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RESUMO – O objetivo deste estudo é analisar as estimativas do balanço hídrico geradas pelo 

modelo SWAT para a bacia do Rio Pirapama, no Estado de Pernambuco tendo como referência as 

estimativas geradas por diferentes métodos de evapotranspiração (ETP), para o período de 2000 a 

2006. Os métodos utilizados neste estudo foram: (a) Penmam-Monteith (PM), (b) Hargreaves (H), e 

(c) Priestley-Taylor (PT). Na análise do balanço hídrico com o método de PM, os resultados 

mostraram que no período seco a perda de água por evapotranspiração na bacia é superior à 

precipitação (de até 135%). As comparações entre os métodos mostraram que as estimativas obtidas 

por H e PT apresentaram valores similares aos de PM em relação às componentes de escoamento 

superficial, sub-superficial e produção de água. No entanto, geraram resultados discrepantes da 

ETP, onde H subestima e PT superestima os valores de evapotranspiração. As estimativas obtidas 

por PT se aproximaram mais dos valores estimados por PM. Considera-se que as três estimativas da 

ETP apresentadas pelo modelo SWAT representaram de forma satisfatória o balanço hídrico na 

bacia hidrográfica do rio Pirapama, visto a coerência entre a precipitação e as demais componentes 

do balanço hídrico.  

Palavras-Chave – Balanço hídrico, evapotranspiração, SWAT 

EVALUATION OF WATER BALANCE ESTIMATES GENERATED BY THE 

SWAT MODEL IN THE PIRAPAMA RIVER BASIN 
 

ABSTRACT– The objective of this study is to analyze the water balance estimates generated by 

the SWAT model for the Pirapama River Basin, in the State of Pernambuco, using the estimates 

generated by different evapotranspiration (ETP) methods for the period from 2000 to 2006. The 

methods used in this study were: (a) Penmam-Monteith (PM), (b) Hargreaves (H), and (c) Priestley-

Taylor (PT). In the analysis of the water balance with the PM method, the results showed that in the 

dry period the loss of water by evapotranspiration in the basin is higher than the precipitation (up to 

135%). The comparison between the methods showed that the estimates obtained by H and PT 

showed values similar to those of PM in relation to the components of surface runoff, sub-surface 

and water production. However, they generated disparate results from ETP, where Hargreaves 

underestimates and Priestley-Taylor overestimates evapotranspiration values. Estimates obtained by 

Priestley-Taylor approached more of the values estimated by PM. It is considered that the three 

estimates of ETP presented by the SWAT model were satisfactory for the water balance in the 

Pirapama river basin, considering the coherence between the precipitation and the other components 

of the water balance. 
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INTRODUÇÃO 

 

 O entendimento do balanço hídrico é de fundamental importância para identificar os efeitos 

antrópicos sobre o meio natural, disponibilidade hídrica e sustentabilidade ambiental. O balanço 

hídrico constitui-se como um sistema contábil de monitoramento de água no solo obtido por meio 

da aplicação do princípio de conservação de massa para a água (PEREIRA et al., 1997). A bacia 

hidrográfica é um espaço adequado para avaliação do comportamento hídrico, devido ao fato de 

suas características estarem intimamente relacionadas à produção de água. 

Dessa forma, entende-se a necessidade do conhecimento do ciclo da água dentro de uma 

bacia hidrográfica, sobretudo das variáveis de precipitação (fornece a umidade para o solo) e 

evapotranspiração (consome a umidade do solo), pois de acordo com Camargo (1971) são dois 

elementos opostos do balanço hídrico que quando comparados indicam se uma região apresenta 

deficiência ou excesso de água durante o ano. A obtenção da evapotranspiração potencial (ETP) 

contribui para desenvolver práticas adequadas para a gestão dos recursos hídricos, uma vez que sua 

estimativa permite prever o déficit hídrico da área de estudo, possibilitando aplicar medidas 

preventivas para manutenção do abastecimento e de outras atividades que exigem o consumo de 

água (SILVA et al., 2015). 

Dentre os vários métodos que existem para estimativa da ETP e do balanço hídrico, destaca-

se o método de Penmam-Monteith (PM), recomendado pela Organização das Nações Unidas para 

Agricultura e Alimentação (FAO), como modelo padrão para essas estimativas e calibração de 

métodos empíricos. Também é muito consistente no meio cientifico por mostrar um bom 

desempenho quando aplicado em diferentes tipos de clima e por ser alimentado por quase todos os 

elementos meteorológicos observados em estações meteorológicas de superfície (Allen et al., 1998). 

