
      

 

XV Simpósio de Recursos Hídricos do Nordeste 
  

1 

 

 

 

XV SIMPÓSIO DE RECURSOS HÍDRICOS DO NORDESTE  

 

 

APLICAÇÃO DE UM MODELO CHUVA-VAZÃO NA BACIA 

HIDROGRÁFICA DO RIO BRÍGIDA  

 

José Adalberto da Silva Filho1; Jocimar Coutinho Rodrigues Júnior2 & Sayonara Costa de Araújo3 
 

 

RESUMO – A carência de informações sobre o regime vazão, especialmente em ambiente semiárido, 

constitui um entrave para o adequado planejamento dos recursos hídricos. Nesse sentido, esse 

trabalho visou desenvolver um modelo hidrológico do tipo chuva-vazão, baseado no Soil Moisture 

Accounting Procedure (SMAP). Os dados utilizados foram provenientes de postos de monitoramento 

hidrológico inseridos na bacia hidrográfica do rio Brígida, localizada no estado de Pernambuco. 

Foram utilizados séries de vazão, precipitação e evapotranspiração potencial correspondentes ao 

período de 1986 a 2012. O modelo foi calibrado de modo a maximizar o coeficiente de eficiência 

Nash-Sutcliffe, sendo concomitantemente avaliado com outros índices estatísticos. Durante a fase de 

validação, o modelo gerou ótimos resultados, com destaque aos valores observados para o índice de 

eficiência Nash-Sutcliffe (0,74), viés relativo (-6,74%) e correlação (0,83). A modelagem apresentada 

poderá auxiliar e promover uma maior confiabilidade nos estudos de regime hidrológico, 

especialmente no que se refere ao planejamento e a gestão de recursos hídricos na bacia hidrográfica 

do rio Brígida. 
 

ABSTRACT– Lack of information about the flow regime, especially in semiarid environment, 

constitutes an obstacle to the adequate planning of water resources. In this sense, this paper aims at 

developing a hydrological model of rainfall-runoff, based on the Soil Moisture Accounting Procedure 

(SMAP). The data used in this study came from hydrological monitoring posts inserted in the Brígida 

River watershed, located in Pernambuco State, Brazil. Series of flow, precipitation and potential 

evapotranspiration corresponding to the period from 1986 to 2012 were used. The model was 

calibrated to maximize the Nash-Sutcliffe efficiency coefficient, concomitantly evaluated with other 

statistical indexes. During the validation phase, the model generated excellent forecasts, with an 

emphasis on the values for Nash-Sutcliffe efficiency index (0.74), relative bias (-6.74%) and 

correlation (0.83). The presented modeling can help and promote greater reliability in hydrological 

regime studies, especially with regard to the planning and management of water resources in the 

Brígida river watershed. 
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1 - INTRODUÇÃO 

 

A disponibilidade de dados hidrológicos constitui uma importante base para a gestão das águas 

em uma bacia hidrográfica. Informações sobre o regime de vazão, por exemplo, auxiliam obras 

hidráulicas e permitem a melhor alocação hídrica. A falta de planejamento adequado, 

concomitantemente aos fatores intrínsecos de regiões áridas e semiáridas, como: baixa 

disponibilidade de água subterrânea, elevada evapotranspiração, má distribuição sazonal dos recursos 

hídricos e baixa pluviometria, acarretam em conflitos entre os diversos usuários de recursos hídricos 

(Carneiro e Farias, 2013; Silva Filho e Farias, 2018). 

Uma alternativa à escassez de dados de vazão em uma determinada região é a utilização de 

modelos hidrológicos. Esses modelos possuem diversas simplificações e aproximações em relação as 

características hidrológicas da bacia que ele representa. A determinação dos parâmetros adotados 

durante a modelagem depende dos fatores fisiográficos e climáticos que melhor descrevem a relação 

entre chuva, escoamento, infiltração, evapotranspiração e armazenamento em uma dada região 

(Akbar et al., 2019). 

Tucci (2005) descreve que modelos hidrológicos são baseados nos objetivos do estudo, na 

disponibilidade de dados e na metodologia proposta.  Esses três pressupostos refletem a qualidade do 

modelo, cuja precisão dos resultados gerados depende dos dados de entrada para calibrar os 

procedimentos propostos, além de gerar uma saída com base no objetivo da modelagem (Rosa et al. 

