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“A melhor maneira de prever o futuro é criá-lo.” 

Peter Drucker 



RESUMO 

 

Desastres naturais são responsáveis por perdas de milhares de vidas, somados aos 

impactos sociais, ambientais e econômicos causados nas áreas atingidas. Os eventos 

de origem hidrológica configuram a maior parcela dos desastres, assim o uso de 

modelos hidrológicos é uma alternativa para o monitoramento destes. O presente 

trabalho foi realizado com a finalidade de avaliar as possíveis alterações físicas 

ocorridas na Sub-bacia Hidrográfica do Rio Grande, Nova Friburgo, em decorrência 

dos eventos de movimentos de massa ocorridos em 2011, através da aplicação do 

modelo SMAP. Foram constatadas alterações nos parâmetros de calibração do 

modelo que demonstram que a bacia sofreu uma grande perda de solo, de forma que 

este fica saturado de maneira mais rápida, além de ter ocorrido uma diminuição do 

tempo de concentração da bacia. O que indica que, segundo as análises dos 

parâmetros do SMAP, a subbacia se tornou mais sensível a precipitação após o 

desastre de 2011. 

 

PALAVRAS – CHAVE: Desastres naturais, modelos hidrológicos, monitoramento, 

SMAP. 

 

 

  



ABSTRACT 

 

 

Natural disasters are responsible for the loss of thousands of lives, coupled with the 

social, environmental and economic impacts on the affected areas. Events of 

hydrological origin constitute the largest portion of the disasters, so the use of 

hydrological models is an alternative for the monitoring of these. The present work was 

carried out with the purpose of evaluating the possible physical changes occurring in 

the Rio Grande Hydrographic Sub-basin, Nova Friburgo, due to the mass movement 

events occurred in 2011, through the SMAP model. Changes were observed in the 

calibration parameters of the model, which demonstrate that the basin suffered a great 

loss of soil, so that it becomes saturated faster, in addition to a decrease in the time of 

concentration of the basin. Which indicates that it became more sensitive to 

precipitation after the disaster of 2011. 
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1. INTRODUÇÃO 

A utilização de dados hidrológicos data de milênios, como citado em Fayal 

(2008) que Egito e Índia, respectivamente, utilizaram, a 4000 anos uma escala para 

leitura do nível do Rio Nilo e a 2000 anos uma medição de chuva, que serviam para 

estipular a taxa de imposto a ser cobrada, durante o ano. 

O uso de tais dados possibilitou ao homem um aumento de produtividade na 

agricultura, que acarretou na proliferação de aglomerações populacionais. O processo 

de ocupação do solo pelo ser humano interfere no meio ambiente e diretamente no 

ciclo hidrológico (BENINI e MENDIONDO, 2015). Dessa forma torna-se imprescindível 

a realização de um planejamento territorial que considere os diversos usos 

integradamente, contrabalançando os interesses da sociedade e o desenvolvimento 

econômico com a preservação ambiental e a gestão dos recursos hídricos 

(MEZZOMO e GASPARINI, 2016). 

Além disso a crescente urbanização torna necessário considerar a resiliência 

para suportar os eventos adversos no planejamento territorial, a fim de minimizar seus 

impactos. Pois quando não considerada acabam ocorrendo desastres com elevadas 

perdas para a sociedade, somente no período de 2006 a 2015 a média anual de 

pessoas atingidas alcançou 224,1 milhões (GUHA-SAPIR et al., 2016; UNITED 

NATIONS, 2010). 

Em 2016 os desastres naturais de origem hidrológica (inundações e 

deslizamentos) ainda se mantiveram com o maior número de ocorrências de 

desastres que atingem a população mundial, totalizando 51,8% (GUHA-SAPIR et al., 

2016). No Brasil, os eventos mais recorrentes são as inundações, seca e estiagem 

(Ceped UFSC, 2013). 

O Rio de janeiro é muito afetado por inundações e movimentos de massas, 

devido ao seu relevo, aliado a alta densidade demográfica e a predominância de zonas 

urbanas. O processo acelerado de urbanização desordenada, resultou na ocupação 

das planícies de inundação, no desmatamento, na impermeabilização do solo, nas 

deficiências da drenagem urbana e a consequente elevação do escoamento 

superficial levando a exposição da população a este tipo desastre e seus impactos 

(MARCELINO, 2008; SAUSEN; LACRUZ, 2015). 
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A Lei Nº 12.608/2012, que institui a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil 

(PNPDEC), estabelece diretrizes, medidas de prevenção e mitigação voltadas aos 

desastres naturais. Dentre suas principais propostas ressalta-se o desenvolvimento 

de cidades resilientes e a implementação de sistemas de informações e 

monitoramento de desastres (BRASIL, 2012). 

Com isto a utilização de modelos matemáticos hidrológicos torna-se uma 

alternativa de monitoramento verossímil para a previsão das vazões de cheia, dada 

uma determinada precipitação, a fim de alertar a população e a defesa civil a tomar 

medidas de prevenção, minimizando os impactos (TUCCI, 2001). 

Nesse contexto o modelo concentrado e determinístico Soil Moisture 

Accounting Procedure (SMAP), é uma solução pautada na representação simplificada 

do balanço hídrico e funções de transferência em reservatórios lineares, necessitando 

de poucos dados de entrada. 

1.1. Desastre natural na Região Serrana  

A Região Serrana compreende uma das oito regiões políticas e administrativas 

de governo do estado do Rio de Janeiro, localizada entre os paralelos 21° 40’ S e 22° 

35’ S e os meridianos 41° 40’ W e 43° 25’ W. Ela é composta pelos municípios de Bom 

Jardim, Cantagalo, Carmo, Cordeiro, Duas Barras, Macuco, Nova Friburgo, Petrópolis, 

Santa Maria Madalena, São José do Vale do Rio Preto, São Sebastião do Alto, 

Sumidouro, Teresópolis e Trajano de Morais (CEPERJ, 2018; DOURADO et al, 2012). 

No período entre os dias 11 e 12 de janeiro de 2011, chuvas intensas 

provocaram na Região Serrana o que veio a ser considerado o maior desastre natural 

do país. Esta catástrofe causou mais de 900 óbitos e afetou aproximadamente 300 

mil pessoas, números que ainda estão sendo revistos pelo MPE/RJ e associações 

que buscam esclarecer o real número de afetados e apoiar os sobreviventes que 

perderam parentes na tragédia (CANEJO, 2015). 

Além das perdas humanas que marcaram o desastre, os danos e perdas 

econômicos, tanto do setor público e como do privado, foram estimados em R$ 4,8 

bilhões, sendo o setor social o mais expressivo deste conjunto. Este valor poderia ser 

ainda maior se houvesse informações mais detalhadas sobre setores como a saúde 

e a educação (BANCO MUNDIAL, 2012). 
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Um conjunto de fatores foram determinantes para a ocorrência do desastre, 

dentre eles o uso e ocupação do solo, chuvas antecedentes, processos erosivos e a 

entrada de massa de ar provenientes da Zona de Convergência do Atlântico Sul 

(ZCAS). Nos dois da tragédia a chuva registrada foi acima do normal, onde a estação 

do INMET de Nova Friburgo registrou 166 mm de chuva, valor que supera 70% da 

média histórica para o mês (BANCO MUNDIAL, 2012). 

Nova Friburgo foi o município que apresentou o maior impacto em relação ao 

número de óbitos e população afetada, dentre os municípios que decretaram estado 

calamidade pública. Totalizando 180000 afetados, o que representa 60% do total de 

pessoas atingidas pelo desastre, como pode ser visto na Tabela 1 (BANCO MUNDIAL, 

2012). 

MUNICÍPIO AFETADOS DESABRIGADOS DESALOJADOS MORTOS FERIDOS 

Areal 7000 1469 1031 na 15 

Bom Jardim 12380 632 1186 na 423 

Nova Friburgo 180000 3800 4500 420 900 

Teresópolis 50500 6727 9110 355 837 

São José do Vale 
do Rio Preto 

20682 790 na na 163 

Sumidouro 15000 240 311 22 13 

Petrópolis 19000 2800 6341 68 na 

Total 304562 16458 na na na 

Subtotal - - 22479 865 2351 

Tabela 1 - População atingida por município que decretou estado de calamidade 

pública. Fonte: Adaptado da Secretaria Nacional de Defesa Civil e Defesa Civil do Rio 

de Janeiro apud Banco Mundial, 2012) 

Dessa forma, o presente trabalho terá a finalidade de analisar as alterações 

ocorridas na Bacia do rio Grande, delimitada pelos municípios de Nova Friburgo e 

Bom Jardim, no estado do RJ, em decorrência dos eventos extremos de 2011, através 

da aplicação do SMAP. 

