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RESUMO 

 

 

Historicamente a questão do desenvolvimento sustentável vem ganhando ênfase nas decisões 

políticas governamentais. O abastecimento de água encontra-se numa crise. Para tomadas de 

decisão é necessário um estudo aprofundado das bacias hidrográficas do país para uma melhor 

eficiência no gerenciamento dos recursos hídricos. A motivação dessa pesquisa fundamenta-

se na modelagem hidrológica como subsídio para os programas de gestão de recursos hídricos 

e análise das disponibilidades hídricas na bacia estudada. O presente trabalho modela o 

comportamento da vazão na sub-bacia do rio Poxim-Açu, no estado de Sergipe e tem como 

objetivo geral estudar a vazão na sub-bacia deste rio, através de modelagem hidrológica 

usando o modelo IPH 2. Assim, os objetivos específicos foram Calibração do modelo IPH2 

para a sub-bacia estudada e Comparar os resultados encontrados com os realizados por 

SILVA (2013). A análise de desempenho do modelo após sua calibração foi classificada 

como satisfatório. O modelo apresentou os seguintes coeficientes: NSE = 0,73, R² = 0,74, 

PBIAS = -7,44, RMSE = 0,95, RSR = 0,07. Esses valores, comparados com o trabalho de 

SILVA (2013) apresentam certa conformidade. O que referenda o modelo como satisfatório 

para o estudo dos processos hidrológicos na bacia estudada. As estatísticas durante a 

validação pioraram em relação ao período de calibração, mas mesmo assim o modelo pode ser 

considerado aceitável para uma amostra maior de dados observados da vazão. 

 

Palavras-chave: Bacia hidrográfica. Ciclo hidrológico. Modelagem hidrológica. Recursos 

hídricos. Sustentabilidade. 

 

 



ABSTRACT 

 

 

Historically the issue of sustainable development is gaining emphasis in government policy 

decisions. The supply of water is in a crisis. For decision making a thorough study of the 

watersheds of the country for better efficiency in the management of water resources is 

necessary. The motivation of this research is based on hydrologic modeling n as subsidy 

programs for water resources management and analysis of water availability in the study area. 

This work models the behavior of the flow in the river basin Poxim-Açu, in the state of 

Sergipe and has the overall objective to study the flow in the river basin Poxim-Açu through 

hydrologic modeling using the IPH2 model and specific objectives 2 Calibrate the model 

IPH2 for the basin studied and compare results with those conducted by Silva (2013). 

Performance analysis of the model after calibration was rated satisfactory by the literature. 

The model showed the following coefficients: NSE = 0.73, R ² = 0.74, PBIAS = -7.44, RMSE 

= 0.95, RSR = 0.07. These values, compared with the work of Silva (2013) have certain 

conformity. What endorses the model as suitable for the study of hydrological processes in 

the study area. The statistics worsened during validation we react to the calibration period, but 

even so the model can be considered acceptable for a larger sample of observed data flow. 

 

Keywords:  Basin hydrologic. Hydrological cycle. Hydrologic modeling. Water resources.  

Sustainability. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O abastecimento de água no mundo passa por uma crise e a situação, embora alertada 

pela Organização das Nações Unidas (ONU) e outros organismos internacionais desde a 

década de 70, vem se agravando cada vez mais. A questão crucial é que o volume de água 

doce na superfície do planeta tem um valor fixo e o crescimento econômico e populacional 

provocam um aumento considerável da demanda por água doce.  

Das águas do planeta, um percentual de 2,5 % é doce e dessa parte em torno de 70 % 

está indisponível ao consumo humano (geleiras; neves e subsolos congelados). Em termos de 

área temos em torno de 25 milhões de km³ indisponível. Mais de dois terços do consumo de 

água no mundo é usado para a irrigação de lavouras e para a criação de animais. O 

desperdício nesses casos é extremo, visto que apenas uma pequena porcentagem chega ao 

cultivo que se destinava. O segundo maior usuário é a indústria, em torno de 20 % do total 

mundial. O grande problema do consumo industrial recai na qualidade da água. A água usada 

pela indústria torna-se quase sempre inviável para ser reutilizada. O consumo de água para 

fins domésticos representa em torno de 10 % do total. 

Existe outro agravante para o problema da água no planeta, sua distribuição espacial é 

bastante heterogênea, tornando-a abundante em determinadas regiões e escassa em outras. A 

compreensão do comportamento hídrico do planeta e o desenvolvimento de uma gestão de 

recursos hídricos levando-se em conta as relações antrópicas, econômicas e socioambientais 

tem sido uma questão relevante para os estudos de sustentabilidade. Existem duas formas de 

caracterizar os recursos hídricos, uma em relação à sua quantidade e outra em relação a sua 

qualidade, estando estas características intimamente relacionadas, pois a qualidade da água 

depende diretamente da quantidade de água existente para dissolver, diluir e transportar as 

substâncias que podem trazer riscos ou benefícios para o meio ambiente e para os seres vivos 

que se utilizam da água para sua sobrevivência. 

A motivação dessa pesquisa fundamentou-se na modelagem hidrológica como 

subsídio para os programas de gestão de recursos hídricos e análise das disponibilidades 

hídricas na bacia estudada. O trabalho modela o comportamento da vazão na bacia do rio 

Poxim-Açu, no estado de Sergipe. O modelo escolhido tem uma característica peculiar que é a 

simplicidade na operacionalidade, já que usa poucos dados de entrada e por isso pode ser útil 
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em situações de escassez de dados. A bacia já foi estudada por vários modelos mais 

complexos, como o Soil and Water Assessment Tool (SWAT). Encontrar uma alternativa 

mais simples significa maior eficiência em relação ao levantamento de dados e tempo de 

simulação. 

Assim, a presente pesquisa está distribuída da seguinte forma: O capítulo 2 que traz a 

fundamentação teórica e estar apresentado em três tópicos: no qual o tópico 2.1 trata da 

questão do desenvolvimento sustentável e sua relação com a gestão dos recursos hídricos. O 

tópico 2.2 aborda a política e gestão de recursos hídricos e no tópico 2.3 aborda o uso da 

modelagem hidrológica como ferramenta de gestão em bacias hidrográficas. 

O terceiro capítulo apresenta a metodologia da pesquisa. Esse capítulo está 

subdividido em três tópicos. O tópico 3.1 apresenta uma caracterização morfométrica da bacia 

do rio Poxim-Açu. O tópico 3.2 trata do modelo hidrológico IPH2, utilizado para simulação 

computacional para obtenção dos resultados. O tópico 3.3 trata da coleta e obtenção dos dados 

da sub-bacia do rio Poxim-Açu. Por fim, o capitulo 4 apresenta os resultados e discursões e o 

capítulo 5 as conclusões.  

Assim, esta pesquisa delineou como objetivo geral: analisar o comportamento da 

vazão hidrológica na sub-bacia do rio Poxim-Açu através de modelagem com o modelo IPH2 

como subsidio para a gestão de recursos hídricos para a bacia estudada e como objetivos 

específicos: I - Modelar a vazão da bacia do rio Poxim com um modelo que não exija muitos 

dados de entrada. II - Calibrar o modelo IPH2 para a bacia estudada. III - Comparar os 

resultados encontrados com os realizados por SILVA (2013) como o modelo SWAT na 

mesma situação e bacia para ratificação da viabilidade do estudo com IPH2. 
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2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS  

 

 

A partir do século XX a relação homem natureza sofreu grandes transformações, 

inclusive na questão da percepção dos problemas ambientais pela sociedade. Com o efeito 

devastador das grandes duas guerras mundiais pela qual a preocupação com o meio ambiente 

se tornou pauta nas discursões políticas internacionais.  

No ano de 1960 em diante inicia-se e se intensificam os embates sobre a questão 

ambiental, com discursões sobre as relações entre meio ambiente e desenvolvimento, 

culminando na Conferência de Estocolmo em 1972, nas quais se firmaram as bases para o 

entendimento dos vínculos existentes entre a conservação do planeta e o desenvolvimento 

econômico dos países. Cabe frisar, que o termo eco desenvolvimento foi utilizado pela 

primeira vez em Estocolmo. Segundo Camargo (2003) usado pela primeira vez por Maurice 

Strong para caracterizar uma concepção alternativa da política de desenvolvimento. 

 No entanto foi Sachs (1994) quem formulou os princípios básicos dessa nova visão 

integrando-a em seis aspectos norteadores: 1) a satisfação das necessidades básicas; 2) a 

solidariedade com as gerações futuras; 3) a participação da população envolvida; 4) a 

preservação dos recursos naturais e do meio ambiente em geral; 5) a elaboração de um 

sistema social garantindo emprego, segurança social e respeito a outras culturas; 6) programas 

de educação. No qual segundo o autor os debates sobre o eco desenvolvimento difundiram-se 

e, posteriormente, os pesquisadores anglo-saxões substituíram o termo eco desenvolvimento 

por desenvolvimento sustentável (SACHS, 1994). Este último termo inicialmente divulgado 

por Robert Allen no artigo “How to save the word”. (“Como salvar o mundo”). 

Entre os anos de 1979 e 1980, acrescenta-se também, que o Programa das Nações 

Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) realizou uma série de conferências sobre o tema e 

em 1987 o Relatório Brundland (Nosso Futuro Comum) teve um papel decisivo na divulgação 

do conceito de Desenvolvimento Sustentável. Segundo o relatório desenvolvimento 

sustentável seria aquele que atende às necessidades do presente sem comprometer a 

capacidade de as gerações futuras atenderem as suas próprias necessidades (SACHS, 1994). 

Segundo Veiga (1998 apud CAMARGO, 2003) na Rio-92 foi que todas as 

organizações sacramentaram o desenvolvimento sustentável como expressão normativa do 
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vínculo biunívoco e indissolúvel que deveria existir entre crescimento econômico e meio 

ambiente. 

Na Rio-92 se estabeleceu as bases para o desenvolvimento sustentável a nível 

mundial, propondo-se direitos e deveres na esfera individual e coletiva no que se refere ao 

meio ambiente e desenvolvimento. A Agenda 21, um plano de ação com metas para se 

alcançar o desenvolvimento sustentável, foi assinada por diversos representantes de países 

presentes na conferência. Em 2002, na África do Sul, a Rio+10, tentou realizar um balanço da 

reunião da década e impulsionar um novo espírito de cooperação entre os países com foco no 

desenvolvimento sustentável. 

Em 2012, no Rio de Janeiro, em meio a uma grande crise econômica europeia, foi 

realizada a Rio+20. Esta ocorreu num contexto de incertezas a respeito da real situação de 

degradação ambiental e procurou encontrar alternativas para a questão.  Um dos pilares da 

conferência foi a busca pela forma de como passar para uma economia verde no contexto do 

desenvolvimento sustentável. 

A questão ainda é de debate e as opiniões divergem sobre a viabilidade de um 

desenvolvimento dito sustentável. Conciliar o desenvolvimento econômico com uma política 

de sustentabilidade parece uma tarefa incompatível para alguns pensadores. Como exemplo 

desta dicotomia cabe frisar Ennes (2008) ao afirmar que no contexto do capitalismo as 

questões ambientais e suas soluções foram incorporadas a lógica de mercado. Para Sachs 

(2008) o importante é a reaproximação entre a ética e a economia levando-se em conta a 

política, pois ele coloca que o desenvolvimento inclusivo é oposto ao mercado de consumo 

base do capitalismo. 

Longe da solução final do problema teórico do desenvolvimento sustentável, as 

políticas públicas seguem sob a égide de uma garantia de sustentabilidade com o 

desenvolvimento econômico. 
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2.1 SUSTENTABILIDADE E RECURSOS HÍDRICOS  

 

 

Por em prática uma gestão de recursos hídricos requer um esforço de uma equipe 

multidisciplinar. Como, por exemplo: a hidrologia, por ser uma ciência interdisciplinar, que 

trata dos processos da natureza em que urge a necessidade da adaptação do homem através do 

uso e do planejamento da bacia hidrográfica, precisa dos conhecimentos de distintos 

profissionais. Engenheiros: civis, ambientais e agrônomos; eletricistas, geólogos, geógrafos, 

meteorologistas, estatísticos, biólogos, sociólogos, bacharéis em direito, psicólogos entre 

outros, muitos desses profissionais atuam na área de gerenciamento de recursos hídricos. O 

objetivo desse esforço conjunto é procurar minimizar os impactos ambientais no uso dos 

recursos hídricos. 

Assim, a necessidade do controle dos recursos naturais exige uma ação coordenada 

das instituições públicas e da iniciativa privada focando o desenvolvimento sustentável que 

por sua vez abrange o gerenciamento integrado dos recursos hídricos englobando a mitigação 

e conservação.  

