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Resumo – Secas agrícolas têm chamado a atenção da comunidade científica, principalmente pelas 

implicações sobre a segurança alimentar. A umidade do solo é a variável principal neste contexto, 

porém, expressá-la no espaço e no tempo é um grande desafio, motivo pelo qual modelos hidrológicos 

têm sido considerados ferramentas promissoras. No Brasil, o emprego destes modelos é bastante 

limitado, uma vez que muitos requerem grande quantidade de informações espaciais e temporais. Em 

contraponto, destaca-se o modelo brasileiro Lavras Simulation of Hydrology (LASH), desenvolvido 

para bacias hidrográficas com carência de dados. O objetivo deste estudo foi avaliar a aplicabilidade 

do modelo LASH para estimativa temporal do armazenamento de água no solo (AAS) em escala de 

sub-bacia hidrográfica, tendo como objeto de estudo a bacia do arroio Fragata (BHAF), Rio Grande 

do Sul. A correlação entre AAS e Índice de Precipitação Padronizado demonstrou o bom desempenho 

do modelo na BHAF, indicando ser uma ferramenta estratégica de gestão dos recursos hídricos. Isto 

permitirá simular os efeitos das tendências de alteração de uso do solo e das projeções climáticas 

sobre a disponibilidade de água no solo, minimizando danos causados por secas agrícolas e suas 

implicações sobre a economia, sociedade e meio ambiente.  
 

Palavras-Chave – Lavras Simulation of Hydrology; Bacia hidrográfica do arroio Fragata; Índice de 

Precipitação Padronizado 

 

ESTIMATION OF SOIL WATER STORAGE FROM HYDROLOGICAL 

MODELING IN SUBWATERSHEDS 
 

Abstract – Agricultural droughts have caught researchers’ attention, mainly due to the implications 

for the food security. In this context, soil moisture is the main variable; however, its representation 

in space and time is challenging. For this reason, hydrological models have been considered 

promising tools. The application of such models is very limited in Brazil, as they generally require a 

large amount of spatial and temporal data. On the other hand, a Brazilian model named as Lavras 

Simulation of Hydrology (LASH) stands out as a model developed for data-scarce watersheds. The 

objective of this study was to evaluate the applicability of the LASH model regarding the temporal 

estimation of the soil water storage (SWS) on a subwatershed scale. The study area was the Fragata 

river watershed (FRW), Rio Grande do Sul. The correlation between SWS and Standard Precipitation 

Index demonstrated the LASH model’s good performance, thus indicating that it is a strategic tool 

for water resources management. This characteristic suggests that the model will be able to simulate 

the effects of both land-use changes and climate projections on soil water availability, reducing the 

damages caused by agricultural droughts and their impacts on the economy, society and environment.  
 

Keywords – Lavras Simulation of Hydrology; Fragata river watershed; Standard Precipitation Index 
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INTRODUÇÃO 
 

A água, elemento essencial para a vida, possui natureza aleatória manifestada pela alternância 

entre períodos úmidos e secos (Pedro-Monzoníz et al., 2015). Dada a crescente demanda por recursos 

hídricos, motivada pelo crescimento populacional e pela expansão dos setores agrícola, energético e 

industrial, bem como as mudanças climáticas e a contaminação dos mananciais, períodos secos têm 

sido recorrentes em todo o mundo (Mishra e Singh, 2010).  

Conceituada como um desastre natural decorrente da redução da pluviosidade por longo 

período de tempo, a seca pode ser analisada sob diferentes perspectivas, sendo comumente 

classificada como meteorológica, hidrológica ou agrícola (Pedro-Monzoníz et al., 2015). Secas 

agrícolas são caracterizadas pelo déficit de umidade do solo na zona do sistema radicular, não 

atendendo às demandas da cultura, e com efeitos sobre seu desenvolvimento (Pedro-Monzoníz et al., 

2015). Para Martínez-Fernández et al. (2016), as secas agrícolas são a principal causa das incertezas 

na produção de alimentos, sendo a segurança alimentar um dos grandes desafios globais do século 

XXI (FAO, 2011). Por esta razão, pesquisas acerca de secas agrícolas e seu monitoramento têm sido 

de interesse crescente na comunidade científica (Martínez-Fernández et al., 2016). 