2. OBJETIVOS 

O objetivo do presente estudo é avaliar as possíveis alterações físicas ocorridas 

na Sub-bacia Hidrográfica do Rio Grande, Nova Friburgo, em decorrência dos 
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movimentos de massa ocorridos em 2011, através da aplicação do modelo SMAP, 

antes e após a ocorrência do evento. 

Como objetivos específicos, podemos citar: 

 Discutir a fundamentação teórica do modelo SMAP; 

 Avaliar a viabilidade dos modelos chuva-vazão como sistemas de 

monitoramento e alerta a desastres naturais e cheias urbanas; 

 Verificar as alterações geradas na bacia do Rio Grande através da alteração 

dos parâmetros de calibração do SMAP. 

3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Nesta seção serão abordados os conceitos hidrológicos, os fundamentos da 

modelagem hidrológica e, em particular, o modelo SMAP, enfatizando o seu 

desenvolvimento, características, processos modelados, estruturas de comando e 

dados de entrada. 

3.1. Bacia hidrográfica 

A bacia hidrográfica de acordo com Dunne e Leopold (1978), é uma “área de 

terreno que drena água, partículas de solo e material dissolvido para um ponto de 

saída comum, situado ao longo de um rio, riacho ou ribeirão”. Elas são caracterizadas 

pelos diferentes tipos de topografia, clima, solo, rede de canais, gestão e uso do solo 

que mudam ao longo do espaço. 

3.2. Ciclo Hidrológico 

O ciclo hidrológico compreende a troca contínua de água entre a atmosfera, os 

oceanos, o solo, as plantas, as águas superficiais e subterrâneas. A figura 1 

representa o funcionamento desse ciclo. 

Sua origem é descrita a seguir: 

Dentro dos limites de temperatura encontrados na superfície 

terrestre, a água muda entre os três estados da matéria: líquido 

(água), gasoso (vapor d’água) e sólido (gelo). Essas 

transformações impulsionam parte dos principais fluxos de um 

reservatório para outro. O mecanismo de calor externo da Terra, 
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movido pelo Sol, controla o ciclo hidrológico, principalmente pela 

evaporação da água do oceano e transportando-a como vapor 

d’água na atmosfera (GROTZINGER; JORDAN, 2013, p. 477). 

Figura 1 – Representação esquemática e simplificada do ciclo hidrológico. 

 
Fonte: https://pt.khanacademy.org/science/biology/ecology/biogeochemical-cycles/a/the-

water-cycle 

3.2.1. Precipitação 

Precipitação é a água proveniente do vapor d'água na atmosfera, que se 

condensa e é depositada na superfície terrestre de diversas formas: chuva, granizo, 

orvalho, neblina, neve e geada. (TOMASELLA, INPE, 2005) 

A água precipitada nos continentes pode tomar vários destinos, dentre eles: 

escoar na superfície, na interface entre a superfície e o interior do solo, ou infiltrar no 

subsolo e atingir o lençol freático. 

3.2.2. Escoamento Superficial, Subsuperficial e Subterrâneo 

A água da chuva, ao atingir a superfície terrestre, infiltra no solo, até que este 

fique saturado, e percola pelas suas camadas até atingir os lençóis freáticos e integrar 
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o escoamento subterrâneo ou de base. Outra parcela se acumula na sua parte 

superior, próximo à superfície, conhecido como escoamento subsuperficial.  

Quando o solo fica saturado a água passa a fluir na superfície, que é o 

escoamento superficial, como pode ser observado na figura 2. Da figura também é 

possível compreender que isto pode acontecer tanto rapidamente, devido a uma 

chuva intensa, como de maneira mais lenta por uma chuva fraca, porém prolongada. 

Figura 2 – Gráfico Precipitação x Capacidade de infiltração 

 
Fonte: https://slideplayer.com.br/slide/356884/ 

Como vemos a seguir os escoamentos superficial e subterrâneo possuem 

características distintas, porém de maneira geral ambos possuem o mesmo destino 

que é alimentar os grandes reservatórios, como lagos e oceanos. 

O escoamento superficial constitui uma resposta rápida à 

precipitação e cessa pouco tempo depois dela. Já o escoamento 

subterrâneo, em especial quando se dá através de meios 

porosos, ocorre com grande lentidão e continua a alimentar o 

curso de água por longo tempo após ter terminado a precipitação 

que o originou. (TOMASELLA, INPE, 2005) 

Já o escoamento subsuperficial faz a integração entre o superficial e o 

subterrâneo, possibilitando a recarga do aquífero. Além disso é responsável pela 

manutenção do nível de umidade na zona radicular e consequentemente influencia no 

processo evapotranspiração. 
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3.2.3. Evapotranspiração  

Evaporação é um fenômeno físico que consiste na passagem da água do 

estado líquido para o de vapor, em função de aumento natural ou artificial de 

temperatura. Isso acontece com a água da superfície do solo, a dos cursos d'água, 

lagos, reservatórios de acumulação e mares. Já transpiração é o processo pelo qual 

os vegetais liberam água em estado gasoso através de suas folhas, devido a sua 

atividade fisiológica. Ao conjunto das duas ações dá-se o nome de evapotranspiração. 

Medir a evapotranspiração é extremamente difícil, de forma que são feitas 

apenas medidas experimentais e a partir delas são feitas estimativas para a larga 

escala (TOMASELLA, INPE, 2005). Com isso surgem diferentes conceitos de 

evapotranspiração, que são listados a seguir.  

 Evapotranspiração potencial é a máxima evapotranspiração que ocorreria 

se o solo dispusesse de suprimento de água, suficiente. 

 Evapotranspiração real ou efetiva é a perda d’água por evaporação ou 

transpiração, nas condições reinantes no ambiente (atmosféricas e de 

umidade do solo). 

3.2.4. Água subterrânea 

A água subterrânea se encontra na zona saturada do solo, onde todos os 

vazios estão preenchidos por água, abaixo do nível freático (FEITOSA; FILHO, 2000). 

A porosidade mede a quantidade de espaço vazio entre os grãos do solo, 

representando um percentual do volume total que é ocupada pelos poros 

(GROTZINGER; JORDAN, 2013, p. 484). Outra grandeza importante é a 

permeabilidade que mede a capacidade de um sólido tem de deixar fluído atravesse 

seus poros. A porosidade influencia na permeabilidade, porém esta também depende 

da forma dos poros, do nível de conexão entre eles e do quão tortuoso é o caminho 

que a água deve percorrer para passar através do material (GROTZINGER; JORDAN, 

2013, p. 485). 

O aquífero é uma formação geológica que permite o armazenamento 

significativo de água e o seu movimento em condições naturais, será nele que ocorrerá 
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o escoamento de base (TUCCI, 2001). A figura 3 representa os aquíferos confinados 

e livres. 

Figura 3 – Representação de aquíferos confinados e livres. 

 
Fonte: https://pontobiologia.com.br/possivel-vender-privatizar-aquifero/ 

3.3. Planície de inundação 

As planícies de inundação são áreas localizadas à margem de cursos d'água 

que ficas inundadas durante as cheias, quando o nível do rio supera a sua calha. São 

áreas muito propícias à agricultura devido à fertilidade do solo. No SMAP o 

escoamento subsuperficial representa o efeito desta na vazão. 

3.4. Clima 

O clima é um fator determinante no sistema, já que ela governa os fenômenos 

do ciclo hidrológico. Além de ser uma fonte de entrada de água na bacia através da 

precipitação, é também responsável por fornecer ao sistema umidade e energia, que 

são propulsoras para todos os processos e a movimentação da água na fase terrestre. 

As variáveis climáticas abordadas no modelo são a precipitação, radiação solar, 

temperatura do ar, velocidade do vento e umidade relativa (NEITSCH et al., 2011). 
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3.5. Modelos Hidrológicos 

A modelagem tem a finalidade de representar a natureza simplificadamente, 

através de dados e parâmetros que possam ser medidos. De acordo com Cadier et 

al. (1987 apud Santos, 2009), modelo hidrológico é a representação matemática do 

fluxo de água dentro do ciclo hidrológico, com o objetivo de compreender o 

comportamento de uma bacia hidrográfica e buscar suas respostas para diferentes 

entradas, dessa forma, variações na climatologia de uma bacia, podem representar 

alterações em modelos hidrológicos. 

