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RESUMO – Para a realização de tarefas essenciais na análise e modelagem hidrológica, faz-se 
necessário o uso de um ambiente de computação eficiente, em que se disponibilize ferramentas para 
facilitar a manipulação e modelagem de dados hidrológicos. O R é um ambiente para computação 
estatística e gráfica, de licença livre, que vem ganhado adesão em aplicações na área de recursos 
hídricos. Nesse trabalho são apresentados o desenvolvimento do pacote “SMAPmodel” em 
ambiente R, em que implementa-se o modelo chuva-vazão SMAP (Lopes et al., 1982) em duas 
versões, e um levantamento sintético de aplicações em recursos hídricos utilizando o ambiente R. 
Ao usar o pacote “SMAPmodel” juntamente com outras bibliotecas do R, foi possível conduzir 
eficientemente a calibração e simulações com o modelo SMAP, assim como customizações e 
análises rápidas. Com base nos resultados, conclui-se que R é uma poderosa ferramenta para 
modelagem hidrológica, permitindo o seu uso em estudos e projetos de recursos hídricos e 
fortalecendo a comunidade usuária de R no Brasil. 

ABSTRACT – In order to handle hydrological modeling and analysis tasks is usually necessary to 
rely on an efficient computing environment, which must be capable of providing tools to simplify 
the management and modeling of hydrological data. R is an environment for statistical computing 
and graphics. It is a free software and it has increasingly been applied in the water resource field. In 
this paper, we present the development of the package "SMAPmodel" in R environment, in which is 
implemented the SMAP (Lopes et al., 1982) rainfall-runoff model in two versions. Besides this, we 
conduct a synthetic survey of water resources applications using R environment. By using the 
"SMAPmodel" package together with other R libraries, it was possible to conduct efficiently the 
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calibration and simulations with SMAP model, so as customizations and quick analyses. Based on 
the results, we conclude that R is a powerful tool for hydrological modeling, allowing its use for 
water resources studies and projects as well as strengthening the R community in Brazil. 

Palavras-chave: SMAPmodel, modelo chuva-vazão, bibliotecas R. 
 
 

1 - INTRODUÇÃO  

 A análise e modelagem hidrológica são etapas fundamentais em qualquer estudo ou projeto de 

engenharia de recursos hídricos, e a realização destas tarefas será tanto mais eficaz, quanto mais 

eficiente o ambiente de computação, que disponibilize ferramentas para facilitar a análise, 

modelagem e manipulação dos dados hidrológicos. 

 O R é uma linguagem e ambiente para computação estatística e gráfica, de licença livre, que 

vem ganhando adesão na análise e modelagem hidrológica. O ambiente possui uma linguagem 

relativamente simples com uma gama de ferramentas disponibilizadas pelos seus usuários, 

possibilitando a realização de diversas tarefas em diferentes áreas do conhecimento. O R é 

considerado a versão código fonte aberto (do inglês, Open Source) da linguagem S (Venables e 

Smith, 2014). 

 Assim, considerando o ambiente R uma ferramenta de apoio adequada aos estudos 

hidrológicos, este trabalho tem como objetivos apresentar o desenvolvimento do pacote 

“SMAPmodel”, uma implementação do modelo chuva-vazão SMAP (Soil Moisture Accounting 

Procedure) em duas versões, e fazer uma levantamento sintético de aplicações em recursos hídricos 

no ambiente R. 

  

2 - APLICAÇÕES EM RECURSOS HÍDRICOS NO AMBIENTE R 

 Entre as facilidades do ambiente R, podem-se destacar algumas que propiciaram sua crescente 

utilização em aplicações na área de recursos hídricos: conjunto de operadores para cálculos em 

arrays4, em especial as matrizes; uma coleção coerente e integrada de ferramentas intermediárias 

para análise de dados; e uma linguagem de programação simples e eficaz. 

 O pacote “zoo”, por exemplo, trabalha séries temporais de forma indexada, facilitando o 

acesso e manipulação entre intervalos, podendo auxiliar na manipulação das séries hidrológicas.  

4 Terminologia em inglês, utilizada para designar uma das estruturas de dados em programação, formada por um 
conjunto de elementos do mesmo tipo. 
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 Zambrano-Bigiarini e Bellin (2010) realizaram o pré e pós-processamento de séries 

hidrológicas utilizando o “hydroTSM”. Os mesmos autores ainda apresentam a biblioteca 

“hydroGOF”, que fornece funções, estatísticas e gráficas, incluindo índices de desempenho entre os 

valores observados e simulados, para serem usados durante a calibração, validação e aplicação de 

modelos hidrológicos. Zambrano-Bigiarini e Bellin (2012) utilizaram os 18 índices implementados 

do “hydroGOF” para avaliar o desempenho de modelos hidrológicos orientados a eventos extremos. 

