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RESUMO – Os modelos hidrológicos têm características de prover informações sobre o fluxo das 

águas no meio terrestre, com fórmulas e métodos matemáticos, que colaboram de forma precisa e 

decisiva para gerir os recursos hídricos. O presente artigo utiliza os modelos hidrológicos CAWM V 

(Campus Agreste Watershed Model Version V); HEC-HMS (Hydrologic Engineering; e GR4J 

(Génie Rural à 4 Paràmetres Journalier), calibrando-os e validando-os para a bacia Hidrográfica 

Atlântico Nordeste Oriental, que foi dividida em sub-bacias, das quais cinco foram selecionadas para 

aplicação dos modelos. Estudos dessa magnitude são possíveis por meio do uso de ferramentas 

tecnológicas de georreferenciamento integradas com os modelos hidrológicos usados. Os resultados 

foram promissores para o conjunto de bacias utilizado. 

ABSTRACT– Hydrological models have the characteristics of providing information on the flow of 

water in the terrestrial environment, with mathematical formulas and methods, which collaborate in 

a precise and decisive way to manage water resources. This article uses the hydrological models 

CAWM V (Campus Agreste Watershed Model Version V); HEC-HMS (Hydrologic Engineering; 

and GR4J (Génie Rural à 4 Parametres Journalier), calibrating and validating them for the Northeast 

Eastern Atlantic Watershed, which was divided into sub-basins, of which five were selected for 

application of the models. Studies of this magnitude are possible through the use of technological 

tools for georeferencing integrated with the hydrological models used. The results were promising 

for the set of basins used. 

Palavras-Chave – CAWM; HEC-HMS; GR4J; Modelagem hidrológica. 

INTRODUÇÃO 

A Gestão de Recursos Hídricos é uma abordagem importante e integrada que inclui todos os 

componentes hidrológicos e suas ligações entre si. É muito importante compreender e quantificar os 
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componentes hidrológicos para o planejamento e gestão eficiente dos recursos hídricos. As 

modificações antrópicas como a mudança da cobertura do solo, irrigação, etc., trazem mudanças 

extremas nas variações hidrológicas (KONETI et al., 2018). De acordo com Lou (2010), a 

modelagem hidrológica é uma ferramenta matemática importante de apoio à decisão para esse 

gerenciamento, por sua capacidade de fornecer respostas sistêmicas para cenários diversos, em um 

exercício de predição desses eventos extremos e antecipação de seus impactos, buscando diminuir 

perdas de vida e danos físicos. 

Um modelo hidrológico procura simular o comportamento da bacia hidrográfica, que é um 

sistema ativado por um estímulo, a precipitação, e por meio de vários fenômenos do ciclo hidrológico, 

a bacia transforma a precipitação em vazão (SANTOS, 2017). De acordo com Castro & Maidment 

(2020), as saídas do modelo dependem da descrição física da bacia e tradicionalmente isso é 

alcançado utilizando-se pré-processadores GIS para obtenção de informações como o delineamento 

dos limites da bacia hidrográfica, determinação da rede de córregos, solo, cobertura vegetal e 

propriedades dos canais. Entre outros aspectos, os modelos necessitam muitas vezes de parâmetros 

ajustáveis para calibração e adaptação de características morfoclimáticas, dependendo na maioria dos 

casos dos dados de precipitação, vazão e evapotranspiração. 

Dada a complexibilidade para a representação da chuva-vazão e a ausência de dados de 

distribuição dentro dos parâmetros de espaço e tempo, torna-se ideal o uso de modelos hidrológicos 

que trabalhem com os processos hidrológicos de maneira simplificada. Neste contexto, este artigo 

objetivou-se em comparar a aplicação dos modelos hidrológicos concentrados em uma grande bacia 

brasileira. Para isso, serão utilizados os Modelos CAWM (Campus Agreste Watershed Model), HEC-

HMS (Hydrologic Engineering), e GR4J (Génie Rural à 4 Paràmetres Journalier). A área de estudo 

compreende a Bacia Hidrográfica do Atlântico Nordeste Oriental.   