O uso dos recursos hídricos pelo homem como, por exemplo, a geração de energia 

elétrica através das hidroelétricas, a produção agropecuária e o abastecimento humano 

dependem da disponibilidade de água e da sua regularização por meio de obras em 

infraestrutura e de estudos em impacto ambiental das mesmas. As atividades urbanas também 

geram impacto: efluentes domésticos, agrícolas e industriais prejudicam o ambiente aquático. 

A impermeabilização e o uso indiscriminado dos solos podem causar enchentes, acelerar a 

produção de sedimentos na bacia, empobrecendo o solo de nutrientes causando sua 

infertilidade e comprometendo a qualidade da agua. O gerenciamento e controle desses 

eventos e o planejamento adequado dos usos dos recursos hídricos contribuem para o 

equilíbrio dos processos hidrológicos e assim garante o seu uso para gerações futuras.  
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2.2 POLÍTICAS E GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS 

 

 

A Lei 9.433/1997 instituiu a Política Nacional dos Recursos Hídricos além de definir a 

criação do Sistema Nacional de Recursos hídricos (SNRH). Essa lei regulamentou o inciso 

XIX do art. 21 da Constituição Federal (CF) de 1998 que determinava como competência da 

União instituir o sistema nacional de recursos hídricos e definir critérios de outorga de direitos 

de seu uso (BRASIL, 1997). No entanto, foi nos anos 1930, com o Decreto nº 24.643/1934, 

conhecido como o Código das Águas que a gestão dos recursos hídricos no Brasil tem sua 

normatização iniciada. Na época, o decreto veio suprir um vácuo jurídico sobre o tema e 

procurar uma adequação da situação emergente como é verificada no texto das considerações 

iniciais do decreto (BRASIL, 1934, p. 1): 

 

Considerando que se torna necessário modificar esse estado de coisas, dotando o 

país de uma legislação adequada que, de acôrdo com a tendência atual, permita ao 

poder público controlar e incentivar o aproveitamento industrial das águas; 

Considerando que, em particular, a energia hidráulica exige medidas que facilitem e 

garantam seu aproveitamento racional [...]. 

 

O Código das Águas classifica os tipos de propriedade da água: públicas, comuns e 

particulares. No código as águas particulares compreendem “as nascentes e todas as águas 

situadas em terrenos que também o sejam, quando as mesmas não estiverem classificadas 

entre as águas comuns de todos, as águas públicas ou as águas comuns”. A política das águas 

no decreto admitia o uso privado da água. 

Por mais de 60 anos, essa política foi fortemente dominada pela supremacia da 

geração de energia, preocupação expressa até mesmo na denominação do órgão nacional 

dedicado a disciplinar o uso da água: Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica 

(DNAEE). É natural que tenha sido assim; a necessidade de geração de energia elétrica para 

impulsionar o desenvolvimento e a industrialização, e até mesmo para permitir a implantação 

de sistemas de abastecimento de água mais complexos, com uso de bombeamento por meio de 

motores elétricos, determinou a prioridade para o uso energético da água (MACHADO, 

2003). 
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Apesar de ser um avanço para a época o decreto aponta alguns equívocos que foram 

retificados com a lei 9.433/1997, essa Lei é regida por fundamentos que diferem um pouco do 

decreto anterior. O artigo primeiro dela estabelece esses fundamentos. São seis ao todo: 

I - a água é um bem de domínio público; 
II - a água é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico; 
III - em situações de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos é o consumo 

humano e a dessedentação de animais; 
IV - a gestão dos recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso múltiplo das 
águas; 
V - a bacia hidrográfica é a unidade territorial para implementação da Política 

Nacional de Recursos Hídricos e atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos; 
VI - a gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada e contar com a 

participação do Poder Público, dos usuários e das comunidades (BRASIL, 1997, 

p.1). 
 

O primeiro fundamento reconhece a água com um bem de domínio público. Esse 

fundamento impossibilita a apropriação privada da água, condicionando seu uso através de 

outorga. O segundo fundamento estabelece uma preocupação com meio ambiente e a 

sustentabilidade desse recurso natural. É nessa linha que a redação do terceiro fundamento 

coloca como prioritário o uso dos recursos hídricos em situações de escassez para o consumo 

humano e dessedentação de animais. O quarto alerta para que a gestão deve sempre 

proporcionar os usos múltiplos da água tais como: geração de energia, navegação, irrigação, 

uso recreativo, abastecimento humano entre outros. O quinto estabelece a bacia hidrográfica 

como unidade de gerenciamento hídrico.  

A divisão hidrográfica nacional, representando a base físico-territorial para a 

elaboração e a implementação do Plano Nacional de Recursos Hídricos (PNRH) dividiu o 

território nacional em 12 regiões hidrográficas. Por fim, o IV fundamento incorpora a 

democratização e descentralização da gestão dos recursos hídricos. Essa incorporação 

materializa-se na criação de um ente colegiado, o Comitê de Bacia Hidrográfica (CBH), cujos 

objetivos são: garantir a pluralidade de interesses na definição do destino a ser dado aos 

recursos hídricos no âmbito de cada bacia hidrográfica e possibilitar a mais ampla fiscalização 

das ações, desde sua definição até a elaboração de projetos e o controle da eficácia e da 

aplicação dos recursos financeiros, assim como a universalização das informações existentes e 

produzidas sobre recursos hídricos (MACHADO, 2003). 

A Lei 9.433/1997 traz em seu corpo jurídico os principais instrumentos para Política 

Nacional dos Recursos Hídricos que são: os Planos de Recursos Hídricos, elaborados por 
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bacia hidrográfica e por Estado; o enquadramento dos corpos d’água em classes, segundo os 

usos preponderantes da água; a outorga de direito de uso; e a cobrança pelo uso dos recursos 

hídricos. A implementação desses instrumentos é de caráter executivo, e para isso foi criada a 

Agência Nacional de Águas (ANA), órgão gestor dos recursos hídricos da união, através da 

Lei nº 9.984 de 17 de julho de 2000. A ANA, diferentemente de outras agências como do 

setor elétrico e de petróleo, ela é uma agência gestora de um recurso natural e não uma 

agência reguladora da prestação de serviços públicos (BRASIL, 1997; 2000). 

Um dos aspectos a ser destacado na Lei 9.433/1997 é o da gestão pública integral e 

colegiada, pois o mesmo torna-se um instrumento de enquadramento institucional de 

conflitos, dado a extensão territorial do Brasil e a sua diversidade físiográfica, hidrográfica, 

geomorfológica e socioeconômica. A noção de gestão integrada abrange inúmeras dimensões 

e abarca várias concepções que ao que parece a Lei representou um relativo consenso entre 

instituições de pesquisa, administração pública, empresas. Os oitos incisos do art. 7º, 

excetuando-se os incisos VI e VII que foram vetados, sintetizam essa noção de gestão 

integrada como se segue: 

Art. 7º Os Planos de Recursos Hídricos são planos de longo prazo, com horizonte de 

planejamento compatível com o período de implantação de seus programas e 

projetos e terão o seguinte conteúdo mínimo:  

I - diagnóstico da situação atual dos recursos hídricos; 

II - análise de alternativas de crescimento demográfico, de evolução de atividades 

produtivas e de modificações dos padrões de ocupação do solo; 

III - balanço entre disponibilidades e demandas futuras dos recursos hídricos, em 

quantidade e qualidade, com identificação de conflitos potenciais; 

IV - metas de racionalização de uso, aumento da quantidade e melhoria da qualidade 

dos recursos hídricos disponíveis; 

V - medidas a serem tomadas, programas a serem desenvolvidos e projetos a serem 

implantados, para o atendimento das metas previstas; 
VI - (VETADO) 

VII - (VETADO) 

VIII - prioridades para outorga de direitos de uso de recursos hídricos; 

IX - diretrizes e critérios para a cobrança pelo uso dos recursos hídricos; 

X - propostas para a criação de áreas sujeitas a restrição de uso, com vistas à 

proteção dos recursos hídricos (BRASIL, 1997, p. 2-3). 

 

Esses incisos determinam o conteúdo mínimo do plano diretor, cujo objetivo é 

fundamentar e orientar a implementação da política nacional e estadual de recursos hídricos e 

seu gerenciamento: o Plano de Recursos Hídricos.  

A criação do Sistema Nacional de Gerenciamento dos Recursos Hídricos (SNGRH), 

estabelecida no art. nº 32 da Lei 9.433/1997 corrobora também com a integração da gestão da 

água. Os integrantes desse sistema, mencionados no art. nº 33 desta Lei abrangem os setores 
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que estão diretamente ou indiretamente envolvidos com a gestão dos recursos hídricos 

(BRASIL, 1997). Como destaca a Lei: 

Art. 33. Integram o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos:  

I – o Conselho Nacional de Recursos Hídricos; 

I-A. – a Agência Nacional de Águas;  
II – os Conselhos de Recursos Hídricos dos Estados e do Distrito Federal; 

III – os Comitês de Bacia Hidrográfica;  

IV – os órgãos dos poderes públicos federal, estaduais, do Distrito Federal e 

municipais cujas competências se relacionem com a gestão de recursos hídricos;  

V – as Agências de Água (BRASIL, 1997, p. 7).  

 

Nota-se uma clara intenção de uma gestão pública colegiada. A gestão integrada de 

uma bacia ou um conjunto de micro bacias hidrográfica é fundamentada na sua administração 

de modo a preveni-la e protege-la da deterioração e conservando-a para uso futuro. Para isso é 

necessário o entendimento entre os atores envolvidos.  

Os sistemas colegiados, como os comitês de Bacias são imprescindíveis para uma boa 

transparência e democratização da gestão. Além de intermediar a inter-relação entre os 

agentes políticos, econômicos e sociais. O CBH tem o papel ainda de fórum de discussões, de 

articulação e comunicação dos conflitos existentes.  

Desse modo, a decisão tomada por um ente colegiado como um CBH reduz os riscos 

de corrupção do ator que toma uma decisão individual a partir de interesses privados; limita o 

grau de liberdade de condutas abusivas e arbitrárias e de exercício discricionário do poder por 

parte do executivo. Reduz ainda os riscos de captura da instituição pelo técnico ou pelo 

funcionário, de modo que o recurso institucional seja apropriado para atender a interesses 

específicos e não às finalidades públicas e coletivas. O Comitê, portanto, previne e reduz 

riscos de que o aparato público seja apropriado por interesses imediatistas, orientando as 

políticas públicas e formulando planos de desenvolvimento integrado. (MACHADO, 2003) 

O PNRH aprovado pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH) em 30 de 

janeiro de 2006 tem como objetivo geral:  

[...] ‘estabelecer um pacto nacional para a definição de diretrizes e políticas públicas 

voltadas para a melhoria da oferta de água, em qualidade e quantidade, gerenciando 

as demandas e considerando ser a água um elemento estruturante para a 

implementação das políticas setoriais, sob a ótica do desenvolvimento sustentável e 

da inclusão social’ (MMA, 2006, p. 95).  
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Para atingir seu principal objetivo o documento se vale de três objetivos específicos, 

denominados estratégicos que são: primeiro a melhoria das disponibilidades hídricas, 

superficiais e subterrâneas, em qualidade e quantidade; segundo a redução dos conflitos reais 

e potenciais de uso da água, bem como dos eventos hidrológicos críticos e o terceiro a 

percepção da conservação da água como valor socioambiental relevante (MMA, 2006). 

O Plano apresenta um levantamento dos estados que possuem Planos estaduais de 

Recursos Hídricos (PERH). A Figura 1 mapeia os estados brasileiros quanto aos que possuem 

PERH, com atualização para o ano 2012: 

 

 
Figura 1 - Situação dos planos estaduais de recursos hídricos em dezembro de 2011. 
Fonte: ANA, 2011 apud MMA, 2011, p. 42. 
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A região nordeste tem PERH em quase todos os seus estados, já elaborado, a exceção 

é o estado do Maranhão. A região Norte mostra-se ainda atrasada na elaboração dos planos 

dos seus estados. Nas outras regiões observa-se um avanço na evolução dos PERH. 

Outro ponto de destaque no PNRH são as metas estabelecidas para a gestão dos 

recursos hídricos no país. As metas propostas tem horizonte de planejamento para 2020 com 

recortes de curtos, médios e longos prazos. São metas emergenciais: elaborar e aprovar no 

âmbito do CNRH documento denominado Estratégia de Implementação do PNRH; 

desenvolver, propor e aprovar, no âmbito do CNRH, um Sistema de Gerenciamento Orientado 

para os Resultados do PNRH (Sigeor); detalhar, no nível operacional, e implementar o 

Sistema de Implantação, Monitoramento e Avaliação do PNRH e o Subsistema de 

Informações de Monitoramento e Avaliação do PNRH, vis-à-vis a implementação de ações 

para o fortalecimento dos instrumentos de gestão, especialmente o Sistema Nacional de 

Informações de Recursos Hídricos; detalhar, no nível operacional, o programa estabelecido 

para o Componente de Desenvolvimento da Gestão Integrada de Recursos Hídricos (GIRH) 

no Brasil (MMA, 2006).  

