que para os mesmos cenários as 

eficiências foram inferiores a 40% para chuvas fracas no período atual e inferiores a 10% para chuvas 

fortes no período futuro (Fava et al., 2022).  

 

Figura 2 – Vazões do Rio Gregório na entrada do modelo hidrodinâmico com e sem a aplicação de TC de biorretenção 

para chuvas fracas, moderada e forte e cenário atual e futuro com mudanças climáticas 
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Manchas de inundação 

Os hidrogramas simulados usando SWMM para todos os cenários climáticos, com e sem 

intervenções das TCs e as chuvas para os diferentes cenários climáticos (Tabela 1) foram utilizados 

como entradas do HEC-RAS para avaliar seus efeitos sobre a área de inundação. A Figura 3 mostra 

esses resultados comparando as mudanças na lâmina d'água de pico na área de inundação para 

cenários de chuva fraca, moderada e forte para a situação atual da bacia ao adicionar intervenções das 

TCs e sem intervenção. 

A redução nos picos de inundação foi fortemente notada para todas as chuvas, mas 

especialmente para a chuva fraca, com pico de redução de cerca de 3,5 m nas profundidades máximas 

para este cenário e em média pelo menos 0,5 m em toda a extensão do canal (Figura 3a), enquanto 

para um cenário de chuva forte, o declínio do pico foi entre 0,5 e no máximo 1 m (Figura 3c). A 

Figura 3d apresenta a diferença entre as profundidades médias de pico de água para todos os cenários 

com e sem adição de TCs para avaliar o desempenho médio de redução de picos de áreas de inundação 

através da introdução de células de biorretenção sobre a bacia, quando considerado o cenário 

climático atual. A diferença média máxima no pico da lâmina d'água foi de cerca de 0,5 m. 

 

Figura 3 - Diferença máxima de profundidade da água entre as condições de captação com e sem práticas de TCs para 

as condições climáticas atuais. Simulações hidrodinâmicas com: (a) uma entrada de chuva fraca, (b) uma entrada de 

chuva moderada, (c) uma entrada de chuva forte e (d) a média de todas as entradas de chuva para o cenário atual 

 

A Figura 4 mostra a eficiência da biorretenção para mitigar os picos de fluxo em períodos 

considerando cenários de mudanças climáticas. Em comparação com a condição climática atual, a 

diminuição da eficiência dos TCs para cenários de mudanças climáticas foi notável, especialmente 

para o evento de chuva fraca, onde a redução de pico máxima foi de 1,7 m (Figura 4a), ainda bastante 
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significativa mas consideravelmente menor que para o cenário atual. Para o cenário de chuva forte 

considerando mudanças climáticas houve a redução dos picos de nível d’água na mancha de 

inundação foi menos perceptível com valores de redução máximos de cerca de 0,35 m (Figura 4c). 

 

Figura 4 - Diferença máxima de profundidade da água entre as condições de captação com e sem TCs para as condições 

climáticas futuras. Simulações hidrodinâmicas com: (a) uma entrada de chuva fraca, (b) uma entrada de chuva 

moderada, (c) uma entrada de chuva forte, (d) a média de todas as entradas de chuva para o cenário futuro 

 

Avaliação da resiliência 

Quando avaliando os cenários em termos de resiliência dinâmica, é possível notar pela Figura 

5 que a implantação de biorretenção com 5% de cobertura da área da bacia foi capaz de contribuir em 

reduzir os picos de queda de resiliência (em torno de 0,1 a 0,2), além de reduzir o tempo de 

recuperação. Notou-se este comportamento para todos os cenários, incluindo cenários futuros com 

mudanças climáticas.  

 

Figura 5 – Resiliência dinâmica da bacia do Gregório em ponto crítico de perdas econômicas com e sem a aplicação de 

TC de biorretenção para chuvas fracas, moderada e forte e cenário atual e futuro com mudanças climáticas 
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Nos resultados obtidos por Fava et al. (2022), para cobertura de 1% da bacia com TCs, as 

reduções de pico de queda de resiliência foram inferiores a 0,05. Assim, percebe-se uma melhora 

notável na contribuição das biorretenções com 5% de cobertura para a resiliência da bacia. 

 

CONCLUSÃO 

O uso de técnicas de biorretenção de forma difusa na bacia, equivalendo a uma cobertura de 

5% de sua área total, contribuiu para a redução das vazões de pico no canal principal, em valores 

superiores a 50%. As reduções de pico observadas com a cobertura de 5% foram aproximadamente 

o dobro do que as observadas com cobertura de 1%. 

Consequentemente, o uso das biorretenções contribuiu para uma redução da altura inundada e 

aumento da resiliência dinâmica em regiões críticas a jusante da bacia, como na região do centro 

comercial da cidade de São Carlos. Com cobertura de 1% a melhora na resiliência foi pouco notada, 

com valores até 0,05, já com cobertura de 5%, houve melhoras em até 0,2. Estes resultados 

demonstram a importância do dimensionamento não apenas uma estrutura individual de TC, mas da 

sua aplicação difusa de forma a atingir uma cobertura ótima para a resiliência da cidade.  

No mais, a modelagem adotada neste estudo permitiu avaliar a contribuição das TCs apenas na 

redução das vazões de pico no canal principal, a partir da modelagem das LID com o SWMM, e a 

consequência das vazões de pico nas inundações, dentro da modelagem 2D com o HEC-RAS. No 

entanto, o seu efeito direto na redução dos alagamentos não pode ser modelado. No ponto mais crítico 

da bacia, localizado no centro da cidade, percebe-se que os alagamentos também são importantes para 

a redução da resiliência. Assim, sugere-se a realização de estudos futuros que incorporem modelagem 

hidrodinâmica com o uso de TCs. 
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