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RESUMO– A calibração do modelo hidrológico é uma das maiores dificuldades no processo de 

modelagem hidrológica, devido à quantidade de parâmetros, estrutura do modelo, efeitos de regulação 

e disponibilidade dados para forçá-lo. Diante de diversos fatores que dificultam este processo, um em 

especial, a função objetivo, utilizada nesse processo nem sempre é dada a devida atenção. Assim, o 

objetivo deste estudo foi avaliar os efeitos sobre o regime de vazões no processo de calibração da 

vazão com uso de diferentes funções objetivo, e dessa forma, identificar o melhor conjunto destas 

que são mais apropriadas para simular o regime de vazões. A área de estudo corresponde a seis sub-

bacia da bacia hidrográfica do Rio Apodi-Mossoró e o modelo hidrológico utilizado foi o Soil 

Moisture Account Procedure (SMAP). As funções objetivo avaliadas no processo de calibração do 

modelo foram a NSE e KGE. De modo geral, na maioria das sub-bacias o modelo calibrado com o 

uso da função NSE obteve melhores resultados na simulação da vazão média (Q50%), enquanto a 

KGE, a vazão máxima (Q10%) e a variância foram melhore simuladas. É provável que a vazão média 

(Q50%) tenha significativa influência da regularização da vazão por reservatórios presente nas sub-

bacias, o que traz uma considerável incerteza na simulação da Q50%, e o uso da função KGE seja mais 

indicado na calibração do SMAP na bacia do Rio Apodi-Mossoró.  
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ABSTRACT– The calibration of the hydrological model is one of the biggest difficulties in the 

hydrological modeling process, due to the number of parameters, model structure, regulation effects 

and availability of data to force it. Faced with several factors that make this process difficult, one in 

particular, the objective function, used in this process is not always given due attention. Thus, the 

objective of this study was to evaluate the effects on the streamflow regime in the streamflow 

calibration process using different objective functions, and in this way, to identify the best set of these 

that are most appropriate to simulate the streamflow regime. The study area corresponds to six sub-

basins of the Apodi-Mossoró River basin and the hydrological model used was the Soil Moisture 

Account Procedure (SMAP). The objective functions evaluated in the model calibration process were 

the NSE and KGE. In general, in most of the sub-basins, the model calibrated using the NSE function 

obtained better results in the simulation of the average streamflow (Q50%), while the KGE, the 

maximum streamflow (Q10%) and the streamflow variance were better simulated. It is likely that the 

average streamflow (Q50%) has a significant influence on the regularization of the streamflow by 

reservoirs present in the sub-basins, which brings considerable uncertainty in the simulation of the 

Q50%, and the use of the KGE function is more indicated in the calibration of the SMAP in the Apodi-

Mossoró River basin.  

 

Palavras-Chave – Balanço de água; Funções objetivo; Simulação. 

 

1. INTRODUÇÃO 
 

A compreensão do regime de vazões é essencial para a manutenção e distribuição dos recursos 

hídricos, dada a relação de segurança alimentar e energética com a água. Neste sentido, modelos 

hidrológicos chuva-vazão que simulam o regime de vazões são ferramentas úteis para auxiliar o 

gerenciamento e planejamento destes recursos, contribuindo assim para tomadas de decisões 

adequadas às demandas atuais.   

 Contudo, para o uso dessa ferramenta é necessário adaptá-la às condições hidroclimáticas da 

bacia, visto que os modelos hidrológicos contêm diversos parâmetros empíricos que não podem ser 

prescritos diretamente, o que faz necessário uma atuação indireta por meio da calibração (Gupta et 

al., 2006). A calibração maximiza a capacidade dos modelos hidrológicos em reproduzir o padrão dos 

fluxos hidrológicos, devido o ajuste dos parâmetros dos modelos as características climáticas, 

hidrológicas e físicas da bacia. Este processo é uma das maiores dificuldades na modelagem 
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hidrológica, devido à quantidade de parâmetros que podem ser utilizados e as diferentes respostas de 

cada bacia hidrográfica pode apresentar.  

  De modo geral, para uma calibração satisfatória do modelo hidrológico é necessário o uso de 

um algoritmo de otimização e uma ou mais funções objetivo, que avalia o erro no processo de 

calibração do modelo. Algoritmos de otimização são ferramentas matemáticas que executam e 

comparam várias soluções possíveis, até que uma solução ótima, ou pelo menos satisfatória, seja 

encontrada (Denny Ceccon, 2020). Já as funções objetivo são funções otimizáveis, em que os valores 

gerados podem ser maximizados ou minimizados de modo a reduzir o erro do modelo. 

