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RESUMO – O presente artigo buscou avaliar os resultados obtidos a partir da aplicação dos 

modelos hidrológicos CAWM (Campus Agreste Watershed Model) e GR4H (Génie Rural à 4 

Paràmetres Horaires) na bacia hidrográfica do rio Mundaú, inserida na região do Agreste e Zona da 

Mata, situada entre os estados de Pernambuco e Alagoas. O processamento dos dados necessários 

para a modelagem foi realizado em ambiente SIG, com auxílio do Qgis 3.10. Também foram 

utilizados dados de precipitação e vazão em escala temporal intra-diária (15 e 60 minutos), 

evapotranspiração e dados do tipo e cobertura do solo. Os parâmetros dos modelos foram calibrados 

usando a eficiência de Nash-Sutcliffe (NSE) como função objetivo e, em seguida, foi analisado o 

desempenho dos modelos. Conclui-se que os modelos apresentaram resultados consistentes, 

podendo tornar-se ferramentas úteis para apoio à previsão e mitigação dos impactos de cheias 

rápidas. 

 

Palavras-Chave – Modelos Hidrológicos, CAWM, GR4H. 

 

ABSTRACT – This article sought to evaluate the results from the application of the hydrological 

models obtained from CAWM (Campus Agreste Watershed Model) and GR4H (Génie Rural à 4 

Paràmetres Horaires) in the Mundaú river basin, located in the Agreste and Zona da Mata region, 

located between the states of Pernambuco and Alagoas. The processing of environment data for the 

modeling was performed in a GIS environment, with the Qgis 3.10 device. Inspiration and 

inspiration data were used in intraday time scale and 60 minutes data, type, and inspiration from the 

ground. (The parameters of the models were calibrated using Nash-SutcliffNSE efficiency) as a 

function and then the performance of the models was completed. To conclude that models of 

consistent results can become useful tools to support the prediction and mitigation of the impacts of 

rapid changes. 
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1. INTRODUÇÃO 

Globalmente, as inundações são consideradas um dos desastres naturais mais frequentes e 

devastadores, causam danos à economia e representam uma ameaça à vida humana (Diakakis, 

2018). As enchentes são geralmente desencadeadas pela ocorrência de um evento extremo de 

precipitação e influenciadas pelo relevo, cobertura vegetal e capacidade de drenagem (AZMERI & 

ISA, 2018).  

A ocorrência de desastres por inundação com inúmeros danos ambientais e sociais tem uma 

tendência crescente no Brasil (Padilha, 2017). A bacia hidrográfica do rio Mundaú, que é de grande 

importância econômica e estratégica para os estados de Pernambuco e Alagoas, também sofre com 

essa problemática. Por possuir características topográficas bastante heterogêneas e relevo bastante 

acidentado, se torna bastante suscetível às enchentes. A bacia é historicamente conhecida por graves 

eventos de enchentes com sérias consequências para regiões atingidas. Nos últimos 100 anos, 7 

grandes cheias assolaram a região (1914, 1941, 1969, 1988, 1989, 2000, 2010) (Fragoso Jr.et al., 

2010). Já a última cheia, ocorrida em 2022, acarretou diversos problemas como inundação de 

residências, levando a milhares de pessoas a serem desalojadas e uma série de deslizamentos que 

provocou a interdição de algumas rodovias nos estados de Alagoas e Pernambuco.  

Devido ao grande impacto que as enchentes causam à sociedade, diversas técnicas têm sido 

empregadas para melhorar a capacidade de observar, analisar e modelar processos de inundações. 

Desta forma, a modelagem hidrológica surge como uma importante ferramenta científica, que 

devido sua capacidade de representar a dinâmica de uma bacia hidrográfica, permite a simulação de 

diferentes cenários.  

A bacia hidrográfica é o objeto de estudo da maioria dos modelos hidrológicos, reunindo as 

superfícies que captam e despejam água sobre um ou mais canais de escoamento que desembocam 

em uma única saída (Almeida e Serra, 2017). Segundo Lima et al. (2020), na modelagem 

hidrológica aplicada a bacias que apresentam grandes declividades, que consequentemente tem 

resposta rápida às precipitações intensas nos escoamentos dos rios, é necessária uma abordagem 

sub-diária para conhecimento das vazões máximas e duração dos picos ao longo do dia.  

