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RESUMO – Os dados de vazão constituem importantes variáveis em estudos hidrológicos e no
gerenciamento dos recursos hídricos. No entanto, a escassez desses dados torna a modelagem
hidrológica uma tarefa complexa. Para se obter séries de vazão mais longas e sem falhas, foram
desenvolvidos modelos de transformação chuva-vazão. Um exemplo de modelo chuva-vazão é o
SMAP, o qual realiza o balanço hídrico baseado em reservatórios conceituais. Este trabalho
objetivou, pelo uso do modelo SMAP, obter os parâmetros de solo para a bacia de contribuição do
posto fluviométrico Santa Rosa de Lima, no rio Sergipe, bem como estender sua série histórica de
vazões mensais e, a partir da série estendida, obter a vazão de permanência Q90, referência na
avaliação da disponibilidade hídrica superficial em Sergipe. Os parâmetros de solo validados para a
região permitiram um bom ajuste do modelo aos dados observados (NS > 0,75). O estudo apontou,
também, para pouca profundidade do solo da região, o que coincide com a realidade da bacia. Por
fim obteve-se um aumento de 67% na Q90 da série estendida quando comparada à Q90 da série
histórica, crescimento justificado pelas chuvas mais abundantes na bacia entre 1913-1952.

ABSTRACT – Flow data is an important variable used in hydrological studies and in the
management of water resources. However, the scarcity of this data makes hydrological modeling a
complex task. To obtain a longer and more faultless series, rainfall-runoff transformation models
were developed. An example of a rainfall-runoff model is the SMAP, which accomplishes the water
balance based on conceptual reservoirs. This work aimed, by the use of the SMAP model, to obtain
the soil parameters for the contribution basin of the Santa Rosa de Lima fluviometric station, on the
Sergipe river, as well as to extend its monthly flows' historical series and, from the extended series,
to obtain the Q90 permanence flow, a reference in the assessment of surface water availability in
Sergipe. The soil parameters validated for the region allowed a good fit of the model to the
observed data (NS > 0.75). The study also pointed to a little soil depth in the region, which
coincides with the reality of the basin. Finally, an increase of 67% was obtained in the Q90 of the
extended series when it is compared to the Q90 of the historical series, a growth justified by the
more abundant rainfall in the basin between 1913-1952.
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1. INTRODUÇÃO

Os dados de vazão constituem importantes variáveis utilizadas nos estudos hidrológicos e no

gerenciamento dos recursos hídricos. Por meio desses dados é possível prever cheias, avaliar a

capacidade de atendimento das demandas hídricas da região, estimar o potencial de aproveitamento

hidráulico para geração de energia elétrica (Tucci, 2005). No entanto, a escassez de dados torna a

modelagem hidrológica de bacias uma tarefa complexa. No Brasil, a distribuição de postos

pluviométricos é mais densa que a dos postos fluviométricos. Além disso, alguns dos postos

pluviométricos estão em operação desde o início do século passado, o que faz com que as séries de

precipitação, geralmente, sejam mais longas que as séries de vazão.

Com a necessidade de se obter séries de vazões mais longas e de preencher falhas de séries

históricas, foram desenvolvidos modelos matemáticos que estimam a vazão em uma seção

transversal a partir de alguns dados de entrada, os quais, para grandes bacias, são a precipitação e a

evapotranspiração (Collischonn e Dornelles, 2013). Esses modelos buscam representar o que

acontece na natureza, sendo necessário que descrevam a distribuição espacial da chuva bem como

suas perdas, podendo ser usados, inclusive, de forma a simular condições estacionárias, visando

obter resultados de saída precisos. Ou, que simulem alterações e o comportamento da bacia,

buscando estudar os fenômenos ali existentes (Tucci, 2005). Um exemplo de modelo chuva-vazão é

o SMAP (Soil Moisture Accounting Procedure), o qual realiza o balanço hídrico baseado em

reservatórios conceituais (Lopes et al., 1982).