Cabe destacar o Programa III - Desenvolvimento e Implementação de Instrumentos de 

Gestão de Recursos Hídricos e cinco dos seus nove subprogramas, a saber: 

I - Cadastro Nacional de Usos e Usuários; 

II - Rede Hidrológica Quali-Quantitativa Nacional; 

III - Processamento, Armazenamento, Interpretação e Difusão de Informação 

Hidrológica; 

VIII - Sistema Nacional de Informações de Recursos Hídricos; 

IV - Apoio ao Desenvolvimento de Sistemas de Suporte à Decisão; detalhar, no nível 

operacional, os programas e subprogramas estabelecidos e aprovados para os Componentes 

Desenvolvimento da Gestão Integrada dos Recursos Hídricos (GIRH) no Brasil e Articulação 

Intersetorial, Inter e Intra-institucional da GIRH; detalhar, no nível operacional, os programas 

e os subprogramas estabelecidos e aprovados para o Componente de Programas Regionais de 

Recursos Hídricos, a saber. Cabendo destacar, também: 

 O Programa VIII: Programa Nacional de Águas Subterrâneas; Programa IX: Gestão 

de Recursos Hídricos Integrados ao Gerenciamento Costeiro, Incluindo as Áreas 
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Úmidas; Programa X: Gestão Ambiental de Recursos Hídricos na Região 
Amazônica; Programa XI: Gestão Sustentável de Recursos Hídricos e Convivência 

com o Semi-árido Brasileiro; Programa;  XII: Conservação das Águas no Pantanal, 

em Especial suas Áreas Úmidas (MMA, 2006, p.131). 

 

O sumário executivo do Plano Estadual de Recursos Hídricos de Sergipe (PERH-SE) 

foi lançado em setembro de 2010 pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Recursos 

Hídricos do Estado de Sergipe (SEMARH-SE). O plano traz a situação atual dos recursos 

hídricos do estado: disponibilidades hídricas, a demanda hídrica, balanço hídrico e as áreas 

chamadas críticas (SEMARH, 2010a). 

O PERH-SE divide as bacias do estado em 27 Unidades de Planejamento (UPs). 

Segundo o documento, a demanda hídrica atual de Sergipe é de 505.296.996 m³/ano, sendo 

que 269.137.303 m³/ano estaria localizada na bacia do rio São Francisco, ou seja, mais da 

metade da demanda estaria localizada nessa bacia. O mapa hídrico do estado considera suas 

UPs e a situação hídrica de cada uma delas. Considera-se áreas críticas para expansão de 

atividades demandadoras de água as UPs com saldos positivos compreendidos entre 95 e 5 

L/s. Abaixo de 5 L/s a área é considerada deficitária (SEMARH, 2010a).  

Segundo o PERH (2010) 8 UPs do estado estão em situações deficitárias e 10 estão em 

situação críticas. Destaca-se a UP bacia do São Francisco como a UP mais superavitária. 

Talvez a divisão realizada pelo plano colabore para que essa região tenha essa característica, 

já que a UP compreende região que historicamente tem períodos de seca como o caso da 

região de Poço Redondo e municípios circunvizinhos (SEMARH, 2010a).  

O PERH-SE apresenta também as metas, estratégias e as fontes de financiamento para 

a gestão dos recursos hídricos no estado. O plano prevê um aporte de R$ 3,99 bilhões para 

atender aos programas estratégicos gerais e aos programas temáticos, que no total incluem 

mais de 220 ações em todas as áreas de interesse dos recursos hídricos. Segundo o plano, os 

principais provedores de recursos são os fundos do Governo Federal. A maior parcela desses 

recursos financeiros está para os programas de infraestrutura hídrica e saneamento como se 

observa na Figura 2. O cronograma de alocação de recursos foi dividido em três períodos 

quinquenais. O plano prevê um horizonte de 15 anos e abrange ações para a eficiência da 

gestão dos recursos hídricos do estado (SEMARH, 2010a). 

Segundo Gomes (2013), a legislação estadual pode ser mais restritiva que a nacional e 

não mais abrangente. As críticas quanto a elaboração do PERH-SE, no que se refere a 
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distribuição das Ups são pertinentes na questão técnica, no entanto o PERH-SE não fere o 

PNRH em sua essência.  

 

 
Figura 2 - Matriz resumo de alocação de recursos dos programas e subprogramas do PERH. 

Fonte: SEMARH, 2010a, p. 21-22. 
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2.3 MODELAGEM HIDROLÓGICA 

 

 

A hidrologia é a ciência que trata dos fenômenos naturais complexos no ciclo 

hidrológico. Tal ciclo depende de inúmeros fatores que tornam complexa a análise, tanto 

qualitativa quanto quantitativa dos processos neles estabelecidos (precipitação, evaporação, 

escoamento dos rios, evapotranspiração, entre outros). 

O ciclo hidrológico é um processo global contínuo pelo qual a água é essencialmente 

transportada dos oceanos para a atmosfera, daí para terra, e então escoada de volta ao mar 

(VIESSMAN; LEWIS, 1996). O principal combustível desse processo, que provê a energia 

necessária para evaporação é a radiação solar. Podemos considerar o sistema hidrológico 

global como um sistema fechado já que a quantidade de água do planeta é invariável, no 

entanto para os estudos em recorte deve-se ser considerado o ciclo hidrológico como um 

sistema aberto. Como pode ser observado na Figura 3 os principais processos de um ciclo 

hidrológico: 

 

 
Figura 3 - Ciclo hidrológico. 

Fonte: PIOLTINE, 2009. 
 

De uma maneira simplificada o principal dado de entrada é a precipitação (P), que 

ocorre por meio de chuva, neve, granizo ou orvalho. Uma parcela da precipitação sofre 

evaporação (E) antes mesmo de chegar à superfície. Outra parcela sofre interceptação (C) pela 
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cobertura vegetal podendo sofrer transpiração (T), evaporação ou reprecipitação. A água que 

efetivamente chega ao solo, parte sofre infiltração (I) ou escoa superficialmente (S1), sub 

superficialmente (S2) ou subterraneamente (S3). 

Pode-se estudar o ciclo da água através de modelos hidrológicos. O modelo é a 

representação de algum objeto ou sistema, numa linguagem ou forma de fácil acesso e uso, 

com o objetivo de entendê-lo e buscar suas respostas para diferentes entradas. (TUCCI, 1998). 

A simulação é uma técnica de modelagem utilizada para representar um comportamento de 

um dado sistema aproximando-o com a realidade, através da representação de suas 

características por meio de equações matemáticas. 

Um modelo hidrológico é uma das ferramentas desenvolvidas pela ciência, para 

melhor entender e representar o comportamento da bacia hidrográfica e prever condições 

diferentes das observadas. (TUCCI, 1998). Existem limitações para a simulação hidrológica, 

entre elas a heterogeneidade física da bacia e o número de processos envolvidos. Essas 

limitações têm contribuído para o surgimento de um grande número de modelos que se 

distinguem entre si em função dos parâmetros de entrada utilizados, pela discretização e dos 

resultados a serem alcançados. O modelo não é o sistema e sim uma ferramenta de estudo do 

sistema. A simulação é o processo de utilização do modelo. 

A gestão de recursos hídricos prima o aspecto do ciclo hidrológico comtemplando nas 

esferas ambiental, climatológica, social, hidrológica e econômica. Conciliar a disponibilidade 

hídrica qualitativamente e quantitativamente com as características de qualidade e quantidade 

da demanda de uma determinada região é o principal objetivo de uma gestão integrada de 

recursos hídricos. Os modelos hidrológicos desenvolvidos realizam a tarefa de representar o 

sistema de modo que se possa estudar o comportamento quando algumas variáveis são 

modificadas como, por exemplo, mudanças nas regras de operação de um reservatório 

aumentando ou diminuindo as vazões a jusante (PIOLTINE, 2009).  

Modelos hidrológicos são aplicados no planejamento de práticas de conservação do 

solo, gerenciamento de sistemas de irrigação, restauração de pântanos e de cursos d’água, 

sistemas de prevenção de cheias, reabilitação de reservatórios deteriorados, avaliação de 

qualidade de água e previsão de suprimento de água (SINGH; WOOLHISER, 2002). 
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Enfim a modelagem hidrológica é uma ferramenta de suporte de decisão na gestão de 

recursos hídricos. Sua utilização tem proporcionado maior conhecimento dos processos que 

envolvem a água numa bacia hidrográfica (MORAES et al., 2003). 

Um modelo é, de modo geral, um conjunto de equações e procedimentos composto de 

parâmetros (valores temporais inalterados durante o processo) e variáveis (mudam com o 

tempo durante o processo). Distinguem-se três tipos de variáveis num modelo. O quadro 1  

ilustra essa classificação. 

VARIÁVEIS DE ESTADO 

É o foco de estudo num modelo. Esta 

relacionada a uma equação diferencial. O 

estado de um sistema pode ser descrito 

checando-se o valor de cada variável de estado. 

VARIÁVEL PROCESSO OU 

PROCESSO 

Também chamada de fluxo. São as entradas e 

saídas das variáveis de estado. Os fluxos são 

calculados com base nas variáveis de estado e 

nas variáveis forçantes. Os parâmetros também 

são utilizados nos seus cálculos. 

VARIÁVEL FORÇANTE 

Utilizada no modelo, mas não calculado por 

ele. Sua variação deve esta explicitada no 

modelo 
Quadro 1- Tipos de variáveis num modelo hidrológico. 

Fonte: adaptado de TUCCI, 1998. Elaborado com dados desta pesquisa, 2014. 

 

Dentro da gama de modelos hidrológicos alguns são denominados chuva-vazão, pelo 

fato de sua aplicação ser feita a partir de uma precipitação conhecida a fim de simular a 

resposta da bacia, ou sub-bacia, em termos de vazão para uma determinada seção fluvial de 

interesse. Os modelos Instituto de Pesquisas Hidráulicas (IPH II), SWAT e o MIKE 11 são 

exemplos bastante divulgados de modelos chuva-vazão. 

Segundo Tucci (1998) pode-se dizer que os modelos precipitação-vazão têm 

demonstrado a seguinte configuração: relação dos parâmetros com as características físicas da 

bacia, possibilitando estimar escoamento mesmo com a ausência de dados de vazão; 

consideração da variabilidade temporal dos parâmetros (Sistema não Estacionário), tornando 

viável a simulação das respostas da bacia sobre alterações no uso do solo; migração do uso de 

relações empíricas para a representação física dos processos, permitindo separar fenômenos e 

estudar a sensibilidade a variações; discretização espacial mais detalhada da bacia, de forma a 

melhor representar a variabilidade dos parâmetros ao longo da área de estudo. 
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Na escolha de um modelo hidrológico deve se considerar alguns aspectos relevantes, 

entre eles quais são os objetivos da aplicação do modelo; quais são as características da bacia 

hidrográfica; qual a disponibilidade de dados; quais são as limitações computacionais; quais 

são os custos de aquisição do modelo; qual e o quanto o pesquisador tem familiaridade com o 

modelo e simplicidade de uso; qual o material técnico disponível e qual a aplicabilidade 

comprovada em outros estudos. 

Segundo Singh e Woolhiser (2002), os modelos hidrológicos mais comuns são os 

seguintes: Nos Estados Unidos – o modelo Hydrologic Engineering Center (HEC) –

Hydrologic Modeling Sistem (HMS) é o mais utilizado pelo setor privado, em projetos de 

sistemas de drenagem e quantificação dos efeitos decorrentes de alterações no uso do solo; o 

modelo National Weather Service (NWS) é o modelo padrão para a previsão de vazões; o 

HSPF é o modelo adotado pela Environmental Protection Agency (EPA); o modelo Modular 

Modeling System (MMS) da U. S.Geological Survey (USGS) é o modelo padrão para 

planejamento e gerenciamento de recursos hídricos; no Canadá a University of British 

Columbia (UBC) e o Waterloo Flood System (WATFLOOD) são os mais populares; na 

Austrália – os modelos Runoff Routing Model (RORB) e Watershed Bounded Network 

(WBN) são comumente empregados para previsão de vazões, projetos de drenagem e 

avaliação dos efeitos de uso do solo; Na Europa – TOPMODEL e Systeme Hydrologique 

Europeen (SHE) são os modelos padrões para análise hidrológica em vários países europeus; 

nos países escandinavos, o modelo mais utilizado é o HBV; ARNO, Constrained Linear 

Simulation (CLS) e Topographic Kinematik Approximation and Integration (TOPIKAPI) são 

populares na Itália; no Japão – os modelos TANK são os mais aceitos; China – 

XINANJIANG é o modelo de uso corrente. 

