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RESUMO 

 

Os desastres naturais foram responsáveis por cerca de 3,3 milhões de 

perdas humanas nos últimos 40 anos, somados aos impactos sociais, 

ambientais e econômicos causados nas áreas atingidas. Os eventos de origem 

hidrológica configuram a maior parcela dos desastres, assim modelos 

hidrológicos são alternativas de monitoramentos destes. O presente trabalho foi 

realizado na finalidade de avaliar o modelo distribuído SWAT e o modelo 

concentrado SMAP na previsão do evento extremo de cheia ocorrido, em 2011, 

na região de Nova Friburgo. A metodologia foi executada na coleta dos dados 

necessários para a simulação no SWAT, resultando numa calibração com erro 

relativo médio de 15% e calibração de 35%. Conclui-se que a modelagem 

realizada por Cavalcante et al. (2016), com o modelo SMAP, mostrou-se mais 

eficiente que o SWAT nas simulações de vazões. O SMAP é favorecido pela 

facilidade da coleta de dados, simplicidade de execução e  calibração 

semiautomática inclusa em sua rotina, sendo um modelo mais viável para as 

previsões de vazões; contudo o SWAT realiza outras de simulações, tais como 

a sedimentação, e permite a visualização cognitiva dos resultados gerados para 

diferentes regiões da bacia, tornando-se uma ferramenta imprescindível para a 

tomada de decisões e a identificação das áreas potencias de serem impactadas. 

 

PALAVRAS – CHAVE: Desastres naturais, modelos hidrológicos, 

monitoramento. 

 

 

  



ABSTRACT 

 

 

Natural disasters account for about 3.3 million human losses over the past 40 

years, coupled with recent social, environmental and economic impacts in 

affected areas. The events of hydrographic origin configure a greater part of the 

disasters, and therefore hydrological models are alternatives for their monitoring. 

The present work was developed with the end of evaluating the distributed SWAT 

model for the lumped SMAP model in the prediction of the extreme event of flood 

occurred in 2011 in the Nova Friburgo region. The methodology was performed 

in the collection of the necessary data for the SWAT simulation, with an average 

relative error of 15% and calibration of 35%. It concludes that the modeling 

performed by Cavalcante et al. (2016), with the SMAP model, is better compared 

to the presented by the SWAT in the flow simulations. The SMAP is favored by 

the ease of data collection and simplicity of execution and of semi-automatic 

calibration, being a more feasible model for the prediction of flows, although the 

SWAT reaches other forms of simulation, like sedimentation, and allows a 

cognitive visualization of the generated results for different regions of the basin, 

becoming an important tool for decision making and identification of the potential 

areas to be impacted. 

 

KEY WORDS: Natural disasters, hydrological models, monitoring. 
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1. INTRODUÇÃO 

A estruturação da sociedade, as atividades econômicas e as políticas 

governamentais que regem no atual sistema interferem diretamente na alteração 

do território e do meio ambiente. O planejamento territorial visa a ordenação do 

espaço, mas faz-se necessário que este vá de encontro a gestão integrada, na 

qual interesses da sociedade e o desenvolvimento econômico estejam em 

consonância com a preservação ambiental e a gestão dos recursos hídricos. 

Dentro deste contexto, o planejamento também deve visar a resiliência do 

sistema frente as perturbações de origem naturais e antrópicas, a fim de 

minimizar os impactos. Neste sentido, os desastres naturais ganham destaque, 

uma vez que foram responsáveis mundialmente por cerca de 3,3 milhões de 

perdas humanas nos últimos 40 anos, sendo que no período de 2006 a 2015 a 

média anual de pessoas atingidas alcançou 224,1 milhões (GUHA-SAPIR et al., 

2016; UNITED NATIONS, 2010). 

Os desastres são definidos ao momento em que os fenômenos naturais 

afetam a funcionalidade da comunidade a ponto deste ser incapaz de superar os 

danos. Os eventos variam desde inundações, estiagem, incêndios, 

escorregamentos, tornados, furações, tsunamis e entre outros (UNISDR, 2009). 

Atualmente, de acordo com o relatório do Centro de Pesquisa de 

Epidemiologia em Desastres(CRED), baseado em seu banco de dados 

internacional a Emergency Events Database (EM-DAT), os desastres naturais 

de origem hidrológica (inundações e deslizamentos) configuram a maior parcela 

dos desastres que atingem a população mundial, totalizando 51,7% no ano de 

2016 (GUHA-SAPIR et al., 2016). No Brasil, os eventos que mais afetam o país 

são seca e estiagem, seguidas das inundações (Ceped UFSC, 2013). 

A região sudeste é umas das principais áreas prejudicadas pelas 

inundações, os elevados índices de impactos advêm da configuração 

característica local, governadas pela alta densidade demográfica e a 

predominância de zonas urbanas. O crescimento das cidades acelerou os 

processos de urbanização do território, resultando na ocupação das planícies de 

inundação, no desmatamento, na impermeabilização do solo, nas deficiências 

da drenagem urbana e a consequente elevação do escoamento superficial 
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levando a exposição da população a este desastre e seus impactos 

(MARCELINO, 2008; SAUSEN; LACRUZ, 2015). Além disso, outra 

condicionante deste evento são as mudanças climáticas, já que estão 

relacionadas ao aumento da frequência e intensidade dos eventos extremos 

climáticos (IPCC, 2012), como, por exemplo, as chuvas intensas. 

A necessidade de reduzir os impactos oriundos dos desastres, cuja a 

incidência tornou-se mais recorrente, leva a busca da redução da vulnerabilidade 

e da exposição do sistema aos riscos, não apenas em medidas estruturais como 

também nas não-estruturais, voltadas ao aumento percepção e resiliência a 

estes eventos (MARCELINO, 2008; SAUSEN, LACRUZ, 2015). As diretrizes, 

medidas de prevenção e mitigação voltadas aos desastres naturais, no Brasil, 

são preconizadas pela Lei Nº 12.608/2012 que institui a Política Nacional de 

Proteção e Defesa Civil (PNPDEC), e dentre suas as principais propostas 

ressalta-se o desenvolvimento de cidades resilientes e a implementação de 

sistemas de informações e monitoramento de desastres (BRASIL, 2012). 

Assim, os modelos matemáticos hidrológicos podem ser uma alternativa 

de monitoramento viável para a previsão das vazões de cheia, a partir de uma 

determinada precipitação, afim de alertar a população e a defesa civil a tomar 

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

Os modelos hidrológicos foram desenvolvidos para diversas finalidades, 

sendo inicialmente para princípios quantitativos, e posteriormente, as questões 

ambientais e a avalição dos impactos do uso do solo levaram ao 

desenvolvimento de novos modelos, baseados em leis físicas, modelando de 

forma distribuída, visando, além previsão da vazão, questões qualitativas e 

estudos de cenários alternativos. Contudo, os modelos distribuídos 

necessariamente não geram resultados melhores que os modelos concentrados, 

justificado, muitas vezes, pela falta de representatividade espacial e temporal 

dos dados pluviométricos, dificuldade de ajuste do modelo devido ao número 

expressivo de parâmetros, escassez de dados e, entre outros. (TUCCI, 2005) 

Neste âmbito, contrastam-se o modelo Soil & Water Assessment Tool 

(SWAT), um modelo semidistribuído, caraterizado pelo grande volume de 

parâmetros, integração ao Sistema de Informação Geográfica (SIG), capacidade 

de geração de cenários e a simulação de diferentes processos ecológicos; e o 
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modelo concentrado Soil Moisture Accounting Procedure (SMAP), definido pela 

simplificação da representatividade do sistema, regidas pelo balanço hídrico e 

funções de transferência em reservatórios lineares, além da necessidade de 

poucos dados de entrada e realização de calibração semiautomática. 

Portanto, o presente trabalho terá a finalidade analisar a potencialidade 

dos modelos SWAT e SMAP na previsão do evento extremo de cheia ocorrido 

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

Jardim, no estado do RJ, em 2011, a fim de testar a viabilidade destes modelos 

como sistemas de alerta e monitoramento para desastres naturais. 

1.1. Desastre natural na Região Serrana  

O estado do Rio de Janeiro é configurado em oito regiões políticas e 

administrativas de governo, destacando a Região Serrana, localizada nos 

paralelos 21° 40’ S e 22° 35’ S e os meridianos 41° 40’ W e 43° 25’ W e formada 

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 Morais 

(CEPERJ, 2018; DOURADO et al, 2012). 

Nos dias 11 e 12 de janeiro de 2011, a Região Serrana foi palco do 

desastre natural que causou cerca de 900 óbitos e afetou aproximadamente 300 

mil pessoas. Os danos e perdas do setor público e privado totalizaram R$ 4,78 

bilhões, sendo o setor social o mais expressivo deste conjunto (BANCO 

MUNDIAL, 2012). 

O desastre marcado por inundações e deslizamentos culminou de fatores 

climáticos e características físicas locais, tais como, a urbanização, uso do solo, 

processos erosivos resultantes das chuvas anteriores e a configuração da Zonas 

de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS). Os índices pluviométricos no período 

do desastre foram acima da normalidade, onde a estação de Nova Friburgo 

registrou 166 mm de chuva em um único dia, valor que supera 70% da média 

histórica para o mês, após 10 dias de chuva consecutivos (BANCO MUNDIAL, 

2012). 

Dentre os municípios que decretaram calamidade pública, representadas 

na Tabela 1, Nova Friburgo apresentou o maior impacto em relação ao número 
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de óbitos e população afetada, correspondendo 60% do total de pessoas 

atingidas pelo desastre (BANCO MUNDIAL, 2012).  

 

Tabela 1- População atingida, por município. Fonte: Adaptado da Secretaria Nacional 
de Defesa Civil e Defesa Civil do Rio de Janeiro apud Banco Mundial, 2012). 

 

2. OBJETIVOS 

O objetivo deste estudo é avaliar a aplicação dos modelos SMAP e SWAT 

na simulação do evento de cheias ocorrido em janeiro de 2011 na bacia do rio 

Bom Jardim.  

Como objetivos específicos, podemos citar:  

Discutir a fundamentação teórica do modelo SWAT; 

Aplicação do SWAT na previsão do desastre natural da Região Serrana do 

Rio de Janeiro em 2011; 

Viabilidade dos modelos chuva-vazão como sistemas de monitoramento e 

alerta a desastres naturais e cheias urbanas; 

 

3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E REVISÃO DA LITERATURA 

Nesta seção serão abordados a fundamentação teórica do modelo SWAT, 

enfatizando o seu desenvolvimento, características, processos modelados, 

estruturas de comando e dados de entrada; e a revisão da literatura, em que 

serão discutidas as principais aplicações deste modelo tanto mundialmente 

como no âmbito nacional. 
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3.1. Modelos Hidrológicos 

O modelo hidrológico busca compreender o comportamento do sistema 

representado, na qual estuda-se os seus processos por meio de equações que 

relacionam os dados de entrada para a predição das saídas (CHOW, 

MADMENT, MAYS, 1988; TUCCI, 2005). 

Estes modelos são desenvolvidos de acordo com as necessidades, tendo 

em vista o entendimento dos fenômenos e propósitos específicos, resultando 

numa 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). 

Os modelos são ditos determinísticos quando para cada entrada haverá 

uma saída única correlacionada, enquanto nos modelos estocásticos uma 

determinada entrada poderá estar correlacionada a diversas saídas devido a sua 

natureza probabilística (Dooge, 1937 apud TUCCI, 2005; CHOW, MADMENT, 

MAYS, 1988).  

A base de desenvolvimento de um modelo diverge entre os processos 

físicos e o empirismo resultante de observações, sendo definidos, 

respectivamente, em conceituais e empíricos. Entretanto, no quesito de 

distribuição de seus parâmetros e variáveis, os modelos concentrados são 

regidos apenas pela variação temporal, já nos modelos distribuídos esta 

variação ocorre tanto no tempo como no espaço (TUCCI, 2005). 

Por fim, os fenômenos representados continuamente no tempo definem 

sistemas e modelos como contínuos, porém quando a representatividade se 

processa a intervalos de tempo podemos defini-los como discretos (TUCCI, 

2005). 

 

3.2. SWAT 

O modelo hidrológico Soil & Water Assessment Tool (SWAT) é contínuo 

no tempo, conceitual, semidistribuído e baseado em processos físicos, operando 

em passo de tempo diário, projetado para simulações em escala de bacia 

hidrográfica. (ARNOLD et al, 1998; ARNOLD et al, 2012a.; NEITSCH et al., 2011) 



 

22 

 

O SWAT foi desenvolvido no início da década de 90, como um sucessor 

do SWRRB(Simulator for Water Resources in Rural Basins), contudo os modelos 

CREAMS (Chemicals, Runoff, and Erosion From Agricultural Management 

Systems), GLEAMS (Groundwater Loading Effects of Agricultural Management 

Systems) e o EPIC (Environmental Impact Policy Climate) influenciaram 

diretamente na sua elaboração, sendo resultado da união dos conhecimentos 

em modelagem da Universidade Texas A&M e da USDA-Agricultural Research 

Service (ARS) (ARNOLD; FOURHER, 2005; GASSMAN;WANG, 2015).  

O modelo foi criado com a finalidade de avaliar, analisar e prognosticar as 

fontes difusas de poluição e os impactos das alternativas da gestão nos recursos 

hídricos, na produção de sedimentos e na propagação das substâncias químicas 

agrícolas numa bacia hidrográfica (ARNOLD et al, 1998). 

Neste software, a bacia é dividida em sub-bacias e estas em Unidades de 

Resposta Hidrológicas (HRUs) que são caracterizadas pela homogeneidade na 

gestão, uso do solo e atributos do solo, contribuindo para a melhoria da 

representação da área de estudo e da precisão nas simulações. Os principais 

componentes abordados pelo SWAT podem ser classificados em hidrológicos, 

climáticos, propriedades do solo, sedimentação, bactérias e patógenos, 

nutrientes, pesticidas, plantações, e gestão da terra. (GASSMAN et al., 2007). 

Segundo Neitsch et al. (2011) as vantagens desta ferramenta de 

avaliação provem da aplicabilidade em bacias hidrográficas não monitoradas, 

possibilidade de estudos de impactos em cenários alternativos, eficiência 

computacional, redução do tempo, viabilidade econômica, utilização de entradas 

prontamente disponíveis e realização de simulações a longo prazo.  

O modelo é disseminado mundialmente, aplicado em mais de 100 países, 

com ampla atuação nos problemas ambientais e de recursos hídricos, tais como,  

mudanças climáticas, qualidade da água, produção agrícola, praticas de gestão, 

transporte de poluentes e entre outros (GASSMAN, WANG, 2015; DILE et al., 

2016; ARNOLD et al. 2010). Devido a sua interdiplinaridade e a capacidade de 

integração dos processos hidrológicos e ecológicos, o SWAT pode também ser 

caracterizado como  modelo eco-hidrológico. (KRYSANOVA; ARNOLD, 2008).  

 



 

23 

 

3.3. Descrição do Modelo 

O modelo hidrológico SWAT simula um conjunto de processos 

interligados pelo balanço hídrico. A acurácia das previsões deve-se pela divisão 

da bacia em sub-bacias e HRUs, uma vez que possibilita a representação das 

diferenças e particularidades de cada área.  As estruturas de comando do 

modelo, além de permitir a simulação dos processos para cada sub-bacia, 

também consentem ao usuário a configurar a bacia, definir as saídas, adicionar 

fontes pontuais e entre outros. Serão abordados nos tópicos seguintes os 

principais processos simulados pelo modelo, as estruturas de comando e a 

delineação da bacia.   

 

3.3.1. Discretização da Bacia 

As bacias hidrográficas, em sua maioria, são caracterizadas pelos 

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

que mudam ao longo do espaço. Nos casos em que estas características variam 

a ponto de impactar a hidrologia e os processos físicos, aconselha a divisão da 

bacia em sub-bacias e HRUs (NEITSCH et al., 2011) 

A discretização em sub-bacias facilita nos comandos de rotina e 

agregação de dados dentro do modelo, permitindo a análise individual dos 

diferentes arranjos ao longo da bacia. A Subwatershed, técnica padrão, delineia 

a bacia em sub-bacias a partir das características topográficas, na qual preserva 

as feições naturais dos fluxos, canais e limites, resultando numa simulação mais 

realista dos roteamentos da água, sedimentos e produtos químicos (ARNOLD et 

al., 2012a). 

A sub-bacia é responsável pela inter-relação espacial e geográfica na 

bacia e sua constituição mais simples é formada pela agregação das 

subunidades HRU, canal tributário e principal. Além disso, neste conjunto é 

permitido a adição de reservatórios, lagos e pântanos para a caracterização da 

área de estudo (ARNOLD et al., 2012a). 

Uma vez delimitada a sub-bacia, esta pode ser dívida em áreas 

homogêneas de gestão, uso do solo e propriedades do solo, as HRUs. Isto 

permite que as singularidades, como o tipo de plantação, potencial de 
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evapotranspiração, tipos de solo e gestão sejam modeladas para cada área. A 

vantagem da divisão está no aumento da precisão e representação dos 

processos físicos e do balanço hídrico, resultantes do cálculo individual das 

cargas e fluxos de cada HRU que são posteriormente totalizadas na sub-bacia e 

propagadas na bacia hidrográfica (ARNOLD et al., 2012a). 