O presente trabalho faz parte da oficina de modelagem hidrológica desenvolvida pelos alunos 

de mestrado e doutorado da disciplina Modelagem Hidrológica e Hidrodinâmica - Programa de Pós-

Graduação em Engenharia Civil da UFPE. 

 

METODOLOGIA 

Área de Estudo 

A Bacia Hidrográfica Atlântico Nordeste Oriental está situada na região Nordeste do Brasil, 

abrangendo os estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas (Figura 1). 

Possui uma área de cerca de 286.800 km², correspondente a 3,4% do território nacional, abrangendo 

874 municípios. A bacia hidrográfica tem quase a totalidade de sua área pertencente à região do 
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Semiárido nordestino, caracterizada por apresentar períodos críticos de estiagens prolongadas, 

resultado de baixa pluviosidade e alta evaporação (Amorim et al., 2017). 

 

Figura 1 – Localização da área de estudo  

A bacia apresenta uma população de aproximadamente 25, 3 milhões de habitantes, que residem 

principalmente nos centros urbanos localizados próximos ao litoral e uma densidade demográfica de 

aproximadamente 88,1 hab/km².De acordo com a ANA (2015).  A precipitação média anual na Bacia 

Hidrográfica do Atlântico Nordeste Oriental é de 1.052 mm, abaixo da média nacional, de 1.761 mm. 

Apresenta uma disponibilidade hídrica superficial de 91,5 m³/s, o que corresponde a 0,1% da 

disponibilidade superficial do país (91.071 m³/s). A vazão média da bacia é de 774 m³/s, 

correspondendo a 0,43% da vazão média nacional (179.516 m³/s). 

Devido a extensão e inexistência de um único rio principal fez-se necessário realizar a divisão 

em sub-bacias. Diante desse cenário, foram analisadas as seguintes sub-bacias: Rio Piranhas, Rio 

Jaguaribe, Rio Paraíba, Rio Mundaú e Rio Una. O pré-processamento dos dados da bacia hidrográfica 

se deu de acordo com as etapas descritas na Figura 2. 

 

Figura 2 – Fluxograma com as etapas de pré-processamento. 

Os dados de pluviometria e vazão foram obtidos por meio do Portal Hidroweb, que é uma 

ferramenta integrante do Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos (SNIRH) da 
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Agencia Nacional de Águas – ANA. Como os modelos concentrados consideram a chuva média para 

toda a bacia, ela foi calculada pelo método IDW utilizando-se o centroide de cada sub-bacia 

hidrográfica. Já as estações fluviométricas utilizadas foram as mais a jusante do rio principal da sub-

bacia com dados de pelo menos 10 anos. A evapotranspiração, por sua vez, foi obtida a partir das 

estações climatológicas mantidas pelo Instituto Nacional de Meteorologia – INMET. Na Tabela 1 são 

identificados os postos fluviométricos utilizados no estudo.  

Tabela 1 - Dados das Estações Fluviométricas utilizadas no Estudo. Fonte: Portal Hidroweb – SNIR (2022) 

 
 

Campus Agreste Watershed Model – Modelo CAWM 

O Campus Agreste Watershed Model (CAWM), foi proposto por Cirilo et al. (2020) e Cirilo 

(2021). Trata-se de um modelo hidrológico concentrado no espaço com embasamento conceitual que 

considera as características físicas da bacia hidrográfica para representação dos processos do ciclo 

hidrológico. Inicialmente o modelo foi formulado para simulações em regiões de climas semiáridos, 

entretanto já foi aplicado para simulações também em climas úmidos, introduzindo o cálculo das 

vazões de base nos períodos de estiagem. A calibração do CAWM é realizada por meio do ajuste de 

4 parâmetros, conforme Melo et al. (2021). 

As variáveis e os processos físicos representados no CAWM são visualizados na Figura 3. 

Quando a precipitação (P) é maior que a evapotranspiração potencial (E), a diferença entre elas gera 

a precipitação efetiva (Pn). Caso contrário, toda a precipitação é transformada em evapotranspiração 

direta (Ed) e a parcela não atendida (En) pode ser total ou parcialmente extraída do reservatório do 

solo, quando há volume suficiente (Melo et al., 2021). Conforme Cirilo (2021), para contabilizar o 

fluxo de água no solo e na calha fluvial, o modelo considera três reservatórios, um reservatório do 

solo (S), um reservatório da calha fluvial (R) e um reservatório subterrâneo (G).  

