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RESUMO – O objetivo deste estudo é calibrar o modelo Soil and Water Assessment Tool (SWAT) em 

diferentes bacias hidrográficas do Estado de Pernambuco, a fim de subsidiar o Sistema de Unidades de 

Resposta Hidrológica para Pernambuco (SUPer). O estudo foi desenvolvido nas bacias hidrográficas do 

Rio Mundaú e do Rio Goiana. O projeto foi calibrado utilizando o software SWAT Calibration and 

Uncertainty Programs (SWAT-CUP). Para a bacia do Rio Mundaú, verificou-se que a maioria das 

estações fluviométricas apresentou níveis de desempenho aceitáveis, com coeficientes NS variando entre 

0 e 1. Destas, duas apresentaram NS de 0,5 e 0,65. Em relação ao coeficiente de determinação (r²), a 

maioria das estações apresentaram r² próximo a 1, com o valor máximo de 0,84. Para a bacia do Rio 

Goiana, a maioria das estações apresentou índices NS aceitáveis, entretanto, apenas uma apresentou NS 

satisfatório (NS = 0,53). Duas estações apresentaram r² de 0,95 e 0,83. Foi possível realizar calibrações 

parciais do modelo SWAT para as bacias hidrográficas estudadas, obtendo-se desempenhos aceitáveis 

para a maioria das estações. Entretanto, as calibrações precisam ser melhoradas a fim de alcançar 

melhores perfomances para as demais estações, visando subsidiar o SUPer. 
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ABSTRACT– The objective of this study is to calibrate the Soil and Water Assessment Tool (SWAT) 

model in different watersheds in the Pernambuco State, in order to subsidize the Hydrological Response 

Units System for Pernambuco (SUPer). The study was developed in the Mundaú River basin and Goiana 

River basin. The project was calibrated using the SWAT Calibration and Uncertainty Programs (SWAT-

CUP) software. For the Mundaú River basin, it was found that most fluviometric stations presented 

acceptable performance levels, with NS coefficients ranging from 0 to 1. Of these, two presented NS of 

0.5 and 0.65. Regarding the coefficient of determination (r²), most stations presented r² close to 1, with a 

maximum value of 0.84. For the Goiana River basin, most stations showed acceptable NS, however, only 

one had a satisfactory NS (NS = 0.53). Two stations presented r² of 0.95 and 0.83. It was possible to 

perform partial calibrations of the SWAT model for the studied watersheds, obtaining acceptable 

performances for most stations. However, the calibrations need to be improved in order to achieve better 

performances for the other stations, in order to subsidize the SUPer. 
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INTRODUÇÃO 

O desenvolvimento humano tem aumentado as pressões no suprimento de água a níveis local, 

regional e nacional, elevando as demandas para a irrigação, produção de energia, uso industrial, 

doméstico e ambiental (Abbaspour et al., 2015). Nesse contexto, estudos focados no entendimento de 

processos hidrológicos são relevantes para auxiliar o gerenciamento e a tomada de decisão. De acordo 

com Montenegro et al. (2014), o conhecimento das diferentes variáveis hidrológicas a partir de estudos 

em bacias experimentais e representativas, representa um aspecto importante para o manejo adequado 

dos recursos hídricos. Dessa forma, pesquisadores têm aprimorado e implementado múltiplos 

instrumentos relacionados aos recursos hídricos, como a utilização de Inteligência Artifical (IA), Redes 

Neurais Artificais (RNAs), algoritmos genéticos, Lógica Fuzzy, modelos de poluição de fontes não 

pontuais, modelos matemáticos, e também, modelos hidrológicos (Bressiani et al., 2015). 

Modelos hidrológicos são capazes de representar processos físicos de um sistema e gerar 

informações que auxiliem na compreensão geral da dinâmica dos processos que ocorrem no sistema solo-

planta-atmosfera de forma distribuída em uma determinada região, ou até em locais inóspitos no planeta 

Terra. De acordo com Abbaspour et al. (2015), a atual filosofia de modelagem exige que os modelos 

sejam descritos claramente e que os processos de calibração, validação e análises de sensibilidade e 

incerteza sejam inerentes ao modelo. 