 

3.3.2. Estrutura de comando 

As propagações de escoamento, sedimento e compostos químicos 

resultante dos processos são roteadas ao longo da bacia por meio da estrutura 

de comandos semelhante à do modelo HYMO (Williams & Hann, 1973). Através 

dos comandos é possível simular a bacia discretizada em sub-bacias, adicionar 

dados das fontes pontuais, rotear através de reservatórios, entre outros 

(ARNOLD et al. 1994; ARNOLD, SRINIVASAN, ENGEL, 1998).  

As rotinas e sub-rotinas são lidas em passo de tempo diário, o loop dos 

comandos será contínuo e cessará quando o último dia do último ano da 

simulação for processado. A Figura 1 exemplifica a estrutura de comando da 

versão SWAT 2000. 
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Figura 1 - Estrutura de comando do SWAT 2000. Fonte: Arnold e Fohrer, 2005. 

A versão mais recente, SWAT 2012, dispõe de 18 comandos para a 

configuração da bacia. A adição de novos comandos diz respeito as novas 

atualizações e interações com outros modelos. 

Os comandos Subbasin, Route, Add e Finish são os comandos básicos, 

fica a critério do usuário o a adição de outros comandos de acordo com seu 

projeto ou estudo. O Quadro 1 relaciona os comandos com suas respectivas 

funções descritas na literatura de Arnold et al (2012a). 



 

26 

 
Quadro 1 - Comandos SWAT 2012 

COMANDO FUNÇÕES 

Finish Indica o fim da sequência de comando 

Subbasin Simula os processos do ciclo hidrológico na fase 

terrestre e computa as cargas de escoamento, 

sedimento, e químicos de cada HRU dentro da 

sub-bacia. 

Route Roteamento das cargas de água, sedimento e 

químicos ao longo do canal principal ou de 

alcance 

Routres Roteamento das cargas de água, sedimento e 

químicos através de reservatórios 

Transfer Transferência de água de um corpo hídrico para 

outro 

Add Soma das cargas de saídas de diferentes sub-

bacias 

Rechour Incorporação dos dados horários de fonte pontual 

Recday Incorporação dos dados diários de fonte pontual 

Recmon Incorporação dos dados mensais de fonte pontual 

Recyear Incorporação dos dados anuais de fonte pontual 

Reccnst Incorporação das médias anuais de fonte pontual 

Save Imprime da saída diária do arquivo especificado 

que pode ser utilizado novamente como entrada 

em outra simulação 

Structure Simula a aeração causada pelo movimento ao 

longo da rede de canais, o usuário determina pelo 

coeficiente de areação 

Apex Leitura dos arquivos de saída do modelo APEX 

Saveconc Salva em um arquivo as informações de fluxo, 

sedimento e indicador de qualidade da água de 

um ponto especificado na rede de canais 

Autocal Define as áreas da rede que ocorrerão o método 

automatizado de calibração/análise de 

sensibilidade 

Route Unit Desenvolve saídas para cada unidade de 

roteamento que podem ser adicionadas nos 

roteamentos da paisagem, rios e reservatórios  

Route 

Landscape 

Simula todos os processos em uma unidade de 

paisagem, os fluxos laterais, superficiais e 
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subsuperficiais podem ser roteadas 

independentemente 

 

3.3.3. Processos  

No SWAT o balanço hídrico é a força propulsora dos processos físicos 

simulados na bacia. Uma vez atendendo este balanço é possível modelar a bacia 

discretizada em suas individualidades e prever com precisão os movimentos de 

carga de água, pesticidas, nutrientes e sedimentos. (ARNOLD et al., 1998; 

NEITSCH et al., 2011). O balanço hídrico é representado pela equação (1): 

 

𝑆𝑊𝑡 = 𝑆𝑊0 +  Σ𝑖=1
𝑡  (𝑅𝑑𝑎𝑦 − 𝑄𝑠𝑢𝑟𝑓 − 𝐸𝑎 − 𝑊𝑠𝑒𝑒𝑝 − 𝑄𝑔𝑤)   (1) 

onde:  

𝑆𝑊𝑡  – Quantidade final de água no solo (mm H2O) 

𝑆𝑊0– Umidade inicial de água no solo no dia i (mm H2O) 

t – Tempo (dias) 

𝑅𝑑𝑎𝑦 – Precipitação (mm H2O) 

𝑄𝑠𝑢𝑟𝑓 – Escoamento superficial por unidade de área no dia i (mm H2O) 

𝐸𝑎 – Evaporação no dia i (mm H2O) 

𝑊𝑠𝑒𝑒𝑝 – Água que entra na zona vadosa a partir do perfil do solo no dia i 

(mm H2O) 

𝑄𝑔𝑤  – Fluxo de retorno no dia i (mm H2O) 

A equação do balanço hídrico reflete o movimento da água (Figura 2) no 

modelo que pode ser sintetizada da seguinte maneira: a precipitação é a principal 

fonte de entrada de água no sistema, ao atingir a superfície parte flui diretamente 

como escoamento superficial e outra infiltra no solo; fração da água armazenada 

no solo será um reflexo das saídas dos processos de transpiração das plantas, 

evaporação do solo, escoamento lateral e percolação para os aquíferos rasos e 

profundos; os aquíferos estão sujeitos aos processos de evapotranspiração 

(revap), bombeamento e  infiltração, o seu balanço refletirá na contribuição do 

fluxo de base que atingirá o canal; parte do escoamento superficial pode ser 

interceptado por represamentos ao longo da bacia (lagoas e reservatórios), os 

processos que ocorrem nestas estruturas são contabilizados dentro do balanço 

hídrico. O volume final de água proveniente do escoamento superficial, 
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subsuperficial, represamentos e do aquífero atingirá no canal principal e será 

propagado ao longo da bacia. 

 

Figura 2 - Esquema do movimento da água no ciclo hidrológico do SWAT.  Fonte: 
Adaptado de Neitsch et al, 2011. 

O modelo simula o ciclo hidrológico em fase duas fases: a terrestre e a de 

propagação. Inicialmente a fase terrestre do ciclo hidrológico e todos os outros 

processos ocorrerão dentro de cada sub-bacia, os produtos serão quantificados 

e conduzidos para o canal principal. Na fase de propagação a carga totalizada 

da sub-bacia será roteada juntamente com outros componentes contribuintes 

pela rede de canais até a foz da bacia, através dos comandos de roteamento 

(NEITSCH et al., 2011). 

Serão descritos nos tópicos seguintes os principiais componentes, 

processos e equações que regem no modelo. Os processos da fase terrestre 

são divididos nos tópicos: Clima, Hidrologia, Erosão, Cobertura de terrenos e 

plantas, Nutrientes/Pesticidas/Bactérias e Gerenciamento. Os processos da fase 
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de propagação são divididos em Propagação no canal e Propagação no 

reservatório. 

 

3.3.3.1. 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). 

Os valores de cada variável podem ser inseridos ou gerados pelo gerador 

climático. No primeiro caso os dados são obtidos de estações de medição ao 

longo da bacia e no segundo os dados são gerados através de parâmetros 

estatísticos de cada variável. O uso de dados medidos proporciona uma 

simulação mais precisa do comportamento da bacia (NEITSCH et al., 2011). 

 

3.3.3.2. Radiação Solar e Temperatura do ar 

A radiação solar é fonte de energia para o sistema, ao atingir a Terra pode 

ser absorvida, refletida ou refratada. Esta intrinsecamente relacionada a 

temperatura, ambas influenciam nos processos físicos, biológicos, químicos e 

hidráulicos. As principais atuações nos processos do modelo correspondem aos 

processos de evapotranspiração, queda e derretimento de neve, movimento da 

água, decomposição, crescimento vegetal e mineralização (NEITSCH et al., 

2011). 

A temperatura do ar está correlacionada aos valores da temperatura do 

solo e da água. No solo, são definidas as temperaturas da superfície e do centro 

de cada camada, regidas pelas características da cobertura, da profundidade 

das camadas, temperatura do dia anterior, médias e anuais, albedo, umidade e 

profundidade de amortecimento1 (NEITSCH et al., 2011). 

                                                
1 Tantravahi et al. (2005) define como a profundidade em que a amplitude da onda da temperatura 

é igual 1/e do seu valor na superfície. 



 

30 

 

Os processos biológicos e de qualidade de água do rio no modelo 

dependem dos dados de temperatura da água. Apesar das condicionantes, 

como velocidade do vento, profundidade da água, radiação solar e condutividade 

térmica, o modelo calcula a temperatura da água apenas sob influência da 

temperatura do ar. Os valores são obtidos pela equação de Stefan e 

Preud´homme (1993) que assume o intervalo de atraso entre as temperaturas 

de ar e água menor que um dia (NEITSCH et al., 2011). 

 

3.3.3.3. Velocidade do vento e umidade relativa 

A umidade relativa é necessária para estimar a evapotranspiração 

potencial pelos métodos de Priestley-Taylor e Penman-Monteith, e definir a 

pressão de vapor da água que interfere nos processos de crescimento da planta. 

A velocidade do vento é requerida se a evapotranspiração potencial for calculada 

pelo método de Penman-Monteith (NEITSCH et al., 2011). 

3.3.3.4. Precipitação 

A precipitação é o processo em que a água atinge a superfície terrestre 

no ciclo hidrológico, sendo um importante fator no balanço hídrico. No SWAT a 

precipitação modelada pode ocorrer na forma de chuva ou de neve, para 

determinar estes estados o modelo leva em conta a temperatura média diária do 

ar. Quando o valor desta temperatura estiver abaixo da temperatura limite, a 

precipitação será classificada como neve. O volume de água será adicionado ao 

acumulo de neve, que pode contribuir para o escoamento superficial e a 

percolação ao derreter, ou voltar para a atmosfera por sublimação. Estes 

processos ocorrem em nível de HRU. (NEITSCH et al., 2011). 

3.3.3.5. Gerador Climático 

O SWAT no intuito de preencher falhas e gerar dados climáticos integra 

um gerador climático em seu modelo, o WXGEN (Sharpley e Williams, 1990), 

desenvolvido com base nos dados dos Estados Unidos (NEITSCH et al., 2011). 

Contudo, existe a possibilidade de desenvolvimento de outro gerador com os 

parâmetros locais da área de estudo são obtidos a partir de métodos estatísticos 
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da série de registros de cada variável climática, o ideal é o uso de séries com 20 

anos de dados (ARNOLD et al., 2012a). 

A precipitação interfere nos dados gerados de radiação solar, temperatura 

do ar e umidade relativa, portanto a precipitação é inicialmente gerada e em 

seguida as outras são estimadas, com exceção a velocidade do vento (NEITSCH 

et al., 2011). 

3.3.3.6. Customização Climática 

O SWAT possibilita a alternativa de modificação do clima para atender a 

representação de fenômenos orográficos, estudo dos impactos da mudança do 

clima e a incorporação da previsão do tempo. 

O relevo é uma das condicionantes para a precipitação, a massa de ar ao 

atingir uma encosta eleva-se e condensa-se causando as denominadas chuvas 

orográficas. Outra variável influenciada pela orografia é a temperatura. Assim, o 

modelo para a representação deste fenômeno climático em áreas montanhosas 

faz uso de faixas de elevação (até 10 por sub-bacia), na qual para cada faixa são 

calculadas a temperatura e a precipitação a partir da correlação da taxa de lapso 

(variação da temperatura ou da precipitação/km) e a diferença entre a elevação 

média da banda e a elevação do medidor. Por fim, estes valores são somados e 

calculados para a fração correspondente da sub-bacia. Vale ressaltar que os 

processos relacionados a neve são modelados individualmente em cada faixa 

de elevação (NEITSCH et al., 2011). 

A mudança climática está interligada às alterações do clima que, por sua 

vez, impactam nos regimes de chuva, na variação da temperatura, nos 

processos naturais e nas atividades humanas. Assim, a possibilidade simular tal 

mudança permite gerar cenários, estudar os impactos e adotar medidas de 

mitigação e adaptação na bacia hidrográfica. 

O SWAT proporciona estes estudos por meio de ajustes nas variáveis 

climáticas e nos níveis de dióxido de carbono para cada sub-bacia. O dióxido de 

carbono está relacionado aos processos das plantas, no que diz respeito ao 

crescimento e a produtividade que ao aumentarem tendem a diminuir o consumo 

hídrico. Para os estudos com CO2 o método o Penman-Monteith de cálculo para 

o potencial e evapotranspiração deve ser escolhido (NEITSCH et al., 2011). 
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A última opção de customização do clima é a incorporação da previsão do 

tempo. Os dados climáticos são lidos ou gerados pelo gerador climático 

normalmente até o início do período de previsão, a partir deste ponto os dados 

de temperatura e precipitação são estimados pelos dados estatísticos, 

determinadas pelo usuário, para a região de estudo da sub-bacia até o último dia 

de simulação. Para uma estimativa satisfatória dos cenários meteorológicos a 

previsão deve ser simulada no mínimo 20 vezes (NEITSCH et al., 2011). 

3.3.4. Hidrologia 

Ciclo hidrológico na fase terrestre (Figura 3) é regido pelos processos de 

precipitação, evapotranspiração, infiltração, escoamento superficial, escamento 

lateral, fluxo de base e perdas de transmissão. As interações destes 

componentes entre os diferentes armazenamentos na superfície, subsuperfície 

e nos aquíferos levaram a divisão desta seção em: Armazenamento no solo, 

Água Subterrânea, Escoamento superficial, Evapotranspiração e Lagoas e 

pântanos.  

 

Figura 3 - Ciclo hidrológico na fase terrestre.  Fonte: Arnold et al., 1998 
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3.3.4.1. Escoamento Superficial 

O escoamento superficial ocorre quando a taxa de infiltração é superada 

pela taxa de aplicação de água na superfície, atingindo o ponto de saturação do 

solo. Existem dois métodos para o seu cálculo no modelo, o método curva 

número SCS ou o método de infiltração de Green & Ampt, será abordada neste 

trabalho o método padrão, número curva SCS (NEITSCH et al., 2011). 

3.3.4.1.1. Método número curva SCS 

O método foi desenvolvido nos Estados Unidos para a previsão do 

escoamento superficial para diferentes manejos do solo nas pequenas bacias 

rurais, representada pela equação 2 (SCS, 1972, apud NEITSCH et al., 2011). 

𝑄𝑠𝑢𝑟𝑓 =
(𝑅𝑑𝑎𝑦−𝐼𝑎)

2

(𝑅𝑑𝑎𝑦−𝐼𝑎+𝑆)
       (2) 

onde: 

Qsurf – Escoamento superficial no dia (mm H2O) 

Rday – Precipitação no dia (mmH2O) 

Ia – Abstração inicial (mmH2O) 

S – Parâmetro de retenção (mmH2O) 

A abstração inicial (Ia) é uma variável referente a infiltração, 

armazenamento e interceptação antes do ponto de saturação, já o parâmetro de 

retenção (S) está relacionado com as características e manejo do solo. De acordo 

com Neitsch et al. (2011) a abstração inicial pode ser aproximada para 0.2S, a 

equação 2 é simplificada em: 

𝑄𝑠𝑢𝑟𝑓 =
(𝑅𝑑𝑎𝑦−0.2𝑆)

2

(𝑅𝑑𝑎𝑦+0.8𝑆)
     (3) 

O parâmetro de retenção é expressado pela seguinte fórmula: 

𝑆 = 25.4 ∙ (
1000

𝐶𝑁
− 10)    (4) 

O CN expressa o número da curva SCS do dia, uma relação das 

condições de umidade, permeabilidade do solo e uso da terra (NEITSCH et al., 

2011). 
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Figura 4 - Relação entre o escoamento superficial no método número curva SCS. Fonte: 
Neitsch et al., 2011 

A condição de umidade pode ser classificada em três situações: 

I – Seco/ponto de murcha;  

II – Umidade média 

III – Úmido (capacidade de retenção de água) 

 

O CN para as situações I e III é uma função dependente do valor de CN 

para situação II, este é determinado por tabelas elaboradas pela Divisão de 

Engenharia SCS (SOIL CONSERVATION SERVICE ENGINEERING DIVISION, 

1986) que correlaciona os grupos hidrológicos de solo com o tipo de uso da terra 

(NEITSCH et al., 2011). 

Os grupos hidrológicos são classificados em relação as características do 

solo e sua capacidade de infiltração. A profundidade do lençol freático, a 

condutividade hidráulica e a permeabilidade são os fatores que dividem o solo 

nos grupos A, B, C e D, cujo suas taxas de infiltração são definidas, 

respectivamente, como alta, moderada, lenta e muita lenta. A taxa de infiltração 

é uma relação inversa com o potencial de escoamento, portanto quanto maior a 
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infiltração menor é o escoamento. No caso do grupo D é possível combinar em 

duplas com outros grupos considerando a possibilidade de drenagem, tais 

classes são, A/D, B/D e C/D (NEITSCH et al., 2011).  