 

Figura 3 – Representação esquemática do modelo CAWM IV. Fonte: Cirilo (2021). 

Modelo HEC-HMS 

Sub Bacia

Estação

Município

Latitude

Longitude

Período

Piranhas Jaguaribe Paraíba Mundaú Una

-5.61 -5.22 -7.17 -9.46 -8.79

39590000

Açú-RN Tabuleiro do Norte- CE Cruz do E. Santo - PB Rio Largo - AL Barreiros - PE

37710150 36390000 38888000 39770000

1985 - 2021 1973 - 2021 2002 - 2021 1974 - 2021 2002 - 2021

-36.89 -38.19 -35.14 -35.86 -35.20
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O HEC-HMS (Hydrologic Engineering Center), é um modelo matemático desenvolvido com 

o intuito de realizar análises hidrológicas entre os mais presentes na literatura sobre o assunto, gerando 

as componentes do fluxo a partir da análise das informações das características físicas e da 

precipitação e evapotranspiração da bacia analisada (USACE-HEC, 2016).  

De acordo com MAIA et al (2021), para realização da modelagem faz-se necessário pelo 

menos três componentes. O primeiro é o Modelo da Bacia (Basin Model), alimentado por 

informações sobre as características físicas, mapeadas previamente ou calculadas no módulo GIS do 

programa. O segundo é o Modelo Meteorológico (Meteorological Model), no qual são estruturados 

os dados correlatos.  Por fim, o terceiro são as Especificações de controle (Control Specifications), é 

utilizado para especificar o tempo de interesse para o programa realizar a modelagem da bacia 

(calibração e verificação), parâmetros a calibrar e outros elementos para a rodada do modelo. O HEC-

HMS incorpora variedade de metodologias consagradas pelo uso para os diversos processos do ciclo 

hidrológico, para a escolha do usuário conforme sua aplicabilidade ou não à região em estudo (USÓ, 

2020). 

Génie Rural à 4 Paramètres Journalier - Modelo GR4J 

O GR4J (Génie Rural à 4 paramètres Journalier) é um modelo concentrado do tipo chuva-

vazão que utiliza dados diários. Ele é uma versão aperfeiçoada por Perrin et al. (2003) do modelo 

GR3J, tendo sido verificada em diversas regiões e condições climáticas. O modelo GR4J é dividido 

em dois módulos: armazenamento de produção e armazenamento de roteirização, e ambos são 

calculados por um reservatório não linear (LIU et al., 2021). Segundo Nepal et al. (2016), ele é 

controlado por quatro parâmetros dos quais x1 controla o tamanho do estoque de produção (mm), x2 

controla o fluxo para as águas subterrâneas (mm), x3 controla o tamanho do estoque de roteirização 

(mm) e x4 controla o recuo do hidrograma unitário (dias). 

O processo do modelo começa pela determinação da precipitação líquida (P) e 

evapotranspiração (E). A água propagada (precipitação efetiva junto a percolação) é dividida entre 

UH1, um hidrograma unitário (90% do P líquido), e UH2, outro hidrograma unitário (10% do P 

líquido). Durante o processo de propagação, seja escoamento de resposta lenta ou rápida, podem 

haver trocas subterrâneas de água (x2 e x3) e a soma das saídas diárias fornece a vazão total. Tal 

como acontece com muitos modelos conceituais de chuva-vazão, as duas rotas para a água através da 

bacia podem ser conceituadas como o fluxo superficial e subsuperficial, muitas vezes caracterizado 

como fluxo rápido e lento (SINHA et al., 2022; KUANA, 2022). Na Figura 4 é demonstrado os 

processos envolvidos no modelo, o equacionamento envolvido pode ser encontrado em trabalhos mais 

aprofundados como os de Kuana (2022) e Andrade et al. (2021).  
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Figura 4 – Diagrama do modelo GR4J. Fonte: Adaptado de Perrin et al. (2003) 