As equações da conservação de massa e da equação da quantidade de 

movimento (1 a 4), constituem a fundamentação teórica que embasa a criação dos 

modelos hidráulicos-hidrológicos. 

(1)  

(2)  

(3)  

(4)  

A dificuldade para representar cada variável presente no ciclo hidrológico 

demanda a realização de simplificações de acordo com o objetivo da simulação. 

Modelos hidrológicos variam desde modelos mais simples como chuva-vazão, que 

buscam obter a vazão no exutório da bacia, criando um hidrograma, a partir de uma 

precipitação. Já os modelos hidrossedimentológicos buscam a compreensão dos 

processos de erosão e transporte de sedimentos que ocorrem no interior da bacia, 

além do escoamento superficial, possibilitando a quantificação de diversas variáveis, 

o que determina o uso de cálculos mais complexos (Santos, 2009). 

Os modelos hidrológicos com embasamento físico são de grande valia para 

interpretação e análise de problemas localizados ou em domínios com dados 

topográficos e de parâmetros hidráulicos confiáveis (Santos, 2009). Estes modelos 

são desenvolvidos para atender a necessidades específicas, originando uma 
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variedade de modelos classificados em relação ao seu caráter probabilístico, na 

representatividade dos fenômenos, na base de desenvolvimento e na distribuição 

temporal e espacial de suas variáveis e parâmetros (TUCCI, 2005). 

Modelos determinísticos são aqueles em que, utilizando as mesmas condições 

iniciais, apresentam os mesmos resultados para cada entrada, independentemente 

do número de vezes em que for aplicado. Já os modelos estocásticos levam em 

consideração a probabilidade de ocorrência das variáveis, com isso uma determinada 

entrada poderá estar correlacionada a diversas saídas (Dooge, 1937 apud TUCCI, 

2005; CHOW, MADMENT, MAYS, 1988). 

Os modelos conceituais são aqueles que se baseiam nos conceitos físicos para 

descrever os processos hidrológicos. Por outro lado, os modelos empíricos são 

aqueles baseados em análises estatísticas, como métodos de correlação e análise de 

regressão, que utilizam funções não relacionadas aos processos físicos envolvidos. 

(SANTOS, 2009) 

Por último o modelo será concentrado se não considerar a distribuição espacial 

de seus parâmetros e variáveis, ou distribuído caso considere. Além disso os modelos 

contínuos representam os fenômenos continuamente no tempo, já os que 

representam apenas intervalos de tempo chamamo-nos de discretos (TUCCI, 2005). 

3.6. SMAP 

 O SMAP é um modelo determinístico, conceitual e concentrado de simulação 

hidrológica que descreve a transformação chuva-vazão, foi desenvolvido em 1981 por 

Lopes et al. O desenvolvimento do modelo baseou-se na experiência com a aplicação 

do modelo Stanford Watershed IV e modelo Mero em trabalhos realizados no DAEE. 

Permite a simulação de séries contínuas e se baseia nos conceitos do Soil 

Conservation Service (SCS) para a separação do escoamento superficial (Lopes, 

1999). 

Originalmente, foi concebido com três reservatórios lineares hipotéticos: o 

reservatório do solo (Rsolo), que representa a recarga do aquífero, o reservatório da 

superfície (Rsup), correspondente ao escoamento superficial da bacia (Ed), e o 

reservatório subterrâneo (Rsub), correspondente ao escoamento subterrâneo da 

bacia (escoamento de base, Eb) (Braga et al, 2009), conforme pode ser observado na 
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figura 4. Possuindo 5 funções de transferência e 6 parâmetros, a saber: Str 

(capacidade de saturação do solo (mm)), Capc (capacidade de campo (%)), Ai 

(abstração inicial (mm)), Crec (parâmetro de recarga subterrânea (%)), K2t (constante 

de recessão do escoamento superficial (dias)) e Kkt (constante de recessão do 

escoamento básico (dias)). 

Figura 4 - Esquema do fluxo de água entre os reservatórios do SMAP. 

 
Fonte: Manual do SMAP. 

Posteriormente observou-se a necessidade de adaptações para melhor 

representar determinadas bacias hidrográficas, inserindo um quarto reservatório para 

representar o extravasamento nas planícies de inundação. Na versão adaptada com 

discretização diária, o modelo é composto por quatro reservatórios lineares 

hipotéticos, que representam as parcelas de escoamento sub-superficial (Ed2), 

escoamento superficial ou direto (Ed) e escoamento básico (Eb), bem como o acúmulo 

de água no reservatório do solo. 

O que mais chama a atenção para este modelo é sua simplicidade e ao uso de 

poucos de parâmetros (PUC-RIO (0510463 CA). Além disso, seus dados de entrada 

são a área de drenagem da bacia, precipitação, vazão e evapotranspiração. (Nunes 

et al., 2014 apud Cavalcante et al., 2016). 
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3.7. Sistema de Informações Geográficas 

Pina e Santos (2000) definem o Sistema de Informação Geográfica - SIG como 

sistemas computacionais que são capazes de manipular, capturar, armazenar, 

analisar e apresentar dados com a finalidade de compreender os fenômenos que 

ocorrem ao longo do espaço geográfico. A integração das diversas modalidades de 

dados na distribuição espacial faz do SIG uma valiosa ferramenta para o suporte na 

resolução dos problemas voltados a diferentes áreas, incluindo o social, político, 

econômico, ambiental e, principalmente, os recursos hídricos. 

O SMAP apesar de ser um modelo concentrado, que não leva em conta a 

distribuição espacial, quando associado ao SIG na busca de estações pluviométricas 

bem distribuídas ao longo da bacia hidrográfica, aumenta a representatiidade do 

modelo em relação a realidade. 

4. REVISÃO DE LITERATURA 

Camargo (2000) fez uma revisão na literatura acerca da evapotranspiração 

potencial. Em seu trabalho elencou-se os conceitos de evapotranspiração e as formas 

de se obter seu valor. Onde concluiu que o modelo de Thornthwaite apresenta 

resultados satisfatórios no clima tropical de São Paulo para o cálculo da 

evapotranspiração. 

Santos (2009) realizou uma revisão sobre vários modelos hidrológicos, 

apresentando suas características e restrições, de forma a evidenciar qual o melhor 

modelo para cada tipo de trabalho a ser realizado. Concluiu que dentre os vários 

modelos tecnicamente aplicáveis a um caso concreto, o melhor será aquele que for 

mais familiar a quem for realizar a modelagem. Além disso observou que podem ser 

utilizados no processo de tomada de decisão por órgãos gestores. 

Souza et al (2006) analisou o uso de técnicas de séries temporais, em 

componentes determinísticas e aleatórias de séries de vazões diárias observadas e 

calculadas, para avaliar o ajuste de modelos hidrológicos e fornecer informações 

adicionais aos procedimentos clássicos de verificação de ajuste. Encontrou potencial 

no uso destas técnicas de séries temporais, porém a escolha de um modelo 

autorregressivo pode ter influenciado nos resultados obtidos. 
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Braga et al (2009) realizou uma comparação entre a metodologia até então 

utilizada pelo ONS e o uso do SMAP para a previsão de vazões, com um horizonte de 

dez dias à frente, na bacia do Rio Grande, em São Paulo. Neste trabalho foi 

constatada a necessidade de se acrescentar um reservatório para representar a 

planície de inundação. A metodologia proposta apresentou uma melhoria significativa 

para a previsão de vazões futuras, em relação a metodologia utilizada até então, 

pautada no modelo PREVIVAZ, com redução de erros médios e grandes de previsão. 

Fayal (2008) realizou um estudo em que apresentou o histórico e os conceitos 

da hidrologia, além de modelos hidrológicos amplamente utilizados. Propôs o uso de 

Redes Neurais, com a utilização de transformadas wavelets, como ferramentas de 

otimização do trabalho de previsão de vazões, para tanto realizou um estudo de caso 

na Bacia do Rio Paraná. Obteve consideráveis melhorias nas previsões através do 

modelo proposto. 

Alencar, Silva e Oliveira (2006) analisaram a influência da precipitação no 

escoamento superficial na microbacia do Córrego Capetinga. No estudo de caso em 

questão contataram que a intensidade da chuva foi um fator mais preponderante para 

o escoamento superficial do que a ocorrência de chuva anterior, porém destacou que 

isto pode se dar pelas características físicas da região visto que isto contrapõe outros 

estudos. 