No Brasil são comumente utilizados os modelos: TOPMODEL desenvolvido pela 

Universidade de Lancaster, no Reino Unido, no final da década de 1970; o TOPOG que é um 

modelo de base física, determinístico e com parâmetros distribuídos, resultado de uma 

parceria entre os centros de estudo australianos Land and Water (CSIRO) e Cooperative 

Research Centre for Catchment Hydrology (CRCCH), que está em uso desde 1987; o Soil and 

Water Assessment Tool (SWAT) que é um modelo de base física, parâmetros distribuídos e 

avaliação contínua criado no início dos anos 90 para uso do Departamento de Agricultura 

norte-americano (USDA) e da Agricultural Research Service (ARS) e o IPH II. O modelo IPH 

II desenvolvido no Instituto de Pesquisas Hidráulicas da Universidade Federal do Rio Grande 
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do Sul (UFGRS). O modelo pode ser classificado como um modelo chuva-vazão semi 

conceitual. É um modelo relativamente simples com poucos parâmetros de entrada. 

Em Sergipe, na Universidade Federal de Sergipe (UFS), o modelo SWAT vem sendo 

o mais utilizado. Muitas teses e dissertações versam sobre a modelagem hidrológica 

recorrendo a esse modelo. No Quadro 2 são apresentados de maneira sucinta os trabalhos 

defendidos nos últimos quatro anos. 

  

AUTOR TÍTULO NÍVEL 
MODELO 

UTILIZADO 

Macedo, 

2010 

 

Modelagem hidrossedimentológica 

na sub bacia do riacho Jacaré no 

baixo São Francisco sergipano 

Mestrado MUSLE 

Vasco, 

2011 

Monitoramento, Análise e 

modelagem da qualidade de água 

na sub-bacia do Rio Poxim- SE. 

Mestrado SWAT 

Cruz, 

2012 

Monitoramento e modelagem 

hidrológica da bacia hidrográfica 

do rio Siriri Vivo-SE. 

Mestrado SWAT 

Machado, 

2013 

Modelagem da qualidade da água 

na bacia hidrográfica do rio Siriri-

SE. 

Mestrado SWAT 

Matos, 

2013 

O uso do solo do Rio Poxim-

Açu/SE: Modelagem e construções 

de cenários conservacionistas. 

Mestrado SWAT 

Silva, 

2013 

Modelagem ambiental na bacia 

hidrográfica do Rio Poxim-Açu/SE 

e suas relações antrópicas. 

Doutorado SWAT 

Almeida, 

2013 

Predição de enchimento de 

barragem por meio de modelagem 

hdrológica na Bacia Hidrográfica 

do rio Poxim-Açu em SE. 

Mestrado SWAT 

Quadro 2 -  Pesquisa sobre dissertações que abordam o tema sobre Modelagem Hidrológica, 

desenvolvidas durante o período de 4 anos por estudantes de mestreados e doutorado 

da UFS. 

Fonte: ROCHA, R. M. Elaborado a partir do banco de dados da biblioteca da UFS, 2014. 
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3 METODOLOGIA 

 

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO MORFOMÉTRICA DA BACIA DO RIO POXIM-AÇU 

 

 

Historicamente a água sempre foi determinante para o surgimento e desenvolvimento 

das civilizações. As grandes civilizações do passado sempre recorreram a disponibilidade 

hídrica para erguerem as suas cidades e vilas e estabelecerem suas atividades econômicas 

como por exemplos: os fenícios, egípcios, gregos entre outras grandes civilizações do 

passado. Elas tinham em comum a posição geográfica estratégica em relação a abundancia da 

água.  

O mundo moderno evoluiu em suas tecnologias, mas o desenvolvimento de uma nação 

ainda passa pela questão do gerenciamento dos seus recursos hídricos. A água é fator 

determinante para existência da vida no planeta em todas as suas dimensões: seja na própria 

vida terrena, seja nas relações de comércio, seja nas interações socioambientais.  

A água se apresenta como recurso natural de grandeza biológica e química que 

interage com os fatores edafoclimáticos e configura a diversificação dos biomas, das formas 

geológicas, e das mudanças climáticas. Desta forma, procura-se entender os mecanismos de 

atuação deste recurso natural, a fim de propiciar sua utilização pelo homem. Sendo assim, 

cabe a compreensão do comportamento hídrico do planeta e o desenvolvimento de uma gestão 

de recursos hídricos, levando-se em conta essas relações antrópicas, econômicas e 

socioambientais, pois estas questões têm sido relevante para os estudos de sustentabilidade. 

O abastecimento de água no mundo passa por uma crise em que algumas ações 

antrópicas têm contribuído para esse problema como por exemplos: atividade predatória nos 

mananciais hídricos através de desmatamentos, queimadas, lixo, esgotos, e extração de areia 

agravam os problemas ambientais relativos aos recursos hídricos. Estudar sistemicamente 

esses fatores subsidia a elaboração de planos que visem minimizar possíveis prejuízos 

causados pela exploração inadequada dos mananciais hídricos através de estratégias de 

gerenciamento sobre as unidades de planejamento conhecidas como bacias hidrográficas. O 

estudo integrado das bacias hidrográficas fornece informações que quantifica e qualifica as 

ações referentes ao uso racional da água de uma determinada região. 
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Amparadas como unidades de planejamento conforme a Lei nº 9.433 de 08 de janeiro 

de 1997, as bacias hidrográficas são unidades territoriais para a implementação da Política 

Nacional de Recursos Hídricos e atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento dos 

Recursos Hídricos. A lei serve como parâmetro para a sanção da Lei Estadual nº 3.870 de 25 

de setembro de 1997, criando o Fundo Estadual de Recursos Hídricos, sendo este destinado ao 

levantamento dos recursos naturais e socioeconômicos das bacias hidrográficas do Estado de 

Sergipe (PINTO; AGUIAR NETTO, 2008). A criação dessas leis implica no cumprimento do 

poder público em gerenciar o uso dos recursos hídricos, ordenando os limites, direitos e 

deveres dos seus usuários. 

No estado de Sergipe existem oito bacias hidrográficas: bacias do rio São Francisco, 

rio Vaza Barris, rio Real, rio Japaratuba, rio Sergipe, rio Piauí, Grupo de Bacias Costeiras 1 

(GC1) e Grupo de Bacias Costeiras 2 (GC2).  Os rios: São Francisco, Vaza Barris e Real são 

rios federais por que atravessam mais de um Estado. Enquanto os rios Japaratuba, Sergipe e 

Piauí são rios estaduais, pois suas bacias estão dentro do estado de Sergipe (SERMARH, 

2010b).  

A bacia hidrográfica do rio Poxim-Açu é uma bacia pertencente a bacia hidrográfica 

do rio Sergipe, localizada entre as coordenadas 10º48’ e 10º56’ de latitude sul e 37º24’ e 

37º10’ de longitude oeste. Essa bacia possui 128 km
2
 de área englobando os municípios de 

Areia Branca, Itaporanga e São Cristóvão com área total ou parcialmente inclusa em sua 

extensão. Segundo dados do Atlas Digital da SEMARH (2012) o mapa de uso e ocupação do 

solo contempla seis classes: Corpos d'Água, Cultivos Agrícolas/Solos Exposto, Floresta 

Estacional, Mata Ciliar, Pastagem, Povoado/Distritos, Vegetação de Restinga, Viveiro/Salina 

e Área Degradada. 

 A área de pastagem representa 50,30 % da área da sub bacia, a área de floresta 

estacional representa 36,56 % seguido pelas áreas de cultivo agrícola/solos expostos, mata 

ciliciar, e área degradada que representam respectivamente 6,97 %, 3,11% e 2,31 % da área 

em estudo. A área de Povoados e distritos representa 0,16 % do total. Corpos d’água e 

viveiros/salinas representam áreas de 0,037 % e 0,0059 % do total da sub bacia. Uma pequena 

parcela, com pouca representatividade, em torno de 0,00005 % não está mapeada (SEMARH, 

2012). 
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Considerando a soma das áreas englobadas por povoados e distritos e as não mapeadas 

podemos considerar que a área impermeabilizada da bacia é de 0,16 %. O quadro 3 

representam o uso e ocupação do solo da bacia. 

 

USO DO SOLO Área (km²) % em relação ao total 

Pastagem 64,40 50,30 

Floresta Estacional 46,80 36,56 

Cultivos Agrícolas / Solos Expostos 8,92 6,97 

Vegetação de Restinga 3,98 3,10 

Mata Ciliar 2,96 2,31 

Área Degradada 0,70 0,55 

Povoado/Distritos 0,20 0,16 

Q Corpos d'Água 0,05 0,037 

Viveiro/Salina 0,01 0,01 

Não Mapeado 0,00 0,00 

TOTAL 128,02 100 

Quadro 3 - Uso e ocupação do solo na sub-bacia do rio Poxim-Acu. 

Fonte: Adaptado de SEMARH, 2012. 

 

Destaca-se também, o mapa com o uso e ocupação do solo na sub-bacia do rio Poxim-

Açu, como pode ser observado na figura 4: 

 

 
Figura 4 - Uso e ocupação do solo da sub-bacia do rio Poxim-Açu. 

Fonte: Adaptado de SEMARH, 2012. 
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A bacia hidrográfica do rio Poxim Açu, possui em sua extensão, aproximadamente, 

26,6 km de comprimento e uma área aproximada de 128 km
2
,  quando delimita-se o seu 

exutório em um ponto localizado em seu leito nas proximidades de sua confluência com o rio 

Poxim Mirim.  

O clima da área de estudo, de acordo com a classificação climática de Köppen, 

enquadra-se no tipo As, tropical úmido. Ocorrem cinco tipos de solos predominantes na bacia: 

arenoquartzosos profundos (não hidromórficos), litólicos, litólicos eutróficos distróficos, 

podzólico vermelho amarelo e hidromórficos conforme ilustrado na figura 5: 

 

 

 
Figura 5 - Tipos de solos da sub-bacia do rio Poxim-Açu. 

Fonte: Adaptado de SEMARH, 2012. 

 

Os principais corpos d’aguas da bacia do rio Poxim-Açu são o riacho Cajueiro, o 

riacho das Minas, o riacho das Serras, o riacho das Porteiras, o riacho Tiririca, o riacho 

Caroba, o riacho Lagoa Preta, o riacho Damásio, o riacho Menino, o riacho Buraco da Besta, 

o riacho Sizia e o riacho Timbó. Esse último o de maior fluxo d’água. 

O rio Poxim-Açu é uma importante fonte de abastecimento de água para o município 

de Aracaju. Em maio de 2013 suas águas foram represadas na barragem Jaime Umbelino de 

Souza, localizada no povoado Timbó.  A barragem possui 15 metros (m) de altura e se estende 

por 1125 m, abrangendo uma área de 5,2 km² podendo garantir o abastecimento da Grande 
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Aracaju. As Figuras 6 e 7 mostram o antes e o depois do represamento da barragem. A sua 

nascente encontra-se próximo ao povoado Cajueiro. Seu leito principal segue curso noroeste-

sudeste, englobando várias propriedades rurais.  

 

 
Figura 6 - Barragem do rio Poxim Açu em maio/2013. 

Fonte: ROCHA, R. M. Registro fotográfico realizado durante esta pesquisa, 2014.  

 

 
Figura 7 - Barragem do rio Poxim Açu em Agosto/2013. 

Fonte: ROCHA, R. M. Registro fotográfico realizado durante esta pesquisa, 2014. 
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Nas regiões próximas a nascente do rio destaca-se a produção de subsistência com o cultivo 

predominante da mandioca, milho e feijão. No seu médio curso encontram-se médias e grandes 

propriedades rurais tendo como atividade preponderante a pecuária extensiva. Em torno dessa 

região localizam-se as fazendas Cumbe e Poxim. Na maior parte do seu curso observam-se 

margens desmatadas e áreas do rio assoreadas. A área mais representativa em termos de mata ciliar 

localiza-se a médio curso entre o Campus rural da Universidade Federal de Sergipe - UFS e o 

Campus São Cristóvão do Instituto Federal de Sergipe - IFS. 

Para a caracterização morfométrica da bacia utilizou-se inicialmente um levantamento 

de Teses, Dissertações e Artigos Científicos relacionados à análise morfométrica de bacias 

hidrográficas. 

O trabalho de Machado et al. (2011) apresenta uma avaliação sobre a ocorrência das 

principais variáveis morfométricas utilizadas em estudos científicos em artigos, teses e 

dissertações sobre o tema morfometria em bacias hidrográficas. O autor fez um levantamento 

das varáveis mais citadas em trabalhos estudados. As variáveis mais recorrentes são descritas 

a seguir: 

 

A) Área da bacia (A) 

Área da bacia representa a medida de toda área determinada em km², drenada pelo 

conjunto do sistema fluvial, projetada em plano horizontal. Para uma bacia de maior área, 

maior será a complexidade do monitoramento. A área é uma variável básica para análise, 

associada a outras variáveis. 