Avaliação  

A análise estatística é feita a partir da comparação entre a vazão simulada pelo modelo e a 

observada na estação fluviométrica referente a cada sub-bacias. Nesse sentido, a análise é feita por 

meio das seguintes métricas de desempenho: NSE; NSEsqrt (considera a raiz quadrada das vazões); 

O Erro Percentual Médio (Pbias); Raiz do Quadrada do Erro Médio (RMSE); média do Erro Absoluto 

(MEA); Razão entre o RMSE e o Desvio Padrão (RSR); Coeficiente de Determinação (R2). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Para cada sub-bacia, as séries históricas de precipitação e vazão foram divididas em dois 

períodos, um de calibração e outro de verificação. Em seguida, ajustaram-se os parâmetros do modelo 

CAWM, HEC- HMS e GR4J de cada sub-bacia no período de calibração, utilizando como função 

objetivo a maximização da relação NSE/SAE (coeficiente de eficiência Nash-Sutcliffe dividido pela 

soma do erro absoluto entre as vazões observadas e calculadas), isso para o caso do CAWM; NSE 

para O GR4J; erro médio quadrático para o HEC-HMS. Após o ajuste, os modelos foram simulados 

novamente para o período de verificação. Os resultados das métricas de desempenho da calibração e 

da verificação dos modelos são apresentados nas Tabelas 2, 3 e 4. 

Segundo Moriasi et al. (2007), o NSE maior que 0,5, o Pbias menor que 25% e o RSR menor 

que 0,7 indicam resultados satisfatórios a bons e muito bons. Em contrapartida, Van Liew et al. (2007) 

apontam que o NSE a partir de 0,36 exibe um ajuste suficiente.  
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Tabela 2 – Parâmetros e indicadores de eficiência do CAWM na calibração e verificação – Fonte: Autores (2022). 

 
No que se refere à calibração do CAWM, percebe-se que apenas a sub-bacia do Rio Mundaú 

não apresenta resultado satisfatório, com NSE de 0.46, porém se enquadraria ainda como ajuste 

suficiente se considerada a classificação de Van Liew et al. (2007). Avalia-se que a escassez de dados 

e a presença do reservatório Poço da Cruz, o maior de Pernambuco, são as causas disso. Com relação 

à verificação, percebe-se que a Bacia do Rio Una apresenta resultados bons a muito bons, Piranhas e 

Paraíba, pelo NSE abaixo de 0.5, são categorizados como suficientes.  As sub-bacias do Rio Jaguaribe 

e do Rio Mundaú, nesse contexto, tiveram ajustes insuficientes com destaque do RSR, ambos acima 

de 0.9, e Coeficiente de Determinação, R², baixo, indicando diferenças mais significativas entre os 

dados reais e simulados. 

Tabela 3 – Parâmetros e indicadores de eficiência do HEC-HMS na calibração e verificação - Fonte: Autores (2022). 

 
Os indicadores obtidos no modelo HEC-HMS, mostrados na Tabela 3, demonstraram que os 

resultados atingiram níveis satisfatórios com NSE acima de 0,5 nas análises de calibração. Nesse 

sentido, as sub-bacias que apresentaram os melhores resultados em seus parâmetros foram Rio 

Piranhas e Rio Una, com NSE desejado na questão de calibração e verificação. Percebe-se ainda que 

o modelo do HEC-HMS, nos Rios Jaguaribe, Paraíba e Mundaú, obteve os indicadores de calibração 

desejado, no entanto os indicadores de validação tiveram resultado abaixo do satisfatório. 