Miranda, Cataldi e Silva (2017) utilizaram o modelo hidrológico de chuva-vazão 

SMAP para comparar as vazões Médias de Longo Termo (MLT) da bacia, utilizando 

como dados de entrada a chuva real, a chuva calculada pelo modelo climático RegCM 

e a chuva obtida após a remoção de viés da chuva calculada por este modelo. Foi 

observado que os melhores resultados foram encontrados utilizando a chuva real. Já 

com a chuva calculada através do RegCM apresentou índices baixos de eficiência, 

porém após a remoção de viés da previsão de precipitação, o modelo apresentou bons 

índices. Com isso concluíram que é necessário avaliar os resultados de modelos 

climáticos antes de sua utilização em estudos para previsão de mudanças climáticas. 

Martini (2015) utilizou o SMAP para avaliar os impactos das mudanças 

climáticas na bacia de Camargos (MG) e realizar previsões de vazões futuras. 

Encontrou uma projeção de redução das vazões futuras, que coincidem com outros 

estudos e podem, se confirmados, interferir no funcionamento da usina hidrelétrica de 

Camargos. 
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Barros, Costa e Avelar realizaram um estudo sobre a influência da geologia na 

ocorrência do desastre da Região Serrana de 2011. Observaram que este tipo de 

evento provoca significativas alterações da paisagem atingida, como, por exemplo, 

alargamento de calha de rio e assoreamento. 

5. MATERIAL E MÉTODOS  

Para realizar a modelagem com o SMAP são necessários inserir como dados 

de entrada a precipitação, vazão, evapotranspiração e a área de contribuição da 

bacia. Esses dados são divididos em dois períodos, um para calibração e outro para 

validação. 

Como, no estudo em tela, o objetivo é verificar as alterações das características 

físicas da bacia hidrográfica, ocorridas em decorrência dos movimentos de massa do 

desastre que marcou a região em 2011, torna-se necessário realizar apenas a etapa 

de calibração do modelo. 

Para realizar esta verificação serão selecionados dois períodos de dados, um 

antes da tragédia e outro depois. Estes períodos devem possuir a mesma duração e 

iniciar no mesmo mês. Para tanto, este tópico abordará as metodologias para a 

obtenção dos dados e seus respectivos produtos. 

5.1. Área de Estudo 

O Rio Grande é um dos principais afluentes da margem direita do rio Paraíba 

do Sul, responsável pelo abastecimento de várias cidades do centro-norte fluminense, 

entre as quais Nova Friburgo, Cantagalo, Cordeiro, Macuco e Bom Jardim. Nasce no 

Parque Estadual dos Três Picos e depois de receber as águas do rio Bengalas, o rio 

Grande junta-se com o Rio Negro, formando o rio Dois Rios e, finalmente, desemboca 

no rio Paraíba do Sul, já no município de São Fidélis. 

A área de estudo situa-se entre os meridianos 42°44’W 42°24’W e paralelos 

22° 6’S a 22° 25’S, onde se encontra a área de contribuição da bacia do rio Grande – 

RJ. Abrange os municípios de Nova Friburgo e Bom Jardim, com área corresponde a 

aproximadamente de 553 km², conforme pode ser observado na figura 5.  
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Figura 5 - Mapa da Bacia do rio Grande, Rio de Janeiro. 

 
Fonte: Adaptado de Chen, 2018. 

O mapa de uso e cobertura da terra da bacia de estudo foi obtido através do 

estudo de Márcia Chen (2018). Tendo sido elaborado com base na coletânea de 

mapas gerados pela Fundação COPPETEC, coordenada pela Secretaria de Estado 

do Ambiente (SEA) para o Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE) do estado do Rio 

de Janeiro, em 2007, sendo representado numa escala de 1:100.000. As florestas 

compõem a maior parcela da bacia, seguidas das pastagens e, por fim, as áreas 

urbanas que se apresentam pouco expressivas, concentrando na porção leste de 

Nova Friburgo, como pode ser visto na Figura 6. 
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Figura 6 - Mapa de Uso e Cobertura da Terra da Bacia do rio Grande. 

 
Fonte: Chen, 2018. 

5.2. Modelo Digital de Terreno 

Para a delimitação da bacia foi utilizado o Modelo Digital de Terreno (MDT), 

obtido através do site da EMBRAPA, na área relativa ao projeto Brasil em Relevo. 

Este MDT possui resolução espacial de 90 metros e foram geradas pela missão 

Shuttle Radar Topographic Mission (SRTM) da National Aeronautics and Space 

Administration (NASA). A partir deste arquivo foi possível a obtenção dos dados de 

declividade e com isso a delimitação da bacia hidrográfica, utilizando-se o software 

TerraHidro. 

TerraHidro é um software livre desenvolvido pelo INPE para a execução de 

aplicações envolvendo modelagem hidrológica distribuída, através de uma adaptação 

do software TerraView. Ele permite ao usuário simular situações ambientais, 

relacionadas com recursos hídricos superficiais e/ou subterrâneos, a partir de modelos 

de superfície ou elevação e outros fatores como uso e cobertura do solo, precipitação, 

tipos de solos e rochas, entre outros. 
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De posse do arquivo SF-23-Z-B referente ao MDT que abrange a região em 

estudo, utilizou-se o programa TerraHidro para realizar a delimitação da bacia do Rio 

Grande. Para tanto foram seguidos os seguintes passos, como descrito por 

Cavalcante et al (2013): 

 Criar o banco de dados dentro do programa; 

 Importar o arquivo MDT para o banco de ados criado. Lembrando de 

modificar o nome do arquivo para que tenha somente caracteres 

alfanuméricos; 

 Criar as direções de fluxo (LDD) através da função “Flow Extraction” (item 

1 da figura 7), dentro das ferramentas hidrológicas, utilizando como entrada 

o MDT que está sendo utilizado; 

 Após a criação do LDD, deverá ser gerado o fluxo acumulado. Para isso 

utiliza-se a função “Contributing Area” (item 2 da figura 7), dentro das 

ferramentas hidrológicas, utilizando como entrada o LDD foi criado 

anteriormente; 

 Em seguida deve ser calculada a área de drenagem. Para isso utiliza-se a 

função “Dranaige Extraction” (item 3 da figura 7), dentro das ferramentas 

hidrológicas, utilizando como entrada o fluxo acumulado gerado no passo 

anterior; 

 Por fim, realiza-se a delimitação da bacia, a partir de um ponto de 

referência, selecionando a função “Watershed Delineation” (item 4 da figura 

7), novamente, dentro das ferramentas hidrológicas. Neste passo são 

utilizados dois dados de entrada: a área de drenagem (em Contributing 

Area) e LDD (em Flow Grid). Neste momento, será necessário escolher o 

exutório, para isso, será necessário importar um arquivo csv com as 

coordenadas do ponto/estação/usina de interesse e inseri-lo para dentro do 

tema referente ao MDT para permitir sua visualização. Com isso basta 

clicar na opção “Outlets” e selecionar o ponto inserido.  
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Figura 7 – Imagem da janela de ferramentas hidrológicas do TerraHidro. 

 
Fonte: Própria, 2019. 

Seguindo o passo a passo descrito foi realizada a delimitação da bacia, com 

isto realizado foi possível gerar o contorno da bacia no software Surfer 11 e determinar 

os postos pluviométricos que se encontravam no interior da bacia. Nesta simulação, 

o posto fluviométrico Bom Jardim foi definido como exutório da bacia. A figura 8 

apresenta a tela do programa após ser finalizada a delimitação. 

A delimitação da bacia conforme descrito nos passos anteriormente possibilita 

a verificação da distribuição espacial dos postos pluviométricos no interior da bacia e 

dessa forma selecionar os que se encontravam no interior da bacia em estudo. 
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Figura 8 – Delimitação da Bacia. 

 
Fonte: própria, 2019. 

5.3. Dados Climáticos 

Os dados climáticos são fundamentais para o entendimento dos processos do 

ciclo hidrológico. O desastre ocorreu nos dias 11 e 12 de janeiro de 2011, porém ao 

longo de todo o ano de 2011, foram realizadas diversas obras de reconstrução da 

região. Dessa forma os dados desse período encontram-se prejudicados, por conta 

disso optou-se por não os utilizar. Além disso para realizar a simulação 

adequadamente, os dois períodos iniciaram no mesmo dia e mês. 