2009). Dentre os processos de modelagem que visam compreender a geração de vazão com base em 

eventos pluviométricos, destacam-se os modelos chuva-vazão. 

Inicialmente proposto por Lopes et al. (1981), o SMAP, abreviação do inglês para Soil Moisture 

Accounting Procedure, é um modelo hidrológico determinístico de simulação desenvolvido para 

quantificar a parcela da chuva que se transforma em escoamento, por meio de dados intrínsecos da 

bacia hidrográfica. O modelo foi primordialmente formulado para operar em escala diária, mas 

reformulações em sua estrutura permitem utiliza-lo em escala diária ou mensal (Rosa et al., 2009). A 

principal finalidade do SMAP é representar os processos físicos da água, com a utilização de um 

balanço de umidade em dois reservatórios (Nunes et al., 2014).  

A hipótese central desse trabalho é que o modelo SMAP, ao realizar um balanço hidrológico 

em reservatórios hipotéticos, consegue prever vazões estatisticamente consistentes em uma bacia 

hidrográfica. Frente aos pressupostos e a contextualização abordada, o objetivo dessa pesquisa 

consiste em aplicar o modelo SMAP para a obtenção de vazões mensais, em uma bacia hidrográfica 

localizada no sertão pernambucano, para suprir a carência de dados fluviométricos na área e ainda 

auxiliar o planejamento dos recursos hídricos com um sistema de previsão. 
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2 - METODOLOGIA 

 

2.1 - Área de Estudo 

A bacia hidrográfica do rio Brígida apresenta aproximadamente 13.495 km², o que representa 

13,73% da área do Estado de Pernambuco (Pernambuco, 1998). Quinze municípios encontram-se 

dentro dos limites da bacia: quatro estão totalmente inseridos (Bodocó, Granito, Ipubi e Trindade); 

cinco apresentam sede na bacia (Exu, Moreilândia, Araripina, Ouricuri e Parnamirim); e seis estão 

parcialmente inseridos (Cabrobó, Orocó, Santa Cruz, Santa Maria da Boa Vista, Santa Filomena e 

Serrita). A nascente do rio Brígida localiza-se ao norte, no município de Exu, e apresenta uma 

extensão aproximada de 193 km até desaguar no rio São Francisco (APAC, 2020). 

2.2 - Modelo SMAP 

O modelo SMAP representa o armazenamento e a circulação hídrica por meio do balanço de 

umidade em dois reservatórios virtuais, correspondentes ao solo e ao subsolo. De maneira 

simplificada, pode-se entender o funcionamento do modelo pelas seguintes etapas: (i) o reservatório 

do solo é abastecido com a precipitação pluviométrica, retirando-se as parcelas correspondentes a 

evaporação e ao escoamento superficial; (ii) há uma recarga que abastece o reservatório subterrâneo, 

em função de alguns parâmetros hidrológicos e do solo; (iii) e obtêm-se um escoamento base, por um 

coeficiente de recessão, que soma-se ao escoamento superficial verificado na primeira etapa 

(Nascimento et al., 2007; Rosa et al., 2009), conforme esquematizado na Figura 1. 

 

 
Figura 1 – Esquema simplificado do modelo SMAP em nível mensal. 

Fonte: Adaptado de Paiva et al. (2006). 
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A inicialização do modelo ocorre com a determinação de dois parâmetros: a umidade inicial, 

Tuin; e o escoamento básico inicial, Ebin. A Tuin assume um número adimensional, com valor entre 0 

e 1 (muitas vezes expresso em porcentagem), que representa uma condição do solo no instante 

anterior ao primeiro momento analisado pelo modelo. Por meio da seleção dos dados, costuma-se 

iniciar em um período seco, quando o teor de umidade apresenta menor variação, podendo assumir 

um valor mais próximo de seu limite inferior (Nunes et al., 2014). Já para o Ebin, adota-se um valor 

baixo de vazão observado durante o período amostrado, em m3s-1.  