A principal variável para definir e identificar secas agrícolas é a umidade do solo (Martínez-

Fernández et al., 2016). A estimativa da umidade do solo, bem como de sua variabilidade temporal, 

pode ser conduzida in situ (She et al., 2015) ou estimada por sensoriamento remoto (Martínez-

Fernández et al., 2016). No primeiro caso, tem-se uma informação mais precisa, porém, espacial e 

temporalmente restrita.; no segundo, tem-se boa representatividade no espaço e no tempo, contudo, 

para os primeiros centímetros do solo, não contemplando toda a zona radicular (Li et al., 2016).  

Diante disso, modelos hidrológicos têm sido considerados ferramentas estratégicas para 

estimativa de água no solo no domínio do tempo e do espaço. Tais modelos, usualmente empregados 

para estimativa de vazões, como em Beskow et al. (2016), vêm sendo utilizados para obtenção de 

séries temporais de umidade e/ou armazenamento de água no solo (MingXing et al., 2010; Li et al., 

2016), inclusive para compreender secas agrícolas (Havrylenko et al., 2016). 

No Brasil, o estudo de secas agrícolas através da modelagem hidrológica tem sido bastante 

limitado, pois muitos modelos, tais como Distributed Hydrology Soil Vegetation Model (DHSVM), 

MIKE European Hydrological System (MIKE-SHE) e Soil and Water Assessment Tool (SWAT), 

além de serem muito parametrizados, requerem dados espaciais e temporais que muitas vezes são 

escassos e podem ter alto custo de aquisição. Em contraponto, destaca-se o modelo brasileiro Lavras 

Simulation of Hydrology (LASH) (Beskow et al., 2011), desenvolvido para bacias hidrográficas com 

carência de dados, principalmente hidrológicos, meteorológicos e de atributos do solo e do uso do 

solo. Esse modelo tem sido aplicado com sucesso em bacias brasileiras de diferentes tamanhos e 

tipologias hidro-meteorológicas (Beskow et al., 2011; 2016; Viola et al., 2015), focando na estimativa 

de vazões diárias e mensais e na simulação dos impactos das mudanças climáticas e de uso do solo.  

Neste contexto, o presente estudo objetivou avaliar a aplicabilidade do modelo LASH para 

simular o comportamento temporal do armazenamento de água no solo em escala de sub-bacia 

hidrográfica, tendo como área de estudo a bacia do arroio Fragata, sul do Rio Grande do Sul.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

O Rio Grande do Sul é dividido em 25 bacias hidrográficas, sendo uma delas a Mirim-São 

Gonçalo (BHMSG) (Figura 1), a qual apresenta-se em território brasileiro (47%) e uruguaio (53%). 
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No lado brasileiro, a BHMSG destaca-se por ser a força motriz da produção orizícola, 

desempenhando, numa visão holística, um papel ímpar nos setores econômico e social. Ademais, 

abriga áreas de relevante interesse ecológico, como o Banhado do Taim, onde se localiza a Estação 

Ecológica do Taim, uma das unidades de conservação federal, tombada pela UNESCO como Reserva 

da Biosfera (ADLM, 2017). Dentre os principais corpos hídricos da BHMSG tem-se a lagoa Mirim, 

a qual se conecta à laguna dos Patos através do Canal São Gonçalo, uma estratégica via navegável e 

importante manancial para abastecimento (ALBA, 2010). 

Diante de sua relevância, inúmeros estudos vêm sendo conduzidos na BHMSG (Beskow et al., 

2016; Caldeira, 2016; Cassalho et al., 2017; She et al., 2017), inclusive na sub-bacia do arroio Fragata 

(BHAF), objeto deste estudo. O arroio Fragata é um importante afluente ao Canal São Gonçalo e é 

monitorado pela Agência Nacional de Águas (ANA) através de uma estação fluviométrica 

convencional, denominada “Passo dos Carros”. No presente estudo, a BHAF foi delimitada à 

montante dessa estação, totalizando 132 km² (Figura 1).  
 