Os CNs determinados pela proposta acima são adequados para áreas de 

declividade de 5%, nos casos em que este valor difere é possível o uso da 

equação (5), desenvolvida por Williams (1995), na determinação do CN na 

situação de umidade II (NEITSCH et al., 2011). 

 

𝐶𝑁2𝑆 =
𝐶𝑁3−𝐶𝑁2

3
 ∙ [1 − 2 ∙ 𝑒𝑥𝑝(−13.86 ∙ 𝑠𝑙𝑝)] + 𝐶𝑁2   (5) 

 

Onde: 

CN2S– Número curva para a situação de umidade II ajustada para a 

declividade 

𝐶𝑁2 – Número curva para a situação de umidade II para declividade 5% 

𝐶𝑁3 – Número curva para a situação de umidade III para declividade 5% 

𝑠𝑙𝑝 – Fração da declividade média da bacia 

Definidos os CNs para cada situação o parâmetro de retenção pode ser 

calculado, no SWAT este parâmetro pode variar de acordo com a umidade do 

solo ou com a evapotranspiração vegetal. O primeiro é o método padrão, mas 

no segundo o clima é um fator predominante para determinar o escoamento em 

vez do armazenamento do solo, tal situação se aplica a solos muitos rasos 

(NEITSCH et al., 2011). 

A - Quando o parâmetro de retenção varia com a umidade: 

 

𝑆 = 𝑆𝑚𝑎𝑥 ∙ (1 −
𝑆𝑊

(𝑆𝑊+𝑒𝑥𝑝(𝑤1−𝑤2∙𝑆𝑊))
)   (6) 

 

Onde: 

𝑆 – Parâmetro de retenção no dia (mm) 

𝑆𝑚𝑎𝑥 – Valor máximo de parâmetro de retenção, obtida da equação (4) 

para CN1  

SW – Umidade do solo em todo perfil excluindo a umidade retida no ponto 

de murcha (mm H2O) 
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𝑤1- Coeficiente de forma 1 

𝑤2 − Coeficiente de forma2 

 

Os coeficientes de forma são expressos nas equações (7) e (8). 

 

𝑤1 = 𝑙𝑛 ∙ (
𝐹𝐶

1−𝑆3 ∙𝑆𝑚𝑎𝑥−1) + 𝑤2 ∙ 𝐹𝐶     (7) 

 

𝑤2 = 
(𝑙𝑛∙(

𝐹𝐶

1−𝑆3∙𝑆𝑚𝑎𝑥−1)+𝑤2∙𝐹𝐶)−𝑙𝑛∙(
𝑆𝐴𝑇

1−2.54 ∙𝑆𝑚𝑎𝑥−1)−𝑆𝐴𝑇

(𝑆𝐴𝑇−𝐹𝐶)
    (8) 

Onde: 

𝐹𝐶 - Quantidade água no perfil do solo na capacidade de campo (mmH2O) 

𝑆3 – Parâmetro de retenção na situação de umidade III, obtida da equação 

(4) para CN3 

𝑆𝐴𝑇 – Quantidade de água no perfil do solo 

 

B - Quando o Parâmetro de Retenção varia com a evapotranspiração: 

 

𝑆 = 𝑆𝑝𝑟𝑒𝑣 + 𝐸0 ∙ (𝑒𝑥𝑝 (
− 𝑐𝑛𝑐𝑜𝑒𝑓 ∙𝑆𝑝𝑟𝑒𝑣

𝑆𝑚𝑎𝑥
) − 𝑅𝑑𝑎𝑦 + 𝑄𝑠𝑢𝑟𝑓   (9) 

 

Onde: 

𝑆𝑝𝑟𝑒𝑣  – Parâmetro de retenção no dia anterior (mm) 

𝑐𝑛𝑐𝑜𝑒𝑓 – Coeficiente de ponderação 

𝑐𝑛𝑐𝑜𝑒𝑓 – Valor máximo de parâmetro de retenção, obtida da equação (4) 

para CN1(mm) 

 

3.3.4.1.2. Vazão de pico e tempo de concentração 

A vazão de pico, ou índice de escoamento máximo, interfere diretamente 

na intensidade dos processos erosivos. O SWAT calcula esta vazão através da 

equação modificada do método racional, representada pela equação (10), na 

qual o tempo de concentração da sub-bacia é o somatório do tempo de 
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concentração do escoamento superficial e o tempo de concentração do 

escoamento do canal (NEITSCH et al., 2011). 

• Equação modificada do método racional  

 

𝑞𝑝𝑒𝑎𝑘 =  
𝛼𝑡𝑐∙𝑄𝑠𝑢𝑟𝑓 ∙𝐴𝑟𝑒𝑎

3.6 ∙𝑡𝑐𝑜𝑛𝑐
     (10) 

Onde: 

𝑞𝑝𝑒𝑎𝑘 – Vazão de pico (m³/s) 

𝑄𝑠𝑢𝑟𝑓 – Escoamento superficial no dia (m³/s) 

𝛼𝑡𝑐  - Fração da precipitação diária que ocorre durante o tempo de concentração 

𝐴𝑟𝑒𝑎 – área da sub-bacia (km²) 

𝑡𝑐𝑜𝑛𝑐 – Tempo de concentração para uma sub-bacia (h) 

 

• Tempo de concentração na sub-bacia 

 

𝑡𝑐𝑜𝑛𝑐 = 𝑡𝑜𝑣 + 𝑡𝑐ℎ     (11) 

Onde: 

𝑡𝑜𝑣 – Tempo de concentração para escoamento superficial (h) 

𝑡𝑐ℎ - Tempo de concentração para o fluxo no canal (h) 

 

• Tempo de concentração do escoamento superficial 

 

𝑡𝑜𝑣 =
𝐿𝑠𝑙𝑝

0.6 ∙𝑛0.6

18 ∙𝑠𝑙𝑝0.3             (12) 

Onde: 

𝐿𝑠𝑝𝑙 – Comprimento da inclinação da sub-bacia (m) 

𝑛 – Coeficiente de rugosidade de Manning 

𝑠𝑙𝑝 – Inclinação médio da sub-bacia (m/m) 

 

• Tempo de concentração do fluxo do canal 

 

𝑡𝑐ℎ =
0.62 ∙𝐿 ∙𝑛0.75

𝐴𝑟𝑒𝑎0.125 ∙ 𝑠𝑙𝑝𝑐ℎ
0.375     (13) 

Onde: 
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𝐿 – Comprimento do canal do ponto mais distante da sub-bacia (km) 

𝑠𝑙𝑝𝑐ℎ  – Inclinação do canal (m/m) 

 

3.3.4.2. Evapotranspiração 

Segundo Neitsch et al. (2011) a evapotranspiração é a agregação dos 

processos do ciclo hidrológico, cuja a água precipitada retorna para a atmosfera 

em forma de vapor, cerca de 62% da água precipitada sofre evapotranspiração. 

Este é abordado no SWAT pelos processos de evaporação do dossel das 

plantas, transpiração, sublimação e evaporação do solo.  

3.3.4.2.1. Evapotranspiração Potencial 

Para determinar a evapotranspiração real é necessário estimar a 

evapotranspiração potencial que ocorre em condições favoráveis, onde a fonte 

de água é ilimitada, a vegetação uniforme e os efeitos climáticos não são 

considerados. O SWAT fornece três métodos para o cálculo do potencial de 

evapotranspiração, o Penman-Monteith, o Priestley-Taylor e o Hargreaves 

(NEITSCH et al., 2011). 

3.3.4.2.1.1. Penman-Monteith 

O método Penman-Monteith é a união de componentes que proporcionam 

a energia necessária para a mudança de estado da água em vapor, sendo o 

método que requer o maior número de variáveis climáticas, como velocidade do 

vento, radiação solar, temperatura do ar e umidade relativa. Os processos que 

incluem a alteração dos níveis de dióxido de carbono devem utilizar este método 

para o cálculo da evapotranspiração potencial (NEITSCH et al., 2011). 

 

𝜆𝛦 =  
𝛥 ∙(𝐻𝑛𝑒𝑡−𝐺)+ 𝜌𝑎𝑖𝑟∙𝑐𝑝∙[𝑒𝑧

0−𝑒𝑧]/𝑟𝑎

𝛥+ 𝛾∙(1+
𝑟𝑐
𝑟𝑎

)
     (14) 

Onde: 

𝜆 - Densidade de fluxo de calor latente (MJ/m²/d) 

𝛦 - Taxa de evaporação de profundidade (mm/d) 
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𝛥 - Declividade da curva da pressão-temperatura do vapor de saturação 

(kPa/˚C) 

𝐺 - Densidade do fluxo de calor para o solo (MJ/m²/d) 

𝐻𝑛𝑒𝑡 - Rede de radiação (MJ/m²/d) 

𝜌𝑎𝑖𝑟  - Densidade do ar (kg/m) 

𝑒𝑧
0 - Pressão do vapor de saturação de ar na altura z (kPa) 

𝑒𝑧 - Pressão do vapor de água de ar na altura z (kPa) 

𝛾 - Constante psicrométrica (kPa/˚C) 

𝑟𝑎 – Resistência do dossel de planta (s/m) 

𝑟𝑐 - Resistência de difusão da camada de ar (s/m) 

 

3.3.4.2.1.2. Priestley-Taylor 

O método Priestley-Taylor necessita das variáveis de temperatura do ar, 

umidade relativa e radiação solar para determinar a evapotranspiração potencial, 

sendo que o calor latente de vaporização e curva da pressão do vapor de 

saturação são calculadas em função da temperatura. (ARNOLD et al., 1993; 

apud ARNOLD et al., 1998).  

 

𝜆𝛦 = 𝛼𝑝𝑒𝑡 ∙  
𝛥 

𝛥+ 𝛾
∙ (𝐻𝑛𝑒𝑡 − 𝐺)    (15) 

Onde: 

𝛼𝑝𝑒𝑡 – Coeficiente de compensação da remoção do componente 

aerodinâmica  

 

3.3.4.2.1.3. Hargreaves 

O método Hargreaves é o requer menor entrada de dados, apenas a 

temperatura do ar e a radiação solar.  

 

𝜆𝛦0 = 0.0023 ∙ 𝐻𝑂 ∙ (𝑇𝑚𝑥 − 𝑇𝑚𝑛)0,5 ∙ (𝑇𝑎𝑣
̅̅ ̅̅ + 17.8)   (16) 

 

Onde: 

𝑇𝑚𝑥 – Temperatura mínima do ar (°C) 
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𝑇𝑚𝑛 – Temperatura máxima do ar (°C) 

𝑇𝑎𝑣
̅̅ ̅̅  – Temperatura média do ar (°C) 

𝐻𝑂 – Radiação Solar (MJ/m²/d) 

 

3.3.4.2.2. Evapotranspiração Real 

Com base nos valores de evapotranspiração potencial os valores de 

evapotranspiração real são calculados no modelo na seguinte ordem, 

evaporação máxima interceptada, a transpiração das plantas e pôr fim a 

sublimação ou evaporação da água no solo.  

 

3.3.4.2.2.1. Evaporação da interceptação e Transpiração das plantas 

O primeiro passo após o estabelecimento da evapotranspiração potencial 

é o cálculo da evaporação real da interceptação pelas copas das árvores. Nesta 

etapa, a água volta para a atmosfera através da evaporação das águas retidas 

nas copas e a transpiração resultante das funções fisiológicas das plantas. A 

evaporação da água armazenada no dossel pode ser total se esta for menor que 

a evapotranspiração potencial, caso contrário, parte contínua retida no dossel 

que pode infiltrar ou escoar no solo. Enquanto isso, a transpiração das plantas é 

obtida a partir de uma função linear do índice de área foliar e da 

evapotranspiração potencial (NEITSCH et al., 2011). 

 

3.3.4.2.2.2. Evaporação e sublimação no solo 

Os processos evaporação e sublimação água no solo são afetadas pela 

cobertura do solo, portanto a evapotranspiração potencial é ajustada para este 

parâmetro levando ao novo valor de demanda evaporativa. O SWAT, 

primeiramente, computará a quantidade da água restante da neve acumulada 

resultante do processo derretimento, se a demanda evaporativa for menor que 

esta quantidade então apenas uma fração da neve acumulada sofrerá a 

sublimação, caso contrário toda a neve é retirada por sublimação e o processo 

de evaporação do solo é contabilizada. A evaporação no solo é obtida por uma 
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função exponencial da profundidade do solo com a quantidade de água no solo 

(ARNOLD et al., 1998; NEITSCH et al., 2011).  

3.3.4.3. Armazenamento no solo 

A água precipitada que não foi contabilizada no escoamento superficial e 

na interceptação será armazenada no solo, vale ressaltar que a irrigação é uma 

outra fonte contribuinte de água além da precipitação.  

Os possíveis caminhos da água no solo estão relacionados à absorção da 

água pelas plantas, ao retorno para a atmosfera pelos processos de evaporação 

no solo como descrito acima, ao escoamento lateral para o canal e à percolação 

para águas subterrâneas. 

A água disponível para a absorção pelas plantas é o resultado da 

diferença entre a umidade no ponto de murcha e a umidade do solo, quando ele 

está na sua capacidade de campo. O ponto de murcha é o a situação em que as 

plantas murcham e não conseguem voltar ao estado natural e a tensão da água 

que está retida é da ordem de 1.5Mpa, enquanto a capacidade de campo refere-

se a máxima capacidade de o solo reter a água, cuja a tensão equivale a 

0.033MPa. Uma vez superada a capacidade campo, o fluxo da água pode 

ocorrer por escoamento lateral ou percolação (NEITSCH et al., 2011). 

O modelo assume que a umidade esta uniformemente distribuída em cada 

camada do solo, obrigando que a redistribuição derivada do gradiente de 

umidade seja decrescente entre as camadas, processo denominado como 

percolação. Quando a água atinge a camada mais baixa do solo ela infiltra para 

a zona vadosa, região de transição do solo com o topo do aquífero (NEITSCH et 

al., 2011). 

O escoamento lateral é computado apenas em camadas de baixa 

profundidade, entre 0 a 2 metros. Para tal, a água que infiltra deve encontrar uma 

camada impermeável ou semipermeável e se acumular, saturando o solo. Um 

modelo de armazenamento cinemático é utilizado pelo SWAT para a estimativa 

de escoamento superficial, regido pelas condicionantes de inclinação, 

condutividade hidráulica e porosidade drenável (NEITSCH et al., 2011). 

Além disso, em áreas de solo do tipo Vertissolo é comum a ocorrência de 

fissuras, devido ao seu comportamento de expansão e de contração em resposta 
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as variações de umidade do solo. O SWAT modela o escoamento e a infiltração 

para estas fissuras de acordo com as condições de umidade, e a água percolada 

para os perfis do solo é considerada como vazão de retorno para o 

armazenamento do solo (NEITSCH et al., 2011). 

3.3.4.4. 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). O aquífero é uma formação geológica que permite o armazenamento 

significativo de água e o seu movimento em condições naturais (TUCCI, 2001). 

O SWAT modela usando dois aquíferos, um confinado e outro não-

confinado. O primeiro é delimitado superiormente e inferiormente por formações 

impermeáveis, já no segundo a delimitação superior é o nível freático, onde a 

pressão é igual a atmosférica, e a inferior é dada por uma formação de solo 

impermeável.  

O aquífero não confinado, ou aquífero raso, é a zona que recebe a 

percolação do perfil do solo via interação da zona vadosa com o nível freático, 

sendo que, logo abaixo, localiza-se o aquífero confiado, ou aquífero profundo, 

que é reabastecido no final do montante deste, onde fica exposta a superfície da 

terra, de acordo com a Figura (5) (NEITSCH et al., 2011). Porém na simulação 

do software a recarga total inicialmente atingirá o aquífero raso e, 

posteriormente, parte da recarga infiltrará para o aquífero profundo.  

 

Figura 5 - Representação esquematica de aquiferos confinado e livres. (Todd, 1967, 
apud Tucci, 2001) 
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3.3.4.4.1. Recarga 

A recarga é quantificada diariamente levando em conta o atraso da 

percolação na zona vadosa até o aquífero. O atraso depende da profundidade 

do nível freático, composição do solo e condutividade hidráulica destas zonas 

saturadas e insaturadas. No entanto, esta variável não pode ser medida e sim 

estimada a partir da variação de seus valores até que os níveis freáticos 

simulados se aproximem dos valores observados (NEITSCH et al., 2011).  A 

recarga diária pode ser estimada pela equação 17. 

 

𝑊𝑟𝑐ℎ𝑟𝑔,𝑖 = (1 − exp [−
1

𝛿𝑔𝑤
]) ∙ 𝑊𝑠𝑒𝑒𝑝 + exp [−

1

𝛿𝑔𝑤
] ∙ 𝑊𝑟𝑐ℎ𝑟𝑔−1  (17) 

Onde: 

𝑊𝑟𝑐ℎ𝑟𝑔,𝑖 – Recarga de ambos os aquíferos no dia i (mmH2O) 

𝑊𝑟𝑐ℎ𝑟𝑔−1 – Recarga de ambos os aquíferos no dia anterior (mmH2O) 

𝛿𝑔𝑤 – Tempo de atraso (dias) 

𝑊𝑠𝑒𝑒𝑝 – Quantidade de água que sai do perfil do solo no dia i (mmH2O) 

 

3.3.4.4.2. Aquífero profundo 

O balanço do aquífero profundo corresponde a uma simples interação da 

entrada por recarga e saída por bombeamento (equação 18).  