No entanto, a maior dificuldade apresentada por esse método é a disponibilidade de todas as 

variáveis meteorológicas necessárias, que nem sempre estão disponíveis em diferentes locais de 

estudo. Sendo assim, quando não houver disponibilidade de todos os dados aplica-se um método 

mais simplificado. Por isso, outros métodos podem ser utilizados além do PM, como Thornthwaite, 

Thornthwaite-Camargo (com temperatura efetiva), Camargo, Hargreaves e Samani, Tanque Classe 

A, Priestley-Taylor e Linacre. 

Os modelos hidrológicos se caracterizam como ferramentas extremamente poderosas para 

compreender os processos hidrológicos inseridos no balanço hídrico de bacias hidrográficas, 

sobretudo os modelos distribuídos de base física, incorporados aos Sistemas de Informações 

Geográficas (SIG’s). Modelos hidrológicos integrados a SIGs permite a visualização espacial da 

distribuição dos resultados dos processos hidrológicos, produzindo mapas temáticos e criando um 

diversificado banco de dados (Sousa et al., 2017).  

Dentre os inúmeros modelos existentes atualmente, um dos mais utilizados em todo o 

mundo é o Soil and Water Assessment Tool (SWAT), que permite representar diferentes processos 

físicos em bacias hidrográficas (Neitsch et al., 2011). Nessa perspectiva, o presente trabalho tem 

por objetivo analisar e comparar as estimativas do balanço hídrico geradas pelo modelo SWAT na 

Bacia do Rio Pirapama, Pernambuco, tendo como referência as estimativas geradas por Penmam-

Monteith, para o período de 2000 a 2006. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

 

Caracterização da área de estudo 

 

O estudo foi desenvolvido na Bacia do Rio Pirapama, situada na porção centro-sul da Região 

Metropolitana do Recife (RMR) e na Zona da Mata Pernambucana, mais precisamente entre as 

latitudes 8º07′29′′ e 8º21′00′′ S e longitudes 34º56′20′′e 35º23′13′′ W, cuja área possui 

aproximadamente 600 km², com extensão de 80 km. Sua nascente localiza-se no município de 

Pombos, no Agreste de Pernambuco, a 450 m de altitude e sua desembocadura localiza-se no rio 

Jaboatão, entre os municípios de Cabo de Santo Agostinho e Jaboatão dos Guararapes (CPRH, 

2003) (Figura 1). 

 

Figura 1. Localização da bacia hidrográfica do Rio Pirapama, no Estado de Pernambuco. 

 

O clima da região segundo a classificação climática de Köppen é do tipo As’ (pseudo 

tropical), quente e úmido, com abrandamento da forte radiação solar, pelos ventos alísios. A média 

mensal de temperatura varia entre 26ºC e 28ºC, e a umidade relativa do ar é superior a 70% durante 

os meses de março a setembro (CPHR, 2003). Quanto ao regime de chuvas, a região possui dois 

períodos bem definidos: seco (setembro a fevereiro), com precipitação média mensal menor do que 

60 mm e evaporação que excede a precipitação; e chuvoso (março a agosto), no qual o balanço 

hidrológico geralmente é positivo. As médias anuais da precipitação e da evaporação na região 

ficam em torno de 1500 mm e 1200 mm, respectivamente (Stretta, 2000). 

 

Modelo Soil and Water Assessment Tools (SWAT) 

 

O modelo SWAT foi desenvolvido pelo Agricultural Research Service/United States 

Department of Agriculture (ARS/USDA) dos Estados Unidos. Ele permite a modelagem 

hidrológica de bacias hidrográficas e a análise de diversos cenários, como a predição dos impactos: 

do manejo do solo sobre a qualidade da água, do transporte de sedimentos, e do transporte de 

químicos agrícolas (Aragão et al, 2013; Neitsch et al., 2011). 
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O balanço hídrico no solo pode ser escrito como (Equação 1): 

 

        ∑                        
          (1) 

em que     é o armazenamento final da água no solo (mm);     é o armazenamento inicial da 

água no solo no dia i (mm); t é o tempo (dias);    é a precipitação no dia i (mm); Qsup é o 

escoamento superficial no dia i (mm); Ea é a evapotranspiração no dia i (mm); Wseep é a 

percolação no dia i (mm);     é o fluxo de retorno no dia i (mm). O escoamento superficial foi 

calculado usando o método da Curva Número (CN) do Soil Conservation Service (SCS) (Neitsch et 

al., 2011). 