 O pacote “hydromad”, desenvolvido por Andrews et al. (2011), fornece um conjunto de 

funções para desenvolver, manipular, analisar e comparar modelos hidrológicos. A estrutura usada 

no pacote encoraja a separação de componentes do modelo baseado na teoria do Hidrograma 

Unitário, sendo aplicado pelos autores na bacia do Rio Queanbeyan (Austrália). O “hydromad” 

apresenta 8 algoritmos para calibração de modelos hidrológicos, e, junto aos pacotes “hydroPSO” 

(Zambrano-Bigiarini e Rojas, 2013) – que implementa o algoritmo Particle Swarm Optimization 

(PSO) e o “mopsocd” – que implementa a versão multiobjetiva do PSO, formam uma biblioteca de 

algoritmos para calibração automática de modelos hidrológicos. 

 A Tabela 1 apresenta uma lista de outros pacotes, com aplicações interessantes em recursos 

hídricos, com breve descrição e indicação da fonte para download.  
Tabela 1 – Pacotes R com aplicações na área de recursos hídricos. 

Nome Descrição Fonte 
“lmoments” e 

“lmomco” 
Funções para calcular Momentos-L de uma distribuição. CRAN 

“soilwater” Traça curvas de retenção de água no solo e condutividade 
hidráulica 

CRAN 

“HydroMe” Estima os parâmetros de infiltração e modelos de retenção de 
água pelo método de ajuste de curva 

CRAN 

“SPEI” Funções para calcular a evapotranspiração potencial e vários 
índices de seca amplamente utilizados, incluindo o índice de 
Standardized Precipitation-Evapotranspiration Index (SPEI). 

CRAN 

“pREC” Regionalização de variáveis hidrológicas. GitHub 
Rhydro Modelos e ferramentas para representar e analisar dados 

hidrológicos. 
R-Forge 

“bilan”, “topmodel”, 
“TUWmodel”, 

“SWATmodel”, 
“dynatopmodel”, 

“wasim” e 
“geotopbricks” 

Implementações de vários modelos hidrológicos e funções e 
rotinas para processar e visualizar entradas e saídas dos modelos. 

CRAN 

Handy Routines for 
Hydrologists 

Rotinas úteis para hidrólogos, como separação do escoamento de 
base, análise de curvas IDF, preenchimento de falhas, etc. 

R.D. (Dan) 
More - UBC 

http://goo.gl/e
SL7E2 

Hydrological Data 
Analysis 

Rotinas para análise de dados hidrológicos, como curva 
permanência, separação de escoamento, interpolação, 
coeficientes de eficiência de modelos, etc. 

Rwiki 
http://goo.gl/2

yMfhl 
Stochastic 

Precipitation 
Implementação em R de modelos para geração estocástica de 
precipitação. 

GitHub 
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Tabela 2 – Pacotes R com aplicações na área de recursos hídricos (Continuação). 

Nome Descrição Fonte 
“raincpc” Para obtenção e análise de dados de precipitação do Climate 

Prediction Center (CPC). 
CRAN 

“sirad” Funções para calcular radiação solar e evapotranspiração. CRAN 
“Evapotranspiration” Diversas fórmulas para calcular evapotranspiração real e 

potencial, incluindo as formulações de Penman, Penman-
Monteith FAO 56, Priestley-Taylor e Morton. 

CRAN 

USGS-R Diversas funções e rotinas para trabalhar modelagem ambiental 
e recursos hídricos. 

GitHub 

IAHS R - Library  Rotinas para aplicações na hidrologia estatística, desenvolvidas 
pelo grupo de trabalho em Hidrologia Estatística da IAHS. 

IAHS 
http://goo.gl/Y

uTSJy 
“RMAWGEN”, 

“HyetosR” 
Simulação estocástica de precipitação e condições 
meteorológicas. 

CRAN 

“FAdist” Conjunto de distribuições frequentemente usadas na hidrologia. CRAN 
“weirs” Pacote hidráulico para calcular vazão em canais abertos. CRAN 

“boussinesq” Coleção de funções implementadas em R para soluções 
analíticas para a equação de Boussinesq (águas subterrâneas). 

CRAN 

“hydrogeo” Apresentação e interpretação de dados de águas subterrâneas. CRAN 
“kitagawa” Ferramentas para calcular a resposta hidrodinâmica teórica de 

um aquífero sob esforço harmônico ou pressurização. 
CRAN 

“waterData” Pacote para recuperação, análise e cálculo de anomalias de séries 
hidrológicas diárias. 

