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RESUMO – A precipitação é o dado de entrada mais importante na modelagem hidrológica, seja de 

quantidade ou qualidade de água. Dentre esses modelos, o Soil and Water Assessment Tool (SWAT) 

tem sido amplamente utilizado. Assim, o objetivo do presente trabalho é investigar o impacto de 

diferentes entradas de dados precipitação nas simulações do modelo SWAT na bacia do Rio de 

Janeiro, sub-bacia da bacia do rio Grande – Bahia, utilizados 11 anos (1984–1995) de dados mensais 

de precipitação de dois conjuntos de dados – do pluviômetro e do CHIRPS (Climate Hazards Group 

InfraRed Precipitation with Station data). Primeiramente foi realizada a validação das estimativas do 

CHIRPS por meio de métricas estatísticas e, posteriormente, avaliado a calibração e simulação do 

modelo SWAT com esses dois bancos de dados. O CHIRPS apresentou boas respostas em relação 

aos dados observados no pluviômetro e obteve resultados melhores em relação à calibração do 

modelo, tanto em relação a confiabilidade e grau de eficiência do modelo calibrado para as incertezas, 

bem como das estatísticas R², NS, PBIAS e KGE. 
 

ABSTRACT – Precipitation is the most important input data in hydrological modeling, whether of 

water quantity or quality. Among these models, the Soil and Water Assessment Tool (SWAT) has 

been widely used. Thus, the objective of the present work is to investigate the impact of different 

precipitation data inputs in the SWAT model simulations in the Rio de Janeiro basin, a sub-basin of 

the Rio Grande - Bahia basin, using 11 years (1984–1995) of monthly precipitation data from two 

sets of data: rain gauge and CHIRPS (Climate Hazards Group InfraRed Precipitation with Station 

data). First, the validation of the CHIRPS precipitation estimates was performed using statistical 

metrics and, later, the calibration and simulation of the SWAT model with these two databases was 

evaluated. The CHIRPS product showed good responses in relation to the data observed in the rain 

gauge and generated better results in relation to the calibration of the model, both in relation to the 

reliability and degree of efficiency of the calibrated model for the uncertainties, as well as the statistics 

R², NS, PBIAS and KGE 

 

Palavras-Chave – CHIRPS. Modelagem hidrológica. Precipitação. 
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1 INTRODUÇÃO 

A precipitação é um dos componentes mais críticos nos ciclos globais de água e energia e sua 

medição precisa tem sido um desafio devido às suas grandes variações espaço-temporais (TANG et 

al., 2015). Essa variável é essencial na simulação hidrológica, a qual requer dados confiáveis no seu 

processamento. Muitas vezes, a limitação da utilização de modelos hidrológicos decorre da escassez 

de dados e/ou má qualidade de dados observados em relação sua distribuição espaço-temporal, com 

destaque aqueles de chuva. Uma alternativa a ausência e/ou precariedade de dados medidos pelos 

pluviômetros consiste nas estimativas de precipitação por tecnologia de sensoriamento remoto por 

satélite. 

Dentre os vários conjuntos de dados de precipitação estimada por satélites ou a partir de dados 

de satélites em associação com outras fontes, destacam-se: Precipitation Estimation from Remotely 

Sensed Information using Artificial Neural Networks (PERSIANN), Tropical Rainfall Measuring 

Mission (TRMM), The Integrated Multi-satellite Retrievals for GPM (IMERG), Climate Prediction 

Center morphing method(CMORPH) e o Climate Hazards Group InfraRed Precipitation with Station 

data (CHIRPS), (SOROOSHIAN et al., 2000),(HUFFMAN et al., 2007),(SHARIFI; STEINACKER; 

SAGHAFIAN, 2016),(JOYCE et al., 2004), (Funk et al., 2015).  

Os modelos hidrológicos serão ferramentas importantes para os gestores de recursos hídricos, 

em especial no contexto de possíveis redução da disponibilidade, aumento das demandas e das 

preocupações relativas à segurança hídrica (Le et al., 0017). Dentre esses modelos, o Soil and Water 

Assessment Tool (SWAT) tem sido amplamente utilizado em todo o mundo (Arnold et al., 1998), 

com repositório contendo muito destes (https://www.card.iastate.edu/swat_articles/).  

O objetivo geral do presente trabalho é analisar dois conjuntos de dados de precipitação na 

calibração do modelo Soil and Water Assessment Tool model (SWAT), utilizando para isso dados de 

pluviômetro e estimativas de precipitação de sensoriamento remoto na bacia do Rio de Janeiro, 

afluente do rio Grande – Ba, um dos principais afluentes do rio São Francisco.  