De acordo com Lopes et al. (1982), as duas equações que descrevem o balanço do ciclo 

hidrológico no reservatório do solo e no reservatório subterrâneo, com atualização mensal, estão 

descritas nas Equações (1) e (2), respectivamente. Os volumes hídricos iniciais nos dois reservatórios 

e as funções de transferência foram calculadas conforme as Equações (3), (4), (5), (6), (7), (8) e (9):    

 

𝑅𝑠𝑜𝑙𝑜(𝑖) = 𝑅𝑠𝑜𝑙𝑜(𝑖 − 1) + 𝑃(𝑖) − 𝐸𝑠(𝑖) − 𝐸𝑟(𝑖) − 𝑅𝑒𝑐(𝑖) (1) 

𝑅𝑠𝑢𝑏(𝑖) = 𝑅𝑠𝑢𝑏(𝑖 − 1) + 𝑅𝑒𝑐(𝑖) − 𝐸𝑏(𝑖) (2) 

𝑅𝑠𝑜𝑙𝑜(0) = 𝑇𝑢𝑖𝑛𝑆𝑡𝑟 (3) 

𝑅𝑠𝑢𝑏(0) =
2630𝐸𝑏𝑖𝑛

𝐴𝑑(1 − 0,5
1
𝑘𝑘𝑡⁄ )

 (4) 

𝐸𝑠(𝑖) = 𝑇𝑢(𝑖)𝑃𝑒𝑠𝑃(𝑖) (5) 

𝐸𝑟(𝑖) = 𝑇𝑢(𝑖 − 1)𝐸(𝑖) (6) 

𝑅𝑒𝑐(𝑖) = 𝐶𝑟𝑒𝑠𝑇𝑢(𝑖 − 1)4𝑅𝑠𝑜𝑙𝑜(𝑖 − 1) (7) 

𝐸𝑏(𝑖) = (1 − 0,5
1
𝑘𝑘𝑡⁄ )𝑅𝑠𝑢𝑏(𝑖 − 1) (8) 

𝑇𝑢(𝑖) =
𝑅𝑠𝑜𝑙𝑜(𝑖)

𝑆𝑡𝑟
 (9) 

em que Rsolo (i) é o volume hídrico acumulado no reservatório do solo no mês i, em mm; P (i) é a precipitação média da 

bacia no mês i, em mm; Es (i) é o escoamento superficial no mês i, em mm; Er (i) é a evapotranspiração real da bacia no 

mês i, em mm; Rec é a recarga do reservatório subterrâneo no mês i, em mm; Rsub (i) é o volume de hídrico acumulado 

no reservatório subterrâneo no mês i, em mm; Eb (i) é o escoamento base do reservatório subterrâneo no mês i, em mm; 

e Tu (i) é a umidade básica no mês i, adimensional. 

 

Os quatro parâmetros calibráveis utilizados na modelagem hidrológica via SMAP foram a 

capacidade de saturação do solo (Str), o parâmetro de escoamento superficial (Pes), o coeficiente de 

recarga do reservatório subterrâneo (Cres) e a constante de recessão (kkt), conforme pode ser visto 

na Tabela 1 (Lopes et al., 1982). O cálculo da vazão mensal é realizado por meio da Equação (10): 
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Tabela 1 – Faixa de variação dos parâmetros calibráveis do modelo SMAP. 

Parâmetro Unidade Limite 

Capacidade de saturação do solo mm 400 ≤ Str ≤ 5000 

Parâmetro de escoamento superficial Adimensional 0,1 ≤ Pes ≤ 10 

Coeficiente de recarga do reservatório subterrâneo (%) 0 ≤ Cres ≤ 70 

Constante de recessão meses 1 ≤ kkt ≤ 6 

Adaptado de Lopes et al. (1982). 

 

𝑄𝑐𝑎𝑙(𝑖) =
[𝐸𝑠(𝑖) + 𝐸𝑏(𝑖)]𝐴𝑑

2630
 (10) 

em que: Qcal (i) é a vazão calculada no mês i, em m3s-1 e Ad é a área de drenagem da bacia. 