2. OBJETIVO 
 

O objetivo do estudo foi simular o regime de vazões no semiárido potiguar através de um 

modelo hidrológico, avaliando o efeito do uso de diferentes funções objetivo na calibração da vazão 

simulada. 

3. MATERIAL E MÉTODOS 
 

3.1. Metodologia 
 

 O regime de vazões diárias foi simulado com uso do modelo hidrológico chuva-vazão Soil 

Moisture Account Procedure (SMAP, Lopes et al, 1982) durante um período de trinta anos (1987-

2016) para seis sub-bacias da bacia hidrográfica do Rio Apodi-Mossoró. O SMAP possui sete 

parâmetros os quais foram otimizados com o uso do algoritmo de otimização Diferrential Evolution 

(DE) com uso das seguintes funções objetivo descritas a seguir: 

Eficiência de Nash-Sutcliffe - NSE 

O teste de eficiência de Nash-Sutcliffe (Equação 1) é uma estatística normalizada que determina 

a magnitude relativa da variância residual em comparação com a variação de dados medidos (NASH 

e SUTCLIFFE, 1970). O NSE varia entre −∞ e 1, sendo NSE= 1 o valor ótimo. Os valores entre 0 e 

1 são considerados níveis aceitáveis de desempenho, e valores inferiores a 0 como inaceitáveis 

(Carolina et al., 2019). 
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  𝑁𝑆𝐸 = 1 − [
∑ (𝑄𝑖−𝐸𝑖)2𝑛

𝑖=1

∑ (|𝑄𝑖−𝑄𝑖̅̅ ̅|𝑛
𝑖=1 )²

]                                                                                    (1) 

 

 Onde: 𝑄𝑖 é a vazão observada, 𝐸𝑖 a vazão simulada e 𝑄𝑖 a média da vazão observada. 

Eficiência de Kling-Gupta- KGE 

Grupta e Kling (Grupta et al, 2009) criaram o teste de eficiência de Kling-Gupta (Equação 2). 

Essa função objetivo consiste no cálculo da distância Euclidiana em relação a 3 critérios, que 

quantificam: a variabilidade do fluxo ou desvio padrão (α), volumes totais ou valor médio (β) e bom 

ajuste de tempo (r) (Husada, 2019). 

  𝐾𝐺𝐸 = 1 − 𝐸𝐷                                                                                                      (2.1) 

𝐸𝐷 = √(𝑟 − 1)2 + (𝛼 − 1)² + (𝛽 − 1)²                                                                (2.2) 

    𝑟 = ∑ (𝑆𝑖 − 𝑆�̅�) ∗ (𝑃𝑖 − 𝑃�̅�𝑛
𝑖=1 )/√∑ (𝑆𝑖 − 𝑆�̅�)𝑛

𝑖=1 ∗ √∑ (𝑃𝑖 − 𝑃�̅�)𝑛
𝑖=1                     (2.3) 

 𝛼 =
𝜎𝑠

𝜎𝑜
                                                                                                                      (2.4) 

 𝛽 =
𝜇𝑠

𝜇𝑜
                                                                                                                      (2.5) 

 

 Em que: 𝑃𝑖 é a precipitação pluviométrica, 𝑃𝑖 é a média da precipitação pluviométrica, 𝑆𝑖 é a 

estimativa da precipitação por satélite e 𝑆𝑖 é a média da estimativa da precipitação por satélite. Para 

𝛼, 𝜎𝑠 é a precipitação média do produto de satélite,  𝜎𝑜 a precipitação média pluviométrica e 𝛽, 𝜇𝑠 é 

a precipitação média do produto de satélite e 𝜇𝑜 a precipitação média pluviométrica. 

  

3.2. Área de Estudo 
 

A área de estudo compreende a Bacia hidrográfica do Rio Apodi-Mossoró (14.276 km²) e as 

suas sub-bacias (Figura 1). Essa bacia hidrográfica está totalmente inserida no território Potiguar, isto 

é, no Rio Grande do Norte. O clima predominante na bacia é semiárido quente (BSh) mas nas suas 

áreas serranas, com nascentes, o clima é tropical de savana (AW). A chuva anual média na bacia varia 

entre 600 a 1100 mm.ano-1. 
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 A cobertura vegetal predominante é a caatinga, mas que pode ser considerada também comi 

sendo vegetação herbácea-lenhosa (florestada) e puramente herbácea (não florestada) segundo 

Andrade (1981). 

