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RESUMO 

A evapotranspiração tem magnitude significativa sobre o balanço hídrico, tornando a 

avaliação dessa parcela hidrológica relevante ao realizar uma modelagem de uma bacia 

hidrográfica. Sendo assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar a potencialidade do 

modelo SWAT na representação da evapotranspiração em uma bacia com predominância 

do Bioma Cerrado. Para isso, foi realizada uma modelagem hidrológica da bacia do 

Gama, localizada no Distrito Federal, que possui 57,5% da sua área total composta por 

Cerrado. Foram realizadas simulações com os métodos de evapotranspiração potencial 

disponibilizados pelo programa SWAT: Hargreaves (H), Priestley-Taylor (PT) e Penman-

Monteith (PM). Foram também utilizadas versões modificadas por Strauch e Volk (2013) 

(SV) e Arroio Junior (2016) (AR). O trabalho foi dividido em duas fases, sendo uma com 

foco na evapotranspiração potencial (ETP) (Fase 1) e outra na evapotranspiração real 

(ET) (Fase 2). A calibração dos parâmetros, utilizando o algoritmo de Particle Swarm 

Optimization, desenvolvido por Távora (2017), levou a resultados satisfatórios para a 

série de vazões mensais (Fase 1) e diárias (Fase 2). Na Fase 1, os valores de ETP 

simulados com o SWAT utilizando os métodos foram comparados entre si e com dados 

de evaporação do tanque classe A. Nessa avaliação, o comportamento da ETP com as 

diversas fórmulas levou a bons resultados quando comparados aos valores de evaporação 

do tanque classe A; apenas o método PT não conseguiu representar bem a sazonalidade. 

Para a Fase 2, foram utilizados os dados obtidos em torre de medição de dados de fluxo 

turbulento situada em área de Cerrado sentido restrito, localizada na Fazenda Água Limpa 

- DF. Foram realizadas simulações da ET pelos métodos de PM, PT, H, SV e AR na 

unidade de resposta hidrológica (URH) de cerrado e comparações entre a ET obtida por 

método de fluxo turbulento (Eddy Covariance) (ETobs) e a ET simulada com SWAT 

(ETsim).  De um modo geral, percebeu-se que há uma similaridade entre os dados de 

simulação e os valores de ETobs e os dados de ETsim. Na Fase 1, ao avaliar a ETP, os 

métodos de PM e H apresentaram melhor desempenho. Já na Fase 2, comparados ao 

ETobs, o método de PM apresentou a melhor aderência, e os métodos de H e PT 

apresentaram maior similaridade no período seco e chuvoso, respectivamente. Apesar de 

representar um avanço em relação ao modelo original do SWAT, as propostas de SV e 

AR não melhoraram a resposta em termos de simulação na bacia do Gama. 

Palavras chaves: Evapotranspiração, SWAT, Eddy Covariance, Tanque Classe A 
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ABSTRACT 

Evapotranspiration has a significant magnitude on the water balance, making the 

assessment of this hydrological portion relevant when modeling a watershed. Therefore, 

the objective of this work was to evaluate the potential of the SWAT model in 

representing evapotranspiration in a basin with a predominance of the Cerrado Biome. 

For this, a hydrological modeling of the Gama basin, located in the Federal District, which 

has 57.5% of its total area composed of Cerrado, was done. Simulations were performed 

using the potential evapotranspiration methods provided by the SWAT program: 

Hargreaves (H), Priestley-Taylor (PT) and Penman-Monteith (PM). Versions modified 

by Strauch and Volk (2013) (SV) and Arroio Junior (2016) (AR) were also used. The 

work was divided into two phases, one focusing on potential evapotranspiration (ETP) 

(Phase 1) and the other on actual evapotranspiration (ET) (Phase 2). The calibration of 

the parameters, using the Particle Swarm Optimization algorithm, developed by Távora 

(2017), led to satisfactory results for the series of monthly (Phase 1) and daily (Phase 2) 

flows. In Phase 1, the ETP values simulated with SWAT using the methods were 

compared with each other and with evaporation data from the class A pan evaporation. In 

this evaluation, the behavior of the ETP with the different formulas led to good results 

when compared to the evaporation values of class A pan evaporation; only the PT method 

failed to represent seasonality well. For Phase 2, data obtained from a turbulent flow data 

measurement tower located in the Cerrado, located in the Fazenda Água Limpa (FAL) - 

DF, was used. ET simulations were performed using the PM, PT, H, SV and AR methods 

in the Cerrado hydrological response unit (URH) and comparisons between the ET 

obtained by the Eddy Covariance method (ETobs) and the ET simulated with SWAT 

(ETsim). In general, it was noticed that there is a similarity between the simulation data 

and the ETobs values and the ETsim data. In Phase 1, when evaluating ETP, the PM and 

H methods showed better performance. In Phase 2, compared to ETobs, the PM method 

showed the best adherence, and the H and PT methods showed greater similarity in the 

dry and rainy season, respectively. Despite representing an advance in relation to the 

original SWAT model, the SV and AR proposals did not improve the response in terms 

of simulation in the Gama basin. 