CRAN 

“wq” Explora dados de monitoramento de qualidade de água. CRAN 
evd, evir, evdbayes, 

extremes, ismev 
Funções para análise de eventos extremos. CRAN 

 

3 - DESENVOLVIMENTO DO PACOTE “SMAPmodel” 

 O pacote “SMAPmodel” implementa o modelo Soil Moisture Accounting Procedure (SMAP), 

um modelo determinístico, conceitual e concentrado de simulação hidrológica do tipo 

transformação chuva-vazão desenvolvido por Lopes et al. (1982).  

 A estrutura e desenvolvimento do modelo SMAP teve como base as aplicações do modelo 

Stanford Watershed IV e do modelo Mero em trabalhos realizados pelo Departamento de Águas e 

Energia Elétrica do Estado de São Paulo (DAEE). O modelo sofreu alterações e adaptações por 

diversos autores, conforme a região de estudo, a exemplo de Alexandre et al. (2005), em cuja 

modelagem alguns parâmetros calibráveis do SMAP não apresentaram sensibilidade para as bacias 

localizadas no estado do Ceará, sendo retirado do modelo. A Figura 1 mostra o esquema do modelo 

SMAP em sua versão mensal. 
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Figura 1 - Desenho esquemático do SMAP (Lopes et al., 1982). 

 

Originalmente Lopes et al. (1982) apresentam o SMAP com 4 parâmetros a serem 

calibrados: a capacidade de saturação do solo (Sat); expoente relacionado à geração de escoamento 

superficial (Pes); o coeficiente de recarga do aquífero (Crec), que está relacionado com a 

permeabilidade da zona não saturada do solo; e a taxa de deplecionamento (K) do nível d´água do 

segundo reservatório (Rsub), responsável pela geração do escoamento de base (Eb). A taxa de 

umidade inicial do solo (Tuin), que determina o nível inicial do segundo reservatório (Rsolo), e o 

escoamento de base inicial (Ebin) são as variáveis de estado para a inicialização do modelo. 

Diniz (1994) modifica o modelo SMAP para a região nordeste do Brasil, e aplica-o em uma 

bacia localizada em uma região úmida do estado da Paraíba e em outra numa região semiárida no 

estado do Pernambuco. São adicionados dois novos parâmetros: o E1 que calibra a evaporação real 

(Er), e o Coeficiente de Infiltração (Cinf), que em conjunto com o Sat calibra a taxa de umidade no 

solo (Tu). A Figura 2 mostra o esquema do modelo SMAP por Diniz (1994). 

 
Figura 2 - Desenho esquematico do SMAP (Diniz, 1994). 

 
  Diniz (2001) aplica novamente o modelo SMAP em 14 bacias hidrógráficas, localizadas na 

porção do Semiárido brasileiro do estado da Paraíba, e, em decorrência das características da região 
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semiárida, predominantemente de solos rasos e assente sobre rochas impermeáveis, os resultados 

das calibrações do modelo SMAP revelaram a quase inexistência de recargas para os reservatórios 

subterrâneos. O parâmetro Crec, que governa estas transferências, apresentou-se nulo em quase 

todas as bacias hidrográficas.  

 A mesma situação também foi identificada por Alexandre et al. (2005), que aplicaram o 

SMAP em bacias localizadas na porção do Semiárido brasileiro do estado do Ceará, 

comprometendo o significado do parâmetro de recessão K, uma vez que sem recargas não haveriam 

escoamentos subterrâneos. 

 Dessa forma, os parâmetros Crec e K foram eliminados do modelo de Diniz (2008) e 

Alexandre et al. (2005) reduzindo o modelo a apenas um reservatório. 

 Diniz e Clarke (2001) salientam que os dois processos hidrológicos mais importantes na 

região semiárida do Nordeste brasileiro são, indiscutivelmente, as precipitações e a evaporação, 

particularmente devido à grande variabilidade temporal e espacial do primeiro e as elevadas e 

constantes taxas do segundo, o que corroborá com a visão de outros autores.  

 Assim, o pacote “SMAPmodel” implementa o modelo SMAP nas estruturas de Lopes et al. 

(1982) e Diniz (2008) em suas versões mensais, podendo ser aplicado tanto em bacias que são 

regidas principalmente pela precipitação e evaporação, como em bacias com solos profundos, onde 

o escoamento de base tem significativa influência no balanço de massa da bacia. Quanto à 

calibração do modelo implementado, ela pode ser do tipo manual, ou automática mono-objetivo, ou 

automática multiobjetivo a escolha do usuario. Na Figura 3 apresenta-se o fluxograma com as 

etapas do processamento na aplicação do modelo. 