Neste sentido, o presente trabalho utilizou os modelos hidrológicos CAWM (Campus Agreste 

Watershed Model), e GR4H (Génie Rural à 4 Paràmetres Horaires) com uma abordagem horária 

para simular o processo chuva-vazão para os períodos mais chuvosos da bacia hidrográfica do rio 

Mundaú.   
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2. ÁREA DE ESTUDO E DADOS 

2.1. Área de Estudo 

A bacia hidrográfica do rio Mundaú está compreendida entre as coordenadas geográficas de 

08°42‟32” e 09°42‟50” de latitude sul e, 36°41‟21” e 36°18‟14” de longitude oeste. Tem sua 

nascente no município de Garanhuns – PE e drena suas águas para o Oceano Atlântico passando 

pelo Estado de Alagoas (Figura 1). O clima predominante na bacia hidrográfica, de acordo com a 

classificação climática de Koppen, é do tipo As (quente e úmido). (FARIAS et al, 2021). Algumas 

características físicas necessárias para a modelagem são elencadas na Tabela 1. 

 

Figura 1 - Localização da bacia hidrográfica do rio Mundaú e estações telemétricas. 
 

Tabela 1 - Características físicas da Bacia Hidrográfica 

Bacia Hidrográfica Bacia Mundaú – Posto 39770000 

Área da bacia (km²) 3.592 

Comprimento total da drenagem (km) 3.786 

Declividade média dos rios (m/m) 0,00188 

Capacidade máxima de retenção de água da camada 

superior do dolo (S) 

182 

Fonte: Autores (2022) 

2.2. Dados Hidrometeorológicos 

 A estação fluviométrica utilizada no estudo foi a Fazenda Boa Fortuna, código: 39770000, 

localizada na Latitude 09°28'02"S e Longitude 35°51'35” O, na cidade de Rio Largo - AL. Esta 

estação fluviométrica faz parte do sistema de alerta de cheias do rio Mundaú e constitui um ponto 
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de acompanhamento das vazões e cotas nesta região. A série temporal utilizada foi extraída do 

Sistema HIDRO – Telemetria a partir de um código elaborado no Google Colab.  

Os dados pluviométricos foram obtidos de maneira semelhante aos dados fluviométricos, 

mostrados na Tabela 2. A partir da localização das estações, determinou-se o centroide da bacia 

utilizando o aplicativo Qgis 3.10, necessário para calcular a chuva média a cada 15 e 60 minutos 

pelo método Inverse Distance Weighting (IDW). Posteriormente a chuva média, quando necessário, 

foi tratado os dados por interpolação para melhor preenchimento das falhas da série. A 

evapotranspiração potencial diária foi calculada a partir das normais climatológicas de (1991 a 

2020) do Instituto Nacional de Meteorologia – INMET.  

Tabela 2 - Dados cadastrais das estações telemétricas consideradas 

Nome da Estação Código Latitude Longitude Cidade-UF 

Canhotinho 39575000 -8.88250 -36.21860 Canhotinho-PE 

Palmeirina 39715000 -9.00190 -36.32640 Palmeirina-PE 

Correntes II 39689000 -9.12420 -36.33920 Correntes-PE 

Cachoerinha 39530000 -8.48388 -36.23305 Cachoeirinha- PE 

Brejão 39800000 -9.03944 -36.59833 Brejão-PE 

Atalaia 39870000 -9.50066 -36.02277 Atalaia-AL 

São José da Laje 39720000 -9.00420 -36.05110 São José da Laje-AL 

União dos Palmares 39740000 -9.15440 -36.03580 

União dos Palmares-

AL 

Fazenda Boa Fortuna 39770000 -9.46720 -35.85970 Rio Largo-AL 
Fonte: Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos (2021) 

 

3. DESCRIÇÃO DOS MODELOS 

3.1. Modelo CAWM  

O Campus Agreste Watershed Model (CAWM), esquematizado na Figura 2, é um modelo 

hidrológico concentrado no espaço com embasamento conceitual que considera as características 

físicas da bacia hidrográfica para representação dos processos do ciclo hidrológico e foi proposto 

por Cirilo et al. (2020) e Cirilo (2021). O modelo, no princípio, foi formulado para simulações em 

regiões de climas semiáridos, porém recentemente foi atualizado para aplicações também em climas 

úmidos, introduzindo o cálculo das vazões de base nos períodos de estiagem, caso da bacia 

analisada. A calibração do CAWM é realizada por meio do ajuste de 4 parâmetros. A Figura 2 

ilustra as variáveis e os processos físicos representados no CAWM 

O modelo CAWM (CIRILO, 2020), disponível no site da UFPE, foi desenvolvido inicialmente 

para simulações com passo de tempo diário. Neste trabalho, utiliza-se a versão adaptada para 

simulações intradiárias, segundo metodologia de CAMPOS et al (2021). 
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Figura 2 - Esquema ilustrativo das varáveis e processos do modelo CAWM 

Fonte: Cirilo (2021) 

 

A principal adequação ocorre no cálculo do coeficiente de escoamento superficial K, 

relacionado com as características da bacia, que em sua formulação apresenta relação direta com o 

intervalo de tempo como mostrado na Equação 1. 

