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1. INTRODUÇÃO 

A modelagem do ciclo hidrológico em uma bacia hidrográfica é um dos grandes desafios, 

porque os processos físicos que acontecem na natureza são extremamente complexos, levando a 

necessidade de simplificações. Em pequenas bacias rurais os dados de vazão observados são 

parcamente disponíveis, portanto, para a obtenção da vazão máxima de projeto utilizada no 

dimensionamento de obras hidráulicas, é necessário utilizar modelos chuva-vazão. Dessa forma, são 

elaborados os modelos que procuram representar e simular o comportamento dos componentes do 

ciclo hidrológico, com foco, muitas vezes nas previsões de vazões. Um desses modelos é o SMAP 

(Soil Moisture Accounting Procedure), considerado determinístico de simulação hidrológica 

(LOPES et al., 1981). 

Segundo Fadiga Jr. (2008), as principais vantagens do modelo SMAP estão relacionadas à sua 

simplicidade e ao uso de pequeno número de parâmetros. Dos seis parâmetros do modelo, três são 

considerados fixos com estimativas baseadas em processos físicos. Os três restantes são parâmetros 

calibráveis com base nas séries históricas de precipitação e vazão. Barbosa et al. (2000), em virtude 

das curtas séries históricas de vazões na região semi-árida, buscaram a extensão de séries por meio 

de modelos de simulação calibrados. Os autores utilizaram o modelo SMAP diário, calibrado e 

validado para a bacia Antenor Navarro no Estado da Paraíba. A calibração foi feita aproximando-se 
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os valores das vazões calculadas às observadas, manualmente, para um ano normal. A validação dos 

parâmetros do modelo foi feita para três casos: (a) um ano seco, (b) um Sivapalan et al. (2003), ano 

chuvoso e (c) uma série de 4 anos. De acordo com existem três tipos de incertezas relativas aos 

seguintes componentes da predição de vazões: na descrição dos processos no modelo, nos dados 

hidrometeorológicos observados e nos parâmetros do modelo.  

O objetivo do presente trabalho foi aplicar o modelo chuva-vazão SMAP, em escala diária, na 

previsão das vazões máximas para o arroio Pelotas, seção Ponte Cordeiro Farias, RS, com 

alterações nos parâmetros de calibração, recarga subterrânea e abstrações iniciais. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

Foram utilizados os valores de precipitações máximas diárias, evaporação do tanque classe A 

e vazão diária do arroio Pelotas, na seção da Ponte Cordeiro Farias (88850000), no período de 

01/01/2001 a 31/05/2001, obtidas da Agência Nacional de Águas (ANA). A estação localiza-se nas 

coordenadas geodésicas 31º00’00” de latitude e 52º00’00” de longitude, e a 13 m de altitude. 

Para a simulação hidrológica de transformação de chuva-vazão para a Ponte Cordeiro Farias 

foi utilizada a versão diária do modelo SMAP (Soil Moisture Accounting Procedure) (Lopes et al., 

1981), constituído de três reservatórios matemáticos. 

Os parâmetros do modelo são: Str - capacidade de saturação do solo (mm); K2t - constante de 

recessão do escoamento superficial (dias); Crec - parâmetro de recarga subterrânea (%); Ai - 

abstração inicial (mm); Capc - capacidade de campo (%) e Kkt - constante de recessão do 

escoamento básico (dias). Os três cenários considerados foram a alteração dos valores de: 1) Crec = 

0,2%; 2) Crec = 10%; 3) Crec = 0,1% e Ai = 4 mm, sendo os demais mantidos constantes. Para a 

otimização da estimativa dos parâmetros foi utilizada a função objetiva (FO) descrita na equação 

abaixo, que atribui maior peso às vazões menores: 
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onde:  

Qobs = vazão observada (m
3
 s

-1
); 

Qsim = vazão simulada pelo modelo SMAP (m
3
 s

-1
). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na Tabela 1 são apresentados os valores dos parâmetros utilizados para a calibração do 

modelo SMAP, considerando os três cenários com alteração nos valores de Crec e Ai. Dos seis 

parâmetros do modelo, três são considerados fixos (Kkt, Ai e Capc), com estimativas baseadas em 



 

processos físicos, enquanto o Kkt, considerado mais estável, corresponde a constante de recessão do 

escoamento básico. O parâmetro Ai, que corresponde às abstrações iniciais, pode ser obtido através 

de características da cobertura vegetal e representa a parcela de precipitação que é captada e retida 

pela vegetação, perdida por evaporação antes de atingir o solo (Lopes, 1999). 

 

Tabela 1. Valores dos parâmetros de calibração utilizados na calibração do modelo SMAP, 

considerando os três cenários analisados. 

Parâmetro Cenário_1 Cenário_2 Cenário_3 

Str (mm) 100 100 100 

K2t (dia) 0,2 0,2 0,2 

Crec (%) 0,2 10 0,1 

Ai (mm) 2 2 4 

Capc (%) 30 30 30 

Kkt (dia) 30 30 30 

 

Na Figura 1 são apresentados o comportamento das vazões simuladas em função da alteração 

dos parâmetros Crec e Ai. Os maiores desvios entre as vazões simuladas e observadas ocorreram 

nos dias 115, com valores superestimados de 180; 153 e 185%, no dia 91, 111; 85 e 114%; e para 

40, 93; 88 e 91%, considerando os cenários 1, 2 e 3, respectivamente. A partir dos resultados 

obtidos, observam-se pequenas alterações entre as três simulações nos valores de vazão, 

evidenciando pequena influência dos parâmetros Crec e Ai. É possível verificar que o modelo 

acompanha os valores de vazão observados, porém, os valores simulados apresentam um certo 

distanciamento. Os valores obtidos da função objetivo foram: 483; 9,32 e 884, demonstrando que o 

cenário 2, com valor do parâmetro Crec igual a 10%, aproximou mais os dois hidrogramas. 

 

4. CONCLUSÃO 

Diante dos resultados obtidos é possível utilizar o modelo SMAP calibrado como forma de 

previsão dos valores de vazões máximas diárias para a Ponte Cordeiro Farias, em Pelotas/RS. O 

cenário 2, com o valor de parâmetro de recarga subterrânea de 10%, considerando os demais 

constantes, conduziu a resultados de vazões simuladas satisfatórios, com a minimização da função 

objetivo adotada. 



 

a) 
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Figura 1. Vazões observada e simulada pelo modelo SMAP para a Ponte Cordeiro Farias/RS. 
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