O modelo hidrossedimentológico Soil and Water Assessment Tool (SWAT), semi-distribuído, 

contínuo no tempo, baseado em processos (Neitsch et al., 2011; Abbaspour et al., 2019), foi desenvolvido 

no Serviço de Pesquisa Agrícola do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (ARS - USDA) 

para analisar os impactos das mudanças no uso do solo na disponibilidade hídrica e produção de 

sedimentos em bacias hidrográficas (Arnold et al., 1998). O SWAT é um modelo versátil que considera 

diferentes componentes hidrológicos e agronômicos e tem sido aplicado por muitas instituições 

interessadas em apoiar a tomada de decisões no gerenciamento de recursos hídricos (Gassman et al., 

2014; Bressiani et al., 2015). 

No Brasil, o Sistema de Unidades de Resposta Hidrológica para Pernambuco (SUPer) 

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

Federal de Pernambuco (UFPE), Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), Universidade 

Federal de Campina Grande (UFCG), Instituto de Tecnologia de Pernambuco (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 calibrar o modelo Soil and Water 

Assessment Tool (SWAT) para as bacias hidrográficas do Rio Mundaú e do Rio Goiana, 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 nas bacias hidrográficas do Rio Mundaú e do Rio Goiana (Figura 1), 

Estados de Pernambuco (98.149,1 km²) e Alagoas (27.778,5 km²), Brasil. A bacia hidrográfica do Rio 

Mundaú, localizada entre as coordenadas 08º41’34” e 09º14’00” de latitude sul, e 36º03’36” e 36º37’27” 

de longitude oeste, abrange uma área total de 4.126 km2, com 52,2% da área presente no Estado de 



 

Pernambuco, onde o rio nasce, e 47,8% em Alagoas, onde desemboca na lagoa Mundaú (APAC, 2015). 

A bacia hidrográfica do rio Goiana abrange uma área de 2.847 km2 e está localizada entre as latitudes 

07º22’20” e 07º54’47” sul, e entre as longitudes 34º49'06'' e 35º41'43'' oeste, com 100% da área presente 

no Estado de Pernambuco, incluindo partes de 26 municípios da Zona Mata Norte, Agreste setentrional 

e áreas metropolitanas (Paz et al., 2018). 

 

 
Figura 1. Mapa de localização do Estado de Pernambuco com destaque para as bacias hidrográficas em estudo 

 

Modelo Soil and Water Assessment Tool (SWAT) 

O modelo SWAT é classificado como semiconceitual, semidistribuído, de base física e contínuo no 

tempo, o que permite que diferentes processos físicos sejam simulados na área de estudo. 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 (Eq. 1), tendo como volume de 

controle um perfil de solo de 2 m de profundidade (Arnold et al., 1998): 

 

 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. 

 

Coleta de dados e pré-processamento do SWAT 

O SWAT requer dados observados em cinco componentes: relevo, clima, tipos de solos, uso do 

solo, e reservatórios. Relevo: dados espaciais do relevo foram obtidos pela da base de dados do projeto 

TOPODATA do INPE (Instituto Brasileiros de Pesquisas Espaciais) (http://www.dsr.inpe.br/topodata/), 

que disponibiliza produtos corrigidos da missão da NASA SRTM (Shuttle radar topography mission), a 

qual tem como objetivo mapear a topografia da superfície terrestre. Os dados deste modelo em formato 

de imagem, cujos pixels possuem resolução espacial de 30 m, e valores de altitude (m). Clima: os dados 

climáticos da série de 1961 a 2016 foram obtidos através de dois bancos de dados, (i) dados 

pluviométricos diários (i.e. precipitação) através do site da APAC (Agência Pernambucana de Águas e 



 

Clima), e em seguida (ii) dados meteorológicos completos (precipitação, radiação global, umidade 

relativa do ar ou temperatura do ponto de orvalho, temperatura média do ar, temperaturas máximas e 

mínimas do ar, e velocidade do vento) através da base de dados do INMET (Instituto Nacional de 