Para conseguir realizar a comparação dos parâmetros do modelo, para a bacia 

antes e depois da tragédia de 2011, objetivo desse estudo, foram selecionados dados 

de dois períodos, o primeiro compreendido entre 01/11/2008 e 31/12/2010 e o outro 

de 01/11/2012 a 31/12/2014. 

5.3.1. Dados pluviométricos 

Para a obtenção dos dados pluviométricos foram relacionados todos os postos 

existentes, na região, nos seguintes bancos de dados: Hidroweb (ANA), Sistema de 

Alerta de Cheias (INEA), do CEMADEN e do INMET.  Para esses postos foi verificado 

o período de dados existentes de cada um, conforme pode ser observado na tabela 

2. Destes postos foram selecionados os que apresentavam dados que abrangiam o 

período selecionado para o estudo. 
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Estações 
Período de 

Dados 

Responsável Nome Código Início Fim 

 

PILLER 2242003 1950 2018 

GALDINÓPOLIS 2242004 1950 2018 

FAZENDA SÃO JOÃO 2242005 1967 2018 

São Lourenço 2242009 2003 2018 

VARGEM GRANDE 2242020 1965 2018 

Bom Jardim 2242021 1941 2018 

Fazenda Mendes 2242022 1949 2018 

Teodoro de Oliveira 2242024 1965 2018 

Cascatinha do Conego 2242025 1967 2018 

INMET 

Salinas A624 2010 2018 

Nova Friburgo 2242070 1961 1998 

Nova Friburgo (Ginásio) 2242069 - - 

 

Suspiro 2242120 2008 2019 

Conselheiro Paulino 2242124 2008 2019 

Ypu 2242125 2008 2019 

Olaria 2242126 2008 2019 

PICO CALEDÔNIA 2242142 2008 2019 

TEODORO DE OLIVEIRA 2242106 - - 

Torre 2242107 1982 2011 

Venda das Pedras 2242108 2011 2019 

MACAÉ DE CIMA 2242119 2012 2019 

Sítio Santa Paula 2242127 - - 

PONTE ESTRADA DONA MARIANA 2242143 2012 2019 

PILLER 2242149 2012 2019 

CEMADEN 

NOVA FRIBURGO_Vale dos Pinheiros 2242371 2013 2018 

NOVA FRIBURGO_Mury 2242372 2013 2018 

NOVA FRIBURGO_São Geraldo 2242373 2013 2018 

NOVA FRIBURGO_Olaria 2242374 2013 2018 

NOVA FRIBURGO_Vila Nova 2242375 2013 2018 

NOVA FRIBURGO_Amparo 2242376 2013 2018 

NOVA FRIBURGO_Lumiar 2242377 2013 2018 

NOVA FRIBURGO_Ponte da Saudade 2242378 2013 2018 

NOVA FRIBURGO_Cardinot 2242379 2013 2018 

NOVA FRIBURGO_Rio Grandina 2242380 2013 2018 

NOVA FRIBURGO_Campo do Coelho 2242381 2013 2018 

NOVA FRIBURGO_RJ116-km69 2242382 2013 2018 

NOVA FRIBURGO_Varginha 2242383 2013 2018 

NOVA FRIBURGO_Floresta 2242384 2013 2018 
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NOVA FRIBURGO_Mury2 2242385 2013 2018 

NOVA FRIBURGO_Conquista 2242386 2013 2018 

NOVA FRIBURGO_Granja Spinelli 2242387 2013 2018 

NOVA FRIBURGO_São Pedro da Serra 2242388 2013 2018 

NOVA FRIBURGO_Jardim Califórnia 2242389 2013 2018 

NOVA FRIBURGO_Caledônia 2242390 2013 2018 

NOVA FRIBURGO_Caledônia2 2242391 2013 2018 

NOVA FRIBURGO_Perissê 2242392 2013 2018 

NOVA FRIBURGO_Nova Suiça 2242393 2013 2018 

Tabela 2 – Postos pluviométricos existentes na região. Fonte própria, 2019. 

A partir da seleção das estações que tinham dados abrangendo os dois 

períodos foram selecionadas as que se encontravam inseridas na área de estudo. A 

tabela 3 relaciona os postos selecionados com os respectivos códigos, posição 

geográfica e responsáveis, de onde foram retiradas as séries de precipitação. 

Utilizando-se a delimitação da bacia feita no TerraHidro foi gerado, no Surfer 11, a 

imagem da figura 9, onde consta a distribuição espacial dos postos pluviométricos no 

interior da bacia. 

CÓDIGO NOME RESPONSÁVEL LATITUDE LONGITUDE 

2242009 São Lourenço ANA -22,3494 -42,6242 

2242021 Bom Jardim ANA -22,1567 -42,4161 

2242022 Fazenda Mendes ANA -22,2858 -42,66 

2242024 Teodoro de Oliveira ANA -22,3789 -42,5542 

2242025 Cascatinha do Conego ANA -22,35 -42,5667 

2242120 Nova Friburgo INEA -22,2786 -42,5336 

2242124 Conselheiro Paulino INEA -22,2269 -42,5211 

2242125 Ypu INEA -22,2956 -42,5269 

2242126 Olaria INEA -22,3086 -42,5422 

2242142 Pico Caledônia INEA -22,2175 -42,5675 

Tabela 3 – Postos Pluviométricos. Fonte Própria, 2019. 

Para o presente estudo foram utilizados dados brutos, devido à falta de dados 

consistidos para os períodos em análise. Nos períodos selecionados os postos 

utilizados não apresentaram falhas, devido a isto não foi necessário realizar 

preenchimento das séries de dados. 
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Para encontrar os valores diários de chuva referentes aos postos do INEA, foi 

necessário realizar o somatório dos valores existentes para cada dia, uma vez que 

foram fornecidos valores de chuva com medições a cada 15 min. 

Figura 9 – Localização dos Postos Pluviométricos. 

Fonte: Própria, 2019. 

5.3.2. Vazão 

Os dados de vazão foram obtidos através do Hidroweb e se referem ao posto 

fluviométrico Bom Jardim (58827000). Tal como os dados pluviométricos, a série de 

vazões correspondem aos períodos de 01/11/2008 a 31/12/2010 e 01/11/2012 a 

31/12/2014. 
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5.3.3. Evapotranspiração 

Os valores de evapotranspiração utilizados no presente estudo foram obtidos 

através do site do INMET, nas normais climatológicas de 1981-2010. 

5.4. SMAP 

A versão do SMAP utilizada no presente estudo utiliza 4 reservatórios 

hipotéticos para representar o escoamento superficial, a recarga do aquífero, o 

extravasamento pelas margens para a planície de inundação e o escoamento de base, 

conforme é representado na figura 10. No presente estudo foram utilizadas planilhas 

eletrônicas do software Excel para aplicação do modelo SMAP. 

Figura 10 – Representação esquemática do SMAP com 4 reservatórios. 

 
Fonte: Braga et al, 2009. 

Na versão de simulação diária, o armazenamento e o fluxo de água 

representados pelo SMAP são oriundos do balanço da umidade dos reservatórios 

lineares do solo, do aquífero, o superficial e o subsuperficial, expressas nas equações 

5, 6, 7 e 8. 

(5) 𝑅𝑠𝑜𝑙𝑜(𝑡) =  𝑅𝑠𝑜𝑙𝑜(𝑡 − 1) +  𝑃(𝑡) −  𝐸𝑠(𝑡) −  𝐸𝑟(𝑡) −  𝑅𝑒𝑐(𝑡) 

(6) 𝑅𝑠𝑢𝑏(𝑡) =  𝑅𝑠𝑢𝑏(𝑡 − 1) +  𝑅𝑒𝑐(𝑡) −  𝐸𝑏(𝑡) 
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(7) 𝑅𝑠𝑢𝑝(𝑡) =  𝑅𝑠𝑢𝑝(𝑡 − 1) +  𝐸𝑠(𝑡) −  𝐸𝑑(𝑡) −  𝑀𝑎𝑟𝑔(𝑡) 

(8) 𝑅𝑠𝑢𝑝2(𝑡) =  𝑅𝑠𝑢𝑝2(𝑡 − 1) + 𝑀𝑎𝑟𝑔(𝑡) −  𝐸𝑑2(𝑡) 

Onde: 

𝑅𝑠𝑜𝑙𝑜(𝑡) - Volume de água acumulado no reservatório do solo no dia t (mm) 

𝑅𝑠𝑢𝑏(𝑡) - Volume de água acumulado no reservatório subterrâneo no dia t (mm) 

𝑅𝑠𝑢𝑝(𝑡) - Volume de água acumulado no reservatório superficial no dia t (mm) 

𝑅𝑠𝑢𝑝2(𝑡) - Volume de água acumulado no reservatório superficial/planície no dia t (mm) 

𝑃(𝑡) - Precipitação média na bacia no dia t (mm)  

𝐸𝑠(𝑡) - Escoamento para o reservatório de superfície no instante de tempo t (mm). 