 

Figura 1 – Localização da bacia do rio Apodi-Mossoró - Autores (2022) 

3.3. Dados 
 

Foram utilizados dados de precipitação e evapotranspiração de dados de estações de superfície 

dispostos em uma grade regular de ~ 25 km (Xavier et al, 2015) durante o período de 01/01/1987 a 

31/12/2016, além de dados de vazão de da Agências Nacionais das Águas (ANA) de seis sub-bacias 

da bacia hidrográfica do Rio Apodi-Mossoró (Figura 1).  

4. RESULTADOS E CONCLUSÃO 

 

3.4. Calibração e Validação da vazão diária  

 

 Na figura 2 são apresentados os gráficos de vazão diária observada e simulada pelo SMAP para 

cada sub-bacia com suas respectivas dispersões, além do   ciclo anual das vazões observadas e 

simuladas. As vazões observadas são representadas em preto, e as vazões simuladas com modelo 
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calibrado com uso das funções NSE e KGE são vermelho e laranja, respectivamente. Ressalta-se que 

o período de calibração foi de jan/1987-dez/2001 e período de validação foi de jan/2022-dez/2016.   

 No gráfico de vazão diária as simulações adquiridas pelas funções mostram uma representação 

adequada dos valores de vazão, ao longo dos anos da calibração, quando comparado com os valores 

observados para as sub-bacias estudadas.  

 Avaliando as dispersões, de modo geral, as sub-bacias apresentaram uma dispersão dominante 

das vazões se concentrada próxima da reta 1:1 em ambas as funções para o período da calibração, 

com pontos em que superestimou e subestimou a vazão, mas obtendo uma boa correlação dos dados. 

Já para os valores do período de calibração tivemos uma correlação insatisfatória em todo o intervalo 

de vazão. 

 Para o gráfico de ciclo anual, para a função NSE e KGE, as vazões simuladas das sub-bacias 

apresentaram uma sazonalidade próxima a das vazões observadas, com boa distribuição dos períodos 

de chuva e estiagem. Para Augusto Severo, na calibração, a vazão simulada foi subestimada de 

fevereiro a abril, que corresponde a um período mais chuvoso na bacia, para ambas as funções e 

superestimada de maio a agosto no período mais seco. Durante a validação temos uma superestimação 

elevada da vazão de janeiro a julho, com exceção de maio em que é subestimada, e que já era esperado 

para o período não ajustado. 

 Em Felipe Guerra a vazão simulada foi superestimada de janeiro a março e também em junho, 

na calibração. Na validação a vazão a vazão foi superestimada de janeiro a julho. Governador obteve 

vazões superestimadas de janeiro a junho durante ambos os períodos sendo mais intenso na validação 

no qual é esperado valores menores na estiagem de julho a dezembro indicando subestimação. Para 

Mossoró a vazão é superestimada em abril e maio durante a calibração e no período correspondente 

ao de estiagem tivemos não só subestimação como a vazão não atingiu o valor zero durante grande 

parte da estiagem, padrão incomum a um rio intermitente e que pode estar associado a uma 

regularização da vazão pela presença de reservatórios. Isso também é observado na validação, exceto 

que a vazão é superestimada em fevereiro, março, abril e maio. 

Em Pau dos Ferros, no período calibrado, a vazão foi superestimada em janeiro e março para 

ambas as funções e junho apenas a NSE, voltando a secar durante a estiagem. Na validação a vazão 
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é superestimada de janeiro a julho para a NSE e na KGE até maio. E para Upanema apenas em janeiro, 

fevereiro e agosto a vazão simulada se encontra acima da observada. Na validação a vazão é 

superestimada de janeiro a julho e na estiagem as funções simularam novamente um padrão de valores 

iguais a zero, mas que não ocorreram na observação e que se espera ser também devido a 

regularização pela presença de reservatórios. 

 

Figura 2 - Gráficos de vazão diária observada (preto) e simulada pelo SMAP calibrado com a função NSE (vermelho) e 

KGE (laranja) com dispersão e do ciclo anual para as sub-bacias do rio Apodi Mossoró (Augusto Severo, Felipe Guerra, 

Governador, Mossoró, Pau dos Ferros e Upanema durante) o período de calibração (1988-2002) e validação (2002-

2016) – Autores (2022). 
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Quadro 1 - Índices utilizados na avaliação do modelo no período de calibração e validação. 