 

B) Comprimento total dos canais (Lt) 

Refere-se à soma de todos os comprimentos dos rios da bacia hidrográfica em km. 

 

C) Perímetro da bacia (P) 

É o comprimento da linha imaginária, ao longo do divisor de águas, que delimita área 

da bacia hidrográfica em km. 

 

D) Comprimento do rio principal (Rp) 
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É a distância que se estende ao longo do curso de água desce a nascente principal até o 

exutório em km. 

 

E) Ordem dos cursos d´água 

A ordem dos cursos d’água da bacia foi determinada conforme a proposta por Arthur 

N. Strahler, em 1952, onde os menores canais sem tributários são considerados de primeira 

ordem; os canais de segunda ordem surgem da confluência de dois canais de primeira ordem, 

e só recebem afluentes de primeira ordem; os canais de terceira ordem surgem da confluência 

de dois canais de segunda ordem, podendo receber afluentes de segunda e primeira ordens; os 

canais de quarta ordem surgem da confluência de canais de terceira ordem, podendo receber 

tributários de ordens inferiores, assim sucessivamente. 

 

F) Relação entre o comprimento do rio principal e a área da bacia 

A equação 1 demonstra notável consistência entre os dados, apesar da diversidade de 

condições ambientais envolvidas, permitindo que o comprimento geométrico do curso de 

água principal possa ser calculado conforme a seguinte expressão, proposta inicialmente por 

Hack (1957, apud CHRISTOFOLETTI, 1978). Onde L é comprimento do canal principal, em 

km, e A é área da bacia em km². 

 

L= 1,5  

 

G) Densidade hidrográfica ou densidade de rios (Dr) 

Definido por Horton (1945, apud CHRISTOFOLETTI, 1978) é a relação existente 

entre o número de rios ou cursos de água e a área da bacia hidrográfica. Sua finalidade é 

comparar a frequência ou a quantidade de cursos de água existentes em uma área de tamanho 

padrão como, km². Na equação 2 Dr é a densidade de rios; N é o número de rios ou cursos de 

água e A é a área da bacia considerada. 

 

(1) 

(2) 
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H) Densidade de drenagem (Dd)  

A densidade de drenagem correlaciona o comprimento total dos canais de escoamento 

com a área da bacia hidrográfica. A densidade de drenagem foi inicialmente definida por 

Horton (1945, apud CHRISTOFOLETTI, 1978), podendo ser calculada pela equação 3. Na 

qual Dd é a densidade de drenagem; Lt é o comprimento total dos canais e A é a área da 

bacia. 

 

 

I) Amplitude altimétrica máxima da bacia (Hm) 

Corresponde a diferença altimétrica entre a altitude da desembocadura e a altitude do 

ponto mais alto situado em qualquer lugar da divisória topográfica. Este conceito, também 

denominado de “relevo máximo da bacia”. O ponto mais elevado da bacia deve ser 

considerado a média das cotas mais elevadas, pois o seu ponto alto não compreende toda a 

porção mais elevada da bacia. Na qual P1 é o ponto mais alto e P2 é ponto mais baixo da 

bacia hidrográfica. A amplitude altimétrica é dada pela equação 4.  

 

 

J) Relação de relevo da bacia (Rr) 

Considera o relacionamento existente entre a amplitude altimétrica máxima da bacia e 

a maior extensão da referida bacia, medida paralelamente a principal linha de drenagem. A 

relação de relevo (Rr) pela equação 5 onde Hm é a  amplitude topográfica máxima em km  e 

A é a área da bacia em km². 

 

 

 

 

(3) 

(4) 

(5) 
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L) Índice de circularidade (IC) 

O índice de circularidade tende para unidade à medida que a bacia aproxima-se a 

forma circular e diminui a medida que a forma torna alongada. Seu calculo é dado pela 

equação 6 onde IC é o índice de circularidade, A é a área da bacia e p é o perímetro da bacia. 

 

 

M) Índice de sinuosidade (Is)  

É a relação entre a distância do exutório e a nascente mais distante (equivalente 

vetorial), medida em linha reta (Ev), e o comprimento do canal principal (L). Seu cálculo é 

dado pela equação 7. 

 

 

O índice de sinuosidade possui algumas classes. O quadro 4 apresenta essas classes: 

 

CLASSE DESCRIÇÃO LIMITES 

I Muito reto >20% 

II Reto 20 – 29% 

III Divagante 30 – 39,9% 

IV Sinuoso 40 -49,9% 

V Muito sinuoso >50% 
Quadro 4 - Classes do índice de sinuosidade. 

Fonte: CHRISTOFOLETTI, 1978. 

 

N) Coeficiente de manutenção (Cm) 

Esse índice tem a finalidade de fornecer a área mínima necessária para a manutenção 

de um metro de canal de escoamento. Christofoletti (1978) considera-o como um dos valores 

numéricos mais importantes para a caracterização do sistema de drenagem, podendo ser 

calculado através da equação 8 onde Cm é coeficiente de manutenção e Dd  é o valor da 

densidade de drenagem, expresso em metros. 

(6) 

(7) 



 

46 

 

 

 

O) Coeficiente de compacidade (Kc) 

Esse coeficiente é um número adimensional que varia com a forma da bacia, 

independentemente de seu tamanho. Quanto mais irregular for a bacia, maior será o 

coeficiente de compacidade. Um coeficiente mínimo igual a uma unidade corresponderia a 

uma bacia circular e, para uma bacia alongada, seu valor é significativamente superior a um, 

podendo ser calculado pela equação 9 (VILLELA; MATTOS, 1975): 

 

 

P) Fator de forma (F)  

Relaciona a forma da bacia com a de um retângulo, correspondendo a razão entre a 

largura média e o comprimento axial da bacia (do exutório ao ponto mais longínquo do canal 

principal), podendo ser influenciada por algumas características, principalmente pela 

geologia. A equação 10 apresenta o seu cálculo onde F é o fator de forma, A é a área da bacia 

e L é o comprimento axial da bacia. 

 

 

Q) Índice de rugosidade (Ir) 

O índice de rugosidade combina as qualidades de declividade e comprimento das 

vertentes com a densidade de drenagem, expressando-se como número adimensional dado 

pela equação 11 onde Hm é amplitude altimétrica e Dd é a densidade de drenagem. 

 

 

(8) 

(9) 

(10) 

(11) 
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A partir das variáveis supracitadas foi feita a caracterização morfométrica da bacia do 

rio Poxim-Açu. 

Para o confecção do Modelo Digital do Terreno (MDE) foi utilizada a cena compatível 

com a escala 1:250.000, produzido pela equipe da Embrapa Monitoramento por Satélite, que 

passou a disponibilizar estes dados altimétricos precisos de todo seu território nacional. No 

caso da área em questão utilizou-se a carta de articulação SC-24-Z-B. Estes produtos foram 

gerados a partir de dados de radar, obtidos de sensores a bordo do ônibus espacial Endeavour, 

no projeto Shuttle Radar Topography Mission (SRTM), uma parceria das agências espaciais 

dos Estados Unidos (NASA e NIMA), Alemanha (DLR) e Itália (ASI). 

Demais dados foram obtidos a partir do Atlas Digital dos Recursos Hídricos de 

Sergipe, versão 2012/9, ou processados, utilizando-se para tal os softwares ArcGis 9.3 com as 

extensões Spatial Analist e ArcHidro; Office BR em ambiente operacional Windows XP. 

Também foi utilizado o software Quantum Gis 1.6.0 . 

As variáveis escolhidas para caracterização da sub-bacia do rio Poxim-Açu, baseadas 

em estudo de Machado et al. (2011)  com seus respectivos valores são apresentadas no 

Quadro 5:  

 

 

 

 

.  

 

 

 

 

 

 
Quadro 5 - Características morfométricas e resultados. 

Fonte: adaptado de MACHADO et al., 2011.  

 

Variável morfométrica Símbolo Unidade Valor 

Área da Bacia A Km² 128,08 

Perímetro P Km 71,30 

Comprimento total dos canais Lt Km 233,27 

Comprimento do canal principal L Km 26,7 

Amplitude altimétrica Hm M 478 

Coeficiente de compacidade Kc  1,76 

Fator de forma F  0,18 

Ordem do rio N  4
a
 

Densidade hidrográfica Dr canais/km² 1,085 

Densidade de drenagem Dd Km/Km² 1,82 

Índice de sinuosidade Is  10 

Índice de Circularidade IC  0,315 

Extensão do percurso superficial Eps M 26,6 

Coeficiente de manutenção Cm M 0,549 

Relação de relevo Rr M 42,42 

Índice de Rugosidade Ir  870,57 



 

48 

 

Segundo a hierarquia de Strahler (1957) a bacia do rio Poxim-Açu possui hierarquia 

fluvial de 4ª ordem, esta bacia possui área de 128,08 km², representando toda a área drenada 

pelo sistema pluvial inclusa entre seus divisores topográficos, projetada em plano horizontal, 

sendo elemento básico para o cálculo de diversos índices morfométricos. O perímetro, 

comprimento da linha imaginária ao longo do divisor de águas é de 71,6 km (TONELLO, 

2005).  

A extensão do percurso principal é 26,6 km. Considerando-se a relação entre o 

comprimento do percurso principal e a área da bacia tem-se como resultado 18,38 m, em 

termos esse valor representa que cada 1 km de canal permanente drena uma área de 18,38 km² 

de área. Assim, a diferença entre o ponto máximo e o ponto mais baixo da bacia tendo uma 

bacia hidrográfica, diversos pontos culminantes, a amplitude altimétrica é de 478 m.  

O coeficiente de compacidade é de 1,76 m, esse coeficiente relaciona a forma da bacia 

com um círculo. Seu valor unitário corresponde a uma bacia em formato de círculo perfeito. 

Quanto mais irregular for a bacia, maior o valor do coeficiente de compacidade. Quanto 

menor o seu valor maior a tendência de haver picos de cheias. O valor encontrado revela que 

a sub-bacia em estudo tem pouca tendência a picos de enchentes.  

O fator de forma calculado foi de 0,18. O fator de forma e o coeficiente de 

compacidade são os parâmetros morfométricos mais utilizados para verificar se a bacia é 

suscetível à inundação, por influenciar no tempo de concentração da bacia. O fator de forma 

demonstra uma relação da bacia com um retângulo e também indica a maior ou menor 

probabilidade de enchentes; já o coeficiente de compacidade demonstra a proximidade da 

forma da bacia com um círculo (VILLELA; MATTOS, 1975). Na bacia estudada o fator de 

forma encontrado é considerado baixo, indicando que esta corresponde ao formato alongado, 

portanto, possui menor concentração do deflúvio.  

A densidade hidrográfica relaciona o número de rios pela área da bacia. Assim pode-se 

estabelecer a quantidade de cursos d’água por km². Sua importância é fundamental, pois 

através deste parâmetro ocorre a representatividade do comportamento hidrográfico dentro de 

seus aspectos fundamentais: a capacidade de gerar novos cursos d’água. Na bacia estudada o 

resultado foi 1,085 canais por quilômetro da bacia, isso significa que existe aproximadamente 

um canal para cada km² da bacia.  
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A densidade de drenagem é outro fator importante na indicação do grau de 

desenvolvimento do sistema de drenagem de uma bacia. Sendo assim, este índice, fornece 

uma indicação da eficiência de drenagem da bacia, sendo expressa pela relação entre o 

somatório dos comprimentos de todos os canais da rede; sejam eles perenes intermitentes ou 

temporários; e a área total da bacia (ANTONELI; THOMAZ, 2007). Bacias com Dd menos 

que 0,5 km/km² são consideradas com drenagem pobre. Bacias com valores da densidade de 

drenagem entre 0,5 e 1,5 km/km² são de drenagem regular. Valores entre 1,5 e 2,5 km/km² 

caracterizam uma bacia de drenagem boa, entre 2,5 e 3,5 km/km² drenagem muito boa e por 

fim valores de Dd acima de 3,5 caracterizam bacias excepcionalmente bem drenadas.  

No caso em estudo o valor da densidade de drenagem foi de 1,82 km/km², valor 

considerado baixo, o que nos permite classificar a bacia como de drenagem regular. Para 

Milani e Canali (2000), a densidade de drenagem reflete a propriedade de transmissibilidade 

do terreno e, consequentemente, a suscetibilidade a erosão. Valores baixos de densidade de 

drenagem estão geralmente associados a regiões de rochas permeáveis e de regime 

pluviométrico caracterizado por chuvas de baixa intensidade ou pouca concentração de 

precipitação. 

O índice de sinuosidade representa a geometria do canal. Ele sinaliza se o canal é reto 

ou sinuoso. A distribuição do índice é feita em classes. Na classe I, o canal é considerado 

muito reto, com o valor do índice menor que 20 %, na classe II, o canal é considerado como 

reto, com valores entre 20 % e 29 %, na classe III, classifica-se o canal como divagante, 

variação de 30 % a 39 %, na classe IV, o canal é considerado sinuoso se a variação for de 40 

% a 49,95 % e finalmente a classe V classifica o canal como sinuoso, com valor de índice 

maior que 50 %. O índice de sinuosidade da bacia em estudo foi igual a 10 %, portanto a 

bacia está na classe I, considerado canal muito reto.  