 

2.3 - Calibração e validação do modelo SMAP 

Para a elaboração do modelo SMAP, foram utilizadas vazões mensais observadas no rio Brígida 

durante 1985 até 2012, obtidos por meio da Agência Nacional de Águas (ANA, 2020). Com base na 

série obtida, utilizou-se para a calibração o período entre 1986 e 2009, sendo retirados da análise os 

anos correspondentes a 1998, 1999, 2000 e 2001, que poderiam comprometer a calibração por 

apresentarem falhas, o que totalizou em uma série de 240 vazões mensais (correspondente a 20 anos 

de dados). 

A série de precipitação mensal também foi obtida na mesma Agência, para o período 

correspondente, sendo constituída pela média aritmética de 8 postos pluviométricos distribuídos pela 

Bacia Hidrográfica do rio Brígida. Já os dados de evapotranspiração potencial foram obtidos junto ao 

Instituto Nacional de Meteorologia, por meio de uma média mensal ao longo dos 10 últimos anos de 

dados disponíveis (INMET, 2020). 

Os dois parâmetros de inicialização (Tuin e Ebin), descritos anteriormente, foram considerados 

fixos e os quatro restantes (Str, Pes, Cres e kkt) foram calibrados, respeitando o respectivo limite 

inferior e superior, por meio dos dados de entrada fornecidos, que foram as séries de vazão, 

precipitação e evapotranspiração potencial (Nunes et al., 2004; Andrade et al., 2016). Esse processo 

de calibração ocorreu por meio de algoritmos genéticos para otimizar uma função objetivo específica 

correspondente a maximização do coeficiente de Eficiência NASH (Nash e Sutcliffe, 1970), conforme 

a Equação (11): 

 

𝑁𝐴𝑆𝐻 = 1 −
∑(𝑄𝑜𝑏𝑠(𝑖) − 𝑄𝑐𝑎𝑙(𝑖))²

∑(𝑄𝑜𝑏𝑠(𝑖) − 𝑄𝑜𝑏𝑠̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅)²
 (11) 

em que: em que Qobs(i) é a vazão observada no tempo i; e Qcal(i) é a vazão calculada no tempo i. 
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Para fins estatísticos e de consistência dos dados, também foram utilizados: o viés relativo e o 

coeficiente de correlação R, detalhes de suas formulações podem ser vistos em Silva Filho e Farias 

(2018). Para a validação do modelo, foram selecionadas as vazões calculadas correspondentes aos 

anos de 2010, 2011 e 2012, que correspondem aos três anos finais da série adotada, e comparadas 

com as vazões observadas no mesmo período, em relação aos índices estatísticos adotados.  

 

3 - RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Com a calibração do modelo SMAP, obteve-se os valores de: (i) Str = 2113 mm; (ii) Pes = 2,35; 

(iii) Cres = 0,1238; e (iv) kkt = 5,9154 mês-1. Observou-se que a capacidade de saturação do solo foi 

considerável, indicando que a bacia hidrográfica do rio Brígida, associado a não nulidade do 

coeficiente de recarga do reservatório subterrâneo obtido, forneceu uma pequena condição de recarga 

do subsolo a partir do solo. Tais resultados corroboram com os estudos geológicos na região, que 

indicaram que a bacia do rio Brígida, embora seja composto por uma litologia de 9403,10 km² de 

formação cristalina, ainda apresenta 3905,19 km² de formação sedimentar, que propiciaram essa 

baixa condição de recarga, de acordo com o Plano Estadual de Recursos Hídricos (1998). 

Por meio do cálculo dos índices estatísticos, notou-se que valores correspondentes ao 

coeficiente de eficiência NASH foram aceitáveis (0,35 – 0,75), de acordo com Collischonn (2011). 

Ao analisar o viés relativo, o modelo conseguiu realizar boas estimativas para ambas as fases, 

ocorrendo apenas uma leve superestimação na calibração e uma leve subestimação na validação. O 

coeficiente de regressão também gerou resultados satisfatórios. A análise completa pode ser 

visualizada na Tabela 2.  

 

Tabela 2 – Resultado dos índices estatísticos utilizados durante as fases de calibração e validação do modelo SMAP 

para a bacia hidrográfica do rio Brígida. 

Fase 
Índice estatístico 

NASH VR (%) R 

Calibração 0,71 9,74 0,79 

Validação 0,74 -6,79 0,83 

 

Resultados similares para o número de NASH e o viés relativo foram obtidos por Nunes et al. 