 

 

Parâmetro

Calibração Verificação Calibração Verificação Calibração Verificação Calibração Verificação Calibração Verificação

17/11/1985 10/09/2003 04/02/1973 13/08/1977 19/12/2002 19/05/2010 02/01/1974 02/10/1997 17/12/2002 10/12/2015

09/09/2003 30/06/2021 12/08/1987 30/06/2021 18/05/2010 30/06/2021 10/01/1997 30/06/2021 09/12/2015 30/06/2021

Kd

Ks

KL

β

NSE 0.77 0.48 0.63 0.17 0.57 0.44 0.46 0.05 0.65 0.53

NSEsqrt 0.56 0.23 0.76 0.12 0.61 0.31 0.55 0.26 0.72 0.54

NSElog -1.56 -0.67 0.75 0.23 0.26 -0.20 0.52 0.48 0.69 0.61

Pbias -17.13 19.56 -20.16 32.11 -16.20 -16.66 -18.14 2.43 0.31 19.10

RMSE 81.48 176.53 300.33 178.67 44.11 42.58 34.56 43.87 39.51 43.45

MAE 30.78 53.37 107.50 57.98 13.71 9.52 14.99 20.41 18.94 25.54

RSR 0.48 0.72 0.61 0.91 0.65 0.75 0.74 0.98 0.60 0.68

R² 0.80 0.49 0.70 0.28 0.58 0.47 0.48 0.13 0.65 0.59

0.6684 0.0097270.0411 0.0939580.111263

Paraíba Mundaú UnaPiranhas

Período

Jaguaribe

0.261585

0.0106 0.0048680.0000 0.0018210.000000

0.1663 0.602633

5.676797 2.42628.811118 20.0000

0.3457 0.580215

2.830930

Parâmetro

Calibração Verificação Calibração Verificação Calibração Verificação Calibração Verificação Calibração Verificação

17/11/1985 10/09/2003 04/02/1973 13/08/1977 19/12/2002 19/05/2010 02/01/1974 02/10/1997 17/12/2002 10/12/2015

09/09/2003 30/06/2021 12/08/1987 30/06/2021 18/05/2010 30/06/2021 10/01/1997 30/06/2021 09/12/2015 30/06/2021

X1

X2

X3

X4

NSE 0.75 0.67 0.51 -0.55 0.51 0.3 0.51 -0.17 0.65 0.43

NSEsqrt 0.77 0.73 0.56 -0.94 0.54 -0.04 0.54 -0.02 0.73 0.48

NSElog 0.8 45.14 0.57 -0.44 0.42 -0.21 0.27 -0.11 0.58 0.56

Pbias -9.71 17.78 15.83 129.83 -2.12 -12.77 2.7 16.04 -1.05 36.48

RMSE 84.22 45.14 345.3 244.64 47.04 47.58 33.02 23.91 39.29 48.11

MAE 27.2 12.36 154.09 103.15 15.38 11.82 14.46 23.93 17.97 27.87

RSR 0.49 0.57 0.7 1.25 0.7 0.84 0.7 48.53 0.59 0.77

R² 0.83 0.72 0.53 0.07 0.51 0.3 0.51 0.09 0.65 0.52

20.0000 20.0000 1.6600 2.4262 2.8309

0.0000 0.0000 0.0020 0.0106 0.0049

0.4116 0.2793 5.6770 0.3457 0.5802

Piranhas Jaguaribe Paraíba Mundaú Una

Período

0.0637 0.0224 0.0940 0.6684 0.0097
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Tabela 4 – Parâmetros e indicadores de eficiência do GR4J na calibração e verificação - Fonte: Autores (2022). 

 
As métricas correspondentes as simulações feitas no GR4J são similares aquelas 

correspondentes ao modelo CAWM.  De maneira geral, pode-se perceber que, na calibração, o 

modelo não obteve desempenho satisfatório apenas para o Rio Mundaú. Em relação à verificação, 

tanto na sub-bacia do Rio Piranhas como na do Rio Paraíba os resultados também são satisfatórios. 

No entanto, registrou-se uma piora nos resultados do Rio Una, com diminuição do seu NSE, levando-

o a ser classificado apenas como suficiente.  Da mesma forma, para as bacias do Rio Mundaú e do 

Rio Jaguaribe, os desempenhos são insuficientes com NSE e R² muito próximos de 0 (zero) e Pbias 

já considerado elevado. 

 Na Figura 5, demonstra o gráfico de comparação entre a curva de permanência das vazões 

observada pelos três modelos para a sub-bacia do Rio Una. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 –Curvas permanência do período global das simulações da sub-bacia do Rio Una - Fonte: Autores, 

(2022). 

