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1. INTRODUÇÃO 

A região da baixada de Jacarepaguá, localizada no município do Rio de Janeiro representa 

uma área de expansão importante da cidade, onde está em construção parte do aparelhamento para a 

realização das Olimpíadas em 2016. A região se caracteriza por áreas de baixo relevo e no período 

chuvoso, sobretudo nos meses de verão, as áreas alagadas se ampliam, e o transbordamento de seus 

rios é recorrente. A simulação hidrológica dos processos envolvidos na fase chuva-vazão permite o 

estudo de cenários envolvendo a representação de medidas de controle e gestão dos excessos 

pluviais. O objetivo principal desse trabalho foi implementar e analisar a adequação da concepção 

de modelagem do módulo chuva-vazão do modelo SWMM à representação dos processos 

envolvidos no ciclo hidrológico na bacia hidrográfica experimental e representativa do rio Morto, 

localizada em Vargem Grande, Baixada de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Trata-se de aplicação 

inédita deste modelo à área de drenagem da bacia do rio Morto. Este estudo é produto de uma 

dissertação de mestrado integrada ao Projeto HIDROCIDADES
1
 (Pimentel da Silva et al., 2008), 

agora inserido na Rede de Pesquisa FINEP – Bacias Representativas de Uso Misto (BRUM). 

 

                                                           
1
 O Projeto HIDROCIDADES tem como objeto de estudo a baixada de Jacarepaguá e visa à conservação da água nos 

meios urbanos e peri-urbanos. São implementados, baseados no conceito de pesquisa-ação, experimentos de 

monitoramento quali-quantitativo da água, telhado verde e de educação ambiental com objetivo de integrar conservação 

da água (incluindo controle de enchentes), geração de renda, cidadania e inclusão social. 
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2. MATERIAIS E MÉTODOS 

A Bacia do rio Morto possui características peri-urbanas, abrange uma área de drenagem de 

9,41 km² e é constituída como representativa e experimental da região hidrográfica de Jacarepaguá. 

Na bacia está em operação, no contexto do Projeto HIDROCIDADES, uma estação climatológica 

completa, dois postos fluviométricos para monitoramento dos níveis d’água, monitoramento de 

vazões fluviais e coleta de amostras para a análise de parâmetros de qualidade da água. Neste 

trabalho foram utilizados dados pluvio-fluviométricos das estações localizadas a jusante da bacia. 

Para análise de sensibilidade, ajuste e calibração, e validação do modelo SWMM foram adotados 

respectivamente, os períodos: fevereiro de 2012; junho e novembro de 2011 e março de 2012; abril 

de 2010, sobretudo por terem apresentado boa correlação com dados observados nas estações de 

apoio durante o estudo de consistência. 

A base cartográfica utilizada para o processamento do modelo SWMM teve como referência a 

base do Instituto Pereira Passos (IPP) da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro de 1999 na escala 

1:10.000, assim como ortofotos originadas no mesmo levantamento e cedidas pelo IPP. Para 

geração dos elementos gráficos foi utilizado o software AutoCAD Civil 3D® da Autodesk®. 

Optou-se pela utilização deste software por representar uma ferramenta inovadora a ser usada como 

auxiliar na definição dos parâmetros necessários à modelagem hidrológica-hidráulica. Além disso, 

um aspecto muito importante é a integração deste com a extensão SSA® (Storm and Sanitary 

Analysis), que é um software tipo interface que possibilita a realização de simulações através de 

diferentes modelos hidrológicos, dentre eles o SWMM, e possui integração com sistemas de 

informações geográficas (SIG’s). Durante o processo de calibração, realizou-se primeiramente a 

análise de sensibilidade dos parâmetros.  A metodologia de calibração baseou-se no ajuste dos 

parâmetros através do processo manual, por tentativa e erro, sem a utilização de algoritmos de 

otimização. Buscou-se a calibração dos parâmetros dos quais havia mais incertezas quanto aos seus 

valores.  