 

𝑎𝑞𝑑𝑝,𝑖 = 𝑎𝑞𝑑𝑝,𝑖−1 + wdeep − 𝑤𝑝𝑢𝑚𝑝,𝑑𝑝    (18) 

Onde: 

𝑎𝑞𝑑𝑝,𝑖 – Quantidade de água armazenada no aquífero profundo no dia i 

(mmH2O) 

𝑎𝑞𝑑𝑝,𝑖−1 – Quantidade de água armazenada no aquífero profundo no dia 

anterior (mmH2O) 

wdeep – Quantidade de água que percola do aquífero raso para o profundo 

(mmH2O) 



 

44 

 

𝑤𝑝𝑢𝑚𝑝,𝑑𝑝 – Quantidade de água bombeada do aquífero profundo no dia i 

(mmH2O) 

O bombeamento é caracterizado pelo consumo da água destinadas às 

atividades antrópicas, sendo especificado pelo usuário nas práticas de gestão. 

Enquanto isso, a recarga do deste aquífero é uma função entre o coeficiente de 

percolação do aquífero profundo e a quantidade de recarga total, expressada na 

equação (19). 

𝑤𝑑𝑒𝑒𝑝 = 𝛽𝑑𝑒𝑒𝑝 ∙ 𝑤𝑟𝑐ℎ𝑟𝑔    (19) 

Onde: 

wdeep – Quantidade de água que percola do aquífero raso para o profundo 

(mmH2O) 

𝛽𝑑𝑒𝑒𝑝 - Coeficiente de percolação do aquífero profundo 

𝑊𝑟𝑐ℎ𝑟𝑔 – Recarga de ambos os aquíferos (mmH2O) 

 

3.3.4.4.3. Aquífero Raso 

 A quantificação do aquífero raso é um balanço entre a entrada de água 

proveniente da recarga total com as saídas devido a percolação, fluxo de base, 

revap e bombeamento. 

 

𝑎𝑞𝑠ℎ,𝑖 = 𝑎𝑞𝑠ℎ,𝑖−1 + 𝑤𝑟𝑐ℎ𝑟𝑔,𝑠ℎ − 𝑄𝑔𝑤 − 𝑤𝑟𝑒𝑣𝑎𝑝 − 𝑤𝑝𝑢𝑚𝑝,𝑖    (20) 

Onde: 

𝑎𝑞𝑠ℎ,𝑖 – Quantidade de água armazenada no aquífero raso no dia i 

(mmH2O) 

𝑎𝑞𝑠ℎ,𝑖−1 – Quantidade de água armazenada no aquífero raso no dia 

anterior (mmH2O) 

𝑤𝑟𝑐ℎ𝑟𝑔,𝑠ℎ - Recarga que entra no aquífero raso (mmH2O) 

𝑄𝑔𝑤  – Fluxo de base no canal (mmH2O)  

𝑤𝑝𝑢𝑚𝑝,𝑖 - Quantidade de água retirada por bombeamento (mmH2O) 

 

 Sendo que a recarga do aquífero raso é uma diferença da recarga total e 

recarga do aquífero profundo, expressada equação (21). 
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𝑤𝑟𝑐ℎ𝑟𝑔,𝑠ℎ = 𝑤𝑟𝑐ℎ𝑟𝑔 − 𝑤𝑑𝑒𝑒𝑒𝑝    (21) 

 

O fluxo de base modelado no SWAT é uma combinação dos conceitos de 

fluxo de água subterrânea em regime permanente e do fluxo de água com as 

flutuações do nível freático, no entanto, o fluxo de base apenas contribuirá para 

o canal se ultrapassar o limite do nível do aquífero estabelecido pelo usuário 

(NEITSCH et al., 2011). Caso este limite seja atingido, o modelo se utiliza da 

equação (22). 

  

𝑄𝑔𝑤,𝑖 = Qgw,i−1  ∙ exp[−𝛼𝑔𝑤 ∙ ∆𝑡] + 𝑤𝑟𝑐ℎ𝑟𝑔,𝑠ℎ ∙ (1 − exp[−𝛼𝑔𝑤 ∙ ∆𝑡])     (22) 

 

Onde: 

𝑄𝑔𝑤,𝑖 – Fluxo de água subterrânea para o canal principal (mmH2O) 

Qgw,i−1– Fluxo de água subterrânea para o canal principal no dia anterior 

(mmH2O) 

𝛼𝑔𝑤 – Constante de recessão do escoamento de base 

∆𝑡 – Intervalo de tempo (dia) 

 

O revap é uma termologia para representar os processos de 

evapotranspiração que ocorrem no aquífero, através da absorção de água pelas 

raízes profundas que atingem esta região e a evaporação da franja capilar que 

provocará a ascensão da água subterrânea. O revap apenas é contabilizado 

quando o nível freático estabelecido for ultrapassado, os possíveis valores 

assumidos por esta variável são obtidos pelas equações (23) e (24).  

 

𝑤𝑟𝑒𝑣𝑎𝑝 = 𝑤𝑟𝑒𝑣𝑎𝑝,𝑚𝑥 − 𝑎𝑞𝑠ℎ𝑡ℎ𝑟,𝑟𝑣𝑝 (23)   𝑠𝑒     𝑎𝑞𝑠ℎ𝑡ℎ𝑟,𝑟𝑣𝑝 ≤   𝑎𝑞𝑠ℎ ≤ 𝑤𝑟𝑒𝑣𝑎𝑝,𝑚𝑥 +

𝑎𝑞𝑠ℎ𝑡𝑟ℎ,𝑟𝑝𝑣 

 

𝑤𝑟𝑒𝑣𝑎𝑝 = 𝑤𝑟𝑒𝑣𝑎𝑝,𝑚𝑥  (24)          𝑠𝑒      𝑎𝑞𝑠ℎ ≥ 𝑤𝑟𝑒𝑣𝑎𝑝,𝑚𝑥 + 𝑎𝑞𝑠ℎ𝑡𝑟ℎ,𝑟𝑝𝑣 

 

Sendo,  
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𝑤𝑟𝑒𝑣𝑎𝑝,mx =  𝛽(𝑟𝑒𝑣) ∙  Ε0                 (25) 

Onde:  

𝑤𝑟𝑒𝑣𝑎𝑝 – Quantidade de água que entrou na zona do solo (mmH20) 

𝑤𝑟𝑒𝑣𝑎𝑝,𝑚𝑥 – Quantidade de água máxima que entrou na zona do solo 

(mmH20) 

𝑎𝑞𝑠ℎ𝑡ℎ𝑟,𝑟𝑣𝑝- Nível freático na qual o revap ocorre (mmH20) 

𝛽(𝑟𝑒𝑣) – Coeficiente de revap 

Ε0- Evapotranspiração potencial (mmH20) 

 

Além disso, para fins de modelagem do aquífero a altura da água 

subterrânea deve ser estimada diariamente, obtida pela equação (26). 

 

ℎ𝑤𝑡𝑏𝑙,𝑖 = ℎ𝑤𝑡𝑏𝑙,𝑖−1  ∙ exp[−𝛼𝑔𝑤 ∙ ∆𝑡] +
𝑤𝑟𝑐ℎ𝑟𝑔∙(1− exp[−𝛼𝑔𝑤 ∙∆𝑡]

800∙𝜇∙𝛼𝑔𝑤
            (26) 

Onde: 

ℎ𝑤𝑡𝑏𝑙,𝑖 – Altura do lençol freático no dia i (m) 

ℎ𝑤𝑡𝑏𝑙,𝑖−1– Altura do lençol freático no dia i (m) 

𝛼𝑔𝑤 – Constante de recessão do escoamento de base 

𝑤𝑟𝑐ℎ𝑟𝑔 – Recarga que entra no aquífero raso no dia i (mmH20) 

𝜇 – Produção específica do aquífero raso (m/m) 

∆𝑡 – Intervalo de tempo (1 dia) 

 

3.3.4.5. Lagoas e pântanos 

Lagoas e pântanos são estruturas de represamento fora do canal 

principal, que interceptam parte do escoamento superficial da sub-bacia onde 

estão localizadas (NEITSCH et al., 2011).  Nestas estruturas são contabilizadas 

as entradas e as saídas com o sistema, preservando o balanço hídrico total da 

bacia. Assim como no reservatório, são modelados os processos de infiltração, 

evaporação, escoamento, roteamento de sedimentos, nutrientes e pesticidas. O 

volume de armazenamento de água é dado pela equação (27). 

 

𝑉 = 𝑉𝑠𝑡𝑜𝑟𝑒𝑑 + 𝑉𝑓𝑙𝑜𝑤𝑖𝑛 − 𝑉𝑓𝑙𝑜𝑤𝑜𝑢𝑡 + 𝑉𝑝𝑐𝑝 − 𝑉𝑒𝑣𝑎𝑝 − 𝑉𝑠𝑒𝑒𝑝           (27) 
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Onde: 

𝑉 – Volume final de represamento (m³H20) 

𝑉𝑠𝑡𝑜𝑟𝑒𝑑  – Volume de água armazenada no início do dia (m³H20) 

𝑉𝑓𝑙𝑜𝑤𝑖𝑛  – Volume de água que entra no corpo hídrico (m³H20) 

𝑉𝑓𝑙𝑜𝑤𝑜𝑢𝑡  - Volume de água que sai do corpo hídrico (m³H20) 

𝑉𝑝𝑐𝑝 – Volume de precipitação que cai sobre o corpo hídrico (m³H20)  

𝑉𝑒𝑣𝑎𝑝 – Volume de água removida por evaporação (m³H20) 

𝑉𝑠𝑒𝑒𝑝 – Volume de água perdida por percolação (m³H20) 

 

3.3.5. Erosão 

A erosão é determinada no SWAT em cada HRU pela Equação Universal 

de Perdas do Solo Modificada (MUSLE) – equação (28), derivada da Equação 

Universal de Perda de Solo (USLE) criada por Wischmeier e Smith (NEITSCH et 

al., 2011). 

O processo erosivo e a produção de sedimentos estimadas pela equação 

modificada baseia-se no escoamento como força erosiva, invés da precipitação 

como na equação original. Esta modificação melhora tanto nos processos de 

simulação como aumenta a precisão das previsões (NEITSCH et al., 2011). 

 

𝑠𝑒𝑑 = 11.8 (𝑄𝑠𝑢𝑓 ∙ 𝑞𝑝𝑒𝑎𝑘 ∙ 𝑎𝑟𝑒𝑎ℎ𝑟𝑢)
0.56

∙ 𝐾𝑈𝑆𝐿𝐸 ∙ 𝐶𝑈𝑆𝐿𝐸 ∙ 𝑃𝑈𝑆𝐿𝐸 ∙ 𝐿𝑆𝑈𝑆𝐿𝐸 ∙ 𝐶𝐹𝑅𝐺 (28) 

 

Onde: 

𝑠𝑒𝑑 – Produção de sedimento para determinado dia (tonelada métricas) 

𝑄𝑠𝑢𝑓 – Volume de escoamento superficial (mmH2O/ha) 

𝑞𝑝𝑒𝑎𝑘- Pico de escoamento (m³/s) 

𝑎𝑟𝑒𝑎ℎ𝑟𝑢 – área do HRU (ha) 

𝐾𝑈𝑆𝐿𝐸  – Fator de erodibilidade USLE 

𝐶𝑈𝑆𝐿𝐸  – Fator de cobertura e gestão USLE 

𝑃𝑈𝑆𝐿𝐸  – Fator de prática de apoio USLE 

𝐿𝑆𝑈𝑆𝐿𝐸  – Fator topográfico USLE 

𝐶𝐹𝑅𝐺 – Fator de fragmento bruto 
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3.3.5.1. Transporte de sedimentos 

• Escoamento superficial 

O transporte de sedimento varia com o escoamento superficial. Nos casos 

em que a tempo de concentração da sub-bacia supera um dia, nem todo o 

escoamento produzido no dia alcançará o canal principal. Para tal o SWAT 

armazena parte do escoamento e dos sedimentos carreados a fim de atrasar a 

liberação destes (NEITSCH et al., 2011). A quantidade de sedimento que 

alcança o canal principal é calculada com a equação (29). 

 

𝑠𝑒𝑑′ = (𝑠𝑒𝑑 + 𝑠𝑒𝑑𝑠𝑡𝑜𝑟,𝑖−1) ∙ (1 − exp [
−𝑠𝑢𝑟𝑙𝑎𝑔

𝑡𝑐𝑜𝑛𝑐
]   (29) 

Onde: 

𝑠𝑒𝑑´ – Quantidade de sedimentos descartados no canal principal 

(toneladas métricas) 

𝑠𝑒𝑑 – Quantidade de Carga Sedimentar gerada na HRU (toneladas 

métricas) 

𝑠𝑒𝑑𝑠𝑡𝑜𝑟,𝑖−1 – Sedimento armazenado ou retido no dia anterior (toneladas 

métricas) 

𝑠𝑢𝑟𝑙𝑎𝑔 – Coeficiente de atraso de escoamento superficial 

𝑡𝑐𝑜𝑛𝑐 – Tempo de concentração para a HRU (h) 

 

• Escoamento lateral e águas subterrâneas  

A contribuição de sedimentos no canal principal pelo escoamento lateral 

e das águas subterrâneas é determinada pela equação (30) 

 

𝑠𝑒𝑑𝑙𝑎𝑡 =
(𝑄𝑙𝑎𝑡+𝑄𝑔𝑤)∙𝑎𝑟𝑒𝑎ℎ𝑟𝑢∙𝑐𝑜𝑛𝑐𝑠𝑒𝑑

1000
     (30) 

Onde:  

𝑠𝑒𝑑𝑙𝑎𝑡 – Carga de sedimento no escoamento lateral e nas águas 

subterrâneas (toneladas métricas) 

𝑄𝑙𝑎𝑡 – Escoamento lateral (mmH2O) 

𝑄𝑔𝑤  – Escoamento das águas subterrâneas (mmH2O) 
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𝑎𝑟𝑒𝑎ℎ𝑟𝑢 – área da HRU (km²) 

𝑐𝑜𝑛𝑐𝑠𝑒𝑑 – Concentração de sedimentos no escoamento lateral e nas 

águas subterrâneas (mg/L) 

3.3.6. Cobertura do terreno e plantas 

A diversidade de vegetais que caracterizam a cobertura do terreno 

provenientes tanto das variedades agrícolas como da vegetação natural regida 

pelo clima e solo podem ser modeladas no SWAT a partir da simplificação do 

modelo EPIC.  

Este modelo simula o crescimento das plantas e as interações com o 

meio, contabilizando a produção de biomassa, o consumo hídrico, absorção de 

nitrogênio e fósforo, e transpiração, que estão correlacionados a outros 

processos simulados no SWAT, bem como o balanço hídrico (NEITSCH et al., 

2011). 

A unidade de aquecimento é um parâmetro usado no EPIC para definir o 

ritmo de crescimento da planta, sendo obtida a partir da diferença entre a 

temperatura média diária e a temperatura mínima. De maneira geral, o valor das 

unidades de aquecimento relaciona-se proporcionalmente com crescimento do 

vegetal. A maturidade dos vegetais é atingida quando somatório das unidades 

de aquecimento se igualam à sua unidade de aquecimento potencial. Uma vez 

alcançada, os processos de transpiração, absorção de nutrientes e consumo de 

água cessarão (NEITSCH et al., 2011). 

Os tipos de plantas simuladas variam da combinação entre as seguintes 

categorias: perenes, anuais, leguminosas, de estação quente, fria e árvores. O 

tipo de planta influenciará a ocorrência dos processos de simulação da fixação 

do nitrogênio, da dormência das plantas e na profundidade da raiz (NEITSCH et 

al., 2011). 

Assim como na evapotranspiração, calcula-se o crescimento potencial da 

planta para posterior estimativa em condições reais. Este é crescimento do 

vegetal em condições favoráveis de água, nutrientes e clima para cada tipo de 

planta, e nestas condições são definidas a produção de biomassa, área folhear, 

altura da árvore, desenvolvimento da raiz, absorção de água e nutrientes e 

produção agrícola.  
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O crescimento real varia com as condições que restringem o crescimento 

da planta, definidas em: temperaturas elevadas, insuficiências de água, fósforo 

e nitrogênio. Para cada condicionante é estimado um parâmetro que será usado 

para cálculo do fator de crescimento real que será aplicado ao crescimento 

potencial. 

 

3.3.7. Nutrientes/Pesticidas/Bactérias 

Os nutrientes, pesticidas e as bactérias transportadas para os corpos 

hídricos em cargas excessivas podem poluir e contaminar a água, tornando-a 

imprópria para o consumo e prejudicar o ecossistema aquático (NEITSCH et al., 

2011). Por isso, a importância do entendimento dos processos que regem estes 

componentes ao longo da bacia para a tomada de decisão.  