   
  

 
 (

     
 

  
     

 )

 
 ⁄

   
 
 ⁄                                                                                                     (1) 

onde:  

   = 900 s 

Os dados de evaporação reorganizados para o intervalo de 15 minutos 

Os parâmetros KS, relacionada a permeabilidade do solo, o Kd, voltado para a percolação do 

reservatório profundo, o parâmetro de perdas (KL) e o parâmetro de infiltração (β) no solo  são 

calibráveis no sistema. 

 O parâmetro de escoamento na calha K calculado é uma referência inicial. Para as grandes 

bacias hidrográficas o valor calculado tem-se mostrado mais adequado. Para as bacias de menor 

área, características como a declividade afetam muito seu valor e se torna necessário considera-lo 

como parâmetro a calibrar. 

 

3.2.  Modelo GR4H 

O modelo GR4H é uma variante do modelo GR4J (Modèle du Génie Rural à 4 paramètres 

Horaires) desenvolvido por Perrin, Michel e Andréassian (2003), operando em escala de tempo 

horária (Figura 3). Trata-se de um modelo chuva-vazão concentrado conceitual e possui apenas 

quatro parâmetros aperfeiçoáveis na fase de calibração: (i) X1 - a capacidade máxima de produção 

(mm); (ii) X2 - o coeficiente de troca de água da bacia (mm dia-1); (iii) X3 - a capacidade máxima 
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de um dia para o repositório de roteamento (mm); e (iv) X4 - a base de tempo do hidrograma 

(horas). A Figura 3 mostra um esquema simplificado do modelo. 

 

Figura 3 - Estrutura do modelo GR4H (Perrin et al. 2003). 

O modelo requer precipitação (P) e evapotranspiração potencial (E) como dados de entrada.  

Em seguida, são realizadas operações matemáticas em reservatórios hipotéticos que simulam o 

efeito das variáveis do ciclo hidrológico na bacia hidrográfica. 

 

3.3.  Calibração, Validação e Desempenho dos Modelos 

 

Para calibração dos modelos foi considerado um período de 5 meses (12 de maio a 04 de 

outubro de 2017). Antes disso, foi considerado um período de aquecimento para reduzir as 

incertezas associada às condições iniciais do modelo GR4H. Os parâmetros do modelo GR4H (X1, 

X2, X3 e X4) e os parâmetros do modelo CAWM (Kd, KS, KL, β e K) foram calibrados 

automaticamente usando coeficiente de eficiência Nash-Sutcliffe como função objetivo e método de 

solução GRG, através da ferramenta SOLVER do M.S. Excel. A validação consistiu em avaliar as 

saídas dos modelos CAWM e GR4H, utilizando os parâmetros obtidos na etapa de calibração para 

outro período. 

O desempenho dos modelos hidrológicos foi verificado por meio de índices estatísticos 

como o coeficiente de eficiência de Nash-Sutcliffe (NSE), coeficiente de determinação (r²), o 

percentual de tendências / viés relativo (Pbias), o quociente da raiz do erro médio quadrático pela 

raiz do desvio padrão dos dados observados (RSR). Ainda foram utilizadas as variações do 

Coeficiente de Eficiência de Nash-Sutcliffe, utilizando a raiz quadrada das vazões (NSE RAIZ).   
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4.  RESULTADOS 

 

Os modelos CAWM e GR4H foram empregados para simular as vazões máximas da bacia 

hidrográfica do rio Mundaú. Os parâmetros dos modelos foram ajustados através do procedimento 

de calibração utilizando dados horários. Quanto à representatividade dos parâmetros calibrados, 

observa-se uma boa aderência entre as vazões observadas e sintéticas geradas pelos modelos na 

etapa de calibração e validação. 

Os valores das métricas que avaliam o desempenho do ajuste dos modelos hidrológico aos 

dados observados para o período de calibração e validação podem ser observados na Tabela 3. O 

índice de Nash-Sutcliffe obtido na modelagem do CAWM durante a etapa de calibração foi de 0,77 

(eficiência muito boa) e 0,67 na validação (eficiência considerada boa), segundo a classificação de 

Moriasi et al (2007). A respeito do GR4H, o modelo foi considerado satisfatório, obtendo NES 0,72 

na calibração e bom na etapa de validação, com NES de 0,54.   