 
Figura 1 – Localização da Bacia Hidrográfica do Arroio Fragata (BHAF) no contexto da Bacia Hidrográfica Mirim-São 

Gonçalo (BHMSG) e seus principais corpos hídricos, no estado do Rio Grande do Sul, Brasil 

 

Os dados meteorológicos diários (temperatura mínima e máxima, velocidade do vento, umidade 

relativa e insolação) foram obtidos junto a duas estações da Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agropecuária (EMBRAPA), enquanto que os de precipitação foram obtidos junto a uma destas 

estações e à um posto convencional da ANA. A escolha destas estações baseou-se na construção de 

polígonos de Thiessen a partir da localização das estações disponíveis na região. 

O modelo digital de elevação hidrologicamente consistente da BHAF (Figura 2a) foi elaborado 

no ArcGIS com resolução de 30 metros, tendo sido derivado da base cartográfica de Hasenack e 

Weber (2010) na escala de 1:50.000. Deste MDE, derivou-se a rede de drenagem numérica e, pelas 

suas confluências, delimitou-se as 23 sub-bacias (Figura 2b) – unidades de análise deste estudo. A 

distribuição espacial das classes de solo (Figura 2c) foi obtida a partir do levantamento de Brasil 

(1973). Para determinação das classes de uso do solo (Figura 2d), foram empregadas imagens do 

Landsat disponibilizadas pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), interpretadas no 

Environment for Visualizing Images (ENVI) seguindo procedimentos descritos em Richards (2013). 

Para cada classe de solo (Figura 2c), foram extraídos de Aquino (2014) valores para 

profundidade (Z, cm), umidade do solo no ponto de saturação (θS, cm3.cm-3) e umidade do solo no 

ponto de murcha permanente (θPMP, cm3.cm-3). Assim, tem-se: Luvissolo Hipocrômico Órtico típico 

associado à Neossolo Litólico Distrófico (Z = 100; θS = 0,447; θPMP = 0,185); Argissolo Vermelho-

Amarelo Distrófico típico (Z = 150; θS = 0,456; θPMP = 0,195); e Planossolo Hidromórfico Eutrófico 

solódico (Z = 50; θS = 0,405; θPMP = 0,168).  Valores de albedo, índice de área foliar, altura de planta, 

resistência estomática e profundidade do sistema radicular, que são as variáveis atreladas ao uso 

requeridas pelo modelo LASH, foram extraídos de Beskow et al. (2016).  
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Figura 2 – Modelo digital de elevação hidrologicamente consistente (MDE-HC) (a), sub-bacias (b), classes de solo (c), 

indicando Luvissolo Hipocrômico Órtico típico associado à Neossolo Litólico Distrófico (14), Argissolo Vermelho-

Amarelo Distrófico típico (21) e Planossolo Hidromórfico Eutrófico solódico (22), e classes de uso do solo (d) 

 

A modelagem hidrológica foi aplicada usando a 3ª versão do modelo LASH (Caldeira, 2016), 

semidistribuída por sub-bacias hidrográficas. Considerando a disparidade entre períodos que tem 

dados monitorados, foi adotado o período de 01/01/1994 à 31/12/2008 neste estudo. Como no início 

da simulação ocorrem incertezas atreladas ao desconhecimento das condições hidrológicas 

precedentes, principalmente quanto à água no solo, o ano de 1994 foi usado para aquecimento do 

modelo. Os dados de 1995 a 2000 foram empregados para a calibração (Beskow et al., 2011) e de 

2001 a 2008 para a validação do modelo. O desempenho foi avaliado através do coeficiente de Nash 

e Sutcliffe (1970) – CNS – e de sua versão para valores logaritmizados – CNSlog(Q). 

Uma vez calibrado e validado o modelo LASH, foram extraídas, para cada uma das 23 sub-

bacias, as séries históricas diárias de armazenamento de água no solo (AAS) para o período de 

01/01/1995 a 31/12/2008. Para caracterizar a ocorrência de déficit ou excesso AAS, tais séries foram 

normalizadas pela média e o desvio padrão, constituindo séries de anomalia de AAS (aAAS), cujos 

valores positivos indicam AAS acima da média e os negativos indicam AAS baixo da média. 

