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RESUMO – O principal objetivo deste trabalho é a análise das alterações das vazões na bacia do 

rio Piauitinga, localizada na região centro-sul do Estado de Sergipe. Para isso, foi feita a 

determinação dos parâmetros de solo e a análise temporal dos dados pluviométricos e 

fluviométricos, objetivando identificar quais fatores impactavam nessa alteração de vazões. Para o 

cálculo dos parâmetros de solo foi usado o modelo chuva-vazão SMAP, o qual foi calibrado e 

validado para dois períodos históricos distintos: antes de 1970 e após 1970. Para avaliar a qualidade 

da calibração e da validação foram utilizados o coeficiente de eficiência (NASH) e o coeficiente de 

correlação (R), cujos valores foram excelentes para os períodos analisados.  
 
ABSTRACT – The main objective of this work is the analysis of changes in flow in the basin of 

Piauitinga river, located in the south central region of the state of Sergipe. For this, the 

determination of soil parameters and the temporal analysis of rainfall and streamflow data were 

made, in order to identify which factors were impacting this flow changing. The rainfall-runoff 

model SMAP was used to calculate the soil parameters, which was calibrated and validated for two 

distinct historical periods: before 1970 and after 1970. To assess the quality of calibration and 

validation, the efficiency coefficient (NASH) and the correlation coefficient (R) were used, which 

values were excellent for the periods that were analyzed. 
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INTRODUÇÃO 

 

Com o aumento do uso dos recursos hídricos nas últimas décadas, torna-se necessária a 

realização de estudos que forneçam cada vez mais informações sobre as bacias hidrográficas e as 

diferentes demandas que nelas ocorrem, de forma a embasar uma gestão sustentável dos recursos 

naturais e da atividade do homem nas bacias hidrográficas (SILVA et al., 2015). Além da crescente 

demanda pela água, as alterações de uso e ocupação de solo das bacias e as mudanças climáticas 

podem trazer impactos significativos ao atendimento das demandas hídricas de uma região.  

Dentre as bacias hidrográficas situadas no Estado de Sergipe, a bacia do rio Piauitinga, 

pertencente à bacia do rio Piauí, destaca-se pelo uso de seus recursos hídricos para atendimento das 

demandas consuntivas dos municípios que nela estão inseridos, principalmente para o 

abastecimento humano, em razão da baixa salinidade de suas águas (SERGIPE 2010). 

Ao longo dos últimos anos, essa região vem apresentando alterações de uso e ocupação do 

solo, bem como uma elevação substancial das vazões nos períodos de recessão, não obstante a 

carência de estudos que apontem justificativas para tal elevação (SERGIPE, 2010). Suspeita-se que 

os fatores que possam estar envolvidos na alteração das vazões na bacia do rio Piauitinga sejam a 

alteração do uso e ocupação do solo, decorrente da impermeabilização da superfície da bacia, e as 

alterações climáticas. 

Este trabalho tem como objetivo avaliar a influência de fatores climáticos na alteração do 

comportamento da série de vazões no rio Piauitinga e avaliar o impacto dessa alteração nos 

parâmetros de solo da bacia empregados pelo modelo chuva-vazão SMAP. 

 

REGIÃO DE ESTUDO 

A bacia do rio Piauitinga localiza-se na região centro-sul do Estado de Sergipe. Com uma área 

de 418,20 km², ela drena os municípios de Lagarto, Boquim, Itaporanga D’Ajuda, Salgado e 

Estância (FONTES et al., 1999, apud OLIVEIRA, 2010). O rio Piauitinga é um afluente pela 

margem esquerda do rio Piauí, tem regime de escoamento predominantemente perene e vazão 

média de 22,92 m³/s (MOREIRA, 2008). A localização da bacia é apresentada na Figura 1. 