No modelo SWAT, a evapotranspiração potencial (ETP) pode ser calculada por três métodos, 

sendo eles: Penman-Monteith (Allen, 1986; Allen et al., 1998), Priestley & Taylor (Priestley-

Taylor, 1972) e Hargreaves & Samani (Hargreaves et al., 1985). Para este estudo aplicou-se os três 

métodos de obtenção da ETP, com o intuito de avaliar e comparar os resultados do balanço hídrico 

gerados pelo modelo SWAT para cada um dos métodos. Os resultados foram analisados 

mensalmente para o período de 2000 a 2006. 

A estimativa pelo método de Penman-Monteith foi utilizada como amostra de referência 

para análise da variação dos demais métodos, por requerer uma gama de informações 

meteorológicas. O Método de Priestley-Taylor é uma simplificação das equações de Penman e de 

Penman-Monteith, com exigência menor de dados (Sumner e Jacobs, 2005). Já o método baseado 

em temperatura de Hargreaves (1985) leva em consideração variáveis de localização geográfica, 

temperatura diária máxima, média e mínima. A descrição de cada uma das equações dos métodos 

propostos nesta pesquisa podem ser encontradas nas referências supracitadas. 

 

Dados de entrada do modelo SWAT 

Para obter a modelagem inicial da bacia, o SWAT necessita de três diferentes arquivos 

geoespaciais, composto pelo modelo digital de elevação (MDE), mapa de tipos de solo da área de 

estudo e o mapa de uso e ocupação do solo. Além desses dados, são necessários dados tabulares 

referentes às condições climáticas da região de estudo (precipitação, temperatura máxima e mínima, 

radiação solar, velocidade do vento e umidade relativa). 

O MDE utilizado possui resolução espacial de 30m e foi obtido pelo site da States 

Geological Survey (USGS) (http://earthexplorer.usgs.gov), originário da Shuttle Radar Topography 

Mission (SRTM) (Figura 2). O MDE é utilizado para a delimitação automatizada da bacia, para 

gerar a rede de drenagem da área e dividir a bacia em sub-bacias de acordo com o relevo. O modelo 

digital de elevação também é utilizado para o cálculo de parâmetros de área, declividade média e 

elevação para cada sub-bacia. O mapa de uso e ocupação do solo foi elaborado a partir de duas 

imagens de satélite do Landsat 5, com resolução espacial de 30m (sensor TM; órbita 214; ponto 

066), obtidas junto ao Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). Os planos correspondem 

ao dia 06 de julho de 2005 e 28 de julho de 2007, sendo as únicas que apresentaram menor 

quantidade de nuvens na região (Figura 3). O mapa de tipos de solos foi obtido a partir de dados 

fornecidos pela EMBRAPA Solos, com base nas informações fornecidas pelo Zoneamento 

Agroecológico de Pernambuco (ZAPE), cuja escala é de 1:100000 (Figura 4). Os parâmetros do 

solo obtidos para a região da bacia estudada seguiram as classificações da EMBRAPA Solos por 
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meio do portal na internet (http://www.sisolos.cnptia.embrapa.br/) e dos trabalhos aplicados no 

Brasil que definiram valores para alguns parâmetros do solo (Baldissera, 2005; Fernandes, 2015; 

Gomes, 2012; IBGE, 2007; Lelis et al., 2012; Mercuri et al., 2009; Santos et al., 2015).  

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2. MDE da área de estudo (30 m)   Figura 3. Uso do solo da área de estudo 

Fonte: USGS (2016)     Fonte: INPE (2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Tipos de solo da Bacia do Rio Pirapama 

Fonte: Adaptado de Embrapa - ZAPE (2002) 

 

Dados observados de precipitação de quatro postos pluviométricos e duas estações 

climatológicas também foram utilizados para compor o banco de dados do SWAT. Os dados diários 

das variáveis meteorológicas foram obtidos a partir de dois pontos de grade globais que se 

encontram nas proximidades da bacia, cujos dados são disponibilizados pelo site do Global Weather 

Data for SWAT (https://globalweather.tamu.edu/). Esses dados serviram para alimentar o gerador 

climático (WXGEN) do modelo. A série de dados climáticos utilizada é referente ao período de 01 

de janeiro de 2000 a 31 de dezembro de 2006. A Tabela 1 apresenta as informações dos postos 

pluviométricos, dos fluviométricos e das estações meteorológicas que foram usadas nesta pesquisa. 
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Tabela 1. Características das estações utilizadas 

*NCEP – National Centers for Environmental Prediction

  

RESULTADOS 

 

As Figura 5a e Figura 5b apresentam a precipitação média mensal da bacia para o período de 

2000 a 2006, e a precipitação registrada nos postos pluviométricos utilizados nesta pesquisa, 

respectivamente. A Figura 5a mostra que a região apresenta dois períodos bem definidos de chuva, 

com período seco entre os meses de setembro a fevereiro, e precipitação mensal média menor que 

400 mm; e período chuvoso entre os meses de março a agosto, com maior média para o mês de 

junho, onde a precipitação chegou a 1200 mm.  