Meteorologia; http://www.inmet.gov.br/projetos/rede/pesquisa/inicio.php). Tipos de solos: dados 

espaciais das características dos solos foram obtidos através de dois bancos de dados, (i) o mapeamento 

espacial dos solos veio do banco de dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE). Esses 

dados são disponibilizados em formato de mapa com escala 1:250.000 no site 

https://downloads.ibge.gov.br/, em seguida (ii) os dados relativos às características físico-químicas de 

cada tipo de solo foram da base de dados da EMBRAPA Solos 

(https://www.bdsolos.cnptia.embrapa.br/consulta_publica.html). Uso do solo: os dados de uso do solo 

foram obtidos em formato de mapa com escala 1:100.000 no site https://downloads.ibge.gov.br/ para o 

ano de 2014. Reservatórios: as localizações dos reservatórios do Estado de Pernambuco foram obtidas no 

banco de dados da APAC 

(http://200.238.109.99:8080/apacv5/cons_monitora_web/cons_monitora_web.php). A Figura 2 

apresenta os mapas de distribuição das classes de declividade, tipos de solos, e uso do solo utilizadas no 

estudo. 

 

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 o 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. Os dados de vazão foram baixados no site http://hidroweb.ana.gov.br/, banco de dados 

hidrológicos da ANA (Agência Nacional de Águas). 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, serão 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). O valor ótimo para o coeficiente de determinação (r²) é igual a 1, por isso, quanto 

mais próximo da unidade, melhor será o ajuste entre os dados observados e simulados. 

 



 

 
Figura 2. Mapas de distribuição das classes de declividade, tipos de solos, e uso do solo utilizadas no estudo 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Processos hidrológicos simulados pelo modelo SWAT 

A bacia hidrográfica do Rio Mundaú foi dividida pelo modelo SWAT em 24 sub-bacias, e 84 

Unidades de Resposta Hidrológica (HRUs). A bacia do Rio Goiana foi dividida pelo SWAT em 26 sub-

bacias, e 146 HRUs. As HRU’s correspondem a áreas com combinações de uso do solo, tipos de solos e 

classes de declividade semelhantes (Andrade et al., 2017). A Tabela 1 apresenta o resultado dos processos 

hidrológicos simulados pelo modelo SWAT para as duas bacias estudadas. 

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

bacias estudadas. Todos os valores estão em mm. 

Bacia PET ET R QS QL PS PD BF Revap 

Goiana 1.549 711,1 1.164,2 163,03 105,21 185,24 9,26 156,49 20,56 



 

Mundaú 1.625,3 741,4 1.031,3 151,14 86,61 58,38 2,92 35,37 21,25 
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 duas bacias estudadas apresentam valores semelhantes quanto aos índices pluviométricos 

médios anuais, com a bacia do Rio Goiana apresentando valor ligeiramente superior (1.164,2 mm) quando 

comparada com a bacia do Rio Mundaú (1.031,3 mm). A bacia do Mundaú apresenta-se, na porção 

pernambucana, em uma região de transição entre o Agreste e o Sertão do Estado, com valores de 

precipatação média anual abaixo de 400 mm em determinados períodos. A bacia do Rio Goiana apresenta 

em uma porção que inclui o Agreste, a Zona da Mata e a porção litorânea do Estado, resultando assim, 

em valores pluviométricos superiores. Paz et al. (2018) realizando análises de sensibilidade e calibração 

do modelo SWAT na bacia do Rio Goiana com dados observados e de reanálise, encontraram valores 

médios de precipitação de 1.400 mm. 

As maiores evapotranspirações potencial (1.625,3 mm) e real (741,4 mm) ocorreram para a bacia 

do Rio Mundaú, devido, respectivamente, às maiores temperaturas (a bacia do Mundaú compreende parte 

do Sertão, clima semiárido) e a presença de cobertura vegetal (a bacia do Mundaú é caracterizada por 

grandes áreas de pastagem e vegetação nativa, com a presença de Caatinga e Mata Atlântica). Por possuir 

maiores áreas de vegetação, a bacia do Rio Mundaú apresentou menores valores de escoamentos 

superficial (151,14 mm) e lateral (86,61 mm) e fluxo de base (35,37 mm), quando comparados com os 

valores da bacia do Rio Goiana. 