𝐸𝑑(𝑡) - Escoamento superficial de saída do reservatório de superfície no dia t (mm) 

𝐸𝑑2(𝑡) - Escoamento superficial de saída do reservatório da planície de inundação no 

dia t (mm) 

𝐸𝑟(𝑡) - Evapotranspiração real na bacia no dia t (mm) 

𝐸𝑝(𝑡) - Evapotranspiração potencial na bacia no dia t (mm) 

𝑅𝑒𝑐(𝑡) - Recarga transferida do reservatório do solo para o reservatório subterrâneo 

no dia t (mm) 

𝐸𝑏(𝑡) - Escoamento de base no dia t (mm) 

𝑀𝑎𝑟𝑔(𝑡) - Recarga transferida do reservatório de superfície para o reservatório da 

planície de inundação no dia t (mm) 

A vazão será calculada a partir do somatório dos escoamentos de cada 

reservatório, isto é, pelo escoamento superficial, subsuperficial e de base, conforme 

pode ser observado na equação 9 a seguir. 

(9) 𝑄𝑐𝑎𝑙𝑐 =  
(𝐸𝑑(𝑡)+ 𝐸𝑏(𝑡)+𝐸𝑑2(𝑡))∗𝐴𝑑

86,4
 

Onde:  

𝑄𝑐𝑎𝑙𝑐 -  Vazão calculada (m³/s) 

𝐴𝑑 – Área de drenagem da bacia (km²) 

Nesta versão o modelo apresenta 9 parâmetros de calibração que visam o 

ajuste do modelo às condições ambientais, alguns deles já se encontram 

representados na figura 7. Cabe salientar que os parâmetros Str, Capc, Crec, Ai, K2t 

e Kkt, já eram previstos na versão original do modelo. Para adaptar a adição do quarto 
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reservatório, que representa a planície de inundação, foram adicionados os seguintes 

H, K1t e K3t (Braga et al, 2009). Os parâmetros são definidos da seguinte forma: 

 Str – capacidade de saturação do reservatório do solo (mm); 

 Ai - abstração inicial (mm); 

 Capc - capacidade de campo do solo (%); 

 Crec - parâmetro que regula a recarga subterrânea (%); 

 k2t - constante de recessão do escoamento direto, na forma de número de dias 

em que este cai à metade de seu valor; 

 kkt - constante de recessão do escoamento de base, na forma de número de 

dias em que este cai à metade de seu valor; 

 K1t: constante de recessão do escoamento para planícies, na forma de número 

de dias em que este cai à metade de seu valor; 

 K3t: constante de recessão do escoamento da superfície/planícies, na forma 

de número de dias em que este cai à metade de seu valor; 

 H - altura representativa para início de escoamento em planícies (mm); 

 Tuin - teor inicial de umidade do solo (mm/mm); 

 Ebin - escoamento de base inicial (m³/s). 

Para esta versão o SMAP é composto de oito funções de transferência, 

utilizando o SCS como base. Essas funções são as seguintes: 

(10) Se 𝑃(𝑡) > 𝐴𝑖 → 𝑆 = 𝑆𝑡𝑟 − 𝑅𝑠𝑜𝑙𝑜(𝑡 − 1) 

𝐸𝑠(𝑡) =  
(𝑃(𝑡) − 𝐴𝑖)

2

𝑃(𝑡) − 𝐴𝑖 + 𝑆
 

Se 𝑃(𝑡) < 𝐴𝑖 → 𝐸𝑠(𝑡) = 0 

(11) Se 𝑃(𝑡) − 𝐸𝑠(𝑡) > 𝐸𝑝(𝑡)  → 𝐸𝑟(𝑡) = 𝐸𝑝(𝑡) 

Se 𝑃(𝑡) − 𝐸𝑠(𝑡) ≤ 𝐸𝑝(𝑡)  → 𝐸𝑟(𝑡) = (𝑃(𝑡) − 𝐸𝑠(𝑡)) + (𝐸𝑝(𝑡) − (𝑃(𝑡) − 𝐸𝑠(𝑡))) ∗ 𝑇𝑢(𝑡) 

𝑇𝑢(𝑡) =
𝑅𝑠𝑜𝑙𝑜(𝑡−1)

𝑆𝑡𝑟
 

(12) Se 𝑅𝑠𝑜𝑙𝑜(𝑡 − 1) >
𝐶𝑎𝑝𝑐

100
∗ 𝑆𝑡𝑟 → 𝑅𝑒𝑐(𝑡) =

𝐶𝑟𝑒𝑐

100
∗ 𝑇𝑢(𝑡) ∗ (𝑅𝑠𝑜𝑙𝑜(𝑡−1) −

𝐶𝑎𝑝𝑐

100
∗ 𝑆𝑡𝑟) 

Se 𝑅𝑠𝑜𝑙𝑜(𝑡 − 1) ≤
𝐶𝑎𝑝𝑐

100
∗ 𝑆𝑡𝑟 → 𝑅𝑒𝑐(𝑡) = 0 
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(13) Se 𝑅𝑠𝑢𝑝(𝑡−1) > H → 𝑀𝑎𝑟𝑔(𝑡) = (𝑅𝑠𝑢𝑝(𝑡−1) − 𝐻) ∗ (1 − 0,5
1

𝐾1𝑡⁄ ) 

Se 𝑅𝑠𝑢𝑝(𝑡−1) ≤ H → 𝑀𝑎𝑟𝑔(𝑡) = 0 

(14) 𝐸𝑑(𝑡) = Menor (𝑅𝑠𝑢𝑝(𝑡−1); H1) ∗ (1 − 0,5
1

𝐾2𝑡⁄ ) 

(15) 𝐸𝑑2(𝑡) = 𝑅𝑠𝑢𝑝2(𝑡−1) ∗ (1 − 0,5
1

𝐾3𝑡⁄ ) 

(16) 𝐸𝑏(𝑡) = 𝑅𝑠𝑢𝑏(𝑡−1) ∗ (1 − 0,5
1

𝐾𝑘𝑡⁄ ) 

Para utilizar o modelo são necessários como dados de entrada a precipitação 

total diária, a evapotranspiração potencial e as vazões médias diárias observadas 

para a bacia em estudo. O total diário de chuva (𝑃(𝑡)), a ser considerado pelo modelo 

no instante de tempo t é calculado a partir das seguintes expressões: 

(17) 𝑃𝑏(𝑡) = 𝑃1(𝑡) ∗ 𝑘𝑒1 + 𝑃2(𝑡) ∗ 𝑘𝑒2 + 𝑃3(𝑡) ∗ 𝑘𝑒3 + ⋯ + 𝑃𝑛(𝑡) ∗ 𝑘𝑒𝑛 

(18) 𝑃(𝑡) = 𝑃𝑏(𝑡−3) ∗ 𝑘𝑡(−3) + 𝑃𝑏(𝑡−2) ∗ 𝑘𝑡(−2) + 𝑃𝑏(𝑡−1) ∗ 𝑘𝑡(−1) + 𝑃𝑏(𝑡) ∗ 𝑘𝑡(0) +

𝑃𝑏(𝑡+1) ∗ 𝑘𝑡(+1) 

Onde: 

(19) 𝑘𝑒1 + 𝑘𝑒2 + 𝑘𝑒3 + ⋯ + 𝑘𝑒𝑛 = 1  

(20) 𝑘𝑡(−3) + 𝑘𝑡(−2) + 𝑘𝑡(−1) + 𝑘𝑡(0) + 𝑘𝑡(+1) = 1 

𝑃𝑏(𝑡): precipitação média observada na bacia, no instante de tempo t (mm). 

𝑃1(𝑡); 𝑃2(𝑡); ...; 𝑃𝑛(𝑡): precipitação observada em cada posto pluviométrico da bacia, 

no instante de tempo t (mm). 