De acordo com o Plano Estadual de Recursos Hídricos de Sergipe (SERGIPE, 2010), o clima 

característico da bacia é o Megatérmico Subúmido com temperatura média anual de 28ºC. Seu solo 

varia entre a parte alta e a baixa da bacia, sendo composto por Latosol Vermelho Amarelo com 

comportamento arenoso próximo à nascente e Podzólico Vermelho Amarelo com características 

argilosas de baixa atividade em sua parte baixa (SERGIPE, 2010). 

Ainda segundo Sergipe (2010), a bacia é ocupada predominantemente por cultivo agrícola ou 

solos expostos, com ocorrência de pastos e pequenas áreas de florestas estacionais e matas ciliares. 
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Figura 1 - Localização da área de estudo 

Fonte: Adaptado de Moreira (2008) 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

a) Avaliação das séries hidrológicas 

Inicialmente, foram levantados, no banco de dados do portal HidroWeb da Agência Nacional 

de Águas (ANA), os seguintes dados hidrológicos da bacia: evaporação, vazão e precipitação. Em 

seguida houve a identificação das falhas existentes nas séries de postos em operação na bacia. 

As Tabelas 1 e 2 apresentam as estações hidrometeorológicas cujos dados foram utilizados 

neste trabalho, e a Tabela 3 apresenta os dados de evapotranspiração do município de Estância. 

 
Tabela 1 - Postos pluviométricos 

Estação Código Município Operação (anos) Latitute Longitude Operador 

Estância 1137017 Estância 70 -11:16:00 -37:26:35 CPRM 

Faz. Camboatã 1137012 Estância 21 -11:08:00 -37:30:00 SUDENE 

Itaporanga D'Ajuda 1037022 Itaporanga D'Ajuda 65 -10:58:00 -37:18:00 DNOCS 

Lagarto 1037025 Lagarto 79 -10:55:00 -37:40:00 DNOCS 

Queimadas 1039015 Queimadas 84 -10:58:00 -39:38:00 DNOCS 

Riachão do Dantas 1137025 Riachão do Dantas 24 -11:04:00 -37:44:00 SUDENE 

Salgado 1137001 Salgado 73 -11:01:49 -37:28:42 CPRM 

Sta. Luzia do Itanhy 1137002 Sta. Luzia do Itanhy 26 -11:21:00 -37:27:00 SUDENE 

Fonte: ANA (2016) 

 
Tabela 2 – Posto fluviométrico 

Estação Código Bacia Hidrográfica Operação (anos) Latitute Longitude Operador 

Estância 50230000 Rio Piauí 70 -11:15:52 -37:26:33 CPRM 

Fonte: ANA (2016) 
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Tabela 3 - Dados de evapotranspiração (mm) 

Município Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Anual 

Estância 222 194 189 163 142 122 124 149 165 193 196 209 2068 

Fonte: ANA (2016) 

 

A partir desses dados, foram preenchidas as falhas dos postos pluviométricos com o Método 

da Ponderação Regional, conforme a Equação 1, sugerida por Tucci (2004): 

𝑦 =
𝑦𝑚

𝑛
∑

𝑥𝑖

𝑥𝑚,𝑖

𝑛

𝑖=1
                                                                 (1) 

onde y é a precipitação a ser estimada (mm); n é o número de postos vizinhos; i é o índice de cada 

posto vizinho; xi é a precipitação no posto vizinho i correspondente ao mês em questão (mm) e xm,i e 

ym são a precipitação média nos postos pluviométricos correspondentes ao mês em questão (mm).  

Segundo o Plano Estadual de Recursos Hídricos de Sergipe (2010), os registros de 

escoamento apresentaram uma elevação substancial das vazões nos períodos de recessão a partir da 

década de 1970, porém o Plano não aponta qualquer justificativa para tal. A fim de confirmar essa 

informação, foi realizada a análise temporal dos dados fluviométricos e, para verificar se o 

comportamento da vazão é influenciado pelas séries de precipitações, foram também analisados os 

dados pluviométricos. Essa análise foi feita através da Equação 2: 

𝐷𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛ç𝑎 𝐴𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎 = ∑
(𝑃𝑖 − 𝑃𝑀𝐿𝑇)

𝑃𝑀𝐿𝑇

𝑛

𝑖=1

                                            (2) 

onde n é o número de anos considerado; Pi é a precipitação acumulada do ano i e PMLT é a média 

histórica da precipitação acumulada anual. A mesma equação foi aplicada de maneira análoga para 

determinar a diferença acumulada das vazões médias anuais (Qi) para a vazão média de logo 

período (QMLT). 