As percolações para o aquífero raso (185,24 mm) e profundo (9,26 mm) foram maiores para a bacia 

do Rio Goiana, quando comparado com a bacia do Rio Mundaú, o que pode estar relacionado à geologia 

e aos tipos de solos encontrados nesta região. 

 

Análise do desempenho do modelo SWAT 

A Figura 3 apresenta o hidrograma de vazão mensal observado e simulado pelo modelo SWAT no 

período de calibração (1966-2016) na bacia hidrográfica do Rio Mundaú. Verifica-se que dentre as sete 

estações fluviométricas, a maioria apresentou níveis de desempenho aceitáveis, com coeficientes NS 

variando entre 0 e 1. Destas, duas apresentaram NS entre 0,5 e 0,65, o que de acordo com Moriasi et al. 

(2007), indica desempenho satisfatório do processo de calibração. Tais resultados indicam que é 

necessário aprimorar o procedimento de calibração, a fim de se obter melhores índices NS para as estações 

estudadas. Em relação ao coeficiente de determinação (r²), a maioria das estações apresentaram r² próximo 

a 1, com o valor máximo de 0,84, indicando boa concordancia entre os dados observados e simulados. 

Entretanto, algumas estações apresentaram r² baixo, como por exemplo 0,11, indicando a necessidade de 

melhoria na calibração. 

Nas estações que obtiveram melhores índices NS, verifica-se que tanto os picos quanto os períodos 

de recessão de vazão nos dados observados, são bem acompanhados pela simulação do modelo. 

Entretanto, em estações como a resultante em um NS de -2.95, percebe-se que, apesar de uma boa 

concordância (r² = 0,84), os dados simulados foram superiores aos dados observados, e os picos dos dados 

observados não foram atingidos pelos dados simulados. Marmontel et al. (2019) avaliando a 

aplicabilidade do modelo na bacia hidrográfica do Rio Paraibuna, obtiveram valores de NS e r² iguais a 

0,8 no processo de calibração dos dados de vazão. 

 



 

 
Figura 3. Ilustração da melhor simulação do SWAT-CUP e dos dados observados de vazão para as cinco estações 

da bacia hidrográfica do Rio Mundaú em passo de tempo mensal 

 

A Figura 4 apresenta o hidrograma de vazão mensal observado e simulado pelo modelo SWAT no 

período de calibração (1966-2016) na bacia hidrográfica do Rio Goiana. Verifica-se que dentre as seis 

estações fluviométricas avaliadas, a maioria apresentou índices NS aceitáveis, entretanto, apenas uma 

apresentou NS satisfatório (NS = 0,53). Em relação aos valores de r², apenas duas estações apresentaram 



 

valores baixos, indicando que de maneira geral, há boa concordância entre os dados observados e 

simulados pelo modelo. Tal concordância é bastante visível nas estações que apresentaram r² de 0,95 e 

0,83, em que o hidrograma dos dados observados é bem acompanhado pelo hidrograma simulado. 

Entretanto, verifica-se que nessas estações, os picos observados não são bem representados pelo modelo, 

havendo uma superestimação no primeiro caso, e duas subestimações no segundo caso, o que interferiu 

diretamente nos baixos valores de NS, com -0,01 e 0,43, respectivamente. 

 

 
Figura 4. Ilustração da melhor simulação do SWAT-CUP e dos dados observados de vazão para as cinco estações 

da bacia hidrográfica do Rio Goiana em passo de tempo mensal 

 

CONCLUSÃO 

Foi possível realizar calibrações parciais do modelo SWAT para as bacias hidrográficas do Rio 

Mundaú e do Rio Goiana, obtendo-se desempenhos aceitáveis para a maioria das estações. Entretanto, as 

calibrações precisam ser melhoradas a fim de alcançar melhores perfomances para as demais estações. 

Este estudo auxiliará a subsidiar o Sistema de Unidades de Resposta Hidrológica para Pernambuco 

(SUPer), para o entendimento dos processos que ocorrem em bacias hidrográficas pernambucanas através 

da modelagem hidrológica.  
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