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RESUMO – Calibrar um modelo é uma tentiva de ajustar parâmetros de forma que dados 

simulados sejam aproximados a observações no mundo real. É um processo que exige amplo 

conhecimento sobre hidrologia, em virtude do grande número de parâmetros não mensuráveis que 

precisam ser estimados. Atualmente em Pernambuco, estão sendo geradas calibrações para treze 

bacias hidrográficas bem distribuídas espacialmente, como parte de um grande projeto de pesquisa, 

cuja finalidade é montar um banco de dados ajustado, que possa subsidiar outras pesquisas e ações 

para a gestão dos recursos hídricos. Dentro deste contexto, o objetivo do presente estudo consiste 

em mostrar as calibrações parciais do modelo Soil and Water Assessment Tool (SWAT) para a bacia 

do Rio Pajeú, Estado de Pernambuco, a fim de subsidiar o Sistema de Unidades de Resposta 

Hidrológica para Pernambuco (SUPer). Para isso, foram utilizados dados geoespaciais (MDE, mapa 

de tipos de solo e uso do solo) e dados tabulares referentes às condições climáticas da área de 

estudo, e o software SWAT-CUP para as calibrações. Os resultados mostraram desempenho 

satisfatório em duas das cinco estações fluviométricas utilizadas. Concluindo que as estações que 

apresentaram desempenho menor precisarão passar por melhorias, com uma análise mais precisa 

dos parâmetros e intervalos utilizados na calibração. 

 

ABSTRACT– Calibrate a model is an attempt to adjust parameters in order to approximate 

simulated data to observations in the real world. It is a process that requires extensive knowledge 

about hydrology, due to many non-measurable parameters that need to be estimated. Currently in 

Pernambuco, calibrations are being performed for thirteen hydrographic basins well spatially 

distributed, as part of a large research project, whose purpose is setup a database, which can 

subsidize other research and actions for the management of water resources. In this context, the aim 

of the present study is to show the partial calibrations of the Soil and Water Assessment Tool 

(SWAT) model for the Pajeú river basin, State of Pernambuco, in order to subsidize the 

Hydrological Response Units System to Pernambuco (SUPer in portuguese). For that, geospatial 

data (MDE, maps of soil types and land use) and tabular data related to the climatic conditions of 

the study area were used, and the SWAT-CUP software to the calibrations. The results showed



XV Simpósio de Recursos Hídricos do Nordeste 

 

 

 

 

 

satisfactory performance in two of the five flow stations used. Concluding that the stations that 

showed lower performance will need to improve, with a more precise analysis of the parameters and 

intervals used in the calibration. 
 

Palavras-Chave – Bacias hidrográficas, Modelagem hidrológica, Vazão. 

  

INTRODUÇÃO 

 

Bacias hidrográficas são regiões nas quais a água das chuvas e subterrâneas escoam em 

direção a único determinado rio. Por estabelecerem limites naturais em relação à produção de água, 

essas unidades territoriais permitem precisar ações de manejo e planejamento de seus recursos 

hídricos. No entanto, a disponibilidade desses recursos para os diversos usos em uma bacia, por 

exemplo, agricultura e consumo humano, depende da intensidade e variação espaço-temporal de 

processos hidrológicos. Esses processos podem ser divididos em verticais relacionados à 

precipitação, evapotranspiração, umidade no solo, e longitudinais ligados aos escoamentos 

superficial, lateral e subterrâneo. Assim, estudos e investigações científicas voltadas para o 

entendimento desses processos permitem auxiliar na preservação dos recursos hídricos e, 

consequentemente, no desenvolvimento das regiões. 

Dessa forma, entende-se que modelos hidrológicos que representem de forma consistente os 

processos hidrológicos em bacias hidrográficas podem de fato contribuir para o planejamento e 

gestão dos recursos hídricos, uma vez que são capazes de representar os processos físicos de um 

sistema, e de gerar informações normalmente não disponíveis (Colombo et al., 2016). Muitos 

modelos hidrológicos têm sido desenvolvidos desde bases conceituais mais simples até mais 

complexas, com o desenvolvimento da computação e inserção dos SIG (Sistema de Informações 

Geográficas) (Viana et al., 2018). Muleta e Nicklow (2005) ressaltam que a qualidade dos 

resultados modelados está condicionada à estrutura do modelo e dos algoritmos utilizados nas 

rotinas de certos cálculos, assim como a qualidade dos dados de entrada, que agregam informações 

importantes para geração dos parâmetros representativos da bacia. 