A acurácia do modelo em estimar as séries históricas de AAS foi avaliada confrontando estas 

com o Índice de Precipitação Padronizado (IPP) (McKee et al., 1993). O IPP é calculado através de 

uma série histórica de precipitação, a qual é ajustada a uma distribuição de probabilidades e, então, 

transformada para uma distribuição normal; valores positivos indicam precipitação acima do normal 

e valores negativos, abaixo do normal.  A possibilidade de ser empregado em diferentes intervalos de 

tempo lhe confere versatilidade, permitindo monitorar o suprimento de água a curto prazo, como a 

umidade do solo, e a longo prazo, como a recarga subterrânea (Mishra e Singh, 2010).  

Neste estudo, o IPP foi calculado considerando a área de influência dos postos pluviométricos 

sobre cada sub-bacia e os dados observados entre 1986 e 2016. O intervalo de tempo adotado foi de 

3 meses (IPP-3), baseado nas constatações de Havrylenko et al. (2016), os quais relatam sua 

aplicabilidade em regiões agrícolas, e a aAAS foi quantificada a partir dos valores médios de aAAS 

para cada trimestre analisado. A medida estatística empregada para avaliar a acurácia do modelo foi 

o coeficiente de correlação de Pearson entre as séries temporais de IPP-3 e de aAAS calculada a partir 

dos valores médios de AAS para cada trimestre do ano.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A calibração do modelo LASH apresentou CNS de 0,74 e CNSlog(Q) de 0,83, enquanto que a 

validação, CNS de 0,54 e CNSlog(Q) de 0,75. Conforme classificação de Motovilov et al. (1999), pode-



  

 

XX Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos  5 

se verificar um ajuste “satisfatório”, com exceção CNSlog(Q) na calibração, o qual indica um “bom” 

ajuste (CNS>0,75). Para Guilhon et al. (2007), o CNS traduz a eficiência do modelo para estimativas 

mais precisas nas cheias, enquanto que o CNSlog(Q) expressa a capacidade em estimar vazões de 

estiagem. Esta afirmativa permite inferir sobre o potencial do LASH em representar o comportamento 

hidrológico da BHAF em períodos chuvosos e secos, fato também constatado por Beskow et al. 

(2016) ao calibrar e validar sua versão distribuída por células para a BHAF. 

No que tange à análise de anomalias na precipitação, a Figura 3 permite visualizar o 

enquadramento, conforme proposto por McKee et al. (1993), dos valores de IPP-3 médio na BHAF 

para cada trimestre do período analisado (1986-2016). O IPP-3 médio foi obtido pela média aritmética 

do IPP-3 de cada sub-bacia, a fim de representar, de forma geral, as oscilações de precipitação na 

região de estudo.  
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Figura 3 – Classificação de McKee et al. (1993) para os valores de Índice de Precipitação Padronizado 

trimestral (IPP-3) médio na bacia hidrográfica do arroio Fragata (BHAF) calculados para o período analisado 

 

Ao confrontar as séries temporais de IPP-3 com as de aAAS médias no trimestre, pôde-se 

verificar correlação positiva entre as variáveis em todas as sub-bacias, conforme ilustra o diagrama 

Box-Plot da Figura 4. Frente aos valores do coeficiente de correlação de Pearson (Figura 4) e 

considerando a classificação de Devore (2006) para a referida estatística, pode-se constatar a 

existência de correlação “muito alta” à “quase perfeita” entre as séries de IPP-3 e aAAS simulada 

pelo modelo LASH no primeiro e no segundo trimestres, “alta” no terceiro trimestre e “muito alta” 

no quarto trimestre. 

 
Figura 4 – Diagrama Box-Plot ilustrando a correlação, e respectiva classificação (Devore, 2006), entre a anomalia do 

armazenamento de água no solo (aAAS) e o Índice de Precipitação Padronizado (IPP) trimestral.  