Este trabalho tem como objetivo utilizar o modelo chuva-vazão SMAP para extensão e

preenchimento das falhas da série de vazões mensais do posto fluviométrico de Santa Rosa de Lima,

localizada no Estado de Sergipe. E, a partir da série estendida, obter a vazão de referência (Q90), de

modo a comparar com a Q90 da série original, parâmetro este utilizado pelo órgão gestor de

recursos hídricos de Sergipe na avaliação da disponibilidade hídrica superficial.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

2.1 Região de estudo

A região de estudo (Figura 1) corresponde à área de drenagem do posto fluviométrico de

Santa Rosa de Lima (SRL) (código ANA 50080000), instalado no rio Sergipe no limite dos

municípios de Santa Rosa de Lima e Divina Pastora, estado de Sergipe. A região possui 2042,82

km² de superfície, o que corresponde a 55% da área da bacia hidrográfica do Rio Sergipe, na qual

está inserida, e localiza-se entre latitudes -10,83 e -10,68 S e longitudes -37,08 e -37,88 W.
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Figura 1 - Localização da área de estudo.

2.2 Modelo SMAP

O modelo chuva-vazão SMAP foi desenvolvido por Lopes et al. (1981) a partir de

experiências de aplicação dos modelos Stanford Watershed IV e Mero em atividades realizadas no

Departamento de Águas e Energia Elétrica do Estado de São Paulo (ONS, 2018). A estrutura da

versão mensal do SMAP, utilizada neste trabalho, encontra-se ilustrada na figura 2.

Em resumo, o modelo simula o ciclo hidrológico, representando-o por reservatórios

conceituais, e utiliza a separação do escoamento baseada no método do Soil Conservation Service

(SCS) (Buchianeri, 2004). Os dados de entrada são, basicamente, precipitação, evaporação do

tanque classe A (ECA) e vazão, esta última sendo requerida apenas para as etapas de calibração e

validação. Todos esses em escala mensal. Os parâmetros do modelo SMAP, em sua versão mensal,

são: Capacidade de saturação do solo (Str), parâmetro de escoamento superficial (Pes), parâmetro

de recarga subterrânea (Crec) e a constante de recessão do escoamento básico (Kkt).



4
XVI Simpósio de Recursos Hídricos do Nordeste
15º Simpósio de Hidráulica e Recursos Hídricos dos Países de Língua Portuguesa

Figura 2 - Estrutura do modelo SMAP na versão mensal

2.3 Dados de entrada

No que se refere aos dados de precipitação, os mesmos foram coletados no portal HidroWeb,

da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA). No quadro 1 são mostrados os postos

selecionados para este estudo, cuja localização é mostrada na Figura 1.

Quadro 1 - Postos pluviométricos utilizados no estudo

Código Nome Latitude Longitude Período de dados

01037014 Frei Paulo -10,55 -37,53 1912-1985

01037032 Mocambo -10,55 -37,63 1912-1979

01037034 Glória -10,21 -37,41 1912-1999

01037036 Dores -10,50 -37,21 1913-2000

As séries de precipitação mensal passaram pela etapa de preenchimento de falhas pelo método

de regressão linear e de consistência dos dados pelo método da dupla massa (TUCCI, 1993).

Quanto aos dados de ECA, recorreu-se à base de dados interpolados de Xavier et al. (2016),

devido à falta de estações com tal variável na área de estudo. Tais autores fornecem dados de

evapotranspiração (ETo) com resolução espacial de 0,25º e com dados entre 1980-2013. Foram

selecionados 8 (oito) pontos da referida grade dentro da área de estudo (Figura 1) e, para converter
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os dados de ETo em ECA, utilizou-se a metodologia apresentada por Sediyama et al.(2013),

conforme a equação 1.

��� = 0,7 � ��� (1)

Por fim, os dados de vazão do posto fluviométrico de SRL foram obtidos também no

HidroWeb, cujas informações constam no Quadro 2.

Quadro 2 - Posto fluviométrico utilizado no estudo

Código Nome Latitude Longitude Período de dados

50080000 Santa Rosa de Lima -10,66 -37,19 1952-2019

2.4 Testes estatísticos

Algumas aplicações na área de hidrologia fazem a consideração de que as séries são

estacionárias. O relatório de conjuntura da ANA (2019) cita que, para o gerenciamento de recursos

hídricos, por exemplo, é necessário adotar a hipótese de estacionariedade, ou seja, que as estatísticas

das séries não têm mudanças significativas ao longo do tempo. Como um dos objetivos do trabalho

é obter a vazão de referência Q90, procedeu-se à verificação da estacionariedade das séries de

chuva anual e de vazão média anual pelo teste de Spearman (NAGHETTINI e PINTO, 2007).