 

Pelo observado na Figura 5, no que se refere aos dados relacionados a vazão na sub-bacia do 

Rio Una, percebe-se a existência de leves inconsistências nas vazões para os três modelos quando 

comparados aos dados observados.  Porém, apesar de existir, ela é pequena, fato demostrado pelo 

comportamento muito próximo das curvas simuladas à real, o que valida os processos de calibração 

e verificação dos dados. Contudo, no que se refere a curva de permanência, é necessário pontuar o 

modelo HEC-HMS, no qual observa-se um melhor comportamento, mais fidedigno aos dados 

observados, quando comparado aos demais modelos. 

Parâmetro

Calibração Verificação Calibração Verificação Calibração Verificação Calibração Verificação Calibração Verificação

17/11/1985 10/09/2003 04/02/1973 13/08/1977 19/12/2002 19/05/2010 02/01/1974 02/10/1997 17/12/2002 10/12/2015

09/09/2003 30/06/2021 12/08/1987 30/06/2021 18/05/2010 30/06/2021 10/01/1997 30/06/2021 09/12/2015 30/06/2021

X1

X2

X3

X4

NSE 0.64 0.59 0.60 0.16 0.62 0.73 0.47 -0.08 0.65 0.43

NSEsqrt 0.63 0.35 0.56 -0.04 0.69 0.30 0.50 0.15 0.73 0.49

NSElog 0.53 0.27 0.37 -0.05 0.68 0.23 0.48 0.25 0.59 0.56

Pbias -3.58 41.71 -1.51 65.11 -0.01 13.80 2.07 23.32 -1.05 34.48

RMSE 103.11 157.46 314.29 179.75 41.33 29.37 34.17 46.69 39.29 48.11

MAE 32.19 49.34 149.04 72.06 13.13 9.35 16.93 22.87 17.97 27.87

RSR 0.60 0.64 0.63 0.92 0.61 0.52 0.73 1.04 0.59 0.76

R² 0.69 0.60 0.61 0.20 0.63 0.74 0.47 0.12 0.65 0.53

Piranhas Jaguaribe Paraíba Mundaú Una

11.21 753.50 18.25 4.35 30.41

13.41 10.00 1.29 1.38 1.17

Período

207.42 270.26 416.36 990.35 4043.06

0.52 1.15 0.43 0.74 0.70
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Na Figura 7, são apresentados os hidrogramas gerados através da vazão calculada em cada 

modelo, onde pode-se verificar que as séries são consistentes e possuem boa aderência com as séries 

observadas da sub- bacia.  

 

Figura 7 – Hidrogramas de vazões observadas e calculada do Rio Una. Na sequência da esquerda para direita e de cima 

para baixo: 1) Cawn; 2) HEC-HMS; 3) GR4J; 4) Vazão média do período por dia Juliano da sub-bacia do Rio Una - 

Fonte: Autores 

De maneira geral, a dificuldade de validação dos modelos se deve a duas razões: primeiro à 

desativação de muitas estações de monitoramento a partir da década de 1990, o que compromete a 

simulação para anos mais recentes. Igualmente a construção de muitos reservatórios na região partir 

dessa época. Isso foi levantado por Virães e Cirilo (2019) em estudo sobre regionalização de 

parâmetros de modelos hidrológicos abrangendo a maior parte das bacias aqui estudadas. 

 

CONCLUSÃO 

Diante do exposto, é possível afirmar que a modelagem hidrológica na bacia do Atlântico 

Nordeste Oriental apresenta um certo grau de dificuldade. Em parte, isso se deve à existência de 

muitos barramentos nos cursos d’água visto que a região é muito susceptível a eventos de seca e de 

cheia, que alteram significativamente o comportamento dos dados de vazão, tornando sua 

interpretação mais difícil pelos modelos utilizados. Outra é a deficiência da rede de monitoramento 

atual, que será superada com o tempo na medida que as séries se tornem mais longas. Ainda assim, 

os modelos apresentaram boas respostas a aplicação na zona de estudo com desempenhos similares e 

em sua maior parte satisfatórios.   
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