(2014), em um estudo na bacia hidrográfica do rio Piancó, mas para a correlação, os autores 

verificaram valores de 0,86 na calibração e 0,91 na validação, que foram superiores aos encontrados 

na modelagem para o rio Brígida. Andrade et al. (2016), em um estudo na bacia hidrográfica do rio 

Piauitinga (Sergipe, Brasil), obtiveram bons valores para a eficiência NASH em ambos momentos 
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históricos analisados: antes de 1970 (0,81) e depois de 1970 (0,88), durante a calibração do modelo 

SMAP. As Figuras 2 e 3 apresentam os hidrogramas das vazões observadas e calculadas para as fases 

de calibração e validação, respectivamente. 
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Figura 2 - Hidrograma de vazões observadas e calculadas durante a fase de calibração do modelo SMAP (janeiro de 

1986 até dezembro de 2009) para a bacia hidrográfica do rio Brígida. 
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Figura 3 - Hidrograma de vazões observadas e calculadas durante a fase de validação do modelo SMAP (janeiro de 

2010 até dezembro de 2012) para a bacia hidrográfica do rio Brígida. 
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Verificou-se que durante a calibração (Figura 2), houve uma certa dificuldade do modelo em 

reproduzir vazões próximas a nulidade, o que culminou na leve superestimação observada com o 

valor positivo do viés relativo. Por outro lado, alguns eventos extremos de vazão, a exemplo dos 

meses de fevereiro de 2003 (170º mês) e maio de 2008 (233º mês), não conseguiram ser calculados 

com sucesso. Acredita-se que nesses casos citados, as altas vazões foram resultado de eventos 

hidrológicos desconhecidos pela rotina de procedimentos do modelo. 

O hidrograma referente a validação do modelo SMAP, conforme observado na Figura 3, gerou 

ótimas previsões de vazões, apresentando uma leve subestimação das vazões calculadas comparadas 

as vazões observadas, mediante ao valor negativo do viés relativo (Tabela 2).  Um comportamento 

estatístico similar para a validação, em uma modelagem hidrológica via SMAP na bacia hidrográfica 

do rio Vacacaí (Rio Grande do Sul, Brasil), também foi verificado em Rosa et al. (2009). 

 

4 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esse trabalho apresentou um modelo de simulação hidrológica via SMAP para a obtenção de 

vazões mensais na bacia hidrográfica do rio Brígida, localizado no Sertão Pernambucano. Durante a 

fase de calibração e validação, notou-se um ótimo desempenho do modelo e a geração de uma série 

de vazões sintéticas consistentes, expresso pelo índice de eficiência NASH, o que colaborou para o 

entendimento dos processos físicos de transformação da chuva em vazão na bacia hidrográfica 

estudada. 

Destaca-se que as vazões geradas não somente apresentaram comportamento similar ao 

hidrograma de vazões observadas, mas também os parâmetros estatísticos utilizados na análise 

mostraram consistência, com ênfase ao viés relativo e a correlação. Além disso, atestou-se que o uso 

da modelagem hidrológica via SMAP aplicado ao rio Brígida, juntamente com as informações de 

precipitação ao longo da bacia hidrográfica, foi capaz de reproduzir satisfatoriamente o 

comportamento heterogêneo das vazões observadas, com exceção dos momentos de nulidade 

observados. Acredita-se que um estudo mais refinado sobre o comportamento geológico da região, 

incluindo as retiradas/armazenamento de volumes ao longo do rio podem elevar a eficiência do 

modelo. 

A modelagem aqui apresentada poderá auxiliar e garantir uma maior confiabilidade nos estudos 

de regimes hidrológicos, especialmente no que se refere ao planejamento e a gestão de recursos 

hídricos na bacia hidrográfica do rio Brígida. O SMAP teve sua calibração e validação com cenários 

reais observados, em conjunto de dados totalmente independente. Tal abordagem minimizou a 

ocorrência de falhas na rotina de cálculo adotada e contribuiu para o grande desafio de reduzir as 

incertezas e de aumentar confiabilidade de simulações hidrológicas. 
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