Augusto Severo 

Função Objetivo 

aplicada na calibração 

 

Calibração (1988-2001) 

 

Validação (2002-2016) 

 RMSE 

(m³/s) 

PBIAS 

(%) 

rSD  

(-) 

RMSE 

(m³/s) 

PBIAS 

(%) 

rSD 

(-) 

NSE 8.36 31.80 0.81 15.44 106.60 0.97 

KGE 8.85 7.20 0.92 15.69 74.70 1.08 

Felipe Guerra 

 RMSE 

(m³/s) 

PBIAS 

(%) 

rSD 

(-) 

RMSE 

(m³/s) 

PBIAS 

(%) 

rSD 

(-) 

NSE 12.96 18.60 0.95 33.33 54.10 1.46 

KGE 14.49 1.10 0.96 36.26 41.90 1.49 

Governador 

 RMSE 

(m³/s) 

PBIAS 

(%) 

rSD 

(-) 

RMSE 

(m³/s) 

PBIAS 

(%) 

rSD 

(-) 

NSE 12.27 15.90 0.92 39.13 51.30 1.69 

KGE 16.36 -0.30 1.01 33.36 16.90 1.41 

Mossoró 

 RMSE 

(m³/s) 

PBIAS 

(%) 

rSD 

(-) 

RMSE 

(m³/s) 

PBIAS 

(%) 

rSD 

(-) 

NSE 15.39 -13.00 0.93 44.01 -39.90 1.84 

KGE 15.83 -0.30 1.01 46.88 -31.60 1.96 

Pau dos Ferros 

 RMSE 

(m³/s) 

PBIAS 

(%) 

rSD 

(-) 

RMSE 

(m³/s) 

PBIAS 

(%) 

rSD 

(-) 

NSE 10.23 45.20 0.94 10.98 90.90 1.38 

KGE 13.42 7.70 0.81 14.64 67.20 1.63 

Upanema 

 RMSE 

(m³/s) 

PBIAS 

(%) 

rSD 

(-) 

RMSE 

(m³/s) 

PBIAS 

(%) 

rSD 

(-) 

NSE 7.79 11.80 0.91 18.11 57.30 2.20 

KGE 8.04 0.90 1.00 19.24 50.00 2.36 

 

 No quadro 1 são descritos os índices utilizados na avaliação da destreza da vazão diária 

simulada para os períodos de calibração e validação. Percebe-se que para a sub-bacia Augusto Severo 

a função NSE foi a que obteve melhores resultados para ambos os períodos, com destreza satisfatória 
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durante a calibração em que o índice RMSE foi igual a 8.36 m³/s, Percentual bias (PBIAS) de 31.80% 

e rSD de 0.92. Já a validação apresentou coeficientes insatisfatórios com RMSE igual a 15.44 m³/s, 

PBIAS de 106.60% e rSD de 0.97 que é explicado pelos parâmetros anteriores a calibração 

geralmente não serem adaptados para o clima e as características físicas da bacia. De modo geral, a 

função NSE foi a que apresentou melhor destreza em representar os dados observados, com valores 

mais agrupados em torno da média (reta 1:1), enquanto a função KGE superestima (ou subestima) de 

maneira menos intensa, e expressando melhor a variância dos dados. Tivemos duas sub-bacias que 

foram exceções, a Governador Dix-Sept Rosado em que a função KGE foi melhor durante a validação 

com RMSE de 33.36 m³/s, PBIAS de 16.90% e rSD de 1.4, e Pau dos Ferros que no período calibrado 

a função NSE representou melhor a vazão, mas a função KGE teve uma vazão mais agrupada em 

torno da média.  

 A curva de permanência é outro método de avaliação do comportamento hidrológico da bacia 

em que a vazão é caracterizada pelo fator de disponibilidade hídrica para as vazões mínimas, e pelo 

potencial hídrico para as vazões máximas. Na figura 3 temos as curvas de permanência para cada sub-

bacia em que é possível avaliar qual função teve maior destreza em representar qualitativamente a 

vazão, avaliando o tempo de permanência, e quantitativamente ao avaliar os valores de vazão nos 

tempos de permanência determinados. 