 

 
Figura 3 - Etapas do processamento e modelagem do “SMAPmodel”. 
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4 - APLICAÇÃO NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PIANCÓ 

 Utilizando o pacote “SMAPmodel”, o modelo SMAP, conforme Diniz (2008), e período 

mensal, foi aplicado à Bacia hidrográfica do Rio Piancó, em conjunto com os pacotes HidroWebFix 

– para pré-processamento das séries históricas de vazão e precipitação, Particle Swarm 

Optimization (PSO) da biblioteca “hydroPSO” – para calibração do modelo, e funções da biblioteca 

“hydroGOF” – para análise de desempenho do modelo. 

 A Bacia hidrográfica do Rio Piancó é uma sub-bacia da Bacia Hidrográfica do Rio Piranhas-

Açu, que engloba parte dos estados da Paraíba e do Rio Grande do Norte. Está localizada no 

extremo sudoeste da Paraíba, região com pouca oferta de água subterrânea e com predominância de 

formações cristalinas, totalmente inserida na mesorregião do sertão paraibano, e é a maior em 

extensão territorial do estado, com 9.242,76 km2 e um total de 271.255 habitantes (PERH/PB, 2006). 

 Nesta aplicação foi delimitada a bacia de contribuição a montante do reservatório Coremas, 

que barra o Rio Piancó, formando uma área de drenagem de 4.739,25 km2. 

 A bacia em estudo possui 14 postos pluviométricos. As séries históricas de vazão e 

precipitação coletadas do website HidroWeb (ANA, 2014) foram pré-processadas pelo pacote 

“HidroWebFix” (Lourenço et al., 2014) e, após o processamento, foi definida uma configuração 

espacial para distribuição dos postos na bacia, que considerou 4 postos e uma série de 15 anos com 

poucas falhas, que foram preenchidas. Os dados de evaporação potencial foram obtidos do estudo 

de Diniz (2008). O posto fluviométrico Piancó foi considerado o ponto de controle. Na Figura 4 

apresentam-se a área de estudo e a localização dos postos utilizados. 

 

 
Figura 4 - Distribuição dos postos na bacia. 
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 O modelo teve calibração automática, realizada pelo algoritmo Particle Swarm Optimization 

(PSO) implementado na biblioteca “hydroPSO”, e utilizou a eficiência de NASH como função 

objetivo.  

 Na Figura 5 apresenta-se o comparativo entre os resultados de vazão calculados pelo 

“SMAPmodel” e os valores observados de vazão para o posto fluviométrico investigado, bem como 

os índices de desempenho do modelo calculados com funções da biblioteca “hydroGOF”. 

 
Figura 5 – Comparativo entre vazão observada e calculada para o período de calibração de 1974-1989. 

 
 Analisando a sobreposição dos hidrogramas observado e calculado pelo “SMAPmodel” na 

Figura 5, observa-se, pela aproximação dos mesmos, que o modelo obteve um desempenho 

satisfatório. A boa aderência do modelo foi verificada através dos índices de desempenho 

considerados: índice de correlação alto (r=0,92) e viés relativo baixo (PBIAS=13,6). Como o valor 

do NASH (NSE=0,84) foi superior a 0,75, pode-se considerá-lo como de boa precisão, conforme 

Collischonn e Tucci (2003).  A Figura 6 apresenta o comparativo entre as vazões observadas e 

vazões calculadas pelo “SMAPmodel”, por meio da análise sazonal, obtida a partir das funções 

disponibilizadas na bibliotecas “hydroTSM” e “hydroGOF”. 

.   
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Figura 6 – Analise sazonal do desempenho do modelo. 

 

 Observa-se um bom desempenho do “SMAPmodel” no período de início das chuvas da região, 

quando os rios de regime intermitente recebem os primeiros aportes de escoamento, final de 

dezembro com poucas chuvas até fevereiro e o período de chuvas propriamente dito, entre março e 

maio, apresentando valores de NASH de até 0,91.  

 

5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Neste trabalho foram apresentados o desenvolvimento do pacote “SMAPmodel”, uma 

implementação do modelo SMAP em ambiente R, e possibilidades interessantes na forma de 

pacotes disponíveis no ambiente R, adequadas para uso em aplicações em recursos hídricos.  

 O pacote “SMAPmodel” foi aplicado na Bacia Hidrográfica do Rio Piancó, apresentou rápido 

processamento no ambiente R, e, junto a outras bibliotecas com algoritmos de otimização, 

apresentou bons resultados nas simulações. Os resultados obtidos pelo modelo foram satisfatórios, 

sugerindo seu grande potencial no auxílio e estímulo à análise e modelagem hidrológica no 

ambiente R, e fortalecendo a comunidade usuária do R no Brasil. 

 O pacote “SMAPmodel” desenvolvido será disponibilizado no repositório oficial do R, em 

breve.  
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