 

b) Determinação dos parâmetros de solo da bacia pelo modelo SMAP 

Segundo Lopes (1999), o modelo SMAP é um modelo determinístico de simulação 

hidrológica do tipo transformação chuva-vazão, o qual necessita de dados de chuva, evaporação e 

tipo de solo. O modelo trabalha com intervalo de tempo mensal ou diário. Em sua versão com 

intervalo de tempo mensal, o modelo SMAP realiza o balanço do ciclo hidrológico em dois 

reservatórios hipotéticos (reservatório do solo e reservatório subterrâneo), cujas variáveis de estado 

são atualizadas a cada mês. O transbordo do reservatório do solo, quando ocorre, é transformado em 

escoamento superficial. A Figura 2 apresenta a estrutura do modelo SMAP mensal, com os dados 

de entrada, as equações de balanço hídrico, os parâmetros de solo e os dados de saída. 
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Figura 1 – Estrutura da versão mensal do modelo SMAP 

Fonte: Autores (2016) 

 

Uma vez que vem sendo observada alteração no comportamento das vazões na bacia do 

Piauitinga, os parâmetros de solo do modelo foram calculados para diferentes períodos históricos e 

comparados. Para a determinação dos parâmetros é necessário primeiramente calibrar o modelo. 

Para a calibração, foram utilizados os anos que tiveram o maior número de postos 

pluviométricos em operação na bacia. Cada ano foi classificado como seco (vazão média menor ou 

igual a 90% da QMLT), médio (vazão média entre 90% e 110% da QMLT) e úmido (vazão média 

superior a 110% da QMLT). Essa classificação tem como objetivo garantir que o período de 

calibração abranja diferentes condições hidrológicas que podem ocorrer na bacia (LOPES, 1999).  

Os parâmetros da calibração foram otimizados a partir da ferramenta Solver da planilha 

Microsoft Excel, com seguintes dados de entrada: alturas mensais de precipitação, vazão mensal 

observada e área de drenagem da bacia. Com o objetivo de avaliar os resultados obtidos pelo 

modelo SMAP, foram calculados o coeficiente de eficiência (NASH) e o coeficiente de correlação 

(R), conforme as Equações 3 e 4: 

 

𝑁𝐴𝑆𝐻 = 1 −
∑ [𝑄𝑜𝑏𝑠(𝑖) − 𝑄𝑐𝑎𝑙(𝑖)]2𝑛

𝑖=1

∑ [𝑄𝑜𝑏𝑠(𝑖) − 𝑄𝑚𝑒𝑑𝑜𝑏𝑠]2𝑛
𝑖=1

                                            (3) 

onde: Qobs(i) é a vazão observada no mês i (m³/s); Qcal(i) é a vazão calculada no mês i (m³/s) e 

Qmedobs é a vazão média observada (m³/s).  

DADOS DE 
ENTRADA

Precipitação

Evapotranspiração

Tipo de solo

REPRESENTAÇÃO DO BALANÇO HÍDRICO

Inicialização:

Rsolo: Capacidade de armazenamento de água no 
solo (mm)
Rsub: Capacidade de armazenamento de água 
subterrânea (mm)
Es: Escoamento superficial (mm)
Er: Evapotranspiração real (mm)
Rec: Recarga do reservatório subterrâneo (mm)
P: Precipitação (mm)
Eb: Escoamento básico (mm)
Tuin: Teor de umidade inicial (adimensional)
Ebin: Escoamento básico inicial (m3/s)
Kk: Constante de recessão (mês-1)
Ad: Área de drenagem (km2)

PARÂMETROS

Sat:volume máximo armazenado 
no reservatório do solo (mm)