2.5 Calibração, validação e aplicação do modelo

A calibração consiste no ajuste de parâmetros do modelo por meio de leituras observadas

disponíveis que visam capturar as dinâmicas da bacia (FUJITA, 2018). No caso do modelo SMAP,

serão ajustados os parâmetros de solo da bacia, de forma que as vazões calculadas reproduzam, com

o menor desvio possível, as vazões observadas. Na validação, deve-se verificar se os parâmetros

calibrados mantêm o mesmo bom desempenho do modelo para um período histórico distinto do

utilizado na calibração.

Uma métrica estatística bastante conhecida e que foi utilizada para avaliar o desempenho do

modelo SMAP é o Coeficiente de Eficiência de Nash-Sutcliffe (NS), dado pela equação 2.

(2)
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em que Qobs (t) é a vazão observada, Qcal (t) é a vazão calculada pelo modelo e Qmed é a vazão

média observada.

Segundo Baltokoski et al. (2010), valor de NS pode ser classificado da seguinte forma: muito

bom (NS ≥ 0,75), bom (0,65 ≤ NS < 0,75), satisfatório (0,50 ≤ NS < 0,65) ou insatisfatório (NS <

0,50). Essa mesma classificação foi utilizada neste trabalho para associar o valor obtido de NS com

a capacidade do modelo SMAP em reproduzir as vazões observadas nas etapas de calibração e de

validação dos parâmetros de solo da bacia de contribuição de SRL.

Uma vez calibrados e validados os parâmetros de solo do modelo, passou-se para a aplicação

do SMAP nas etapas de extensão e preenchimento das falhas na série de vazões mensais do posto

fluviométrico SRL, obtendo-se, assim, uma série estendida de vazões mensais.

2.6 Vazão de permanência

Por fim, calculou-se a vazão de referência adotada pelo órgão gestor de recursos hídricos do

estado de Sergipe, a Q90, com os dados da série gerada na etapa 2.5, bem como a Q90 para a série

histórica, tendo como objetivo comparar tais valores. A Q90 é vazão cujo valor é superado ou

igualado em 90% do tempo. Por ser uma vazão segura, muitos estados a adotam como referência

para conceder outorgas de uso dos recursos hídricos, como é o caso do Estado de Sergipe.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

O quadro 3 mostra os resultados da verificação da estacionariedade, por meio do teste de

Spearman, das estações de precipitação e vazão selecionadas neste estudo.

Quadro 3- Teste de estacionariedade das estações selecionadas.

Código Nome Tipo Teste de Spearman

01037014 Frei Paulo Pluviométrica Estacionária

01037032 Mocambo Pluviométrica Estacionária

01037034 Glória Pluviométrica Não Estacionária

01037036 Dores Pluviométrica Estacionária

50080000 SRL Fluviométrica Estacionária
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O requisito de estacionariedade apenas não foi atendido pela estação pluviométrica 01037032

(Mocambo). Contudo, o modelo SMAP é um modelo do tipo concentrado, ou seja, para toda a bacia

existirá uma única série de dados de precipitação. No modelo, esta série pode ser calculada por

meio de uma média ponderada, na qual os pesos atribuídos a cada posto equivalem à área de

influência de cada posto na área da bacia, como no método de Thiessen. Assim, ao se analisar a

série histórica ponderada de precipitações, que abrange o período de 1913-1979 (período de

registros em todos os postos pluviométricos), verificou-se que a mesma é estacionária. Dessa forma

o requisito de estacionariedade é atendido.

Para calibração e validação dos parâmetros de solo, foram escolhidos, respectivamente, os

períodos de jan/1971-dez/1975 e jan/1965-dez/1969. Os resultados estão apresentados na Figura 3.

Figura 3 - Resultados obtidos para (a) calibração (NS = 0,84) e (b) validação (NS = 0,76).