Os nutrientes e os elementos químicos, assim como a água, circulam na 

biosfera em seus ciclos biogeoquímicos, transitando do meio ambiente para o 

organismo e, posteriormente, retornando para o estágio inicial (ODUM, 2007).  

O SWAT simula os ciclos do fósforo e nitrogênio em suas derivações por 

meios de reservatórios e o transporte destes nutrientes ao longo da HRU, 

seguida do roteamento na rede de canais. Os níveis inicias de fósforo e 

nitrogênio no solo podem ser determinadas pelo usuário para todas as camadas 

ou calculadas pelo modelo. (NEITSCH et al., 2011).  

Os pesticidas são formados por compostos químicos, a complexidade do 

arranjo determina suas características e propriedades, tais como, a solubilidade, 

degradação e volatilidade. O SWAT utiliza as equações adaptadas do GLEAMS 

para predizer os movimentos e destino dos pesticidas na fase do terreno levando 

em conta suas características (NEITSCH et al., 2011). 

Por fim, em relação as bactérias, o SWAT modela as fases de 

crescimento/morte de duas espécies de coliformes indicadores de patógenos, 

distintas em suas características e resistência. Os coliformes podem ser 

introduzidos na fertilização do plantio, concentrando nas superfícies das plantas 

e na camada superficial (10mm). As bactérias morrem ao atingir camada mais 

profundas. O modelo permite a simulação do movimento das bactérias assim 

como dos pesticidas.  
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3.3.8. Gerenciamento 

O gerenciamento permite a caraterização das individualidades de cada 

sub-bacia e HRU em suas práticas de gestão, proporcionando uma simulação 

mais realística dos fenômenos e impactos na bacia como todo. As gestões 

abordadas no SWAT estão voltadas as aos manejos agrícolas, hídricos, áreas 

urbanas, sistemas de esgoto e práticas conservacionistas.  

A operação de gestão agrícola gerencia os processos de plantio, 

crescimento das plantas, colheita, lavoura, aplicação fertilizantes, pastagem e 

uso de pesticidas. O gerenciamento permite a definição das datas de início e 

duração das operações, a fração de biomassa que é perdida na colheita, a 

eficiência da redistribuição dos nutrientes no solo em processos de lavoura, a 

remoção e aplicação de esterco nos processos de pastagem, os tipos de 

fertilizantes e pesticidas aplicados, o limiar de maturação da planta e as 

coberturas de solo durante a simulação.  

A gestão hídrica é um dos recursos do SWAT para definir o uso da água, 

transferências e as modificações nos corpos hídricos pelas atividades 

antrópicas, tendo em vista o equilíbrio hídrico. Nesta seção é possível determinar 

as operações de irrigação, tais como, a fonte de captação, a vazão, o 

cronograma e automatização deste processo. Além disso, esta gestão implica 

na quantificação do consumo hídrico, na caracterização da drenagem tubular, na 

transferência hídrica entre os corpos hídricos e na definição dos pontos de 

descarga de poluentes nos canais (NEITSCH et al., 2011). 

Nas áreas urbanas a cobertura do solo é, em sua grande maioria, 

substituída por construções que impermeabilizam a superfície e aumentam a 

vazão de escoamento e os picos de cheias. Para a precisão na quantificação do 

escoamento de uma área urbanizada o modelo classifica as áreas 

impermeabilizadas em conectadas e não conectadas a rede. Ademais, o SWAT 

modela o transporte de sedimentos e nutrientes nas áreas impermeáveis e 

permite a adição de operação de varrição das ruas para remover o excesso de 

sólidos e resíduos.  

Segundo Neitsch et al. (2011) os efluentes provenientes dos sistemas de 

esgoto são uma das principais causas das fontes de poluição difusa. Tendo em 
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vista este fato, o modelo faz uso da gestão do sistema de esgoto, com um banco 

de dados para 25 tipos de sistemas de tratamento e um sem tratamento. O banco 

é constituído por dados que caracterizam o efluente do sistema utilizado, tais 

como, a Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO), fluxo per capta de efluente, 

Total de Sólidos Suspensos (TSS) e a fração de nutrientes e coliformes fecais 

presentes. O SWAT faz uso do algoritmo desenvolvido por Siegrist et al. (2005) 

para calcular os novos índices dos dados de efluente ao passar pela biozona, 

camada do solo composta por bactérias que transformam e diminuem os teores 

de nutrientes, coliformes e matéria orgânica (NEITSCH et al., 2011). 

Por fim, as práticas conservacionistas para conter os processos erosivos 

e entradas de cargas poluentes nos corpos hídricos podem ser adicionadas no 

modelo através do gerenciamento, a partir do uso das Faixas de Filtro Vegetativo 

(VFS) e de hidrovias gramadas (NEITSCH et al., 2011). 

3.3.9. Propagação no Canal  

Após os processos na fase terrestre os produtos são roteados para o 

canal principal e encaminhados na rede hidrográfica da bacia. Os elementos 

propagados são:  água, sedimentos, nutrientes, pesticidas, bactérias e metais 

pesados. Além do encaminhamento, o modelo simula as transformações dos 

elementos químicos e os processos erosivos durante a propagação. Os tópicos 

seguintes descreverão as propagações de cada elemento citado acima.  

3.3.9.1. Propagação da água 

O modelo configura o canal em seção trapezoidal para os cálculos de 

propagação, no caso da água a taxa de fluxo e a velocidade do canal são obtidas 

pela equação de Manning, enquanto isso, o direcionamento da propagação na 

rede de canais pode ser determinado pelo Método de Armazenamento Variável 

de Willians (1969) ou pelo Método de Muskingum. O primeiro método tem como 

base a equação da continuidade, simplificada pelo coeficiente de 

armazenamento; já o segundo é uma correlação entre o prisma de 

armazenamento do rio e a cunha formada pela onda de cheia. As perdas por 

transmissão, evaporação e captação, somadas ao ganho pelo armazenamento 

de margem, são consideradas como as interações de saídas e as entradas para 
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o equilíbrio no canal e a determinação do seu fluxo de saída (NEITSCH et al., 

2011). 

3.3.9.2. Propagação de sedimentos 

Os fenômenos de deposição e degradação interferem nas concentrações 

e distribuições do sedimento ao longo do canal. O SWAT modela estes 

fenômenos e calcula a quantidade máxima de sedimento transportado pela 

equação simplificada de Bagnold ou pelos métodos regidos pelas leis físicas, 

ambos baseados na força da corrente para determinar a capacidade de 

transporte no canal. Segundo Bagnold (1977), a força da corrente é relação entre 

a taxa do fluxo, declividade e densidade da água (apud NEITSCH et al., 2011). 

De maneira geral, a erosão da margem e do leito do canal ocorrerá 

quando a concentração máxima de sedimento a ser transportada for maior que 

a concentração inicial, caso contrário não haverá a degradação e o processo de 

deposição governará no canal. Antes da degradação, sólidos depositados no 

canal serão ressuspensos e removidos em sua totalidade, e a força excedente 

será voltada para os processos erosivos (NEITSCH et al., 2011). 

Para os cálculos vinculados aos processos erosivos são necessários os 

fatores de erodibilidade e cobertura vegetal para a equação de Bagnold, 

enquanto para as equações baseadas fisicamente rege a tensão de 

cisalhamento crítica do solo e a tensão exercida pela água.  

 

3.3.9.3. Propagação de nutrientes 

O SWAT incorpora o modelo de qualidade da água, QUAL2E, para os 

processos de transformação e transporte dos nutrientes ao longo dos canais. O 

fósforo e o nitrogênio encontram-se no canal em solução com a água ou sorvidos 

no solo. O modelo computa as frações de cada nutriente em seu meio, aqueles 

dissolvidos serão transportados pela água e os agregados ao solo serão 

propagados com o sedimento (NEITSCH et al., 2011). 

O QUAL2E também simula as transformações destes nutrientes ao longo 

do canal, sendo optativo o uso no SWAT. As reações químicas e atuações das 

algas são responsáveis pelas variações das concentrações dos componentes 

orgânicos e minerais do nitrogênio e fósforo. 
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3.3.9.4. Propagação de pesticidas/bactéria/metais pesados 

As transformações e o roteamento dos pesticidas são modeladas pelo 

balanço de massa desenvolvido por Chapra (1997). O modelo pressupõe que o 

canal possui uma camada diluída seguida por uma camada de sedimento. Os 

processos são modelados separadamente para cada camada, a redução da 

concentração do pesticida na fração aquosa é governada pela degradação, 

volatização, difusão em direção ao sedimento e decantação, enquanto na fração 

sedimentar regem, além da degradação, a ressuspensão, aterro e difusão em 

direção a água. O SWAT permite a modelagem de apenas um pesticida por 

simulação, tendo em vista a complexidade das transformações (NEITSCH et al., 

2011).  

Os processos dos metais pesados no canal não são modelados devido a 

sua suscetibilidade a mudanças de valência e solubilidade, o roteamento ocorre 

por um balanço simples de massa. No caso das bactérias, além do roteamento, 

a mortalidade é único processo modelado no canal (NEITSCH et al., 2011). 

3.3.10. Propagação no reservatório 

Um reservatório pode ser definido com um conjunto de estruturas de 

represamento na rede do canal principal, que recebe as águas provenientes das 

sub-bacias a montante. Estas estruturas reduzem o fluxo e consequentemente 

os processos de propagação de sedimentos, nutrientes e pesticidas no canal são 

afetados.  

Na propagação da água no reservatório, o escoamento pode ser 

determinado pelo usuário ou calculado. Os métodos de cálculo incluem a 

determinação do escoamento pelo extravasamento do vertedouro principal e, se 

for o caso, pelo vertedouro de emergência a uma taxa de liberação especificada, 

ou pela liberação do excesso uma vez atingida o volume limite determinado. O 

primeiro método de cálculo é voltado para reservatórios menores e não 

controlados, enquanto o segundo para reservatórios maiores e controlados. 

(NEITSCH et al., 2011). 

A propagação de sedimentos no reservatório é governada pelo balanço 

de massa, e o modelo assume que o reservatório está totalmente misturado e, 

ao receber uma nova entrada, os sedimentos se distribuem. Se a concentração 
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de sedimento de equilíbrio for excedida o processo de decantação iniciará. Por 

fim, os sedimentos carreados para fora do sistema são produtos entre a 

concentração de sedimentos suspensos e o volume de escoamento do 

reservatório (NEITSCH et al., 2011). 

Assim como os sedimentos, os nutrientes estão completamente 

distribuídos no reservatório e sofrem decantação. Com base em Chapra (1997) 

o balanço de massa dos nutrientes é uma relação entre concentração de 

nutrientes no reservatório, afluência, escoamento e a velocidade aparente da 

decantação. Ademais, os corpos hídricos com excesso de os nutrientes e 

condições ótimas de luz e temperatura passam pelo processo de eutrofização, 

afetando o ecossistema local, onde o fósforo é um fator limitante e um parâmetro 

de quantificação para este fenômeno (NEITSCH et al., 2011). 

O roteamento de pesticidas no reservatório é modelado como nos canais, 

em que o balanço de massa é estimado separadamente para a camada de água 

e de sedimento e regem os processos de difusão, degradação, decantação, 

volatização, ressuspensão, aterro, escoamento e a adição de massa (NEITSCH 

et al., 2011). 

3.4. Dados de Entrada 

O SWAT necessita de um grande volume de informação para a simulação, 

no entanto muitas das informações possuem valores padrões ou são opcionais. 

Além disso, o modelo é equipado por um banco de dados voltado para a 

caracterização da bacia, tais como, crescimento da planta, zona urbana, sistema 

de esgoto, lavoura, pesticidas e fertilizantes (ARNOLD et al., 2012a). 

O modelo permite a adição de novas informações no banco de dados ou 

alteração dos dados preenchidos pela interface para conFigurar as condições 

reais da bacia. Os dados mínimos para a simulação são o modelo digital de 

elevação, dados climáticos, mapas de uso e ocupação do solo, classificação do 

solo da área de estudo.  

3.5. SIG e Interfaces SWAT 

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

como sistemas computacionais que são capazes de manipular, capturar, 
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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 o 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. 

A solução dos complexos problemas relacionados as questões hídricas 

necessita a avaliação acurada e eficiente da informação. Neste contexto, 

destaca-se a disseminação das interfaces resultantes da integração do SIG com 

os modelos hidrológicos que simulam a variação espacial e temporal do 

fenômeno. (MARTIN et al., 2005) 

O SIG ganha notoriedade pela sua capacidade de associação dos dados 

espaciais com o banco de dados hidrológicos permitindo uma representação 

cognitiva do estudo. Esta possibilidade de visualização das informações de 

entrada e saída do modelo hidrológico proporciona a otimização na avaliação 

dos impactos, desenvolvimento de cenários, e uma abordagem mais dinâmica 

do evento. (MARTIN et al., 2005).  

 No SWAT, o SIG e suas ferramentas possibilitam a geração e a 

organização dos dados de entrada relacionadas com a topografia, tipo de solo, 

uso da terra e outros dados digitais. Consequentemente, isto minimiza as 

entradas no modelo, permite que as análises ocorram num curto espaço de 

tempo e a capacidade de georreferenciamento das HRUs eleva o grau de 

precisão nas simulações do modelo (GASSMAN et al., 2007; SRINIVASAN, 

ENGEL, 1994; OLIVEIRA et al., 2006).  

 A primeira interface, SWAT/GRASS, ocorreu com o sistema de 

informação geográfica GRASS (Graphical Resources Analysis Support System). 

A interface é capaz de delinear a bacia, extrair os dados de entrada a partir das 

camadas do mapa, relacionar estes dados para cada sub-bacia, elaborar 

arquivos de entrada provenientes da coleta de dados (solo, uso da terra, clima, 

gestão, topografia) e, por fim, gerar dados de saída que proporcionam a exibição 

de mapas e gráficos para a sub-bacia de interesse. (ARNOLD; FOHRER, 2005; 

GASSMAN et al., 2007).  
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No caso da plataforma ArcGIS foi desenvolvida a interface ARCSWAT, 

que segue o protocolo Component Object Model (COM), possibilitando a 

integração com outros aplicativos Windows, em destaque os softwares MATLAB 

e  Microsoft Excel. Os componentes da interface incluem a delineação da bacia, 

definição das HRUs, preparação dos  dados de entrada, execução do SWAT, 

geração dos dados de saída, importação das saídas para o banco de dados e 

geraração dos dados climaticos sintéticos. Além disso, esta interface possui uma 

estrutura de base de dados geográficos formada por uma estrutura dinâmica 

para as informações da área de estudo, e outra estática para os projeto não 

específicos e dados padrões, promovendo a competência de armazenar, cruzar 

e gerir grandes volumes de dados e a consulta da variabilidade espacial e ou 

temporal dos dados (OLIVEIRA et al., 2006).  

Atualmente, foram desenvolvidos opções de interface voltados para 

sistemas SIG gratuitos e de código aberto, o MapWindow e o Quantum GIS 

(QGIS). A plataforma MapWindow fornece as funcionalidades de visualização e 

edição de dados espaciais, mapeamento, e extensões a partir de plugins 

(MAPWINDOW, 2018). Sua interface MWSWAT foi desenvolvida para 

proporcionar a seus usuários um modelo simples de operação baseado em três 

etapas, a delineação da bacia hidrográfica, a criação das HRUs e, por fim, a 

edição dos dados e execução do modelo (GEORGE; LEON, 2007).  

O QGIS é um software livre compatível com as plataformas Linux, Unix, 

Mac OSX, Windows e Android que permite ao usuário visualizar, editar, analisar 

dados, e criar mapas para impressão (QGIS, 2018). Dile et al (2016) 

desenvolveram para esta plataforma  a interface QSWAT que possui as 

funcionalidades do ArcSWAT, somadas a capacidade de mesclar sub-bacias 

pequenas e proporcionar a visualização dos dados de saída. Segundo seus 

criadores os principais componentes incluem a delineação da bacia hidrográfica, 

criação das HRUs, preparação de dados de entrada com Editor SWAT, execução 

do modelo e visualização estática e dinâmica dos resultados.  

 

3.6. Aplicações 

A capacidade de simulações multivariadas do SWAT reflete na sua 

diversidade de aplicações, desde a avaliação hidrológica, dispersão dos 
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poluentes, qualidade da água, mudanças climáticas, aplicação das boas práticas 

de gestão (BMPs), gestão do uso do solo, estudos ecológicos, patogênicos e, 

mais recentemente, na bioenergia das plantações e sua viabilidade ambiental 

(DOUGLAS-MARKIN, SNIRIVASAN, ARNOLD, 2010; GASSMAN et al., 2007; 

GASSMAN, WANG, 2015; KRISANOVA, WHITE, 2015). Além disso, muitos 

estudos analisam as potencialidades do software voltadas para a capacidade de 

previsão do modelo por meio das análises de calibração e validação, os efeitos 

dos dados de entradas e discretização da bacia, as interfaces do SWAT, 

comparação com outros modelos e os métodos de cálculo (GASSMAN et al., 

2007; KRISANOVA, WHITE, 2015) 

É fato que o estudo hidrológico está presente nas diversas aplicações do 

modelo, uma vez que ele reflete o balanço hidrológico e o comportamento da 

bacia.  As simulações das cargas hídricas assim como dos sedimentos, 

nutrientes e químicos apresentam resultados satisfatórios na maioria das 

pesquisas, no entanto, os resultados menos significativos ocorrem devido à falta 

de dados, de calibração ou ao curto período de simulação (GASSMAN et al., 

2007).  