O índice de circularidade calculado foi de 0,315. Esse valor demonstra que a bacia se 

distancia um pouco da geometria circular. 

O coeficiente de manutenção da bacia foi de 0,549 m, essa variável morfométrica 

fornece valores da área mínima necessária para a manutenção de um metro de canal de 

escoamento. O resultado demonstra que para um quilômetro quadrado existe 0,549 m de 

canal.  
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A relação de relevo relaciona a amplitude altimétrica máxima da bacia e a maior 

extensão da referida bacia, medida paralelamente a principal linha de drenagem. O valor da 

bacia estudada foi de 42,24 m. O índice de rugosidade que combina as qualidades de 

declividade e comprimento das vertentes com a densidade de drenagem foi de 870,57. 

A bacia hidrográfica do rio Poxim-Açu, através das suas características morfométricas 

e fisiográficas, possui forma alongada, é praticamente reta e não está sujeita a enchentes ou 

inundações, o que facilita substancialmente o planejamento do manejo desta sub-bacia perante 

a Política Nacional dos Recursos Hídricos. Esta é considerada de drenagem regular e sua 

densidade hidrográfica corresponde a aproximadamente um canal a cada km² de superfície. 

Os dados levantados nesse trabalho fornecem importantes parâmetros para o estudo e o 

gerenciamento dos recursos hídricos nessa unidade de planejamento. 

 

 

3.2 MODELO HIDROLÓGICO IPH2 

 

 

Os modelos IPH são modelos desenvolvidos no Instituto de Pesquisas Hidráulicas da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul -UFRGS com o objetivo de simular parte do ciclo 

hidrológico. Existem quatro versões do modelo e essas são aplicáveis a distintas situações.  

O modelo IPH2 tem como objetivo o uso para projetos em bacias urbanas e rurais. É 

um modelo que usa poucos parâmetros e é fundamentado em metodologias conhecidas. O 

modelo é aplicado em bacias que não precisam da propagação do leito do rio ou que essa seja 

irrelevante. A propagação que o modelo considera refere-se apenas ao o escoamento 

superficial. 

O modelo IPH3 tem como suporte a versão 2, e é aplicado na simulação do 

escoamento da bacia. O modelo propaga as vazões que chegam no rio através do método de 

onda cinemática. O input da contribuição da bacia é distribuído por divisão de trechos da 

bacia na simulação. A versão permite simular um sistema fluvial desconsiderando efeitos 

relativos á maré ou lagos que provocam remanso ou inversão de fluxo. 
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O modelo IPH4 usa a versão 2 para simular o escoamento da bacia e um modelo 

hidrodinâmico. Utiliza um esquema implícito de diferenças finitas para a simulação do 

escoamento no rio e em reservatórios. 

O modelo IPHM simula o processo precipitação-vazão mensalmente. O objetivo desse 

modelo é a obtenção de respostas rápidas com grau de aproximação razoável para solução de 

problemas básicos relativos ao balanço hídrico. O modelo possui limitações no que se refere a 

maior simplificação na variabilidade temporal.  

O modelo IPH2 é fundamentado num algoritmo de separação de escoamento que foi 

desenvolvido por Berthelot na década de 1970, esse modelo utiliza a equação de continuidade 

em combinação com a equação de Horton mais uma função empírica para a percolação. O 

modelo foi refinado por professores da UFRGS, no qual se adicionou a ele outros algoritmos 

como, por exemplo, o de infiltração entre outros. 

A composição da versão atual do modelo é constituída pelos algoritmos de perdas por 

evaporação e interceptação, separação dos escoamentos superficial e subterrâneo, propagação 

do escoamento superficial, propagação subterrânea e otimização dos parâmetros. A versão 

didática para Windows foi elaborada por Juan Martin Bravo. 

 

 

3.2.1 Algoritmo perdas por evaporação e interceptação 

 

 

Considera que a precipitação que chega na superfície uma parte é perdida por 

evaporação e outra é retida na interceptação. O valor que é interceptado é representado por 

um reservatório com capacidade Rmax e um a variável de estado Rt. A precipitação final é a 

entrada do algoritmo de separação. A Figura 8 traz uma representação desse reservatório. 
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Figura 8 - Reservatório de perdas por interceptação depressões do solo. 

Fonte: TUCCI, 1998.  

 

No caso em que a precipitação não é suficiente para atender a evapotranspiração 

potencial uma parte é atendida pelo reservatório de perdas e o que falta pode ser retirada do 

solo de acordo com sua situação relativa a umidade. Essa retirada do solo é realizada através 

de uma relação linear entre o percentual da evapotranspiração potencial e a umidade do solo. 

A Figura 9 representa a relação linear entre a evapotranspiração potencial e a umidade do 

solo. Essa aproximação linear afeta de algum modo a pesquisa na região estudada, pois não 

temos essa linearidade na situação hidrológica da bacia do Poxim-Açu. 
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Figura 9 - Relação entre evapotranspiração potencial e umidade do solo. 

Fonte: TUCCI, 1998.  

 

O fluxograma desse algoritmo é representado na Figura 10: 

 
Figura 10 - Fluxograma do algoritmo de perdas, onde P é precipitação total de entrada; EP a 

evapotranspiração potencial R o estado de umidade do reservatório de perdas. 
Fonte: TUCCI, 1998.  
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3.2.2 Algoritmo separação de volumes 

 

 

Uma parcela da precipitação resultante pode gerar escoamento superficial ou 

infiltração no solo. Com um parâmetro denominado AINP o algoritmo caracteriza a parcela 

da bacia com áreas impermeáveis. Da parcela que precipita na área permeável é preciso 

estabelecer o volume infiltrado que gera a percolação para o aquífero e o escoamento 

superficial. O algoritmo utiliza a equação de Horton para o cálculo desses volumes. Assim, a 

Figura 11 apresenta o modelo de infiltração e percolação na camada superior do solo utilizado 

para o equacionamento matemático do algoritmo. 

 
Figura 11 - Infiltração e percolação na camada superior do solo. 

Fonte: TUCCI, 1998.  

 

De acordo com a Figura 11 considera-se que a camada superior do solo pode ou não 

ficar saturada. Seja S(t) o estado de umidade da camada, I(t) a infiltração e T(t) a percolação 

no tempo t. A equação de continuidade é dada pela equação 12. 

 

  

 

Pela equação 13, equação de Horton pode-se obter a infiltração e pela equação 14 

pode se obter a percolação. Onde Ib é a capacidade de infiltração quando o solo está saturado, 

(12) 
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Io é a capacidade de infiltração quando a capacidade do solo é So, , e k é um 

parâmetro que caracteriza o decaimento da curva exponencial de infiltração dependente das 

características do solo. 

 

 

 

 

 

Substituindo a equações 13 e 14 na equação 12 tem-se: 

 

 

 

 

 

Integrando no intervalo t = 0 a t, encontra-se a equação 15:  

 

 

(13) 

(14) 
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So é o estado de umidade do solo quando se inicia a percolação. No modelo do 

algoritmo So = 0. Assim teremos a equação 16. 

 

 

Substituindo a equação 13 na equação 16 tem-se a equação 17.  

 

 

 

 

(15) 

(16) 
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Substituindo a equação 14 na equação 16 obtém-se a equação 18. 

 

 

 

 

 

A Figura 12 apresenta as funções obtidas. Verifica-se que o tempo da equação de 

infiltração não corresponde ao tempo da simulação.  

(17) 

(18) 
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Figura 12 - Funções de equação de balanço, infiltração e percolação. 

Fonte: TUCCI, 1998..  

 

 

O algoritmo de cálculo é definido pelas seguintes situações: 

Situação 1: P(t) > I(t) 

P(t) é a precipitação resultante dos algoritmos anteriores. Como essa é maior que a 

capacidade de infiltração, utiliza-se a equação 13 (equação de Horton). O volume infiltrado é 

dado integrando a equação 13 no intervalo de 0 a t. A equação 19 representa o volume 

infiltrado. 
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As equações 20 e 21 representam respectivamente o volume do escoamento ( ) 

superficial e o volume percolado . 

 

 

 

O armazenamento S(t+1) é obtido a partir de I(t+1), que é calculado pela equação 13.  

Situação 2a: P(t) < I(t)  

Considerando que todo volume é infiltrado substitui-se a infiltração pela precipitação 

na equação 12. Substituindo também a equação 17 na equação 12 obtém-se: 

 

Considerando , assim: 

(19) 

(21) 

(20) 
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Resolvendo a equação diferencial 22 para o intervalo de tempo t a t+1, temos a 

equação 23: 

 

 

Situação 2b: P(t) < I(t+1) 

Calculada a infiltração, temos dentro do intervalo o cruzamento da curva de infiltração 

com a curva da precipitação em duas situações distintas. Observando a Figura 2.11 para a 

determinação do ponto x divide-se o intervalo em dois. No primeiro intervalo a equação de 

continuidade tem como entrada toda a precipitação como na equação 23. Nessa equação o 

intervalo de tempo é . Em x, S(x) é obtido tendo como base que I=P, utilizando-se a 

equação 17. Pela equação 23 encontra-se o intervalo Tx expresso pela equação 24. 

 

 

 

Sendo conhecidos os intervalos [0, ] e [0, ], o primeiro é tratado como o caso 

IIa e o segundo como o caso I.  

(22) 

(23) 

(24) 
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Figura 13 - Condições existentes na definição do algoritmo. 
Fonte: TUCCI, 1998. 

 

 

3.2.3 Algoritmo escoamento superficial 

 

 

O cálculo do escoamento é feito baseando-se no método de Clark. O método utiliza o 

histograma tempo-área para levar em conta a translação e o modelo do reservatório linear 

simples para o amortecimento.  

A) Histograma tempo-área (HTA) 

O Método baseia-se nas isócronas de uma bacia. A ordenada do HTA é obtida pela 

equação 25 onde  é a área correspondente a duas isócronas adjacentes com o tempo médio 

 de contribuição a seção principal da bacia conforme figura 25. O HTA fica representado 

pelas ordenadas , para i=1,2,3,...,n, onde o tempo  é o tempo de concentração do 

escoamento superficial conforme Figura 14. 

 

 (25) 
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Figura 14 - Contribuição da bacia. 

Fonte: TUCCI, 1998.  

 

 
Figura 15 - Histograma tempo-área. 

Fonte: TUCCI, 1998.  
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Considera-se que a parcela urbanizada é representa pela área  e ela é uma parte da 

área total  Tem-se então a variável α definida pela equação 26. 

 

 

 

A precipitação no solo pode encontrar duas superfícies: uma impermeável, em que 

poderá ocorrer infiltração e outra impermeável na qual a precipitação escoa para os condutos 

gerando o escoamento superficial. O algoritmo de separação do escoamento é usado para a 

parcela permeável da bacia. A altura da água resultante desse algoritmo é dada pela equação 

27. A altura de água superficial das superfícies impermeáveis é P(t) calculado após o 

algoritmo de interceptação. 

 

 

 

Onde r = 1 para t < n; r = t-n+1 para t > n; n é o número de ordenadas do HTA; fp (i) = 

f(i) (1-α) e; fm (i) = αfi. 

Considera-se que a precipitação é uniforme na bacia. Para levar em conta a 

variabilidade espacial da precipitação utiliza-se o seguinte artifício: 

Considera-se Pi, a precipitação entre duas isócronas adjacentes e correspondente a 

ordenada fi. A precipitação média da bacia é dada pela equação 28, onde Pm é precipitação 

média. As ordenadas do HTA são modificadas para , onde . 

 

(26) 

(27) 

(28) 
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B) Reservatório linear simples 

As equações 29 e 30 são a utilizadas pelo modelo onde Ks é o tempo médio de 

esvaziamento do reservatório. 

 

 

 

A solução da equação diferencial é dada pela equação 30. 

 

 

 

O modelo pode ser ampliado na existência de seções de escoamento com 

extravasamento da calha. Quando ocorrer tal fato o Ks deve ser diferente entre o leito menor 

(Ks1) e o leito maior (Ks2) de acordo com a Figura 16: 

 

 
Figura 16 - Variação de Ks. 

Fonte: TUCCI, 1998. 

 

(29) 

(30) 
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As equações 29 e 30 são aplicadas com o valor de Ks variando com p nível da vazão, 

para Q > Q1, Ks = Ks 2 e para Q < Q1; Ks = Ks 1. No caso de transição o sistema não linear é 

o sistema descrito pelas equações 31 e 32. 