Pes: Parâmetro de escoamento 
superficial (adimensional)

Kkt: Constante de recessão do 
escoamento básico (meses)

Crec: Coeficiente de recarga 
subterrânea (adimensional)

Faixas de variação:

400 < Sat < 5000

0,1 < Pes < 10

0 < Crec < 70

DADOS 
DE SAÍDA

Vazão 
mensal
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𝑅 =

∑ (𝑥𝑖 − 𝑥′). (𝑦𝑖 − 𝑦′)𝑛
𝑖=1

𝑁 − 1

√
∑ (𝑥𝑖 − 𝑥′)2𝑛

𝑖=1

𝑁 − 1 . √
∑ (𝑦𝑖 − 𝑦′)2𝑛

𝑖=1

𝑁 − 1

                                             (4) 

 

onde: xi é a variável observada no tempo i; x’ é a média da variável x; yi é a variável calculada no 

tempo i; y’ é a média da variável y e N é o número de amostras. 

Segundo Collischonn (2001), o desempenho do modelo é bom se o valor de NASH superar 

0,75 e aceitável se estiver entre 0,36 e 0,75. Segundo Naguethini e Pinto (2007), o valor de R é uma 

medida da intensidade da relação entre ou dentre duas variáveis, e um valor alto não garante uma 

relação perfeita de causa e efeito. 

Por fim, foi realizada uma validação dos parâmetros, utilizando um período de dados diferente 

do usado na calibração. Os critérios para avaliar a qualidade dos resultados na validação foram os 

mesmos usados na calibração, isto é, os coeficientes de NASH e de correlação R. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Foram analisados os dados de precipitação das estações Estância, Salgado e Queimadas, uma 

vez que os demais postos pluviométricos não apresentavam séries muito extensas. O período de 

operação escolhido para as três estações pluviométricas foi de janeiro/1945 a dezembro/1991, 

totalizando 47 anos, ou 564 meses, conforme mostrado na Tabela 4. 

Tabela 4 - Quantitativo de falhas por estação 

Estação Pluviométrica Período de Operação (meses) Falhas (meses) 

Estância 564 1 

Salgado 564 31 

Queimadas 564 30 

Fonte: ANA (2016) 

 

Para confirmar a alteração das séries hidrológicas ao longo do tempo, foi feita a análise 

temporal dos dados de precipitação e de vazão. A primeira utilizou os postos pluviométricos de 

Estância e Salgado e a segunda, apenas a estação fluviométrica de Estância. A Figura 3 mostra a 

curva de diferença acumulada das precipitações e das vazões anuais, adimensionalizadas pela média 

histórica, obtidas pela Equação 2. 

Percebe-se que a precipitação em Estância teve grande declínio até o ano de 1968, a partir do 

qual ela volta a subir continuamente. Esse comportamento é seguido, em menor intensidade, pela 

precipitação em Salgado e pela vazão em Estância. Assim, pode-se afirmar que o aumento da 

precipitação notado a partir de 1968 na bacia tem influência direta na alteração da vazão do rio 

Piauitinga. 
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Figura 3 – Variação da vazão e das precipitações na bacia do Paraitinga 

 

 

Assim, foram definidos dois períodos para determinação dos parâmetros de solo da bacia, um 

chamado pré-1970 e outro chamado pós-1970. 

Na calibração do modelo SMAP, para calcular os parâmetros de solo, foi utilizado o período 

de fevereiro/1953 a dezembro/1955 para a fase pré-1970 e o período de fevereiro/1972 a 

dezembro/1975 para a fase pós-1970. Conforme recomendação de Lopes (1999), os anos iniciais 

para a calibração foram secos, conforme segue as Tabelas 5 e 6. 