𝑘𝑒1; 𝑘𝑒2; 𝑘𝑒3;...; 𝑘𝑒𝑛: coeficientes de representação espacial de cada posto 

pluviométrico, ou seja, o peso de cada posto no cálculo da precipitação média Pb(t) 

observada na bacia. 

𝑘𝑡(−3); 𝑘𝑡(−2); 𝑘𝑡(−1); 𝑘𝑡(0); 𝑘𝑡(+1): coeficientes de representação temporal, ou seja, os 

pesos utilizados para o cálculo da precipitação média P(t) na bacia, a ser considerada 

pelo modelo. 

Utiliza-se os coeficientes de representação temporal para o cálculo da 

precipitação média da bacia devido aos seguintes motivos (ONS, 2014): 



 

40 
 

 Em geral, as medidas de precipitação nos postos pluviométricos são 

realizadas às 7:00h, ou seja, a maior parte da precipitação ocorrida 

no dia t só é medida e computada no dia t+1. Dessa forma, 

principalmente em bacias com tempo de concentração relativamente 

pequeno, a vazão média do dia t pode ser influenciada pela 

precipitação medida no dia t+1. 

 Em bacias com tempos de concentração maiores, pode haver uma 

defasagem temporal entre os picos de precipitação e de vazão. 

Neste caso, modelos concentrados ou mesmo semiconcentrados, 

como o SMAP, têm mais dificuldades de reproduzir esta defasagem, 

caso a precipitação média observada na bacia no instante de tempo 

t (Pb(t)) seja considerada integralmente como a precipitação a ser 

utilizada pelo modelo no instante de tempo t (P(t)). 

Os dados de chuva e vazão, obtidos através dos passos descritos no item 5.3, 

foram inseridos na planilha de Excel do SMAP, que pode ser vista, como exemplo, na 

figura 11. 

Figura 11 – Imagem da planilha de Excel do SMAP. 

 
Fonte: própria, 2019. 

Para que fosse possível realizar uma comparação adequada foram 

estabelecidos os mesmos valores para o teor de umidade inicial (Tuin) e escoamento 

de base inicial (Ebin) nos dois períodos. A partir disso foi feita a calibração do modelo 

para os dois períodos, buscando sempre obter o maior valor do coeficiente de 

eficiência. 
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Com o objetivo de avaliar as alterações nas características físicas da sub-bacia do Rio 

Grande, devido ao desastre ocorrido em Friburgo-RJ no ano de 2011, foram 

comparadas as calibrações dos dois períodos selecionados. Isso se deu através da 

confrontação dos valores dos parâmetros de calibração do modelo, visto que estes 

são adaptações utilizadas para representar as características da bacia. 

5.5. Calibração 

 A calibração é a etapa em que é feito o ajuste do modelo, através da mudança 

dos seus parâmetros mais sensíveis para melhorar a correlação entre os dados 

calculados na modelagem e uma determinada série temporal de dados observados. 

Isso é feito de maneira semiautomática, pois inicialmente são inseridos 

manualmente os valores dos parâmetros de calibração (Str, Capc, Crec, Ai, K2t e Kkt, 

H, K1t e K3t) e de inicialização (Tuin e Ebin). A partir daí foi verificado no gráfico a 

resposta do modelo, constatando se houve aproximação ou afastamento da vazão 

calculada para a vazão observada. Isso foi realizado algumas vezes, no processo de 

“tentativa e erro”. 

A comparação visual do gráfico foi otimizada através do uso da ferramenta de 

otimização Solver, existente no Excel, que definiu de forma automática os valores dos 

parâmetros. Ainda com o objetivo de melhorar a eficiência da simulação os pesos de 

representação espacial e temporal dos postos pluviométricos são estabelecidos pela 

ferramenta Solver do Excel. 

A otimização da planilha buscou a maximização da soma dos coeficientes de 

eficiência e de erro relativo. Ambos os coeficientes variam entre -∞ e 1 e são medidos 

conforme demonstrado na equação 21 para o coeficiente de eficiência e equação 22 

para o coeficiente de erro relativo. 

(21) 𝐶. 𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖ê𝑛𝑐𝑖𝑎 =
∑(𝑄𝑜𝑏𝑠−𝑄𝑐𝑎𝑙𝑐)2

∑(𝑄𝑜𝑏𝑠−𝑄𝑜𝑏𝑠̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅)2
 

(22) 𝐶. 𝑒𝑟𝑟𝑜 = 1 −
∑|𝑄𝑐𝑎𝑙𝑐−𝑄𝑜𝑏𝑠|

𝑄𝑜𝑏𝑠
𝑛

 

Onde,  

𝑄𝑐𝑎𝑙𝑐: vazão calculada;  

𝑄𝑜𝑏𝑠: vazão observada;  
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𝑛: número de vazões calculadas.  

O primeiro coeficiente observa mais os desvios para altas vazões (que são mais 

raras, no entanto podem ter altos valores absolutos) enquanto o segundo coeficiente 

enfatiza os desvios para vazões baixas (vazões do período de estiagem). 

Da observação das equações é possível notar que quanto mais próximos forem 

os valores das vazões observadas e calculadas, os coeficientes atingirão valores mais 

próximo de 1. Dessa forma quanto mais próximo de 1 melhor será a calibração do 

modelo. 

A soma dos coeficientes de eficiência e de erro relativo é genericamente 

chamada de Coeficiente de eficiência global, pois essa soma que determinará a 

melhora da simulação como um todo. Este coeficiente pode variar de 0 a 2, quanto 

mais próximo de 2 melhor a calibração. 

6. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

A simulação consistiu na calibração dos parâmetros para os períodos de 

01/11/2008 a 31/12/2010 e 01/11/2012 a 31/12/2014, a fim de comparar os valores 

dos parâmetros obtidos nestes dois períodos. Dessa comparação pretende-se 

evidenciar os efeitos da tragédia ocorrida em 2011, na Região Serrana. Ao final, foram 

discutidos os resultados obtidos na calibração do SMAP, tendo em vista os 

coeficientes de eficiência e parâmetros.  

A partir dos dados pluviométricos obtidos foram calculadas as médias mensais 

para cada posto. Deste cálculo foram gerados os gráficos 1 e 2 que apresentam a 

distribuição temporal da precipitação para cada um dos períodos da simulação. Da 

comparação entre eles é possível notar que, apesar de ambos serem característicos 

de clima tropical, no período anterior ao desastre de 2011 os níveis de precipitação 

dos períodos chuvosos foram mais elevados. 

Gráfico 1 – Distribuição temporal da precipitação do 1º período. 
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Fonte: própria, 2019. 

Gráfico 2 – Distribuição temporal da precipitação do 1º período. 

 
Fonte: própria, 2019. 

A área de drenagem foi obtida através da ficha de informações do hidroweb do 

posto fluviométrico escolhido como exutório da bacia hidrográfica, sendo encontrado 

o valor de 553 km2. Para inicialização do modelo foram utilizados os seguintes valores: 

Teor de umidade inicial de 50% e Escoamento de base inicial de 10,5 m3/s. Após os 

ajustes manuais e o uso da ferramenta “Solver” do Excel foram obtidos os seguintes 

valores para os parâmetros de calibração, expressos na tabela 4: 
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PARÂMETRO 
VALOR 

ANTES DO 
DESASTRE 

VALOR 
APÓS O 

DESASTRE 

Str (mm) 115 30 

Ai (mm) 0 1,83 

Capc (%) 7,61 19,78 

Crec (%) 47,63 21,4 

K2t (dia) 1,35 9,0 

Kkt (dia) 95,52 180 

H (mm) 200 200 

K1t (dia) 1 1 

K3t (dia) 2 1,8 

Tabela 4 – Comparação dos parâmetros de calibração. 

A variação da capacidade de saturação do solo (Str), que representa a altura 

do reservatório de solo do modelo, entre os dois períodos, evidencia uma diminuição 

elevada, de forma que a atual representa apenas 26,1% da camada existente antes 

do desastre. 

A capacidade de campo do solo (Capc) é o parâmetro que busca representar o 

tipo de solo da região. Nesta simulação o Capc apresentou um aumento de mais de 

150% de um período para o outro. O que sugere uma possível alteração na 

composição do solo. 