A boa aderência da série de vazões calculadas com a de vazões observadas, na calibração e na

validação, resultaram em coeficientes NS superiores a 0,75. Chegou-se, assim, ao conjunto de

parâmetros de solo do SMAP validado para a bacia de contribuição do posto fluviométrico SRL

apresentado no Quadro 4.
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Quadro 4 - Parâmetros do modelo SMAP calibrados e validados para a área de estudo.

Parâmetro Valor para SRL Unidade Limites

Str 950,0 mm 400 < Str < 5000

Pes 2,4 adimensional 1 < Pes < 10

Crec 4,0 % 0 < Crec < 100

Kkt 3 meses 1 < Kkt < 24

Os valores obtidos para os parâmetros de solo em SRL estão relativamente próximos dos seus

respectivos limites inferiores, o que já era esperado, pois tal configuração é compatível com uma

região com solo pouco profundo. A bacia de contribuição de SRL tem localização afastada da

região litorânea, ou seja, encontra-se em uma região onde há predominância de intemperismo físico,

por ter um clima relativamente mais seco quando comparado com a costa sergipana. Isso faz com

que o solo desse local tenha pouca espessura, como elucidado por Matos (2019).

Na sequência realizou-se a extensão e o preenchimento das falhas da estação de SRL. A nova

série desta estação foi estendida até o ano de 1913 e o preenchimento das falhas se deu até o ano de

1979 uma vez que os dados dos postos pluviométricos são coincidentes até tal ano.

Produzida a nova série do posto SRL, efetuaram-se os cálculos da vazão de referência Q90

para a série preenchida e estendida (jan/1913 - jul/2019) e para a série original (jul/1952 - jul/2019).

Os resultados são mostrados na Figura 4.

Figura 4 - Curvas de permanência em SRL: série original (Q90 = 0,104 m³/s) e série preenchida e estendida

(Q90 = 0,174 m³/s).
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A extensão da série e o preenchimento das falhas não alterou significativamente os valores

das vazões para permanências até 80%. Contudo, para o trecho das menores vazões (permanência

acima de 80%), o qual é o mais relevante para avaliação da disponibilidade hídrica em bacias

hidrográficas, a diferença entre as curvas é mais acentuada. Obteve-se um aumento na Q90 de

aproximadamente 67%. Pode-se concluir que, baseando-se na nova série, com 106 anos de dados,

seria possível disponibilizar mais água para outorgar aos usuários da região.

Na tentativa de explicar tal aumento, buscou-se analisar a série de precipitação utilizada como

entrada do modelo SMAP (1913 a 1979). Percebeu-se que, nos anos em que a série foi estendida

(1913 a 1952), as precipitações foram relativamente maiores que nos períodos posteriores, gerando

vazões mais altas no período. Esse período de vazões mais altas, no entanto, não foi suficiente para

alterar o caráter estacionário da série original de vazões. De fato, realizando o teste de Spearman na

série de vazões estendida (1913-2019), constatou-se seu caráter estacionário.

4. CONCLUSÃO

A aplicação do modelo SMAP, versão mensal, na bacia de contribuição do posto

fluviométrico Santa Rosa de Lima, no rio Sergipe, trouxe resultados relevantes. Os parâmetros de

solo obtidos para a bacia apresentam valores que correspondem aos de solos pouco espessos, o que

corresponde à realidade da região. Além disso, os parâmetros reproduziram bem o comportamento

hidrológico da bacia nos períodos históricos utilizados para a calibração para a validação do modelo.

O bom desempenho do modelo permitiu sua aplicação para preencher as falhas na série

histórica de vazões médias mensais em Santa Rosa de Lima e também estendê-la de forma a

abranger um período de 106 anos de dados. Tal procedimento não alterou o comportamento

estacionário da série histórica de vazão média anual (1952-2019), o qual foi mantido na série

estendida (1913-2019) dessa mesma variável. Nesse mesmo período, a série de precipitações anuais

também apresenta comportamento estacionário na bacia de estudo.

A inclusão de 40 anos à série de vazões médias mensais em Santa Rosa de Lima levou a

alterações significativas nas vazões mínimas da bacia. O aumento no valor da vazão é tanto maior

quanto mais próximo de 100% de permanência no tempo, o que pode significar uma maior

disponibilidade hídrica superficial para os usuários dos recursos hídricos da região.
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