Dentre os modelos hidrológicos disponíveis, o Soil and Water Assessment Tool (SWAT) tem 

sido um dos mais utilizados para simulações de vazões e sedimentos, assim como para analisar os 

impactos gerados por alterações no uso do solo e clima sobre os diferentes processos hidrológicos 

(Colombo et al., 2016). Um dos promovedores à sua utilização é a interface acoplável aos principais 

softwares de geoprocessamento, como o ArcGIS (ArcSWAT) e o QGIS (QSWAT). Essas interfaces 

possibilitam a integração de bancos de dados, e a elaboração e edição de diferentes cenários 

climatológicos e de uso do solo, assim como a representação espacial das variáveis simuladas. No 

entanto, é importante que o modelo possa ser calibrado e validado a partir de dados observados, por 
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apresentar um conjunto de equações que representam o movimento da água, sedimentos e nutrientes 

em um sistema natural de forma simplificada ((Blainski et al., 2017). 

Calibrar um modelo significa que os parâmetros do modelo serão ajustados de forma que os 

dados simulados sejam correlatos ou similares aos dados observados (Arnold et al., 2012). Esse 

processo demanda amplo conhecimento sobre hidrologia, em virtude do grande número de 

parâmetros não mensuráveis que precisam ser estimados (Veith et al., 2010). Dessa forma, 

atualmente em Pernambuco, estão sendo geradas calibrações para treze bacias hidrográficas 

distribuídas pelo Estado, como parte de um grande projeto de pesquisa, o SUPER, cuja finalidade é 

montar um grande banco de dados ajustados que possam subsidiar outras pesquisas e ações para a 

gestão dos recursos hídricos no Estado.  

O Sistema de Unidades de Resposta Hidrológica para Pernambuco (SUPer) 

(http://super.swat.tamu.edu/) foi desenvolvido através de uma grande parceria entre a UFPE, 

UFRPE, UFCG, ITEP e a Texas A&M University para dar suporte a decisões econômicas e 

políticas, a partir de simulações em tempo real, e a curto, médio e longo prazo, com o modelo 

SWAT. O SUPer disponibiliza dados de entrada para a modelagem, fornece resultados obtidos em 

simulações de bacias hidrográficas de Pernambuco, e apresenta projetos de modelagem em 

desenvolvimento. Tal sistema aumenta substancialmente a usabilidade do modelo SWAT para 

simular os efeitos das práticas de manejo sob diferentes tipos de culturas, solos, cobertura vegetal, 

usos e cenários de mudanças climáticas na hidrologia, qualidade de água e produção de sedimentos 

em bacias hidrográficas de Pernambuco. 

Dentro deste contexto, o objetivo do presente trabalho consiste em mostrar as calibrações 

parciais do modelo Soil and Water Assessment Tool (SWAT) para a bacia hidrográfica do Rio 

Pajeú, Estado de Pernambuco, a fim de subsidiar o Sistema de Unidades de Resposta Hidrológica 

para Pernambuco (SUPer). 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Área de estudo 

 

O estudo foi desenvolvido na bacia hidrográfica do Rio Pajeú, localizada no Estado de 

Pernambuco, Brasil (Figura 1). A referida bacia está inserida totalmente no Estado, entre as 

coordenadas geográficas de 07º 16' 20" e 08º 56' 01" de latitude sul e 36º 59' 00" e 38º 57' 45" de 

longitude a oeste de Greenwich. Localiza-se na região fisiográfica do Sertão de Pernambuco, nas 

microrregiões do Pajeú, do Sertão do Moxotó, do Salgueiro e de Itaparica. É a maior bacia do 

Estado, inserida em uma área de 16.838,70 km², com nascente no município de Brejinho e extensão
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de aproximadamente 353 km, cujo regime fluvial é intermitente (Pernambuco, 2006). Nessa bacia, 

como em toda a Mesorregião do Sertão Pernambucano, a agricultura de sequeiro e a pecuária 

constituem a principal base econômica da região.  