 

Figura 5- Regime de precipitação mensal média da bacia do Rio Pirapama (2000-2006) (a) e precipitação anual  

registrada nos postos pluviométricos (b) 

 

 Os resultados mostram que as estações Recife e Pirapama apresentaram um regime de chuva 

maior do que os postos pluviométricos de Vitória de Santo Antão e Pombos, cujo maior quantitativo 

pluviométrico foi em 2000, com precipitação anual de até 3500 mm (Posto Pirapama). Os postos de 

Pombos e Vitória de Santo Antão apresentaram índices menores de chuva, com máximas de 1500 

mm e mínimas de aproximadamente 500 mm anual. A similaridade no quantitativo de chuva 

apresentado por esses postos podem estar associados à localização, pois as estações de Recife e 

Pirapama estão inseridas na Região Metropolitana do Recife, onde geralmente há maior quantidade 

de chuva, e as estações de Pombos e Vitória de Santo Antão localizadas na Zona da Mata 

Pernambucana. 

Código  Nome Tipo      Responsável      Latitude     Longitude 

39195000 Destilaria Inexport Fluviométrica ANA -8,16 -35,92 

39220000 Destilaria Bom Jesus Fluviométrica ANA -8,15 -35,04 

39192000 Cachoeira Tapada Fluviométrica ANA -8,15 -35,15 

83350 Globais Climatológica NCEP* -8.27 -35,00 

83353 Globais Climatológica NCEP* -8.27 -35,31 

82900 Recife-Curado Pluviométrica INMET -8,05 -34,95 

00835138 Pirapama Pluviométrica ANA -8,16 -35,03 

835068 Vitória Sto. Antão Pluviométrica ANA -8,64 -35,17 

835137 Pombos Pluviométrica ANA -8,08 -35,23 

a b 
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As estimativas do balanço hídrico no modelo SWAT foram realizadas para o período 01 de 

janeiro de 2000 a 31 de dezembro de 2006. Os componentes principais do balanço hídrico 

estimados pelo modelo SWAT são: (a) quantidade total de chuva que precipita sobre a área da bacia 

durante o tempo de simulação (PREC), (b) evapotranspiração real da bacia (ET), (c) 

evapotranspiração Potencial (PET) e (d) volume de água que é propagado pelos canais da rede de 

drenagem até o exutório da bacia (Produção de água). Na produção de água estão incluídas as 

contribuições do escoamento superficial (SURF Q), da água que flui lateralmente pelo perfil de solo 

e entra no canal (escoamento sub-superficial – LAT Q) e do escoamento subterrâneo (água que 

retorna do aquífero raso e entra no canal – GWQ). No entanto, para esta análise e comparação 

utilizou-se apenas algumas dessas componentes, com uma discussão maior entre a precipitação e a 

evapotranspiração. 

A Tabela 2 apresenta as médias anuais simuladas dos principais componentes do balanço 

hídrico obtidas pelo método PM na bacia do rio Pirapama. De acordo com os resultados, a 

evapotranspiração potencial seguiu a tendência do período seco, com máximas entre 150.12 a 

172.25mm, entre os meses de outubro a março, e mínimas entre abril e setembro. Essa análise 

evidencia que no período seco a perda de água por evapotranspiração na bacia é superior ao que é 

precipitado. O escoamento superficial (SURF Q), sub-superficial (LAT Q) e a produção de água 

(WY) seguiu a tendência da precipitação, com estimativa maior no período chuvoso e menor no 

seco, com destaque para o mês de junho, cujas estimativas foram as maiores do período.  

 

Tabela 2. Principais componentes do balanço hídrico estimados pelo método de PM no SWAT para o período de 2000 a 

2006. 