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

2.1 Área de estudo 

A bacia hidrográfica do Rio de Janeiro possui uma área de aproximadamente 380 mil ha, distribuídas 

entre os municípios de Barreiras e Luís Eduardo Magalhães, no oeste do estado da Bahia, localizada 

na bacia hidrográfica do rio Grande. Sua nascente está próxima a Serra dos Gerais, na divisa entre os 

Estados da Bahia e do Tocantins. Seus principais afluentes da bacia de estudo são os rios Limpo, 
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Sanguessuga, Balsas, dos Cachorros/ Ponta D’água, Galho do Gentil, Riacho do Entrudo e o Córrego, 

com área de drenagem de cerca de 3.790 km², correspondente a 5,1% da área de bacia do rio Grande, 

afluente da margem esquerda do rio São Francisco importante especialmente nas vazões de tempo 

seco deste rio (Santos e Nascimento, 2021). A área de estudo do presente trabalho contempla o alto 

da bacia do rio de Janeiro, sendo limitada na localização do posto fluviométrico.  

Figura 1: Mapa de localização da área de estudo 

2.2 Simulação hidrológica – Soil and Water Assessment Tool (SWAT) 

O SWAT é um modelo hidrológico, semi-distribuído e contínuo no tempo ((Neitsch et al., 

2011), 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).  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 SWAT é baseado na equação da continuidade do balanço hídrico (Eq. 1), integrando todos 

os modeles que estimam cada componente do ciclo hidrológico, 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)          (1) 
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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, e todas as unidades em mm. 

2.2.1 Coleta e processamento dos dados de entrada do SWAT 

O modelo SWAT requer dados geoespaciais e tabulares de entrada, sendo os primeiros o 

modelo digital de elevação (MDE), mapa de tipos de solo e mapa de uso e ocupação do solo, todos 

estes obtidos no site do OBahia (disponível em http://obahia.dea.ufv.br/layers/). O mapa de uso e 

ocupação do solo foi aquele referente ao ano de 1990. A estação fluviométrica 46590000 (latitude -

11.86 e longitude - 45.12) foi selecionado para a etapa de calibração do modelo, sendo obtida no 

Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos (SNIRH/Hidroweb). Os dados das 

variáveis meteorológicas foram adquiridos junto ao site do Global Weather Data for SWAT 

(https://globalweather.tamu.edu/), que disponibiliza dados de reanálise das variáveis meteorológicas 

para diferentes áreas do globo terrestre, oriundos do Climate Forecast System Reanalysis (CFSR). 

Em relação aos dados de precipitação, foram utilizados dados do pluviômetro (1145013, 

latitude -11.8961 e longitude - 45.6119) e os da grade do Climate Hazards Group InfraRed 

Precipitation with Station data (CHIRPS). 

CHIRPS é um conjunto de dados de precipitação desenvolvido para apoiar a Rede de Sistemas 

de Alerta Prévio contra Fome dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (United 

States Agency for International Development Famine Early Warning Systems Network – FEWS 

NET). Ele foi projetado para monitorar a seca agrícola e as mudanças ambientais globais sobre a 

Terra, baseado em abordagens de técnicas de interpolação de alta resolução, longo período de 

estimativas de precipitação (de 1981 até o presente) em nível diário, pentadal e mensal, com 

estimativas quase global (50°S – 50°N, 180°E – 180°W) e resolução espacial primária de 0,05° (Funk 

et al., 2015). O CHIRPS destaca-se pela longa série de dados, de 1981 até o presente, cabendo destacar 

que o mesmo não é um satélite ou sensor orbital, mas sim um produto gerado a partir de diversas 

fontes de dados, entre estas, o TRMM e estações em superfície (FUNK et al., 2015). 

2.2.1.1 Validação dos dados de estimativas do CHIRPS  

Para que seja possível o uso da de estimativas de chuva por satélite na modelagem hidrológica, 

é importante primeiramente avaliar se as estimativas destas se assemelham na magnitude e na 

variabilidade espacial e temporal das observações de pluviômetros. Deste modo, a etapa de validação 

da estimativa de precipitação do CHIRPS foi realizada usando a técnica ponto a pixel, ou seja, 

http://obahia.dea.ufv.br/layers/
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extraindo da grade do CHIRPS o pixel das coordenadas da estação pluviométrica (posto 1145014 – 

latitude -11.8525 e longitude -45.1222, localizada em Barreiras - Bahia). Para isso, foram utilizados 

os dados do período de 1981 a 2020 e utilizadas as métricas estatísticas descritas na Tabela 1. 

Tabela 1: Informações dos índices estatísticos usados neste estudo. 