 Os maiores tempos de permanência, a partir da observação, foram vistos nas sub-bacias 

Governador e Mossoró, com cerca de 80%, em que já foi cogitado anteriormente a possibilidade de 

ser resultado da presença de reservatórios que acabam por controlar o fluxo de vazão. Já as outras 

sub-bacias tiveram um tempo de cerca de 60%, com exceção da sub-bacia Augusto Severo que possui 

20%, podendo ser explicado por uma possível característica física imposta à região em que essa sub-

bacia se encontra. 

Para as funções objetivo, o tempo de permanência foi inferior ao da observação para o KGE de 

Upanema, e igual a observação para o NSE em Governador com as demais sub-bacias tiveram uma 

maior permanência da vazão. Apenas a sub-bacia Mossoró possui vazão durante 90% ou mais do 

tempo, enquanto as demais chegam a um máximo de 85% devido a característica de um rio 

intermitente. 
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(a)                                                               (b) 

 

(c)                                                              (d) 

 

(e)                                                             (f) 

Figura 3 – Curva de permanência da vazão observada e simulada pelo SMAP calibrado com uso da função NSE 

(vermelho) e KGE (laranja) para as sub-bacias: (a) augusto severo, (b) Felipe Guerra, (c) Governador, (d) Mossoró, (e) 

Pau dos Ferros e (f) Upanema – Autores (2022). 
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Quadro 2 – Permanência de 10% (Q10%) e 50% (Q50% ) da vazão observada e simulada e pelo SMAP calibrado com a 

função NSE (SIM-NSE) e KGE (SIM-KGE) para as seis sub-bacias da bacia do Rio-Apodi-Mossoró – Autores (2022). 

             Sub-bacia: Augusto Severo  

 OBS SIM-NSE SIM-KGE 

Q50% 0.33 4.14 1.3 

Q10% 14.60 0.11 0.00 

            Sub-bacia: Felipe Guerra  

 OBS SIM-NSE SIM-KGE 

Q10% 8.65 13.00 9.83 

Q50% 0.73 0.17 0.03 

               Sub-bacia: Governador  

 OBS SIM-NSE SIM-KGE 

Q10% 8.69 13.42 9.78 

Q50% 0.22 0.07 0.10 

              Sub-bacia: Mossoró  

 OBS SIM-NSE SIM-KGE 

Q10% 30.37 24.14 27.72 

Q50% 16.68 2.51 3.52 

                  Sub-bacia: Pau dos Ferros  

 OBS SIM-NSE SIM-KGE 

Q10% 3.01 4.81 2.33 

Q50% 16.68 0.15 0.02 

               Sub-bacia: Upanema  

 OBS SIM-NSE SIM-KGE 

Q10% 5.40 6.6 4.60 

Q50% 0.49 0.16 0.00 

  

 No quadro 2 temos as vazões durante o Q10%, vazões de curta duração e Q50%, onde temos 

o patamar das vazões mais frequentes, para a observação e ambas as funções objetivo. Os resultados 

mostraram que de maneira geral a função NSE apresentou uma maior destreza em representar as 

vazões mais frequentes e o KGE as vazões de curta duração, exceto por Governador e Mossoró. Os 

melhores resultados foram obtidos pela sub-bacia Felipe Guerra com Q10% de 12.99 m³/s para o NSE 

e 9.83 m³/s para o KGE, o não foi tão bem representado pelas sub-bacias, mas para Felipe Guerra o 

Q50% foi de 0.17 m³/s para o NSE e 0.039 m³/s para o KGE. 

5. CONCLUSÃO 
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 Os resultados confirmaram que a vazão simulada para as sub-bacias do rio Apodi Mossoró 

pelo SMAP após a calibração e validação foi qualitativamente considerada ideal e satisfatória, durante 

a calibração e validação, respectivamente e teve a função objetivo NSE com uma maior destreza em 

simular a vazão com valores mais próximos da média, apesar da função KGE superestimar (ou 

subestimar) de maneira menos intensa a vazão, e expressar melhor a variância dos dados.  O ciclo 

anual da vazão ao longo de 1987 e 2016, apesar de variações em relação aos valores observados, 

foram bem simuladas pelo SMAP que manteve uma sazonalidade coerente com a vazão observada. 

Por fim, a curva de permanência teve resultados satisfatórios para vazões de curta permanência, se 

distanciando da observação para as maiores permanências até atingir as vazões extremamente 

mínimas ou nulas. Isto indica que o SMAP é adequado para simular o regime de vazões não só para 

as demais sub-bacias do Apodi-Mossoró como também tem um potencial para outras bacias no 

semiárido brasileiro. 
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