 

Tabela 3 - Indicadores de eficiência dos ajustes dos modelos CAWM e GR4H e os valores dos 

parâmetros calibrados para a bacia do rio Mundaú. 

Fonte: Autores (2022). 

Analisando o viés relativo (Pbias) durante a calibração do CAWM verificou-se uma tendência 

da série sintética em superestimar os dados observados, tendo valor negativo de -6,51, mas o 

resultado foi considerado muito bom, segundo classificação de Moriasi (2007). Já o Pbias da etapa 

de verificação apresentou um valor negativo significativo de -23,8, sendo considerado satisfatório. 

Quanto ao modelo GR4H, os valores do Pbias foram de -3,8 na etapa de calibração, indicando uma 

subestimação do modelo e 7,9 na etapa de validação, apresentando superestimação das vazões 

simuladas. Em ambas as etapas o modelo foi classificado como muito bom.   

O Coeficiente de determinação é utilizado para verificar se modelo proposto é adequado. O R² 

varia entre 0 e 1, em que valores mais próximos a 1 indicam menor variância do erro (Woodbury et 

Parâmetros do Modelo CAWM sub-diário Parâmetros do Modelo GR4H 

 CAL VER  CAL VER 

Data inicial 12/05/2017 01/03/2020 Data inicial 08/05/2017 24/06/2020 

Data final 04/10/2017 30/09/2020 Data final 04/10/2017 30/07/2020 

NSE 0,77 0,66 NSE 0,721 0,539 

NSEsqrt 0,78 0,54 NSEsqrt 0,670 0,495 

NSElog -3,34 -1,01 NSElog 0,492 0,322 

Pbias -6,51 -23,83 Pbias -3,87 7,98 

RSR 0,48 0,58 RSR 0,46 0,86 

R² 0,78 0,76 R² 0,72 0,71 
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al., 2014). Comparando os dados por métodos estatísticos, observa-se uma boa colinearidade entre as 

vazões simuladas e observadas, com R² variando entre 0,71 a 0,78 para o período estudado.  

A Figura 4 mostra os hidrogramas gerados das vazões simuladas e observadas para o período 

de calibração e validação, utilizando o critério de NSE. Ao analisar os resultados vistos pelas 

comparações, é possível notar que a modelagem utilizando o modelo hidrológico CAWM se 

comportou de modo mais fiel aos dados observados. Destaca-se que para o período de verificação 

do modelo CAWM os dados observados de 2020 apresentaram muitas falhas. Mesmo assim o 

modelo conseguiu calcular bem os valores de vazão existentes. 

 

 

Figura 4 – Hidrogramas dos períodos de calibração e validação da bacia do Mundaú para o CAWM sub-diário  

 

Com relação ao modelo GR4H, percebe-se pela Figura 5 que o modelo subestimou todos os 

picos de vazão, tanto na etapa de calibração como na de validação. Um fator importante a ser 

analisado é que o modelo GR4H vem sendo testado em regiões de áreas úmidas da Europa e 

Estados Unidos e em regiões semiáridas da Austrália, porém com características bem diferentes da 

região da bacia do rio Mundaú, que especificamente fica inserida em regiões climáticas distintas, 

semiárido e zona da mata.  
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Figura 5 – Hidrogramas dos períodos de calibração e validação da bacia do Mundaú para o GR4H 

 

5. CONCLUSÃO  

Este estudo mostrou os resultados da vazão estimada de dois modelos chuva-vazão recentes 

para utilização de dados intra-horários em eventos de cheias rápidas. Os modelos CAWM e GR4H 

foram calibrados e verificados para bacia hidrográfica do rio Mundaú. Ambos os modelos foram 

aplicados para simular vazões intra - diárias (CAWM – 15min e GR4H – 1h) no período chuvoso.   

A falta de longas e consistentes séries de dados hidrológicos no intervalo de tempo intra-

diário foi um fator limitante da realização do estudo, levando a utilização de um curto período de 

dados para calibração e verificação.  

Ao se analisar as métricas estatísticas do índice de Nash & Sutcliffe, percentual de tendência 

(PBIAS) e o coeficiente de determinação (R²), pode-se concluir que os modelos durante a etapa de 

calibração geraram resultados compatíveis com os dados em campo. Os modelos serão aplicados a 
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outras regiões para as quais se disponham de maior sequência de dados telemétricos, de modo a 

melhor avaliar seu potencial, ressaltando-se o aspecto positivo de sua maior simplicidade e 

facilidade de uso.   
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