Nome Fórmulas 
Intervalo de 

valores 

Valores 

perfeitos 
Unidade 

Erro médio 𝐸𝑀 =
∑ (𝑜𝑖 − 𝑒𝑖)

𝑛
𝑖=1

𝑛 − 1
 (- ∞,+ ∞) 0 Milímetros 

Erro quadrático 

médio 
𝑅𝑀𝑆𝐸 = √

1

𝑛
(∑(𝑒𝑖 − 𝑜𝑖)2

𝑛

𝑖=1

) [0, + ∞) 0 Milímetros 

Percentual de 

tendência 
𝑃𝐵𝐼𝐴𝑆 =  100 𝑥

∑ (𝑒𝑖 − 𝑜𝑖)
𝑛
𝑖=1

∑ (𝑜𝑖)
𝑛
𝑖=1

 [0, 1] 0 % 

Coeficiente de 

eficiência de Nash-

Sutcliffe 

𝑁𝐸𝑆 =  1 − (
∑ (𝑜𝑖 − 𝑒𝑖)

2
𝑖

∑ (𝑜𝑖 − �̅�)2
𝑖

) [0, 1] 1 - 

Coeficiente de 

determinação 
𝑅2 = ( 

∑ (𝑒𝑖 − 𝑒̅)(𝑜𝑖 − �̅�)𝑛
𝑖=1

√∑ (𝑒𝑖 − 𝑒̅)2𝑛
𝑖=1  √∑ (𝑜𝑖 − �̅�)2𝑛

𝑖=1

)

2

 [0, 1] 1 - 

 

Na qual, 𝑜𝑖 é o valor de precipitação medido pela estação pluviométrica; 𝑒𝑖 o valor estimado 

de precipitação pelo CHIRPS; e �̅� o valor médio de precipitação medido pela estação pluviométrica. 

2.3 Calibração do modelo SWAT 

Para calibração foi utilizado o software SWAT-CUP (SWAT Calibration and Uncertainty 

Programs), por integra as saídas do modelo SWAT e possui algoritmos de calibração, entre estes o 

SUFI-2 (Sequential Uncertainty Fitting 2, que se destaca pela velocidade e precisão no 

processamento (Abbaspour et al., 2004). Esse algoritmo realiza a leitura de todos os parâmetros do 

modelo SWAT e do intervalo dos seus valores, verificando se os dados de vazão estão inseridos em 

95% de incerteza frente aos valores iniciais, sendo as certezas quantificadas por medidas referidas 

pelo fator-P e fator-R. Assim, a confiabilidade do ajuste e do grau de eficiência do modelo calibrado 

são avaliados pela incertezas são avaliadas pelo fator-P e fator-R (ABBASPOUR, 2012). Abbaspour 

et al. (2004) e Abbaspour et al. (2007) consideraram valores satisfatórios do fator P acima de 0,7 e 

do fator R abaixo de 1,5, embora isso possa variar de acordo com as condicionalidades de cada 

modelo. 
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No presente estudo, a calibração ocorreu a nível de vazão mensal, comparando os dados 

observados de vazão do posto fluviométrico 46590000, usando a série de dados do período de 1981 

a 1995, sendo os três primeiro anos usados para aquecer o modelo. A calibração foi realizada de duas 

maneiras:1) Situação 1 – calibrou-se os parâmetros do modelo com os dados do pluviômetro e com 

estes valores utilizou-se na calibração da grade do CHIRPS e 2) Situação 2 – calibração realizada 

com a grade do CHIRPS e com os tais resultados procedeu-se a calibração com os dados do 

pluviômetro.  

 O desempenho do modelo foi verificado por meio do Percentual de Tendência (PBIAS), 

Coeficiente de Nash-Sutcliffe (NS) e do Coeficiente de determinação (R²). Os valores positivos do 

PBIAS indicam tendência de subestimação dos dados simulados, enquanto os negativos indicam 

superestimação. O NS objetiva ajustar as vazões máximas e pode variar de -∞ a 1, no qual 1 representa 

um perfeito ajuste, enquanto o R² avalia a relação linear entre os dados medidos e observados, 

variando entre 0 e 1, onde quanto mais próximo de 1 o valor se apresentar, mais eficiente será a 

previsão. 

Tabela 2: Critérios para avaliação do desempenho do modelo hidrológico e faixa de valores de 

variação. 

 Muito bom Bom Satisfatório Insatisfatório 
Faixa de 

variação 

R² R² > 0.85 0.75 < R² ≤ 0.85 0.60 < R² ≤ 0.75 R² ≤ 0.60 -1 a 1 

NSE NSE > 0.80 0.70 < NSE ≤ 0.80 0.50 < NSE ≤ 0.70 NSE ≤ 0.50 -∞ a 1.0 

PBIAS 

(%) 
PIAS <±5 ±5 ≤ PBIAS <±10 ±10 ≤ PBIAS <±15 PBIAS ≥±15 -∞ a ∞ 

KGE KGE > 0.75 0.75 < KGE ≤ 0.50 0.50 < KGE ≤ 0.0 KGE ≤ 0.0 -∞ a 1.0 
Fonte: Moriasi et al. (2015) e Thiemig et al. (2013) 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