MÊS PREC (mm) SURF Q (mm) LAT Q (mm) WY (mm) PET (mm) 

Jan 133,81 28,36 12,93 51,33 165,67 

Fev 96,49 22,92 9,36 50,13 151,86 

Mar 154,93 35,8 13,38 71,74 158,79 

Abr 198,93 38,91 17,8 82,73 125,61 

Mai 224,69 46,63 23,3 105,66 105,83 

Jun 435,29 138,62 49,31 249,28 71,9 

Jul 234,91 53,05 29,35 186,1 78,96 

Ago 210,06 55,67 23,08 184,78 91,22 

Set 127,19 36,33 11,62 130,41 122,73 

Out 40,64 1,24 3,39 56,5 150,12 

Nov 37,56 1,02 2,99 24 169,38 

Dez 73,04 12,84 6,42 27,67 172,25 

 

Analisando os resultados das Tabelas 24, tendo o método de PM como referência (Tabela 2), 

percebe-se que as estimativas pelo método de Hargreaves subestimam os valores da ETP, com 

diferenças de até 33mm, sobretudo nos meses onde a evapotranspiração é maior (outubro a março), 

porém superestima minimamente os valores das outras componentes (SURF, LAT, WY). As 

estimativas geradas pelo método de Priestley-Taylor superestimam os resultados da ETP quando 

comparado as estimativas por PM, com diferença máxima de até 17 mm. No entanto subestima 

minimamente os valores das outras componentes.  
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Tabela 3. Principais componentes do balanço hídrico estimados pelo método de Hargreaves no SWAT para o 

período de 2000 a 2006. 

MÊS PREC (mm) SURF Q (mm) LAT Q (mm) WY (mm) PET (mm) 

Jan 133,81 30,02 12,99 54,65 135,02 

Fev 96,49 23,59 9,47 53,3 124,94 

Mar 154,93 37,85 13,91 77,18 131,78 

Abr 198,93 41,48 18,31 89,88 111 

Mai 224,69 48,47 23,68 113,37 97,09 

Jun 435,29 139,93 48,89 255,21 71,04 

Jul 234,91 53,23 29,2 189,49 77,16 

Ago 210,06 55,55 22,75 185,86 91,78 

Set 127,19 36,28 11,62 130,44 111,43 

Out 40,64 1,32 3,38 56,51 131,14 

Nov 37,56 1,16 3,01 24,64 138,1 

Dez 73,04 13,56 6,45 28,63 138,98 

 

Tabela 4. Principais componentes do balanço hídrico estimados pelo método de Priestley-Taylor no SWAT para 

o período de 2000 a 2006. 

MÊS PREC (mm) SURF Q (mm) LAT Q (mm) WY(mm) PET (mm) 

Jan 133,81 27,49 12,8 49,28 177,5 

Fev 96,49 22,28 9,25 48 165,27 

Mar 154,93 34,97 13,4 68,91 175,45 

Abr 198,93 36,56 17,46 77,65 141,74 

Mai 224,69 43,81 22,58 97,89 123,27 

Jun 435,29 135,22 48,43 238,8 83,82 

Jul 234,91 52,6 28,69 177,73 88,04 

Ago 210,06 55,14 22,55 177,38 102,92 

Set 127,19 35,2 11,13 123,53 138,61 

Out 40,64 1,09 3,38 51,69 158,91 

Nov 37,56 1,01 2,96 21,57 172,65 

Dez 73,04 12,21 6,43 25,53 177,79 

 

 

CONCLUSÕES 

 

A comparação entre os métodos mostraram que as estimativas obtidas por Hargreaves e 

Priestley-Taylor apresentaram valores similares aos de PM em relação às componentes de 

escoamento superficial, sub-superficial e produção de água. No entanto, geraram resultados 

discrepantes da ETP na comparação com PM, onde Hargreaves subestima e Priestley-Taylor 

superestima os valores de evapotranspiração.  

Contudo, os resultados das estimativas obtidas por Priestley-Taylor se aproximaram mais dos 

valores estimados por PM, cuja diferença entre as estimativas da ETP foram de até 17 mm, 

diferentemente das estimativas por Hargreaves, que apresentou diferença máxima de 30mm.  

No entanto, para se obter resultados mais consistentes é necessário comparar as simulações 

com dados medidos da ETR para analisar quais métodos geram estimativas mais próximas a 

realidade do lugar. Porém, considera-se que as três estimativas da ETP apresentadas pelo modelo 
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SWAT representaram de forma satisfatória o balanço hídrico na bacia hidrográfica do rio Pirapama, 

visto a coerência entre a precipitação e as demais componentes do balanço hídrico.  
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