A constante de recessão do escoamento direto (K2t) representa o tempo, em 

dias, para que a vazão do reservatório de escoamento superficial caia pela metade, 

não considerando nova recarga no período. Logo o seu aumento de 1,35 para 9,0 mm 

de um período para o outro, um aumento percentual de 566%, demonstra que o 

escoamento superficial será mantido por mais tempo, mesmo após o enceramento da 

precipitação. Além disso o aumento do k2t aponta uma diminuição na velocidade do 

escoamento. 

Isto somado ao fato de que um eventual transbordo do reservatório de solo é 

transformado em escoamento superficial e a diminuição da camada de solo, 

evidenciada pela diminuição do Str, demonstram que após a ocorrência do desastre 

o escoamento superficial tem se iniciado de maneira mais rápida, ou seja, logo que a 

chuva inicia ela gera vazão. 
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Ainda de acordo com esta lógica, o parâmetro que regula a recarga subterrânea 

(Crec) diminuiu de um período para o outro em mais de 50%. Isto, associado ao 

aumento de Capc, demonstra uma diminuição na recarga do reservatório subterrâneo 

ao longo da bacia. 

A constante de recessão do escoamento de base (kkt) apresentou um aumento 

de 88%, de forma que o tempo para que o valor do escoamento de base caia pela 

metade do seu valor anterior, sem que haja nenhuma recarga, quase dobrou. Com 

isso o escoamento subterrâneo ficou mais lento. 

Pode-se observar também que ocorreu a seguinte a variação entre os 

coeficientes de representação temporal: 

PARÂMETRO 
VALOR ANTES 
DO DESASTRE 

VALOR APÓS 
O DESASTRE 

𝒌𝒕(−𝟑) 0.00 0.00 

𝒌𝒕(−𝟐) 0.00 0.00 

𝒌𝒕(−𝟏) 0.10 0.10 

𝒌𝒕(𝟎) 0.80 0.37 

𝒌𝒕(+𝟏) 0.10 0.52 

Tabela 5 – Comparação dos coeficientes de representação temporal. 

Podemos observar, na tabela 5, que ocorreu uma mudança nos valores dos 

coeficientes de representação temporal de forma a aumentar a influência da 

precipitação do dia t+1 na vazão do dia t. Segundo Lopes et al (1982), este coeficiente 

busca representar a influência da chuva medida em dias anteriores e no dia posterior 

para a vazão em um determinado dia. A diminuição do 𝒌𝒕(𝟎) e aumento de  𝑘𝑡(+1) 

demonstra que a chuva está gerando vazão mais rapidamente na bacia após o 

desastre. O que sugere uma diminuição do tempo de concentração da bacia após o 

desastre de 2011. 

Os coeficientes de representação espacial de cada posto pluviométrico tiveram 

a seguinte variação: 
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CÓDIGO NOME PARÂMETRO 
VALOR 

ANTES DO 
DESASTRE 

VALOR 
APÓS O 

DESASTRE 

2242009 
SÃO 

LOURENÇO 
Ke1 0.050 0.068 

2242021 BOM JARDIM Ke2 0.197 0.157 

2242022 
FAZENDA 
MENDES 

Ke3 0.200 0.051 

2242024 
TEODORO DE 

OLIVEIRA 
Ke4 0.146 0.170 

2242025 
CASCATINHA 
DO CONEGO 

Ke5 0.050 0.050 

2242120 
NOVA 

FRIBURGO 
Ke6 0.121 0.154 

2242124 
CONSELHEIRO 

PAULINO 
Ke7 0.050 0.050 

2242125 YPU Ke8 0.073 0.050 

2242126 OLARIA Ke9 0.050 0.050 

2242142 
PICO 

CALEDÔNIA 
Ke10 0.063 0.2003 

Tabela 6 – Comparação dos coeficientes de representação espacial. Fonte: própria, 

2019. 

Da comparação entre os coeficientes de representação espacial, apresentados 

na tabela 6, observa-se pouca variação na contribuição de cada posto para o cálculo 

da precipitação média da bacia. Apenas os postos Fazenda Mendes e Pico Caledônia 

tiveram uma alteração significativa, sendo que o primeiro teve uma diminuição e o 

segundo um aumento. De forma que aumentou a influência de um posto mais próximo 

do exutório da bacia. 

Foram encontrados os seguintes coeficientes de eficiência para os dois 

períodos da simulação: 
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PERÍODO 
COEFICIENTE 

DE 
EFICIÊNCIA 

ANTES DO 
DESASTRE 

2011 
1,7174 

APÓS O 
DESASTRE 

2011 
1,3497 

Tabela 7 – Comparação dos coeficientes de eficiência. Fonte própria, 2019. 

Já para o erro relativo médio foram encontrados os seguintes resultados: 

PERÍODO ERM 

ANTES DO 
DESASTRE 2011 

11% 

APÓS O 
DESASTRE 2011 

26% 

Tabela 8 – ERM das simulações SMAP. Fonte: própria, 2019. 

Além disso foi calculada a média e o desvio padrão das vazões observada e 

prevista na simulação em cada período.  

VAZÃO PARÂMETRO 
VALOR ANTES 
DO DESASTRE 

VALOR APÓS 
O DESASTRE 

CALCULADA 
MÉDIA (m3/s) 19,44 13,80 

DESVIO 
PADRÃO (m3/s) 

10,91 8,49 

OBSERVADA 
MÉDIA (m3/s) 19,93 13,54 

DESVIO 
PADRÃO (m3/s) 

11,82 9,10 

Tabela 9 – Média e desvio padrão das simulações SMAP. Fonte: própria, 2019. 

Os resultados obtidos com o coeficiente de eficiência e o Erro Relativo Médio 

evidenciam que as alterações ocorridas na bacia em estudo, devido ao desastre de 

2011, tornaram-na mais difícil de ser modelada. 

A tabela 9 retrata a dificuldade de representar os picos de vazão, uma vez que 

o desvio padrão de ambos os períodos foi maior com a vazão observada do que com 

a vazão calculada. O fato da média da vazão calculada e da observada ter sido igual 
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na simulação do período após o desastre indica que, apesar da dificuldade de ser 

realizada, o volume da vazão foi bem representada. 

A partir das calibrações realizadas nos dois períodos foram gerados os gráficos 

3 e 4, onde é mostrada a comparação da vazão observada com a calculada para cada 

período. Além disso, apresenta os valores de precipitação e do escoamento de base 

para cada período. 

Gráfico 3 – Calibração do modelo para o período de 01/11/2008 a 31/12/2010. 

 
Fonte própria, 2019. 
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Gráfico 4 – Calibração do modelo para o período de 01/11/2012 a 31/12/2014. 

 
Fonte própria, 2019. 
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Gráfico 5 – Inserção dos parâmetros de calibração do primeiro período para o 
período de 01/11/2012 a 31/12/2014. 

 
Fonte própria, 2019. 
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A calibração é uma etapa fundamental para a consistência dos dados previstos 

pelo modelo. Neste trabalho, a calibração realizada para o período anterior ao 

desastre de 2011 apresentou erro relativo médio de 11%, já para o período posterior 

apresentou erro relativo médio de 26%. Isto aliado a diminuição do coeficiente de 

eficiência de 1,7174 para 1,3497 demonstra que o desastre casou problemas inclusive 

na estrutura de monitoramento existente na região.  

Portanto, conclui-se que as variações ocorridas nos parâmetros do modelo, 

apesar da dificuldade de se calibrar o período após o desastre, indicam que a sub-

bacia pode ter sofrido alterações geomorfológicas, que não são possíveis de se avaliar 

somente pela utiizaçãdo do SMAP. Para se determinar com maior precisão quais 

foram as alterações nas características físicas da bacia é necessário a realização de 

estudos mais aprofundados, tais como, uma avaliação hidráulica e sedimentológica 

do rio.  

Pode-se constatar também a capacidade do uso do SMAP para usos diferentes 

de sua concepção original, qual seja a previsão de vazões. Isso associado a 

necessidade de pouco dados de entrada e simplicidade de uso, tornam o SMAP uma 

ferramenta importante para as tomadas de decisões, análises dos impactos e 

estratégias de desenvolvimento. 

8. RECOMENDAÇÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

A partir dos resultados obtidos e considerando as limitações do modelo utilizado 

neste estudo, recomenda-se para trabalhos futuros: 

 Realizar estudo da geomorfologia da região, com utilização a equação 

universal da perda de solo e ida a campo para observar como se encontra o 

rio. 

 Utilizar modelos que considerem o transporte de sedimentos e a variabilidade 

espacial da chuva. 
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