O SWAT é uma ferramenta utilizada pelas agências governamentais norte 

americanas e europeias, em destaque ao projeto HUMUS (Hydrologic Unit Model 

of the USA), aos programas de qualidade de água da EPA (Environmental 

Protection Agency), ao projeto CHESS (Climate, Hydrochemistry and Economics 

of Surface-water Systems) e EUROWARP.  

O projeto HUMUS foi criado para dar suporte para avaliação das práticas 

da gestão e seus benefícios na bacia hidrográfica, visando o desenvolvimento 

sustentável, a gestão hídrica e as mudanças do clima, no qual utiliza o SWAT 

como modelo hidrológico agregado a estruturação de um banco de dados. Além 

da integração ao SIG, uma vez que este é capaz de gerir os dados e interagir 

com o modelo oferecendo suporte no gerenciamento das informações e no 

conhecimento das características da bacia (SRINIVASAN; ARNOLD; JONES, 

1998). 

A EPA atendendo aos programas de Totais Cargas Máximas Diárias 

(TMDL), resultantes da Lei De Águas Limpas, desenvolveu o software BASINS 

(Better Assessment Science Integrating Point and Nonpoint Sources) para 
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facilitar nas análises qualidade de água dos corpos hídricos nos Estados Unidos. 

O Software integrado ao SIG possui várias ferramentas e um extenso banco de 

dados, dentre eles destaca-se o SWAT para estimar as cargas das fontes 

poluentes e seus impactos, além de gerar cenários (DI LUZIO; SRINIVASAN; 

ARNOLD, 2002) 

No contexto europeu, o SWAT é aplicado nas agências cujos projetos são 

voltados aos impactos da mudança do clima nos recursos hídricos, como o 

projeto CHESS, e na estimativa das perdas dos nutrientes nos corpos hídricos e 

nas regiões costeiras, numa coletânea de 9 ferramentas de avalição, com o 

projeto com EUROHARP (ARNOLD, FOHRER, 2005; GASSMAN et al., 2007). 

O modelo possui alcance mundial, atendendo diferentes escalas de bacia 

e as diversidades climáticas, regionais (DILE et al. 2016; KRISANOVA, WHITE, 

2015). Na última década a expansão vem sendo mais significativa, em destaque 

o Brasil, a China e a Etiópia (GASSMAN; WANG, 2015). 

O primeiro estudo com o modelo SWAT, no Brasil, foi realizado por 

Oliveira (1999) e vem se expandindo desde então, ultrapassando mais de 100 

estudos. As abordagens ocorrem principalmente no meio acadêmico em 

monografias, dissertação, teses, artigos e conferências. As regiões com maior 

índice de aplicabilidade são respectivamente, o Sul, Sudeste, Nordeste, Centro-

Oeste e Norte, como demonstrado no Gráfico 1 (BRESSIANE et al., 2015). 

 

 
Gráfico 1 - Percentual de Publicações com SWAT, Brasil (1999–2013). Fonte: Adaptado 
Bressiane et al., 2015 
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Os estudos se voltam principalmente para a aplicabilidade do modelo nas 

estimativas de vazões e, em segundo momento, no transporte de sedimentos, 

as temáticas relacionadas a qualidade da água, nutrientes, evapotranspiração, 

delineação da bacia e pesticidas apresentam pouca notoriedade nas pesquisas 

(BRESSIANE et al., 2015). O Gráfico 2 mostra um panorama da distribuição das 

aplicações do modelo no período de 1999 a 2013. 

 
 

Gráfico 2 - Percentual das Categorias de estudo SWAT, Brasil (1999-2013). Fonte: 
Adaptado Bressiane et al., 2015 

 

O estudos brasileiros, em sua grande maioria, satisfazem os critérios de 

avaliação do coeficiente de eficiência Nash-Sutcliffe na calibração e validação 

do modelo, contudo é notável que a escassez dados hidrológicos e do solo, a 

imprecisão da entrada de dados e o uso inadequado do modelo são fatores para 

as modelagens menos representativas (BRESSIANE et al., 2015). 

Contudo, atualmente, novos estudos vem sendo desenvolvidos e novas 

áreas exploradas. Marchioro et al. (2014) utilizam o modelo para predição da 

produção de sedimento num cenário alternativo atendendo ao Código Florestal 

Brasileiro na bacia do córrego Santa Maria, região Noroeste Fluminense (RJ). 

Rodrigues et al. (2015) estudam a influência das florestas plantadas na demanda 

hidrica da Bacia do Rio Pará, MG.  

Na finalidade da análise da geração e transporte dos sedimentos e dos 
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do Ribeirão Canchim, área experimental da EMBRAPA, localizada em São 

Carlos, São Paulo. O resultado preliminar, uma vez que o estudo é realizado em 

varias etapas, mostra que as cargas de sedimentos não impactam de maneira 

significativa a qualidade da água 

Silva et al. (2015) avaliaram o desempenho do SWAT na estimativa do 

Potencial de Evapotranspiração pelo método de Penman-Monteith em 

comparação ao método de Linacre na estação meteorológica de Bebedouro, 

Pernambuco. Os valores obtidos pelo modelo correspondem a 83% dos valores 

gerados pelo método comparado. 

De encontro com aos impactos das mudanças climáticas no regime 

hídrico, Junior e Mauad (2015) simularam diferentes séries produzidas a partir 

dos cenários de emissões  do IPCC (Painel Intergovernamental sobre Mudanças 

Climáticas) na bacia do Ribeirão do Feijão, São Paulo. O trabalho possui 

desempenho satisfatório para as estimativas das vazões, sendo que os valores 

mensais obtiveram o coeficiente Nash-Sutcliffe melhores do que os valores 

diários.  

Arguello (2017) analisa a potencialidade do SWAT na simulação do 

evento extremo ocorrido no Município de São Luiz do Paraitinga, São Paulo, e 

os impactos das mudanças do uso e vegetação nas vazões de saída. O modelo 

mostrou-se capaz de simular a vazão satisfatoriamente e os diferentes cenários 

do uso do solo minimizaram uma pequena fração da vazão, porém não 

impediram a ocorrência do evento.  

 

3.7. SMAP 

O modelo determinístico, conceitual e concentrado, SMAP, foi 

desenvolvido em 1981 por Lopes et al. que opera a passo de tempo diário, 

contudo intervalos mensais ou horários são possíveis em outras versões 

atualizadas. Os dados de entrada do modelo são a área de drenagem da bacia, 

precipitação, vazão e evapotranspiração. (Nunes et al., 2014 apud Cavalcante 

et al., 2016) 
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Figura 6 - Esquema do fluxo de água entre os três reservatórios admitidos pela versão 
diária do SMAP utilizada. Fonte: Cavalcante et al., 2016. 

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 e superficial, expressas nas equações 

31, 32 e 33.  

𝑅𝑠𝑜𝑙𝑜(𝑡) =  𝑅𝑠𝑜𝑙𝑜(𝑡 − 1) +  𝑃(𝑡) −  𝐸𝑠(𝑡) −  𝐸𝑟(𝑡) −  𝑅𝑒𝑐(𝑡)          (31) 

 

𝑅𝑠𝑢𝑏(𝑡) =  𝑅𝑠𝑢𝑏(𝑡 − 1) +  𝑅𝑒𝑐(𝑡) −  𝐸𝑏(𝑡)                    (32) 

 

𝑅𝑠𝑢𝑝(𝑡) =  𝑅𝑠𝑢𝑝(𝑡 − 1) +  𝐸𝑠(𝑡) −  𝐸𝑑(𝑡)                     (33) 

 

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) 

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

𝐸𝑠(𝑡) - Lâmina de escoamento superficial no trecho do rio no dia t (mm) 
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𝐸𝑑(𝑡) - Escoamento superficial de saída do reservatório de superfície no 

dia t (mm) 

𝐸𝑟(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) 

 

A vazão prevista resultará do somatório dos escoamentos de cada 

reservatório, isto é, pelo escoamento superficial e de base.  

𝑄𝑐𝑎𝑙𝑐 =  
(𝐸𝑑(𝑡)+ 𝐸𝑏(𝑡))∗𝐴𝑑

86,4
                (34) 

Onde:  

𝑄𝑐𝑎𝑙𝑐  -  Vazão Prevista (m³/s) 

𝐴𝑑 – Área de drenagem da bacia (km²) 

 

Os parâmetros de calibração visam o ajuste do modelo às condições 

reais, estes são definidos para o SMAP em: 

Str - volume máximo armazenado no reservatório do solo (mm); 

Ai- abstração inicial (mm)  

Capc- capacidade de campo do solo (%) 

Crec- parâmetro que regula a recarga subterrânea (%)  

k2t e kkt- coeficientes de recessão do escoamento direto e de base, na 

forma de número de dias em que estes caem a metade de seu valor. 

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

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

 

 

4. MATERIAL E MÉTODOS  

O modelo SWAT realiza a simulação frente a um grande volume de dados 

na finalidade de obter melhor representação das características da bacia e 

proporcionar uma simulação precisa da área, além das diversas funcionalidades 

já citadas acima. Tendo em vista a simulação hidrológica, em primeiro momento, 
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e pela falta dos demais dados, coletou-se os dados mínimos resumidos em: 

pluviométricos, fluviométricos, climáticos, pedológicos, mapa de uso e ocupação 

do solo, mapa pedológico e o modelo digital de elevação. 

Para uma comparação concisa entre os dois modelos, fez-se necessário 

a adoção dos dados pluviométricos e fluviométricos da calibração e validação 

manipulados por Cavalcante et al. (2016) na simulação com o modelo SMAP. 

Esta modelagem foi realizada com a interface mais recente do SWAT, 

ArcSWAT2012, integrada ao software ArcGis 10.3, em que este foi empregado 

em concomitância na extração dos dados de entrada para a simulação. Portanto, 

este tópico abordará as metodologias para a obtenção dos dados e seus 

respectivos produtos. 

4.1. Área de Estudo 

A região de estudo situa-se nos meridianos 42°43’W 42°24’W e paralelos 

22° 6’S a 22° 24’S, porção Alta da Bacia do rio Grande – RJ, delimitada pelos 

municípios de Nova Friburgo e Bom Jardim, cuja área corresponde a 

aproximadamente de 558 km² (Figura 7). 

 

Figura 7 - Mapa da Bacia do rio Grande, Rio de Janeiro.  
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4.2. MDE 

O Modelo Digital de Elevação (MDE) permite ao SWAT a obtenção dos 

dados de declividade, geração da rede hidrográfica, das sub-bacias. 

Neste trabalho, optou-se o uso do MDE de resolução de 30 metros obtidas 

da missão Shuttle Radar Topographic Mission (SRTM) da Nacional Aeronautics 

and Space Administration (NASA) distribuídas pela Land Processes Distributed 

Active Archive Center (LP DAAC). Nesta versão, os vazios foram preenchidos 

pelos dados da ASTER Global Digital Elevation Model (GDEM), Global Multi-

resolution Terrain Elevation Data 2010 (GMTED2010) e National Elevation 

Dataset (NED) (LP DAAC, 2018). 

Os resultados deste MDE para a região de estudo podem ser observados 

na Figura 8. 

 

Figura 8 - Modelo Digital de Elevação da Bacia do rio Grande. Fonte: Adaptado de 
SRTM/LP DAAC, 2018. 

4.3. Mapa do Uso e Cobertura da Terra 

O mapa de uso e cobertura da terra da bacia de estudo foi elaborado com 

base na coletânea de mapas gerados pela Fundação COPPETEC, coordenada 

pela Secretaria de Estado do Ambiente (SEA) para o Zoneamento Ecológico-
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Econômico (ZEE) do estado do Rio de Janeiro, em 2007, sendo representada 

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 (Figura 9) 

 

Figura 9 - Mapa de Uso e Cobertura da Terra da Bacia do rio Grande. Fonte: Adaptado 
de COOPETEC, 2007. 

 

4.4. Mapa Pedológico e Dados do Solo 

O mapa pedológico (Figura 11) foi elaborado a partir do Mapa de Solos 

(Figura 10) extraído do Estudo Geoambiental do Estado do Rio de Janeiro 

publicado em 2000. O projeto foi executado pela Embrapa Solos em parceria 

com entidades privadas e governamentais, na finalidade de contribuir ao 

inventário dos recursos naturais organizado pela Companhia de Pesquisa de 

Recursos Minerais (CPRM) e subsidiar o Projeto Rio de Janeiro, a qual visa o 

desenvolvimento sustentável e elaboração do ZEE do estado (CARVALHO 

FILHO et al., 2000). 
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Figura 10 - Mapa dos Solos do estado do Rio de Janeiro - Projeto Rio de Janeiro. Fonte: 
Carvalho Filho et al., 2000. 

A classificação utilizada para o Estado do Rio de Janeiro foi baseada no 

nível de mapeamento de unidade, que geralmente apresenta mais de uma classe 

do solo. Por isso, uma simplificação da legenda do mapa foi realizada visando o 

ajuste dos dados de entrada do SWAT e os cruzamentos das informações 

obtidas no banco de dados do Sistema de Informações de Solos Brasileiros, 

disponibilizados pela EMBRAPA. Nesta composição, optou-se pela renomeação 

da nomenclatura empregada em: Latossolo, Cambissolo, Argissolo (Podzólico), 

Solo Litólico e Afloramento Rochoso. Além disso, houve a realização da 

classificação do Cambissolo em A, B e C, visando a representação mais 

detalhada da área de estudo, considerando a profundidade da camada de solo 

e composição granulométrica, e a união da zona urbana com o afloramento 

rochoso, considerando as características de impermeabilidade do solo.  
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Figura 11 - Mapa Pedológico da Bacia do rio Grande. Fonte: Adaptado de Carvalho 
Filho, 2000. 

4.4.1. Solos 

Segundo a literatura de Carvalho Filho et al. (2000), os solos Cambissolos, 

Latossolos, Podzólico, Solo Litólicos podem ser caracterizados da seguinte 

maneira: 

• Cambissolos 

A Região Serrana é constituída, predominantemente, por Cambissolos. 

Estes solos são poucos desenvolvidos, rasos, não hidromórficos e com teores 

de silte consideravelmente altos. As suas características são definidas pelo 

material de origem por causa do pouco desenvolvimento.  

• Latossolos 

Os Latossolos são bem desenvolvidos com alto grau de intemperização 

apresentando grande profundidade, usualmente superando 2 metros, alta 

permeabilidade, boa drenagem e horizonte B latossólico. 

• Argissolos (Podzólico) 

Os Argissolos são profundos, apresentam boa drenagem, não 

hidromórficos e horizonte B textural com coloração vermelha e amarela. 
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• Solos Litólicos 

Os Litólicos, também denominados como Neossolo, são solos com baixo 

grau de desenvolvimento apresentando pequena profundidade com o horizonte 

A sobre a rocha ou em horizontes B ou C de pequena espessura. Na sua 

composição predomina cascalhos e calhaus de rocha. 

 

4.4.2. Dados do Solo 

O SWAT apresenta um banco de dados referente aos solos dos Estados 

Unidos, porém é possível a edição e criação de novas classes. Para tal, são 

necessários os dados do grupo hidrológico do solo, profundidade do alcance da 

raiz, fração sem ânions, fração de fissuras, profundidade da camada, capacidade 

de água no solo, densidade aparente, condutividade hidráulica, granulometria do 

solo, albedo e fator de erodibilidade (ARNOLD et al., 2012a). 

Devido à ausência de alguns dados e da não-obrigatoriedade do 

preenchimento de alguns campos, os dados de fração de ânions e de fissuras 

não foram considerados, sendo a profundidade do alcance da raiz assumida pelo 

modelo para todo o perfil. 

Os dados de granulometria e profundidade da camada foram obtidos das 

amostras de campo disponíveis no Sistema de Informações de Solos Brasileiros, 

os dados restantes foram obtidos indiretamente na literatura explicitada nos 

tópicos seguintes. 

4.4.2.1. Textura do Solo 

A textura do solo é definida pelas diferentes proporções granulométricas 

de sua composição. Neste estudo, esta característica foi necessária para a 

determinação dos dados de densidade aparente, condutividade hidráulica e 

capacidade de água no solo. A textura foi determinada pelo método adotado pela 

USDA, que correlaciona a proporção de areia, silte e argila na classificação no 

diagrama triangular, Figura 12, com base no ponto de encontro destes três 

componentes definirá a textura do solo. 
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Figura 12 – Classificação da Textura do solo – Metodologia USDA. Fonte: USDA, 2018. 