3.1 Validação dos dados de estimativas de precipitação  

 Os dados de precipitação diária estimados pelo CHIRPS e do pluviômetro foram agrupados 

em acumulados mensais (Figura 2). Observa-se que as precipitações estimadas produziram com 

fidelidade a variabilidade sazonal, representando de forma satisfatória os períodos secos e chuvosos 

Figura 3. 
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Figura 2: Precipitação estimada pelo CHIRPS e 

observada pelo pluviômetro, em escala temporal mensal, 

para o período de 1981 - 2020 

Figura 3: Métricas estatísticas usadas na validação do 

CHIRPS 

Os resultados das métricas estatísticas estão apresentados na 3. Em relação ao R², o resultado 

foi superior a 0.85 e de acordo com Moriasi et al. (2015) e Thiemig et al. (2013), classificado como 

“muito bom”, Figura 3. Portanto, os dados do CHIRPS apresentaram forte correlação linear com 

aquele do medidos pelo pluviômetro. O CHIRPS estimou satisfatoriamente as precipitações 

observada no pluviômetro, apresentando valores do PBIAS de -2% e NES superiores a 0,9, sendo 

classificado para ambas métricas estatísticas de “muito bom”. 

3.2 Calibração 

 O hidrograma da vazão simulada e observada são apresentados nas Figuras 4 e 5. Observa-se 

que o comportamento da vazão observada foi bem representado tanto na Situação 1 quanto na 2, 

entretanto, em relação as magnitudes – mínimas e máximas – a Situação 2 foi melhor. Em relação a 

Situação 2, observa-se que o CHIRPS representou melhor as vazões observadas quando comparada 

aos dados do pluviômetro. 

  

Figura 4: Situação 1 – parâmetros calibrados a partir dos 

dados do pluviômetro 
Figura 5: Situação 2 – parâmetros calibrados a partir dos 

dados da grade do CHIRPS 
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 A Tabela 3 apresenta os dados das estatísticas entre as vazões observadas e simuladas pelo 

modelo SWAT nas Situações 1 e 2. Observa-se que a situação 1 superestimou as vazões médias, valor 

insatisfatório (>1.5) para o r-factor quando usado os dados do pluviômetro e insatisfatório (<0.70) 

quando utilizado a grade do CHIRPS. A Situação 2 – parâmetros calibrados com os dados da grade 

do CHIRPS – atendeu satisfatoriamente os critérios dos valores do r-fator e do p-valor ao usar dos 

dados do CHIRPS, entretanto ao comparar estes critérios para a simulação com os dados do 

pluviômetro o valor do p-fator foi de 0.08 e, portanto, inferior ao desejável (>0.7). Portanto, apenas 

a grade do CHIRPS, quando esta utilizada para calibração do modelo, apresentou-se satisfatório em 

relação ao p-factor e r-factor. 

Tabela 3: Estatísticas entre a vazão observada e a simulada pelo modelo SWAT. 

 Dados de 

chuva 
p-factor r-factor R² NS PBIAS KGE 

Vazão média 

simulada 

(Vazão média 

observada) 

Situação 1 - 

Parâmetros 
calibrados com o 

pluviômetro 

Pluviômetro 0.85 2.7 0.52 0.5 -1.4 0.68 14.11(13.91) 

CHIRPS 0.13 0 0.59 -0.86 -43.8 0.48 20.01(13.91) 

Situação 2 - 

Parâmetros 

calibrados com 

CHIRPS 

Pluviômetro 0.08 0 0.65 -0.2 35.3 0.59 9.00(13.91) 

CHIRPS 0.78 1.11 0.68 0.62 3.4 0.81 13.44(13.91) 

  

Em relação aos critérios para avaliação do desempenho do modelo hidrológico, a calibração com 

o CHIRPS apresentou valores de R² de 0.68, NS de 0.62, PBIAS 0.62 e KGE de 0.81, sendo 

classificado “satisfatório”, “satisfatório”, “muito bom” e “muito bom”, respectivamente,  

4 CONCLUSÃO 

As estimativas de precipitação do CHIRPS forneceram boas respostas em relação aos dados 

observados no pluviômetro na sub-bacia do Rio de Janeiro. A incorporação de dados CHIRPS na 

calibração dos parâmetros do modelo SWAT apresentou melhorias estatisticamente mais 

significativas em relação à estimativa de vazão quando comparado ao uso dos dados do pluviômetro 

para este fim no que diz respeito a confiabilidade do ajuste e do grau de eficiência do modelo calibrado 

para as incertezas pelos critérios do p-fator-P e r-fator, respectivamente. As vazões simuladas pelo 

CHIPRS variam de satisfatório (R² e NS) a muito bom (KGE e PBIAS), quando este banco de dados 

foi utilizado na calibração do modelo chuva x vazão.  
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