No que diz respeito aos aspectos climáticos, a área da bacia é caracterizada pela grande 

irregularidade das precipitações pluviométricas e apresenta como principal período chuvoso os 

meses de janeiro a abril. Os totais pluviométricos anuais oscilam, geralmente, entre 400 e 1200 mm. 

O clima da mesorregião do sertão pernambucano, onde a bacia do Pajeú está inserida, é 

caracterizado como do tipo BSw’h’ e BSwh’, quente e seco, de acordo com a classificação 

climática de Koppen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 1. Localização da bacia hidrográfica do Pajeú e dos postos fluviométricos e pluviométricos utilizados na 

modelagem. Fonte: Autores (2020) 

 

Modelo Soil and Water Assessment Tool (SWAT) 

 

O modelo SWAT é um modelo semi-distribuído de base física, contínuo no tempo, 

desenvolvido pelo Agricultural Research Service (ARS) e pelo United States Department of 

Agriculture (USDA) (Arnold et al., 2012).  Os principais componentes do modelo são: clima, 

hidrologia (escoamento superficial, percolação, interceptação, infiltração, escoamento 

subsuperficial, escoamento de base e evapotranspiração), temperatura do solo, crescimento de 

plantas, nutrientes, pesticidas, bactérias e patógenos, e manejo do solo. O modelo hidrológico é 

baseado na equação do balanço hídrico, tendo como volume de controle um perfil de solo de 2 m de 

profundidade (Arnold et al., 1998) (Equação 1): 
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 𝑆𝑊𝑡 = 𝑆𝑊0 +∑(𝑅 − 𝑄 − 𝐸𝑇 − 𝑃 − 𝑄𝑅)

𝑡

𝑖=1

 (1) 

Em que: 𝑆𝑊𝑡 é o conteúdo de água no tempo 𝑡, 𝑆𝑊0 conteúdo de água inicial no solo, e 𝑅, 𝑄, 𝐸𝑇, 𝑃 

e 𝑄𝑅 são precipitação, escoamento, evapotranspiração, percolação e fluxo de retorno, 

respectivamente. Todas as unidades em mm. 

 

Banco de dados para o SWAT 

 

Para execução do modelo SWAT foram utilizados três diferentes arquivos geoespaciais para 

montagem do banco de dados, composto pelo modelo digital de elevação (MDE), mapa de tipos de 

solo e o mapa de uso e ocupação do solo da área da bacia (Figura 2). Além desses dados, também 

foram utilizados dados tabulares referentes às condições climáticas da região de estudo 

(precipitação, temperatura máxima e mínima, radiação solar, velocidade do vento e umidade 

relativa), informações de solos, de relevo e reservatórios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2. Banco de dados geoespaciais da Bacia do Rio Pajeú para entrada no modelo SWAT 

Fonte: Autores (2020) 

 

Os dados do relevo (Modelo Digital de Elevação) foram obtidos pela base de dados do projeto 

TOPODATA do INPE (Instituto Brasileiros de Pesquisas Espaciais) 

(http://www.dsr.inpe.br/topodata/), em formato de imagem, com pixels de 30 m de resolução 

espacial. O mapa de tipos de solo foi obtido no banco de dados do Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatistica (IBGE), em formato tiff, com escala de 1:250:000, no site do IBGE 

(https://downloads.ibge.gov.br/). Já os dados relativos às características físico-químicas de cada tipo  
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de solo foram obtidos da base de dados da EMBRAPA Solos 

(https://www.bdsolos.cnptia.embrapa.br/consulta_publica.html). Os dados de uso e cobertura da 

terra foram obtidos em formato de mapa, com escala de 1:100.000, no site do IBGE 

(https://downloads.ibge.gov.br/), para o ano de 2014. Já os dados de reservatórios e suas 

localizações foram obtidos no banco de dados da APAC (Agência Pernambucana de Águas e 

Clima) (http://200.238.109.99:8080/apacv5/cons_monitora_web/cons_monitora_web.php). Os 

dados climáticos da série de 1961 a 2016 foram obtidos através de dois bancos de dados, o da 

APAC para dados de precipitações diárias, e do INMET (Instituto Nacional de Meteorologia; 

http://www.inmet.gov.br/projetos/rede/pesquisa/inicio.php) para dados meteorológicos completos. 