 

O fato de a correlação entre as séries de IPP-3 e de aAAS ter apresentado valores inferiores 

quando analisada para o período de julho a setembro (Figura 4) pode ser explicado parcialmente pelo 

comportamento observado nos anos de 1999, 2003 e 2004, para os quais a precipitação foi abaixo do 

normal e o armazenamento de água no solo foi acima do normal.  A título de ilustração tem-se a 
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Figura 5, a qual permite visualizar a variação temporal da precipitação, do IPP-3 e da aAAS para a 

sub-bacia 1. No ano de 1999 foi observado 356 mm de precipitação no segundo trimestre, acarretando 

em elevação do armazenamento de água no solo até o mês de outubro, embora a precipitação ocorrida 

no decorrer do terceiro trimestre tenha sido inferior ao normal. Para o ano de 2003, foi identificado 

comportamento semelhante. Contudo, para o ano de 2004, período mais contrastante, teve-se 812 mm 

de precipitação durante o segundo trimestre, tendo sido observado 594 mm apenas no mês de maio, 

sendo “muito úmido” (Figura 3), implicando em valores elevados de armazenamento de água no solo 

até o mês de novembro. Retirando da análise os referidos períodos, a correlação média entre o IPP-3 

e aAAS no terceiro trimestre para as 23 sub-bacias passaria a ser de 0,82, oscilando entre 0,77 e 0,87. 

 
Figura 5 – Comportamento da anomalia de armazenamento de água no solo (aAAS), do Índice Padronizado de 

Precipitação (IPP) e da precipitação observada para a sub-bacia 1 da Bacia Hidrográfica do Arroio Fragata (BHAF) 

 

Frente a estes resultados, pode-se constatar que o modelo LASH apresentou um bom 

desempenho, não somente na estatística de calibração e validação, mas também ao refletir na 

quantificação dos processos hidrológicos em escala de sub-bacia, com destaque para os déficits e 

excessos no suprimento de água representados pelo IPP. Tais resultados vão de encontro ao estudo 

de Havrylenko et al. (2016), os quais empregaram o modelo SWAT para estimar séries temporais de 

AAS em uma bacia da região do pampa Argentino, avaliando o desempenho do modelo hidrológico 

através do IPP mensal, do IPP-3 e do Índice de Vegetação por Diferença Normalizada (NDVI). Os 

autores constataram o bom desempenho do IPP, principalmente do IPP-3 – com coeficiente de 

correlação de Pearson médio oscilando entre 0,67 e 0,83 – e concluíram que o modelo é uma 

ferramenta adequada para estimar o AAS em áreas com monitoramento hidro-climático insuficiente, 

como na região deste estudo. 

Apesar de os resultados serem animadores, tal análise é inédita quando da aplicação do modelo 

LASH, sendo necessário, para afirmar de forma mais taxativa sobre sua aplicabilidade, avaliar seu 

desempenho na estimativa de AAS mediante outros indicadores. Estudos futuros serão conduzidos 

neste sentido, empregando, por exemplo, o próprio NDVI, utilizado também por Hong et al. (2010), 

em estudo voltado à avaliação da relação entre a série temporal de umidade do solo estimada pelo 

modelo SWAT e o dossel da vegetação. Ademais, caberá também avaliar o atraso da variação do 

armazenamento de água no solo quando da ocorrência de anomalias na precipitação, buscando 

compreender o comportamento da bacia sob pressões decorrentes tanto de períodos úmidos quanto 

secos.  
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CONCLUSÕES 

 

Os resultados obtidos neste estudo demonstram que o modelo hidrológico LASH tem potencial 

para ser empregado visando a estimativa de séries temporais de AAS em escala de sub-bacia 

hidrográfica para a BHAF. Neste contexto, o modelo LASH se mostra uma ferramenta estratégica de 

gestão da bacia hidrográfica a médio e longo prazo, uma vez que permitirá simular os efeitos 

decorrentes das tendências de alteração de uso do solo na bacia e das projeções climáticas sobre a 

disponibilidade de água no solo, permitindo inferir, por exemplo, a respeito da necessidade futura de 

suprimento adicional de água por irrigação, permitindo a antecipação e minimizando danos causados 

por secas agrícolas e suas implicações sobre o setores econômico, social e ambiental.  
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