 

Tabela 6 - Classificação das vazões pré-1970 

Referência Vazão média (m³/s) % da MLT Classificação 

MLT 5,54 100 Médio 

1953 3,04 54,87 Seco 

1954 3,72 67,15 Seco 

1955 3,14 56,68 Seco 

Fonte: Autores (2016) 

 

 

Tabela 6 - Classificação das vazões pós-1970 

 

Fonte: Autores (2016) 

 

 

A distribuição dos pesos nos três postos pluviométricos foi realizada pelo Solver e resultou 

nos seguintes resultados: 25% de influência para Estância, 70% para Salgado e 5% para Queimadas. 

Os parâmetros de solo também foram calculados pelo Solver, tendo como função objetivo a 
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maximização do coeficiente de eficiência de NASH. Os resultados de parâmetros de solo para as 

fases pré-1970 e pós-1970 são mostrados na Tabela 7. 

 
Tabela 7 - Resultados das calibrações pré-1970 e pós-1970 

Parâmetros Pré 1970 Pós 1970 

Sat 1474 2417 

Pes 1,26 1,67 

Crec 7,00 7,17 

kkt 3,00 3,00 

NASH 0,81 0,88 

R 0,76 0,92 

Fonte: Autores (2016) 

 

 

O parâmetro Sat teve comportamento inesperado, pois a expectativa era que ele diminuísse ao 

longo do tempo devido à intensificação dos processos impermeabilização do solo, que dificultam a 

infiltração de água e, consequentemente, aumentam o escoamento superficial. O valor mais alto do 

parâmetro Sat, que indica um maior armazenamento de água no solo, é a resposta do modelo SMAP 

para um grande aumento da precipitação que acarretou um aumento menos expressivo da vazão.  

Os bons resultados obtidos para o coeficiente de eficiência de NASH, tanto para pré-1970 

(0,81) como para pós-1970 (0,88), são refletidos pelo bom ajuste observado entre as vazões 

observadas e calculadas, conforme mostrado na Figura 4 para a fase pré-1970 e, na Figura 5, para a 

fase pós-1970. 

 

 
Figura 4 – Vazão observada e vazão calculada (pré-1970) na calibração 

 
Fonte: Autores (2016) 
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Figura 5 – Vazão observada e vazão calculada (pós-1970) na calibração 

 
Fonte: Autores (2016) 

 

 

O mesmo bom desempenho da calibração foi observado na validação dos parâmetros de solo, 

que foi realizada nos mesmos três postos, utilizando porém um período maior: janeiro/1956 a 

dezembro/1960 para pré-1970, e janeiro/1980 a dezembro/1983 para pós-1970. Foram obtidos bons 

resultados de NASH: 0,66 para a fase anterior a 1970, e 0,76 para a fase posterior. 

  

 

CONCLUSÃO 

O aumento das vazões na bacia do rio Piauitinga, diagnosticado no Plano Estadual de 

Recursos Hídricos (SERGIPE, 2010) a partir da década de 1970, mostra-se condizente com o 

aumento da precipitação ocorrido no mesmo período. 

Essa alteração do comportamento das variáveis hidrológicas chuva e vazão impede que se 

considerem constantes os parâmetros de solo do modelo SMAP a serem adotados para simulações 

hidrológicas na referida bacia para todo o período histórico. De fato, os diferentes valores obtidos, 

principalmente para o parâmetro Sat, na fase pré-1970 em comparação com a fase pós-1970, 

demonstram que o forte aumento da precipitação acarretou não apenas um aumento do escoamento 

superficial, mas também um aumento do armazenamento de água pelo solo. Os resultados obtidos 

para o coeficiente de eficiência, tanto na calibração como na validação dos parâmetros de solo pré e 

pós-1970, demonstram que o modelo SMAP responde adequadamente à variação da precipitação e 

da vazão a partir da variação dos parâmetros de solo. 

Dessa forma, infere-se que, para o período histórico estudado, as alterações climáticas 

constituem o principal fator que interfere na alteração da vazão na bacia. Os eventuais efeitos de 
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impermeabilização do solo da bacia, provocados por remoção da vegetação e aumento da área 

urbanizada, os quais levariam a uma diminuição do parâmetro Sat, são de pouca expressão frente às 

mudanças na precipitação registradas na região. 
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