Os dados de vazão foram obtidos de cinco postos fluviométricos, seguindo o mesmo período dos 

dados climáticos, baixados pelo site da ANA (Agência Nacional de Águas), no seu banco de dados 

hidrológicos (http://hidroweb.ana.gov.br/). É importante ressaltar que as séries de vazão 

apresentaram muitas falhas, porém esse fato não impediu a realização das calibrações. Foi 

considerado os dados disponíveis no período de tempo dos dados climáticos (1961 a 2016). 

 

Calibração do modelo SWAT 

 

O projeto foi calibrado utilizando o software SWAT-CUP (SWAT Calibration and 

Uncertainty Programs). O SWAT-CUP é um software que integra as saídas do modelo SWAT, e 

cinco algoritmos de calibração, dos quais o SUFI2 (Sequential Uncertainty Fitting 2) (Abbaspour et 

al., 2004) se destaca pela velocidade e precisão no processamento, e consiste em três grandes 

etapas: modificar os valores das entradas do SWAT, rodar o SWAT, e extrair os valores de saída 

desejados. A calibração ocorreu a nível de vazão. Foram considerados um número máximo de um a 

quatro iterações, sendo cada iteração constituída de 500 simulações, durante o processo de 

calibração. 

A fim de avaliar a performance do processo de calibração, foram utilizados dois índices 

estatísticos: o coeficiente de Nash-Sutcliffe (NS) e o coeficiente de determinação (r²). O NS varia 

entre menos infinito e 1 (valor ótimo). Valores entre 0 e 1 geralmente são vistos como níveis de 

desempenho aceitáveis e valores ≤ 0.0, indicam que é melhor utilizar a média dos dados observados 

que o valor predito pelo modelo (Nash e Sutcliffe, 1970). Já o r² mede a associação linear entre duas 

variáveis, sendo o valor obtido adimensional, variando entre 0 e 1, onde quanto mais próximo de 1 

o valor se apresentar, mais eficiente será a previsão (MELO NETO et al., 2014). 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Processos hidrológicos simulados pelo modelo SWAT 

 

A bacia hidrográfica do Rio Pajeú foi dividida pelo modelo SWAT em 80 sub-bacias. A partir 

da sobreposição dos mapas de tipos e uso do solo e das informações de declividade foram definidas 

as URHs (Unidades de Respostas Hidrológicas) para a bacia do Rio Pajeú. Esse processo resultou 

em 419 URHs. O número de URHs geradas varia para cada bacia. As URHs são definidas a partir 

de áreas homogêneas de uso e ocupação do solo, tipos de solo e declividade. Para este estudo as 

URHs derivaram da sobreposição de 5 tipos de uso e ocupação, 7 tipos de solo e 5 classes de 

declividade. A Tabela 1 mostra a média das variáveis hidrológicas simulados pelo modelo SWAT 

para a bacia do Rio Pajeú. 

Tabela 1. Resumo das variáveis dos processos hidrológicos simulados pelo modelo SWAT para a 

bacia do Rio Pajeú (mm). 

Bacia PET ET R QS QL PS PD BF Revap 

Pajeú 1958,9 453,7 724,3 102,22 21,10 106,07 7,40 10,13 35,21 
PET: evapotranspiração potencial; ET: evapotranspiração; R: precipitação; QS: escoamento superficial; QL: escoamento 

lateral; PS: percolação pro aquífero raso; PD: percolação pro aquífero profundo; BF: fluxo de base; Revap: água que 

retorna da zona saturada para a não-saturada. 

 

As estimativas indicam que a precipitação média na bacia para o período analisado foi de 

724,3 mm, que corresponde a valores de precipitação presentes na porção mais ao norte da bacia, 

que varia em torno de 700 e 800 mm. Na região semiárida, onde a bacia está totalmente inserida, o 

período seco pode variar entre 7 e 10 meses com  semiaridez acentuada, que corresponde a porção 

mais ao sul da bacia, próximo ao rio São Francisco, onde os totais anuais variam entre 400 e 500 

mm (Pernambuco, 2006). Em síntese, as estimativas apontadas pelo modelo mostram similaridade 

com os valores médios de precipitação apontados pelos dados de agências governamentais, 

representando bem a estimativa dessa variável.  