4.4.2.2. Densidade Aparente 

A densidade é uma relação entre a massa do solo seca as 105°C e o 

volume total da amostra. Taylor et al. (1996, apud BALDISSERA, 2005). 

associam a densidade para cada textura e característica do solo na Tabela 2. 

 

Material Densidade (g/cm³) 

Solos cultivados  0.9-1.2 

Solos com superfície mineral, não 
recentemente cultivados, mas 
não compactados 

1.1-1.4 

Areias e francos <1.6-1.8 

Silte <1.4-1.6 

Argila Extremamente variável 

 

Tabela 2 - Relação entre a densidade aparente e a textura do solo. Fonte: Taylor et al., 
1996 apud Baldissera, 2005. 

4.4.2.3. Capacidade de água no solo 

 A capacidade de água no solo está intrinsicamente ligada a quantidade 

de água no ponto de murcha e a capacidade de campo do solo, como explicitado 
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no item 3.3.4.3. Salter e Williams (1967/1969) associam as diferentes texturas 

aos valores referentes a capacidade de campo, água disponível no solo e ponto 

de murcha na Figura 13 (apud BALDISSERA, 2005). 

 

Figura 13 - Relação entre a capadidade de água no solo e a textura do solo. Salter e 
Willians(1967/1969) apud Baldissera, 2005. 

 

4.4.2.4. Condutividade hidráulica 

A condutividade hidráulica correlaciona as características do meio na 

facilidade de permitir a condução do fluído. Esta depende da porosidade, 

distribuição, granulometria, forma, arranjo das partículas e das características do 

fluido (FEITOSA, 2000).  

Segundo Dent e Young (1981, apud BALDISSERA, 2005) a condutividade 

varia para as diferentes características estruturais e texturas do solo na Figura 

14. 
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Figura 14 - Relação entre a condutividade hidraulica e a textura do solo. Dent e Young 
(1981) apud Baldissera, 2005. 

 

4.4.2.5. Fator de erodibilidade 

 O fator de erodibilidade, variável da equação MUSLE, representa a 

suscetibilidade do solo sofrer erosão. Este fator (equação 35) é o produto das 

variadas concentrações de areia, silte argila e carbono orgânico presente no 

solo. (NEITSCH et al., 2012).  

De acordo com Wischmeier e Smith (1978), o solo é menos suscetível a 

erosão quanto menor for a concentração de areia e argila, e maior a de silte. 

(apud BALDISSERA, 2005) 

 

𝐾𝑈𝑆𝐿𝐸 = 𝑓𝑐𝑠𝑎𝑛𝑑 ∙ 𝑓𝑐𝑙−𝑠𝑖 ∙ 𝑓𝑜𝑟𝑔𝑐 ∙ 𝑓ℎ𝑖𝑠𝑎𝑛𝑑          (35) 

 

Onde:  

𝑓𝑐𝑠𝑎𝑛𝑑 = (0.2 + 0.3 ∙ exp [−0.256 ∙ 𝑚𝑠 ∙ (1 −
𝑚𝑠𝑖𝑙𝑡

100
)])      (36) 

𝑓𝑐𝑙−𝑠𝑖 = (
𝑚𝑠𝑖𝑙𝑡

𝑚𝑐+𝑚𝑠𝑖𝑙𝑡
)3      (37) 

𝑓𝑜𝑟𝑔𝑐 = (1 −
0.0256 ∙ 𝑜𝑟𝑔𝐶

𝑜𝑟𝑔𝐶+exp (3.72−2.95 ∙ 𝑜𝑟𝑔𝐶
)                     (38) 



 

73 

 

𝑓ℎ𝑖𝑠𝑎𝑛𝑑 = (1 −
0.7 ∙ (1−

𝑚𝑠

100
)

(1−
𝑚𝑠

100
)+exp [−5.51+22.9 ∙ (1−

𝑚𝑠
100

)]
)               (39) 

Onde: 

𝑓𝑐𝑠𝑎𝑛𝑑  - Fração de solos com alto conteúdo de areia grossa 

𝑓𝑐𝑙−𝑠𝑖 - Fração de solos com alta razão de silte e argila 

𝑓𝑜𝑟𝑔𝑐  - Fração de solos com alto conteúdo de carbono orgânico 

𝑓ℎ𝑖𝑠𝑎𝑛𝑑  - Fração de solos com conteúdo extremamente alto de areia 

𝑚𝑠𝑖𝑙𝑡  – Percentual de Silte 

𝑚𝑐 – Percentual de Argila 

𝑚𝑠 – Percentual de Areia 

𝑜𝑟𝑔𝐶 – Percentual de Carbono Orgânico 

 

4.4.2.6. Albedo 

O albedo é relação de reflectância da radiação incidente cujo valor varia 

com as características do meio, tais como a cobertura, textura, rugosidade, 

tonalidade, umidade e entre outros (NOVAS, 2008 apud THOMPSON et al. 

2017).  

O albedo do solo úmido é utilizado pelo SWAT para determinar a 

temperatura na superfície do solo e os processos que envolvem a radiação solar, 

como o cálculo da radiação fotossintéticamente ativa. O albedo de 0.13, adotado 

para a simulação deste trabalho, foi obtido com base nos estudos de Thompson 

et al. (2017) para bacia hidrográfica do rio Guapi-Macacu – RJ no período de 

2007, área próxima da bacia de estudo. 

Assim, a partir destas metodologias e aos dados obtidos no Sistema de 

Informação de Solos da Embrapa foi criado um banco de dados para a área de 

estudo, discriminados na Tabela 3, ampliado no anexo 1.  
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Tabela 3 - Banco de Dados do Solo da Bacia do rio Grande – RJ.  

4.5. Dados Climáticos 

Os dados climáticos são fundamentais para o entendimento dos 

processos do ciclo hidrológico, visando uma modelagem mais realística do 

evento optou-se pela busca de dados medidos, sendo necessário apenas o uso 

do gerador climático em casos de dados ausentes.  

O SWAT necessita de no mínimo 1 ano de aquecimento, ou seja, neste 

período os dados são utilizados para que os processos entrem em equilíbrio e 

proporcionem as condições iniciais para a simulação. Neste sentido, de encontro 

a série de dados pluviométricos e fluviométricos utilizadas por Cavalcante et al. 

(2016), optou-se o uso do ano 2008 como de aquecimento a fim de buscar o 

mesmo período dos dados de saída do SMAP. Como consequência os dados 

climáticos inseridos no SWAT iniciam em 01/01/2008 e finalizam em 11/01/2011. 

4.5.1. Dados pluviométricos 

Os dados pluviométricos foram retirados do estudo de Cavalcante et al. 

(2016), os autores correlacionam as estações inseridas na área de estudo e 

selecionam aquelas cujos dados pertençam ao mesmo período de operação. A 

Figura 15 descreve os postos selecionados com os respectivos códigos, 

responsáveis e posição geográfica, onde foram retirados as séries de 

precipitação. A visualização georreferenciada dos postos na bacia encontra-se 

na Figura 16. 

CLASSIFICAÇÃO RECLASSIFICAÇÃO CAMADA PROFUNDIDADE

DENSIDADE 

APARENTE TEXTURA

GRUPO 

HIDROLÓGICO

CAPACIDAD

E DE ÁGUA

CONDUTIVIDADE 

HIDRAULICA ALBEDO

FATOR DE 

ERODIBILIDADE

(mm)

AREIA(2-

0.05)mm

SILTE (0.05-

0.002)mm

ARGILA(<0.

002)mm

ROCHA(2

0-2)mm

Carbono 

orgânico (g/cm³) A/B/C/D

mmH20/mm

Solo mm/hr

1 200 34.65 15.84 48.51 1 3.23 0.92 CLAY B 0.175 5 0.13 0.099

2 400 36.86 17.46 42.68 1 3.54 0.93 CLAY B 0.175 5 0.13 0.104

3 650 37.62 10.89 50.49 1 2.28 1.02 CLAY B 0.175 20 0.13 0.090

4 1150 33.66 9.9 55.44 1 2.13 0.98 CLAY B 0.175 5 0.13 0.086

5 1400 32.67 9.9 56.43 1 1.3 1.11 CLAY B 0.175 15 0.13 0.096

6 1800 32.67 8.91 57.42 1 0.87 1.2 CLAY B 0.175 10 0.13 0.104

7 2300 34.65 9.9 54.45 1 0.55 1.37 CLAY B 0.175 10 0.13 0.112

1 150 57.6 10.89 28.71 4 1.51 1.7 SANDY/CLAY/LOAM B 0.15 20 0.13 0.110

2 1200 50.88 9.9 36.63 4 0.73 1.6 SANDY/CLAY B 0.142 20 0.13 0.121

1 300 45.57 17.82 32.67 7 0.77 1.7 SANDY/CLAY/LOAM B 0.15 20 0.13 0.141

2 900 56.42 15.84 21.78 7 0.28 1.7 SANDY/CLAY/LOAM B 0.15 20 0.13 0.153

1 250 38.8 16.83 42.57 3 2.09 1.6 CLAY B 0.175 17.5 0.13 0.104

2 1400 42.14 13.86 42.57 2 0.59 1.6 CLAY B 0.175 17.5 0.13 0.129

1 300 28.71 21.78 48.51 1 1.4 1.3 CLAY B 0.175 10 0.13 0.117

2 1000 17 7.92 74.25 0 0.57 1.6 CLAY B 0.175 8 0.13 0.100

SOLO LITÓLICO Solo Litólico 1 1100 53.46 18.81 26.73 1 1.14 1.7 SANDY/CLAY/LOAM B 0.15 20 0.13 0.136

COMPOSIÇÃO GRANULOMÉTRICA (%) 

Podzolico

Cambissolo C

Cambissolo A

Cambissolo B

Latossolo

LATOSSOLO 

VERMELHO-

AMARELO Álico

CAMBISSOLO 

HÁPLICO TB 

CAMBISSOLO 

HÁPLICO TB 

CAMBISSOLO 

HÁPLICO TB 

PODZÓLICO 

VERMELHO 
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Figura 15 – Postos Pluviométricos. Fonte: Cavalcante et al., 2016. 

 

Figura 16 - Localização dos Postos Pluviométricos.  

As séries históricas de dados de Cavalcante et al. (2016) correspondem 

ao período de 01/11/2008 a 11/01/2011, ressalta-se o uso de dados brutos 

nestas séries. 

Tendo em vista ao aquecimento, os dados pluviométricos de 01/01/2008 

a 31/10/2008 foram preenchidos pelo gerador climático global CFSR (Climate 

Forecast System Reanalysis), disponibilizados pela National Centers for 

Environmental Prediction (NCEP). Esta opção é aplicável para todos os dados 

climáticos, uma vez inserido o valor -99 no campo desejado.  
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4.5.2. Radiação solar/Umidade relativa/Velocidade do vento/Temperatura 

Os dados diários de radiação solar, umidade relativa, velocidade do vento 

e temperatura máxima e mínima são necessários para as simulações biológicas, 

processos químicos, movimentação e transformação da água, e para o cálculo 

de evapotranspiração pelo método de Penman-Monteith. Os respectivos dados 

foram obtidos das estações de Cordeiro e Salinas, fornecidos pelo INMET 

(Instituto Nacional de Meteorologia). 

A estação de Cordeiro, localizada na longitude -42.36° e latitude -22.02°, 

possui a série histórica de dados dentro do período de estudo, da qual foram 

extraídos os dados de umidade relativa e temperatura mínima e máxima. 

A estação Nova Friburgo Salinas, localizada na longitude -42.66° e 

latitude -22.31°, contribuiu na obtenção dos dados de radiação solar e velocidade 

do vento, contudo a série de dados inicia em 2010, primeiro ano de operação. 

Assim, nos casos dos dados ausentes, empregou-se o gerador climático para o 

seu preenchimento.   

Ambas as estações foram georreferenciadas na Figura 17.  

 

Figura 17 - Localização das Estações Climáticas. 
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4.6. Vazão 

Os dados de vazões adotados por Cavalcante et al (2016) correspondem 

ao posto fluviométrico Bom Jardim (58827000). Tal como os dados 

fluviométricos, a série de vazões corresponde ao período de 01/11/2008 a 

11/01/2011. 

4.7. Calibração e Validação 

 A calibração é a etapa de ajuste do modelo através da mudança dos seus 

parâmetros mais sensíveis a fim de obter a melhor relação entre uma 

determinada série temporal de dados observados ou estimados aos dados 

previstos na modelagem. O SWAT possui uma gama de parâmetros visando a 

calibração hidrológica, sedimentológica, de nutrientes e pesticidas. Devido a falta 

dos demais dados, esta simulação limitou-se a calibração hidrológica a partir da 

comparação dos dados de vazão estimados à vazão prevista pelo modelo. Uma 

vez o modelo calibrado, é realizada a validação do período desejado e a 

obtenção dos dados de previsão, ressalta-se que os períodos destas duas 

etapas não devem ser coincidentes.  

A confiabilidade da simulação é definida pelos coeficientes de eficiência, 

relações estatísticas que comparam os dados observados ou estimados aos 

obtidos na simulação. O coeficiente de eficiência de Nash-Sutcliffe (COE) é um 

dos mais utilizados para avaliar as simulações do SWAT. Este valor varia entre 

os extremos - ∞ a 1, a modelagem é considerada satisfatória para valores entre 

0.5 a 0.65, bom entre 0.65 a 0.75 e muito bom entre 0.75 a 1 (BRESSIANE et 

al., 2015). Contudo, o Erro Relativo Médio (ERM) também proporciona uma 

avaliação concisa, uma vez que define o percentual de erro entre os dados 

observados e previstos. Portanto, COE e o ERM foram utilizados para a avalição 

da precisão da simulação expressas, respectivamente, nas equações (40) e (41). 

𝐶𝑂𝐸 = 1 −
∑ (𝐸𝑚−𝐸𝑠)²𝑛

𝑖=1

∑ (𝐸𝑚−𝐸𝑠̅̅̅̅ )²𝑛
𝑖=1

        (40) 

 

𝐸𝑅𝑀 =
1

𝑁
∑ (

|𝐸𝑆−𝐸𝑚|

𝐸𝑚
) ∙ 100𝑛

𝑖=1         (41) 

Onde:  

𝐸𝑚 – Evento Observado 



 

78 

 

𝐸𝑠̅̅ ̅ – Média do Evento Observado 

𝐸𝑠- Evento Simulado 

𝑛 – Número de Eventos 

 

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

A simulação consistiu na previsão das vazões no mês da ocorrência do 

evento, janeiro de 2011, neste sentido, foram realizadas as etapas de calibração 

com a série temporal precedente para posterior validação do modelo. Ao final, 

foram discutidos os resultados obtidos no SWAT e SMAP, tendo em vista os 

coeficientes de eficiência e suas funcionalidades. Além disso, neste tópico, serão 

abordados os produtos da simulação do SWAT, resumidas na reclassificação do 

Mapa do Uso e Cobertura da Terra, Mapa Pedológico, vazões previstas, sub-

bacias e HRUs gerados e a sedimentação produzida. 

5.1. Delineação da Bacia e das Sub-bacias 

A primeira etapa para simulação no software inicia com a introdução do 

MDE para a delineação da bacia, e posterior definição ou inserção da rede 

hidrográfica. O SWAT permite ao usuário a modificação ou adição de exutórios 

correspondente a cada sub-bacia, fontes pontuais e reservatórios. Após esta 

caracterização, deve ser selecionado o exutório da bacia hidrográfica para a 

criação das sub-bacias com seus respectivos canais principais. Nesta simulação, 

o posto fluviométrico Bom Jardim foi definido como exutório da bacia, resultando 

na geração de 27 sub-bacias, como demostrado na Figura 18. 
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Figura 18 - Delineação da Bacia e Sub-bacias. Fonte: adaptado ArcSWAT2012, 2018. 

  

5.2. HRU 

As HRUs são geradas através das combinações dos mapas: pedológico, 

uso e cobertura da terra, e declividade, quanto maior o número de classes maior 

será a possibilidade de combinações. Os usuários devem reclassificar as classes 

pedológicas e o uso e cobertura da terra de acordo com o banco de dados 

existente no software, por isso, antes desta etapa, é necessário a adição de 

dados referentes a área de estudo, caso não estejam contemplados no mesmo.    

  

5.2.1. Mapa Pedológico 

De acordo com a Tabela 4, novas classes de solo no banco de dados do 

SWAT foram criadas, apenas no caso do afloramento rochoso utilizou-se os já 

dados existentes. Esta reclassificação gerou como produtos o Figura 19 e a 

Tabela 4 que relaciona o percentual de cada área reclassificada. 
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Solo 
Classificação 
SWAT Área (%) 

Afloramento 
Rochoso ROCK OUTCROP 14.83 

Cambissolo A 1_CAMB_A 7.08 

Cambissolo B 2_CAMB_B 1.88 

Cambissolo C 3_CAMB_C 42.09 

Podizólico 5_PODZOLICO 10.37 

Solo Litólico 6_LATOSSOLO 16.51 
Tabela 4 - Reclassificação SWAT e área percentual – Tipo de Solo. Fonte: 
ArcSWAT2012, 2018. 