 

 

 

 

 

3.2.4 Algoritmo de escoamento subterrâneo 

 

 

A propagação do escoamento subterrâneo é dada pela equação 30 substituindo Ks por 

Kb e Vs por Vp resultando na equação 33. Essa equação representa a recessão do hidrograma. 

O primeiro termo representa o esvaziamento do reservatório e o segundo, a entrada da 

percolação. 

 

 

 

3.2.5 Inicialização do modelo iph2 

 

 

Para inicializar o modelo é preciso entrar com os dados de , , 

 Considera-se que a bacia está em estiagem e o escoamento superficial inexiste 

 e , onde  é a vazão observada no início da 

simulação. Qobs é conhecida no período de ajuste. Em outros intervalos informa-se o valor da 

vazão inicial desejável para simulação do hidrograma. Ainda dentro da estiagem admite-se 

(31) 

(32) 

(33) 
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que o fluxo subterrâneo e a camada superior do solo estejam em regime permanente e 

 A estimativa de S(t=0) é feita com base na equação 18. 

 

A) Parâmetros do modelo 

São utilizados pelo modelo os seguintes parâmetros Rmax, I0, Ib, h, ks, tc e ksub que 

deverão ser ajustados conforme a simulação. O parâmetro Rmax representa as perdas iniciais 

que variam com as características da bacia hidrográfica e também com as condições 

antecedentes ao evento (GERMANO; TUCCI, 1998). Bacias urbanas ou com solos saturados 

possuem baixos valores de Rmax. Bacias rurais possuem valores altos de Rmax. Este 

parâmetro é ajustado através da análise dos volumes observados e calculados. Io, Ib e h são os 

parâmetros de separação de escoamentos.  

Os parâmetros Io e h representam a capacidade máxima de umidade do solo (=-

Io//lnh). O parâmetro Ib representa a capacidade máxima da percolação. Tucci (1979, apud 

GERMANO; TUCCI, 1998) fez uma análise de sensibilidade destes parâmetros e chegou aos 

seguintes resultados:  

(i) Os parâmetros de Io e Ib variam de acordo com o valor de h;  

(ii) O aumento de Io, Ib e h produzem redução do volume de escoamento 

superficial; 

(iii) A influência de Io diminui a medida que diminui o valor de h, aumentando a 

influência de Ib.  

Os parâmetros ks e tc determinam a propagação superficial. O parâmetro ks, 

representa o tempo de retardo do escoamento superficial e depende do tempo de concentração 

da bacia, do armazenamento e da celeridade da onda que é função da vazão de pico. O tempo 

de concentração define o histograma tempo-área e pode ser estimado previamente por 

expressões adequadas ao sistema que está sendo estudado (GERMANO; TUCCI, 1998).  

O parâmetro ksub representa o tempo médio de esvaziamento do reservatório de 

escoamento subterrâneo e pode ser estimado a partir da recessão dos hidrogramas observados. 

 

 



 

67 

 

3.3 COLETA E OBTENÇÃO DE DADOS DA SUB-BACIA DO RIO POXIM -AÇU 

 

 

A rede hidrometeorologica brasileira é deficiente em relação a sua estrutura 

principalmente nas pequenas bacias. Essa deficiência acarreta uma escassez de dados 

fluviométricos que por sua vez influenciam nas qualidades dos dados de vazão e chuva. Um 

dos principais desafios relacionados ao conhecimento integrado da climatologia é a previsão 

da vazão em um rio, sendo uma das técnicas mais utilizadas para minimizar o impacto das 

incertezas do clima sobre o gerenciamento dos recursos hídricos Souza e Souza (2010, apud 

SILVA, 2013).  

Para efetuar o monitoramento da vazão e chuva na bacia recorreu-se a uma estação 

hidrológica automática que mede diversas variáveis, entre elas precipitação e nível da água. 

Os dados recolhidos de 15 minutos em 15 min. Eles são transmitidos para uma unidade de 

armazenamento digital, o Datalogger. A estação apresentada na Figura 17: 

 

 
Figura 17 - Estação Hidrológica automática do Campus São Cristovão – IFS. 
Fonte: ROCHA, R. M. Registro fotográfico realizado durante esta pesquisa, 2014. 
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A estação está situada as margens do rio Poxim-açu, dentro do campus São Cristóvão 

do IFS – Instituto Federal de Sergipe. A referida estação, como pode ser visualizada na figura 

17 é composta por um medidor de altura de lamina d’água, um sensor de nível, esse é um 

sensor analógico piezelétrico que registra o nível de água através da diferença de pressão a 

que está sendo submetido.  

O sensor, apresentado na Figura 18, é acoplado um cabo interligado que se conecta ao 

Datalogger, sendo possível o registro dos dados medidos. O sensor fica localizado em uma 

manilha que faz ligação com o fundo do rio, através de um sistema vaso comunicante. O 

objetivo dessa caixa de medição é manter a estabilidade do sensor para uma melhor 

confiabilidade dos dados. 

 
Figura 18 - Sensor de nível. 

Fonte: ROCHA, R. M. Registro fotográfico realizado durante esta pesquisa, 2014. 

  

O sensor instalado é da marca Global Water, modelo WL 400. Ainda na estação, 

possui um pluviômetro da marca JCTM, modelo SP-3, a Figura 19 mostra detalhe desse 

pluviômetro. 
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Figura 19 - Detalhe do Pluviometro. 

Fonte: ROCHA, R. M. Registro fotográfico realizado durante esta pesquisa, 2014. 

  

Há também um datalogger, da marca Global Water, modelo GW 500, apresentado na 

Figura 20. Esse medidor monitora as águas pluviais no recorte da bacia, é composto por um 

funil de material inoxidável com diâmetro de 20 cm e acoplado a ele um sensor digital, tipo 

concha dupla. Quando as báculas recebem sua capacidade de água há uma movimentação tipo 

gangorra e a emissão de um sinal, cada vez que essa passa pelo sensor digital para o 

datalloger. 
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Figura 20 - Dataloger. 

Fonte: ROCHA, R. M. Registro fotográfico realizado durante esta pesquisa, 2014. 

 

A leitura dos dados é feita com o auxílio do software da “Globo Watter”. O 

equipamento é instalado a uma altura de 1,5 metros num local livre de obstruções. O 

datalloger registra o histórico das medições e esses dados são descarregados com a ajuda de 

um notebook com o software instalado. Toda a estação é alimentada com uma placa solar que 

fornece energia para uma bateria acoplada ao sistema de medição.  

O monitoramento da vazão foi também realizado com a ajuda de um molinete 

hidráulico. A seção transversal do rio foi subdividida em subseções distantes 50 cm entre si e 

a cota vertical com ajuda de uma régua limnimétrica. A Figura 21 apresenta as réguas 

milimétricas presentes no trecho do rio estudado. 
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Figura 21 - Réguas Milimétricas. 

Fonte: ROCHA, R. M. Registro fotográfico realizado durante esta pesquisa, 2014. 

 

A profundidade do molinete equivale a 60% da cota de cada seção medida com 

a régua. O display do equipamento faz a leitura da velocidade de escoamento de cada 

subseção. A vazão será dada pelo produto da área de cada seção pela velocidade 

obtida pela medição do molinete. A soma das vazões da subseção fornece a vazão da 

seção transversal do rio. A figura 22 apresenta um momento de realização da medição. 

  

 
Figura 22 - Medição da vazão no rio Poxim Açu. 

Fonte: ROCHA, R. M. Registro fotográfico realizado durante esta pesquisa, 2014. 
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Para calibração do modelo foram usados os dados de vazão coletados por Silva (2013) 

entre os dias 01 de janeiro de 2012 a 30 de junho de 2012. Esse período foi usado pela autora 

para a calibração da mesma bacia com o modelo SWAT. O propósito de usar o mesmo 

período de observação da autora deve-se ao fato de que esse trabalho tem como uns dos 

objetivos específicos de comparar os resultados das simulações realizadas pelos dois 

programas: IPH2 e SWAT. 

Para obtenção dos dados de evaporação foi utilizado o método proposto por Souza e 

Silva (2013). A obtenção dos dados de temperaturas máximas e mínimas diárias, umidade 

relativa (máxima e mínima diária), radiação solar global média e velocidade do vento média 

foram obtidos na estação automática do Inmet em Aracaju – SE, localizada nas coordenadas 

latitude -10º95’00” e longitude – 37º05’00” numa altitude de 4,72 metros. 

Os dados pluviométricos foram obtidos através da estação pluviométrica do Inmet em 

Aracaju- se.   

Para a alimentação das variáveis de entrada do programa IPH2 foram utilizados os 

dados do quadro 6: 

 

Variável Valor para Calibração 

Intervalo de Tempo (min) 1440.00 

Numero de registros 182 

Área da bacia 128.08 

Área impermeavel 0.16 

Coeficiente do HTA 1.6 

Tempo de concetração 2.0 

Percolação 0 

Vazão subterrânea 0.5 

Vazão superficial 0 
Quadro 6 - Dados de entrada do modelo iph2. 

Fonte: ROCHA, R. M. Elaborado para esta pesquisa, 2014. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

Para que um modelo seja satisfatório uma etapa inicial é imprescindível e consiste em 

ajustar os parâmetros do modelo hidrológico. Essa etapa requer do usuário um entendimento 

do comportamento do modelo e dos parâmetros e também uma análise da qualidade dos dados 

hidrológicos e de sua representatividade no objeto de estudo. 

Para calibração de modelos hidrológicos, não existe um conjunto único de parâmetros 

capaz de representar os processos hidrológicos, devido às incertezas inerentes aos dados, das 

simplificações do modelo e da representatividade dos parâmetros. (COLLISCHONN; TUCCI, 

2003). A calibração é um problema de infinitas soluções possíveis e por esse motivo pode-se 

encontrar soluções matemáticas que não representem os valores observados.  

A grande tarefa é encontrar uma solução que seja compatível com o estudo desejado e 

que possa estatisticamente representar um conjunto de parâmetros que possa ser 

representativo na equivalência entre os dados observados e os dados simulados. Para tanto a 

habilidade do usuário e o conhecimento do modelo é uma característica fundamental para se 

tenha sucesso na modelagem.  

Para calibração do modelo incialmente a primeira técnica a ser utilizada foi o método 

da tentativa e erro. Para uma primeira tentativa para se chegar aos primeiros valores dos 

parâmetros confiáveis optou-se pela calibração automática. A Figura 23 mostra a tela onde é 

processada essa etapa. Nela observam-se algumas funções objetivas (FO) obtidas após cada 

simulação. Durante esse processo se faz uma exaustiva repetição pelo modo monobjetivo. 

Quando um conjunto satisfatório de FO é encontrado modifica-se os limites dos parâmetros 

conforme mostrado na Figura 24.  



 

74 

 

 
Figura 23 - Tela de Calibração automática IPH 2. 

Fonte: ROCHA, R. M. Elaborado para esta pesquisa, 2014. 
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Figura 24 - Tela de limites dos parâmetros IPH 2. 
Fonte: ROCHA, R. M. Elaborado para esta pesquisa, 2014. 

 

 

Os limites são modificados até que refine os valores, otimizando assim as funções 

objetivo. Após encontrar valores de parâmetros aceitáveis parte-se para uma segunda fase que 

consiste na calibração manual. A figura 25 mostra a tela deste processo. 
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Figura 25 - Calibração Manual IPH2. 

Fonte: ROCHA, R. M. Elaborado para esta pesquisa, 2014. 

 

 

Na etapa de calibração manual verifica-se a análise de sensibilidade de cada parâmetro 

e modifica-se cada um deles, observando a sua resposta em termos das funções objetivo. O 

processo finaliza quando se encontra valores de parâmetros que responda e atendam os 

valores considerados satisfatórios pela literatura. Feito isso se pode dizer que o modelo 

encontra-se calibrado.  

Para avaliação da eficácia do modelo foram usados alguns coeficientes estatísticos. O 

desempenho de um modelo hidrológico é geralmente realizado através de algumas medidas 

estatísticas. A sociedade Americana de Engenheiros Civis Asce (1993, apud SILVA, 2013) 

faz algumas recomendações sobre as principais medidas entre elas, em que se destaca o 

Coeficiente de eficiência de Nash- Sutcllife (NSE). 

O coeficiente de Nash- Sutcllife, descrito na equação 34 representa o desvio de 1 da 

razão do quadrado da diferença entre os valores observados e os valores simulados e a 

variância das observações. O NSE varia de menos infinito a unidade. Segundo Feyereisen et 

al. (2000) o NSE é amplamente usado na avaliação de desempenho de modelos hidrológicos.  
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No qual a letra i é a sequência da série temporal dos valores observados e simulados; n 

é o número de valores das variáveis observados e simulados;  são os dados observados;  

são os dados simulados e  é a média dos dados observados.  