As estimativas da evapotranspiração potencial (PET) e a real (ET) atingiram valores elevados, 

com média de 1958,9 e 453,7 mm, respectivamente. Esses valores podem estar relacionados às 

características da região (semiárida) e do seu uso do solo, que ainda apresenta grande extensão de 

vegetação nativa (Caatinga) e pastagem. Os valores referentes à média do escoamento superficial 

(102,22 mm) lateral (21,10 mm) e o fluxo de base (10,13 mm) apresentaram estimativas coerentes, 

comparado ao quantitativo de chuvas na região. As estimativas da percolação para o aquífero raso 

(106,07 mm), profundo (7,40 mm) e do Revap (35,21 mm) foram mais elevadas, quando 

comparado com a água escoada superficialmente. Esse fato pode estar vinculado às características 

do solo da região, assim como com o uso e cobertura da terra. 
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Análise do desempenho do modelo SWAT 

 

As Figuras 3a-b-c-d-e apresenta os hidrogramas da vazão mensal observado e simulado pelo 

modelo SWAT para o período de calibração de 1966-2016, na bacia hidrográfica do Rio Pajeú. Nos 

hidrogramas é possível observar que a maioria dos postos fluviométricos utilizados para calibração 

apresentaram valores aceitáveis para NS, variando entre 0 e 1. No entanto, apenas dois deles 

apresentaram valores considerados satisfatórios (r² 0,68 e 0,69, NS 0,59) e muito bom (NS 0,78), 

segundo Moriasi et al. (2007) (Figura 3b-c). É importante ressaltar que apesar de três dos cinco 

postos analisados terem apresentado valores insatisfatórios para NS e r², seus valores são passíveis 

de melhores ajustes, uma vez que são positivos e relativamente próximos dos valores considerados 

satisfatórios (Figura 3a-d-e). Isso pode ser obtido após melhorias no processo de calibração, com a 

inserção de novos parâmetros e análise mais detalhada dos intervalos utilizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3a-b-c-d-e. Ilustração das calibrações parciais do SWAT-CUP e dos dados observados de vazão para as cinco 

estações da bacia hidrográfica do Rio Pajeú, para o intervalo mensal. 
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Nos postos fluviométricos que apresentaram estatísticas melhores (Figura 3b-c), observa-se 

que o modelo, no geral, representa bem a variação da vazão observada ao longo da série analisada, 

tanto no que diz respeito aos picos quanto aos períodos de recessão da vazão. No entanto, também é 

possível perceber que grande parte dos picos de vazão são subestimados pelo modelo, em todos os 

postos fluviométricos. Já a vazão de base apresenta uma variação ao longo da série, com valores 

subestimados e superestimados.  

A título de comparação, a pesquisa realizada por Fernandes (2015) na bacia do Rio São 

Francisco, com o modelo SWAT, obteve valores de NS 0,94 e r² 0,99 para calibração da vazão em 

um ponto de controle do rio, localizado após o reservatório Sobradinho. No geral, os valores obtidos 

por Fernandes em todo o São Francisco foram considerados bons. Já o estudo realizado por Silva et 

al. (2015) na bacia hidrográfica do submédio rio São Francisco, apontou valores estatísticos 

considerados satisfatórios para validação em dois postos fluviométricos analisados, com r² de 0,50 e 

0,76. Os autores também enfatizaram que o modelo conseguiu simular os picos de vazão seguindo 

os períodos de cheia da região para o período analisado. 

 

CONCLUSÃO 

 

As calibrações parciais do modelo SWAT para a bacia hidrográfica do Rio Pajeú 

apresentaram desempenho satisfatório em duas das cinco estações fluviométricas utilizadas para tal 

processo. As calibrações para as estações que apresentaram desempenho menor precisarão passar 

por melhorias, com uma análise mais precisa dos parâmetros e intervalos utilizados para o ajuste 

desse processo. Alcançando a melhoria das calibrações, os dados utilizados neste estudo 

alimentarão o Sistema de Unidades de Resposta Hidrológica para Pernambuco (SUPER), cujo 

intuito é forncener informações sobre os processos que ocorrem em bacias hidrográficas do Estado, 

para subsidiar ações de gestão das águas e auxiliar outras pesquisas atreladas a temática. 
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