Os parâmetros do escoamento superficial calibrados foram: Percentual de área impermeável 

(Ai), coeficiente de rugosidade de Manning para superfície impermeável da sub-bacia (ni), 

coeficiente de rugosidade de Manning para superfície permeável da sub-bacia (np), altura de 

armazenamento em depressões em áreas impermeáveis (Di), altura de armazenamento em 

depressões em áreas permeáveis (Dp), coeficiente CN (curva número) e coeficiente de rugosidade 

de Manning para canais (nc). A bacia do rio Morto foi dividida em 43 sub-bacias (elementos de 

discretização espacial do modelo), e para cada uma destas foi definido um conjunto de valores dos 

parâmetros do escoamento superficial.  
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Por tratar-se de região peri-urbana, onde a vazão de base tem grande relevância, também 

foram calibrados os parâmetros referentes ao escoamento subterrâneo. Para isso foram definidos 

três aquíferos e estimados os seguintes parâmetros para cada um destes: Coeficiente de fluxo 

subterrâneo (A1), expoente de fluxo subterrâneo (B1), porosidade (P), capacidade de campo (CC) e 

condutividade hidráulica (CH). Com relação à validação, optou-se por utilizar o evento 

pluviométrico intenso e persistente ocorrido na Cidade do Rio de Janeiro em Abril de 2010, quando 

toda a cidade foi afetada por enchentes, incluindo a região mais baixa da bacia do rio Morto. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

O estudo de sensibilidade resultou como parâmetros mais sensíveis os relativos às áreas 

impermeáveis, especialmente o percentual de área impermeável da bacia (Ai).  

O processo de calibração foi feito primeiramente, de forma a tentar representar da melhor 

maneira o escoamento de base, importante na região em estudo, que possui ainda muitas áreas 

permeáveis e vegetadas. O modelo SWMM parece representar bem e preservar o regime 

hidrológico para a bacia do rio Morto nos períodos estudados, sendo que esses períodos foram 

selecionados de forma a representar diferentes situações do tempo meteorológico (tempo úmido e 

tempo seco) e estágios de umidade da bacia. Como resultado, obteve-se a seguinte faixa de variação 

nos valores dos parâmetros: Ai = 0,00% a 25,86%, ni =0,40, np = 0,40 a 0,80 , Di = 2,55, Dp = 2,0 

a 6,5, CN = 40,26 a 52,14, nc = 0,05,  A1 = 0,0000023, B1 = 1,9, P = 0,60 a 0,65, CC =  0,20 e CH 

= 15 a 40. As figuras 1 e 2 ilustram os hidrogramas de vazão observado e simulado, e também são 

apresentados os valores do coeficiente de determinação (r²). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

r²=0,52 

r²=0,64 

Figura 1 - Calibração do modelo SWMM para os meses de junho e novembro de 2011 
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De forma geral, foram obtidos bons resultados na calibração dos parâmetros do modelo. 

Observou-se uma tendência na superestimação dos picos de vazão. No futuro o ramo superior da 

curva-chave deverá ser verificado. A validação do modelo para o evento de abril acabou resultando 

em melhor coeficiente de determinação do que para a calibração. 

4. CONCLUSÕES 

O modelo SWMM representou de forma adequada o regime hidrológico-hidráulico da bacia 

do rio Morto, sendo seu comportamento compatível com eventos de cheia observados, como a 

reprodução da enchente que ocorreu em abril de 2010. Além disso, pôde-se validar o uso do 

conjunto AutoCad Civil 3D® e a extensão Storm and Sanitary Analysis – SSA para processamento 

do SWMM. Com o auxílio deste software obteve-se a geração de elementos gráficos, como o 

Modelo Digital de Terreno (MDT) e algumas seções transversais complementares. Foi obtida uma 

calibração com conjunto único de parâmetros para todos os eventos estudados, aceitável para o caso 

de estudo com o modelo SWMM, considerando diferentes eventos/estágios da bacia. Isso permitirá 

a simulação de cenários para definição de medidas estruturais, estruturantes e políticas públicas no 

controle de enchentes. 
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Figura 2 - Calibração do modelo SWMM para o mês de março de 2012 e validação do modelo 
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