Segundo Moriasi et al. (2007) o coeficiente apresenta a seguinte classificação NSE > 

0,65 o modelo é considerado muito bom; 0,54 < NSE < 0,65 o modelo é considerado bom e 

entre 0,5 e 0,54, satisfatório. Segundo Zaapa (2002) valores de NSE acima de 0,5 qualificam 

o modelo para simulação. 

Outro coeficiente utilizado foi o coeficiente de determinação ( ). Esse coeficiente 

representa a dispersão dos valores observados e simulados em torno da média dos valores 

observados. O valor ideal para  é 1, esse valor indica que os valores simulados coincidem 

com os valores observados. Segundo Moriasi et al. (2007) esse coeficiente representa o grau 

de colinearidade entre os valores observados e simulados. Valores próximos de 1 são 

considerados satisfatórios. A equação 35 representa esse coeficiente: 

 

 

 

Onde i é a sequência da série temporal dos valores observados e simulados; n é o 

número de valores das variáveis observados e simulados;  são os dados observados e  são 

os dados simulados. 

Segundo Green et. al.(2006) o que difere o NSE do  é o fato de que o NSE pode ser 

interpretado como o desempenho em reproduzir valores observados individualmente enquanto 

que o não o faz. 

(34) 

(35) 
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Outro coeficiente analise foi o percentual de tendências (PBIAS), representado pela 

equação 36. O PBIAS representa o desvio da variável observada, expressa de forma 

percentual. Segundo Moriasi et al. (2007) o valor ideal para o PBIAS é 0,0. Valores menores 

que  10 classificam o modelo como muito bom. Valores maiores que  10 e menores que  

15 classificam o modelo como bom. O modelo é considerado satisfatório se os valores 

estiverem entre  15 e  25. Para valores maiores ou iguais a  25 o modelo é considerado 

insatisfatório.  

 

 

 

Onde i é a sequência da série temporal dos valores observados e simulados; n é o 

número de valores das variáveis observados e simulados;  são os dados observados e  são 

os dados simulados. 

O modelo também foi avaliado pela raiz quadrada do erro quadrático médio (RMSE), 

representada pela equação 37. Esse coeficiente mede em termos médios a diferença entre os 

valores observados e simulados. O valor ideal é 0,0.  Segundo Singh et al. (2004) valores 

menores que metade do desvio padrão dos valores observados são considerados satisfatórios.  

 

 

 

O erro padrão médio normalizado (RSR), representado pela equação 38, também foi 

utilizado como critério de avaliação de desempenho do modelo. Esse coeficiente faz a 

padronização do RMSE e é a razão entre este e o desvio padrão dos dados observados. 

Segundo Moriasi et al. (2007) valores de RSR maiores que 0,0 e menores ou iguais que 0,5 

classificam o modelo como muito bom. Valores entre 0,5 e 0,6 incluindo 0,6, classificam o 

(36) 

(37) 
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modelo como bom. Valores entre 0,60 e 0,70, incluindo 0,7, classificam o modelo como 

satisfatório. O modelo é considerado insatisfatório com valores acima de 0,7. 

 

 

 

Após as fases de calibração automática e manual foram encontrados os seguintes 

parâmetros de entrada do modelo, conforme o quadro 7 : Parâmetros de entrada do 

modelo IPH2, após calibração. 

 

 

Io     =        82.4506 

Ib     =         3.7879 

H      =   0.4205577970 

Ks     =         0.7392 

Ksub   =       110.6378 

Rmax   =         1.7000 

Alfa   =        19.9999 
Quadro 7 - Parâmetros de entrada do modelo IPH2, após calibração. 

Fonte: ROCHA, R. M. Elaborado para esta pesquisa, 2014. 

 

O valor encontrado para o NSE foi de 0,73. Segundo referência mencionada 

anteriormente esse valor classifica o modelo como muito bom. Para o coeficiente de 

determinação (RSR) o valor gerado foi de 0,74, valor próximo de 1 que torna o modelo por 

esse coeficiente como bom e satisfatório. O PBIAS encontrado após calibração foi de -7,44. 

Segundo referência citada o valor se encontra numa faixa de valores menores que  10, o que 

classifica o modelo como muito bom. A figura 26 apresenta a tela do programa com o modelo 

já calibrado: 

 

(38) 
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Figura 26 - Tela do modelo após calibração. 

Fonte: ROCHA, R. M. Elaborado para esta pesquisa, 2014. 

 

O sinal negativo do PBIAS indica que durante a calibração do modelo a vazão foi 

superestimada. O valor do RMSE foi de 0,95, o que torna, segundo referência citada, o 

modelo como satisfatório, já que o desvio padrão dos dados observados foi de 13,51. O valor 

correspondente a metade do desvio padrão é 6,755, assim o valor 0,95 está bem abaixo da 

metade do desvio padrão.  

O valor do RSR encontrado foi 0,07. Esse valor situa-se na faixa referenciada entre 0 e 

0,5 (incluindo o 0,5) o que classifica o modelo como muito bom. Por último a correlação 

entre as vazões observadas e simuladas foi de 0,86, valor próximo de um o que, por esse 

coeficiente torna o modelo como satisfatório.  O quadro 8 apresenta um resumo 

esquematizado dos resultados encontrados após a calibração do modelo:  

 

 

 

 

 

  



 

81 

 

COEFICIENTE NASH – SUTCLIFE 

NSE 0,73 >0,65 MUITO BOM 

MUITO BOM 0,54 > NSE > 0,65 BOM 

0,5 > NSE > 0,54 SATISFATÓRIO 

COEFICIENTE DE DETERMINAÇÃO 

R² 0,74 1 IDEAL 

BOM PROXIMO DE 1 BOM 

>0,5 ACEITÁVEL 

PERCENTUAL DE TENDENCIAS 

PBIAS -7,44 <  MUITO BOM 

MUITO BOM ± 10< PBIAS < ± 15 BOM 

± 15< PBIAS < ± 25 SATISFATÓRIO 

 PBIAS > ± 25 INSATISFATÓRIO 

RAIZ QUADRADA DO ERRO QUADRÁTICO MÉDIO 

RMSE 0,95 ABAIXO DA 

METADE DO 

DESVIO PADRÃO 

SATISFATÓRIO 

SATISFATÓRIO 

ERRO PADRÃO MÉDIO NORMATIZADO 

RSR 0,07 0 < RSR < 0,5 MUITO BOM 

MUITO BOM 0,5 < PBIAS < 0,6 BOM 

0,6 < PBIAS < 0,7 SATISFATÓRIO 

 PBIAS > 0,7 INSATISFATÓRIO 

Dpo 13,51  

Dps 10,51  

correlação Qo x 

Qs 

0,86  

Quadro 8 -  Resumo esquematizado dos resultados encontrados após a calibração 

do modelo. 

Fonte: ROCHA, R. M. Elaborado para esta pesquisa, 2014. 

 

 

A Figura 27 apresenta graficamente os valores das vazões observadas e simuladas. O 

eixo das abcissas representa as vazões em m³/s e o eixo das ordenadas o tempo em dias. 
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Figura 27 - Gráfico: Vazão Observada X Vazão Simulada. 

Fonte: ROCHA R. M. Elaborado para esta pesquisa, 2014. 

 

 

Observa-se graficamente que a curva da vazão simulada segue o mesmo padrão, com 

alguns pontos discordantes, da curva da vazão observada. Fato que ratifica os valores dos 

coeficientes estatísticos discutidos anteriormente. A figura 28 representa graficamente a 

dispersão entre as vazões observadas e simuladas. 

 
Figura 28 - Gráfico de dispersão: Vazão simulada X Vazão observada. 

Fonte: ROCHA, R. M. Elaborado para esta pesquisa, 2014. 
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Observa-se graficamente que apenas alguns pontos fora da curva. De uma maneira 

geral, há uma boa correlação entre os dados ratificando o valor de 0,86 encontrado na 

correlação entre os valores observados e simulados. 

Cabe frisar, que Viola (2012) usando o modelo LASH com uma série histórica de 10 

anos conseguiu resultados similares com NSE= 0,74 e =0,93. Almeida (2013) em analise 

na sub-bacia do rio Poxim-Açu com modelo SWAT, encontrou satisfatório ajuste estatístico: 

NSE acima de 0,91, Tendência percentual (PBIAS) de 7,65 e RSR de 0,31.  

O presente trabalho usou o mesmo período para calibração do modelo usado por Silva 

(2013) no qual a autora usou para a modelagem da bacia o modelo SWAT. O quadro 9 

apresenta uma comparação entre os critérios de desempenho dos modelos encontrados por 

Silva (2013) e os calibrados nas mesmas condições pelo modelo IPH2. Comparação dos 

critérios de desempenho do modelo na calibração: 

 

  SILVA (2013) ROCHA (2013) 

NSE 0,74 0,73 

R² 0,75 0,74 

PBIAS 4,79 -7,44 

PMSE 0,49 0,95 

RSR 0,51 0,07 

Quadro 9 - Comparação dos critérios de desempenho do modelo na calibração. 

Fonte: ROCHA, R. M. Elaborado para esta pesquisa, 2014. 

Observa-se que alguns critérios estatísticos, como o NSE e o R² demonstram valores 

muitos próximo com uma diferença em torno de 1 %. Esses índices corroboram para que a 

calibração realizada pelo modelo IPH2 seja considerada satisfatória. O PBIAS não 

demonstrou essa conformidade, no entanto os dois valores encontrados são considerados pela 

literatura como satisfatórios. Referente ao RMSE e o RSR os valores após calibração do IPH2 

apresentam resultados melhores que a calibração do SWAT. 

O período de validação utilizado foi entre o dia 01 de janeiro de 2011 a 23 de março 

de 2011. Os coeficientes estatísticos durante a validação tiveram uma queda, no que se refere 

ao desempenho do modelo. O NSE para esse período foi de 0,56, classificado segundo a 

literatura como satisfatório. O coeficiente de determinação ficou muito aquém de um 

resultado considerado satisfatório, 0,04. O PBIAS ficou na faixa considerada muito bom. O 
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valor encontrado para PBIAS foi 2,90. O RMSE = 0,25 é considerado também como 

satisfatório. Por fim o RSR = 0,10 também classifica o modelo como muito bom. 

Comparando os dados de validações feitos por Silva (2013), podemos classificar o modelo 

como aceitável. O quadro 10 ilustra os valores encontrados com o de Silva (2013): 

 

  SILVA (2013) ROCHA (2013) 

NSE 0,88 0,56 

R² 0,41 0,04 

PBIAS -17,70 2,90 

PMSE 0,61 0,25 

RSR 0,34 0,10 

Quadro 10 - Comparação dos critérios de desempenho do modelo na validação. 

Fonte: ROCHA, R. M. Elaborado para esta pesquisa, 2014. 

 

Segundo Silva (2013) o que pode ter contribuído para a piora da estatística entre a 

calibração e a validação é o fato do pequeno tamanho da amostra de dados observados da 

vazão. Como os dados desse trabalho foram os mesmos usados por ela. Assim, podemos 

observar que a escassez de dados também afetou a piora na análise de desempenho na 

validação. 
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5 CONCLUSÃO 

 

 

De acordo com os resultados do presente trabalho foi possível concluir que o processo 

de calibração para o comportamento da vazão da bacia hidrográfica do Rio Poxim-Açu 

responde positivamente ao que a literatura considera como satisfatório. O desempenho do 

modelo durante o processo de calibração apresentou sucesso no que se refere aos critérios de 

análise de desempenho do modelo, o que significa que o conjunto de parâmetros de entrada 

do modelo obtidos durante o processo de calibração são adequados para a caracterização dos 

processos hidrológicos da bacia no que se refere ao comportamento da vazão. Comparado 

com o trabalho realizado pela autora Silva (2013) a análise de desempenho do modelo, através 

da estatística obteve uma certa conformidade, chegando, em alguns coeficientes a ter valores 

bem próximos com erro percentual baixo, em torno de 1%, como é o caso do NSE e do 

coeficiente de determinação. As estatísticas durante a validação pioraram em relação ao 

período de calibração, mas mesmo assim, o modelo pode ser considerado aceitável para uma 

amostra maior de dados observados da vazão. 

Como o modelo estudado responde bem para situações que não necessitam de grande 

quantidade de dados, como é o caso da bacia do rio Poxim e seu processamento é rápido em 

relações a outros modelos que são utilizados para modelagem hidrológica de bacias 

hidrográficas, podemos afirmar que o IPH2 é um modelo viável para estudos de produção de 

água no planejamento dos recursos hídricos das bacias do estado de Sergipe. 

Desta forma, conclui-se então, que o modelo IPH2 é uma ferramenta eficiente para o 

estudo da bacia do Poxim-Açu podendo auxiliar como instrumental na gestão de recursos 

hídricos dessa bacia, principalmente no tocante a precariedade de dados da bacia. O modelo 

se mostrou compatível nessas circunstâncias já que consegue obter bons resultados com 

poucos dados de entrada em comparação a modelos mais complexos. 
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