 

Figura 19 - Mapa Pedológico - Reclassificação SWAT. Fonte: adaptado 
ArcSWAT2012, 2018. 

 

5.2.2. Mapa Uso e Cobertura da Terra 

Nesta etapa foram geradas as reclassificações de acordo com os dados 

existentes no banco de SWAT, vale ressaltar que as áreas de afloramento 

rochoso foram reclassificadas como urbana de alta densidade, gerando a Figura 

20 e a Tabela 5. 
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Uso e Cobertura da Terra Reclassificação Área (%) 

Afloramento rochoso URHD 1.94 

Agricultura AGRL 3.38 

Agricultura (Café) COFF 0.34 

Água WATR 0.01 

Ocupação de Baixa Densidade URLD 1.84 

Ocupação de Média 
Densidade URBAN 2.42 

Pastagem  PAST 26.44 

Reflorestamento FRST 

63.64 Vegetação secundaria FRST 

Floresta FRST 
Tabela 5 - Reclassificação SWAT e área percentual – Uso e Cobertura da Terra. 

Fonte: ArcSWAT2012, 2018. 

 

Figura 20 – Mapa Uso e Cobertura da Terra - Reclassificação SWAT. Fonte: adaptado 
ArcSWAT2012, 2018.  

5.2.3. Declividade 

Devido a problemas técnicos na execução do software não foi possível a 

geração de classes nesta etapa, sendo atribuído uma única classe que engloba 

todos os valores. Portanto, a declividade não foi um fator que influenciou na 

geração das HRUs. 
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Ao final das reclassificações ocorre a sobreposição dos mapas e ao passo 

seguinte a definição das HRUs. O usuário possui a opção de gerar múltiplas 

HRUs para cada sub-bacia, ou gerar uma única HRU para cada sub-bacia de 

acordo com o tipo de solo, uso e cobertura da terra, e declividade predominante, 

ou definir uma HRU dominante como a HRU para a sub-bacia. A opção de gerar 

múltiplas HRUs permite a preservação das singularidades de cada área e 

possibilita uma modelagem mais precisa, contudo, devido à falha de execução 

desta opção, foi adotada a metodologia de gerar as HRUs pela declividade, tipo 

e uso da terra dominante.  

5.3. Calibração 

A simulação da calibração ocorreu no período 01/01/2008 a 28/12/2010, 

levando em conta um ano de aquecimento adotado em 2008, os valores 

anteriores a novembro deste ano foram gerados pelo gerador climático global. 

Em consequência, a calibração manual consistiu no período de 01/01/2009 a 

28/12/2010, uma vez que as vazões simuladas geradas pelo SMAP 

correspondem a este período. 

O ajuste foi realizado de encontro ao coeficiente de eficiência e a 

aproximação do comportamento e dos valores da série de vazões estimadas. Os 

parâmetros ajustados nesta calibração correspondem ao CANMN, CN, 

GW_DELAY, GWQMN, RCHRG_DP, SLOPE, SOL_AWC e SOL_K.  

 

Onde: 

CANMN – Quantidade de água retida no dossel das plantas (mm) 

CN – Curva Número  

GW_DELAY - Intervalo de tempo para a recarga do aquífero (dias) 

GWQMN - Nível limite de água no aquífero raso para ocorrência do fluxo 

de base (mm)  

RCHRG_DP – Coeficiente de percolação da  

água para o aquífero profundo (mm)  

SLOPE – Declividade (m/m) 

SOL_AWC - Capacidade de água disponível (mm.mm¹)  

SOL_K - Condutividade hidráulica saturada (mm.h¹) 
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O SWAT possui a ferramenta SWAT Check inclusa em seu programa, que 

auxilia a visualização e quantificação média do balanço hídrico no sistema. De 

acordo simulação sem calibração (Figura 21), a bacia apresentou baixa 

contribuição do fluxo de base e altas taxas de escoamento lateral e superficial, 

refletindo em vazões simuladas menores que a vazão estimada no período de 

seca e elevados picos cheia no período chuvoso, Gráfico 3. 

   

 

 

Figura 21 - SWAT Check – Balanço Hídrico, simulação não calibrada. Fonte: 
ArcSWAT2012, 2018. 
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Gráfico 3 - Relação da vazão estimada e vazão simulada não calibrada. Fonte: 
própria, 2018. 

   

Assim, buscou-se a minimização do escoamento lateral através dos 

parâmetros SLOPE, SOL_AWC e SOL_K, enquanto, para aumentar a retenção 

de água no aquífero e a consequente elevação do fluxo de base atribuíram-se 

modificações nos valores de GW_DELAY e CANMN e, por fim, para a redução 

dos picos alteraram-se os valores de CN, GWQMN, RCHRG_DP. Ressalta-se 

que o parâmetro SOL_K foi aplicado nas sub-bacias cujo o solo é do tipo 

Cambissolo_C, pois este apresenta a maior condutividade dentre os solos 

restantes.  

O SWAT permite as operações de adição, multiplicação ou substituir o 

valores dos parâmetros na calibração, optou-se por adicionar e multiplicar as 

variáveis CANMN, CN, SLOPE, SOL_K no intiuto de preservar as características 

de cada sub-bacia, já os valores de RCHRG_DP, GW_DELAY e GWQMN são 

os mesmos para todas as sub-bacias, portanto aplicou-se a substituição dos 

seus valores, enquanto, SOL_AWC foi elevado ao máximo para reduzir o 

escoamento lateral. A calibração atingiu o COE de 0.55 e ERM de 15%, porém 

nota-se a continuidade de alguns picos que não foram possíveis de serem 

reduzidos, como visto no Gráfico 4. 
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Parâmetro 
Ajuste 

Adição Multiplicação Substituição 

CANMN -13 - - 

CN - 0.58 - 

GW_DELAY - - 100 

GWQMN - - 2000 

SLOPE - 0.9 - 

SOL_AWC - - 1 

SOL_K 
(CAMBISSOLO_C) -10 - - 

RCHRG_DP - - 0.3 
Tabela 6 - Parâmetros de calibração e suas modificações. Fonte: própria, 2018. 

 

 

 

Figura 22 - SWAT Check – Balanço hídrico, simulação calibrada. Fonte: 
ArcSWAT2012, 2018. 
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Gráfico 4 - Calibração. Fonte: própria, 2018. 

5.4. Validação 

A simulação da validação ocorreu no período 01/01/2010 a 11/01/2011 

levando em conta um ano de aquecimento adotado em 2011. Portanto a série 

de vazões simuladas para validação é composta pelo período de 01/01/2011 a 

11/01/2011.  

O Gráfico 5 permite constatar que as a vazão permanece subestimada no 

início, porém no dia 11 há uma elevação na vazão atingindo 216 m³/s, cujo o 

COE e ERM resultante foi de -0.68 e 35%. 
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Gráfico 5 – Validação. Fonte: própria, 2018. 

 

5.5. Sedimentação 

Apesar da calibração dos sedimentos não ter sido realizada devido à falta 

de dados, analisou-se a produção de sedimentos a fim de estudar as áreas 

potenciais de sedimentação, pois o evento também foi caracterizado por 

inundações seguidas de deslizamentos. A previsão da sedimentação na sub-

bacia e propagação no canal principal (Tabela 7) foi organizada, 

respectivamente, nas Figuras 23 e 24. 
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bacia 

Propagação 
do Sedimento 

no Canal 
(ton/ha) 

Sedimentação 
(ton/ha) 

Solo 
Uso e 

Cobertura 
da Terra 

Declividade 
da Sub-bacia 

(m/m) 

1 9478 13.8 Podzólico Pasto 0.396 

2 28100 7.43 Podzólico Floresta 0.266 

3 513.3 0.373 Cambissolo Floresta 0.428 

4 11040 0.169 Podzólico Floresta 0.293 

5 19740 13 Podzólico Pasto 0.386 

6 11720 10.2 Podzólico Pasto 0.402 

7 239.4 0.171 Cambissolo Floresta 0.386 

8 15910 9.88 Podzólico Pasto 0.412 

9 0.0163 0.0000133 
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rochoso Floresta 0.404 
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10 10250 0.0000116 
Afloramento 
rochoso Floresta 0.369 

11 10680 0.204 Cambissolo Floresta 0.399 

12 10250 0.162 Cambissolo Floresta 0.356 

13 1067 0.0000126 Latossolo Floresta 0.358 

14 378.4 0.156 Cambissolo Floresta 0.342 

15 9750 0.31 Cambissolo Floresta 0.33 

16 28860 19.8 Cambissolo Pasto 0.377 

17 1067 0.0162 Latossolo Floresta 0.352 

18 5062 15 Cambissolo Pasto 0.34 

19 0 0 Latossolo Floresta 0.383 

20 1206 0.634 Cambissolo Floresta 0.36 

21 0 0 Latossolo Floresta 0.409 

22 1896 0.598 Cambissolo Floresta 0.395 

23 285.2 0.124 Cambissolo Floresta 0.362 

24 309.6 0.182 Cambissolo Floresta 0.431 

25 811.5 0.133 Cambissolo Floresta 0.358 

26 342.7 0.137 Cambissolo Floresta 0.362 

27 182.2 0.118 Cambissolo Floresta 0.329 

 

Tabela 7 – Sedimentação na Sub-bacia e no Canal Principal. Fonte: ArcSWAT2012, 
2018. 

 

Figura 23 - Mapa de Sedimentação da Sub-bacia. Fonte: adaptado ArcSWAT2012, 
2018. 
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Figura 24 - Mapa de Sedimentação propagada no canal principal. Fonte: adaptado 
ArcSWAT2012, 2018. 

De acordo a análise da Figura 23 e a Tabela 7 pode-se afirmar que a 

pastagem, alta declividade e os solos pouco desenvolvidos (Cambissolo) ou com 

altas concentrações de argila no horizonte B (Argissolo) são fatores que 

predominam nas áreas de maior produção de sedimentos. 

Ao analisar a Figura 24, percebe-se o roteamento dos sedimentos 

produzidos a montante eleva os índices de sedimentos propagados nas sub-

bacias a jusante, tal situação, aplica-se a sub-bacia 2, pois, apesar de ser 

classificada como floresta, os altos índices de sedimentos no canal foram 

potencializados pela propagação de montante. Além disso, deve-se considerar 

os processos de erosão simulados nos canais, pois também são fatores de 

influência para as altas produções de sedimento, uma vez que as vazões foram 

elevadas, causando o aumento da força erosiva da corrente. 
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5.6. Resultados SMAP 

O estudo de Cavalcante et al. (2016) analisa a implementação deste 

modelo na previsão de vazões na porção Alta da Bacia do Rio Grande a 

montante de Bom Jardim-RJ para o auxílio da gestão de desastres e cheias 

urbanas. 

A calibração do modelo (Figura 25) foi realizada com os dados do período 

de novembro de 2008 a dezembro de 2010, apresentando erro relativo médio de 

12%, cujas vazões subestimadas ocorreram no período de dezembro de 2008 a 

fevereiro de 2009 em contraste ao período de novembro e dezembro de 2009, 

em que as vazões foram superestimadas. 

 
Figura 25 - Calibração SMAP. Cavalcante et al., 2016. 

A validação do modelo (Figura 26) ocorreu no período de 29 de dezembro 

de 2010 a 11 de janeiro de 2011, no intuito de avaliar a ferramenta frente a 

previsão do desastre, o erro relativo médio foi de 21%, cujo os resultados foram 

subestimados durante toda a série e superestimada no dia 11, data do evento.  
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Figura 26 - Validação SMAP. Fonte: Cavalcante et al., 2016. 

5.7. Avaliação SWAT e SMAP 

De acordo com os resultados, ambos os modelos previram o evento 

extremo de cheia iniciados no dia 11, como podemos analisar no Gráfico 5 e 

Figura 26. O ERM obtido das simulações no SMAP e SWAT (Tabela 8) mostram 

que a calibração no primeiro modelo realizada por Cavalcante et. al. (2016) 

apresentou um valor menor que na simulação realizada no SWAT, refletindo nos 

valores de validação e, consequentemente, na previsão mais realística das 

vazões ocorridas no evento.  

Contudo, o modelo distribuído SWAT permite a visualização dos 

resultados ao longo da bacia, além de realizar outras simulações, como a 

sedimentação, exemplificada no item 5.5. Neste caso, isto viabiliza a 

identificação das áreas potências a serem impactadas pelo evento, porém a 

calibração e a validação devem ser realizadas para atingir os melhores COEs ou 

menores ERMs para a representação concisa dos processos que ocorrem na 

bacia. 

ERM SWAT SMAP 

Calibração 15% 12% 

Validação 35% 21% 
Tabela 8 – ERM das simulações SWAT e SMAP. Fonte: própria, 2018. 
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5.8. Vazões Consistidas - ANA  

A Agência Nacional de Águas (ANA) disponibilizou recentemente a série 

de dados de vazão consistida, incluindo o ano de 2011. Por isso, uma nova 

validação da simulação foi realizada no SWAT visando estes novos dados, 

representada no Gráfico 6. Além disso, nesta nova série o pico de vazão ocorre 

no dia 14, portanto optou-se por aumentar o período de validação desta 

simulação. 

 

Gráfico 6 – Validação SWAT – Vazões Consistidas. Fonte: própria, 2018. 

Neste caso, as vazões simuladas pelo SWAT coincidem com as vazões 

estimadas pela ANA, porém o modelo estima um elevado pico nos dias 11 a 13, 

e retornam a se encontrarem no dia 15. O erro relativo médio resultou no valor 

de 31%. 

A calibração realizada no SWAT mostra a tendenciosidade do modelo 

superestimar os picos de vazão, podendo ser um fator influenciador dos altos 

valores previstos no período do evento.  

No entanto, apesar do pico de cheia previsto pelo modelo não estar 

registrado na série de dados da ANA não podemos afirmar a falha da simulação, 

pois estas vazões consistidas foram estimadas e preenchidas, uma vez que os 

instrumentos de medição e seus respectivos postos foram destruídos pelo 

evento.  
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6. CONCLUSÃO 

Os impactos causados pelos desastres naturais levam a busca de novas 

medidas de prevenção e monitoramento como preconizadas pela Lei Nº 

12.608/2012. Os modelos hidrológicos além de serem uma alternativa para a 

previsão destes eventos de origem hidrológica também são imprescindíveis para 

a gestão dos recursos hídricos e para o planejamento territorial. 

A análise dos resultados previstos na validação entre o SWAT e o SMAP, 

permite afirmar que ambos subestimaram as vazões em toda a série e 

superestimaram o pico de vazão no dia 11, a previsão realizada pelo SWAT 

previu esta vazão superior à prevista pelo SMAP. Contudo, vale ressaltar que 

ambos os modelos foram capazes de prever a ocorrência de uma cheia 

extraordinária, o que para fins de alerta à população é um resultado muito 

importante. 

A calibração é uma etapa fundamental para a consistência dos dados 

previstos na validação. Neste trabalho, a calibração realizada no modelo SWAT 

apresentou erro relativo médio de 15%, superior ao de Cavalcante et al. (2016) 

no modelo SMAP que correspondeu a 12%; enquanto na validação, o erro no 

primeiro modelo atingiu o valor de 35% e no segundo, 21%. Assim, como 

consequência, as vazões simuladas na validação do SWAT apresentaram erros 

superiores ao do SMAP, na qual a vazão prevista no dia 11 foi da ordem de 

216m³/s. 

A eficiência da simulação do SWAT foi menor devido à complexidade da 

calibração do modelo, uma vez que, neste trabalho, foi totalmente manual, 

diferentemente da calibração do SMAP que é semiautomática, já que inclui em 

sua rotina um algoritmo de otimização, facilitando este processo.  

Portanto, conclui-se que a quantidade e a dificuldade de coleta dos dados 

de entrada do SWAT, somadas a sua gama de parâmetros de calibração 

dificultam o uso deste software para previsões hidrológicas, tais como as 

inundações, quando comparado ao SMAP, que necessita uma menor 

quantidade de dados de entrada, facilidade de calibração e coleta de dados, 

além de permitir, nesta comparação, uma previsão mais precisa.  
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No entanto, os modelos hidrológicos foram desenvolvidos para finalidades 

variadas e são compostos por diferentes estruturas e equações, refletindo na 

sua complexidade e na diversidade de dados previstos. Modelos como o SWAT 

simulam não apenas os processos hidrológicos, mas também a dispersão de 

poluentes, produção de sedimentos, crescimentos das plantas, geração de 

cenários e entre outros já citados acima. A integração deste modelo ao SIG e a 

capacidade de discretizar a bacia, permitem uma visualização cognitiva dos 

resultados para cada área dividida em sub-bacias e HRUs, como exemplificado 

nas Figuras 23 e 24 de sedimentação, podendo ser um instrumento de alerta 

para as áreas potencias de erosão, que neste desastre, foram protagonizadas 

pelos deslizamentos. Assim, o SWAT é uma ferramenta importante para as 

tomadas de decisões, análises dos impactos e estratégias de desenvolvimento, 

contudo, faz-se necessário a realização da calibração e validação precisa para 

a geração de dados consistentes. 
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