Keywords: Evapotranspiration, SWAT, Eddy Covariance, class A pan evaporation 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A evapotranspiração combina as perdas de água para a atmosfera por evaporação do solo 

e transpiração da vegetação e representa o segundo componente de maior importância na 

avaliação do ciclo hidrológico (Brutsaert, 2005). Apesar disso, determinar a 

evapotranspiração por meio de modelos hidrológicos ainda é um desafio, especialmente 

devido à limitada disponibilidade de dados de evapotranspiração ou de variáveis 

meteorológicas necessárias para sua estimativa (Morton,1983; Carvalho e Reis Junior, 

2008; Bonumá et al., 2013; Amatya et al, 2016). Outro obstáculo consiste na seleção do 

método adequado para representar a complexidade desse processo nos modelos 

hidrológicos (Calder et al.,1983; Zhang et al., 1999; Amatya et al., 2016; Pereira et al., 

2016). 

 

Modelos hidrológicos do tipo chuva-vazão estimam a evapotranspiração real (ET) com 

base na evapotranspiração potencial (ETP). O modelo Soil and Water Assesment Tool - 

SWAT, por exemplo, oferece três métodos para determinação de ETP e posterior 

estimativa da ET: Penman-Monteith (Monteith, 1965), Priestley-Taylor (Priestley e 

Taylor, 1972) e Hargreaves (Hargreaves et al., 1985). Desenvolvido pelo USDA 

Agricultural Research Service (ARS), o SWAT é uma ferramenta útil na compreensão 

dos componentes do ciclo hidrológico e avaliação do impacto de diferentes usos do solo 

com relação às vazões e/ou cargas de sedimentos (Arnold et al., 2012b). Observa-se 

aplicações do SWAT nas revisões apesentadas por exemplo, por Garbossa et al., (2011) 

e Bressiani et al., (2015); os trabalhos, em sua maioria, buscam verificar a aplicabilidade 

do modelo para diferentes bacias brasileiras, principalmente para previsões de vazões 

e/ou cargas de sedimentos. 

 

No entanto, como enfatizam Strauch e Volk (2013), mesmo que um número considerável 

de trabalhos realizados com o programa SWAT para bacias brasileiras apresente 

simulações com calibrações consideradas boas ou satisfatórias para a vazão e/ou 

sedimentos, esses resultados não garantem, necessariamente, que os demais processos 

hidrológicos estejam sendo simulados corretamente. A literatura apresenta algumas 

discussões relativas aos resultados de modelos conceituais, enfatizando que nem sempre 
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estes modelos geram os resultados corretos pelos motivos corretos (Kirchner, 2006; 

Klemes, 1986 e Beven, 1993). 

 

Ademais, a maioria dos modelos de chuva-vazão, normalmente não há avaliação da 

precisão de estimativas de ETP ou ET. Nessa perspectiva, Melo Neto (2012) e Castro 

(2013) demonstraram subestimava de evapotranspiração nas simulações utilizando 

SWAT, nos biomas Mata Atlântica e Cerrado, sob condições climáticas definidas por 

Koppen Cwa e Aw, respectivamente. Além disso, a aplicabilidade dos métodos de 

determinação da ETP deve ser considerada. Oudin et al. (2005), por exemplo, ao tentarem 

identificar qual melhor método para estimativa de ETP em modelos chuva-vazão, 

concluíram que uma estimativa simples de ETP, baseada na temperatura, funciona tão 

bem como um modelo do tipo Penman-Montieth. Em função disso, Oudin et al. (2005) 

propuseram o seguinte questionamento: “Por que não utilizar um modelo simplificado 

para estimativa de ETP, com menos requisitos de dados?”. Ademais, Kannan et al. (2008), 

ao avaliarem uma combinação de métodos para geração de ET e vazão, concluíram que 

o método Hargreaves, utilizando temperatura, apresentou resultados tão adequados 

quanto o método mais complexo, considerando balanço de energia, de Penman-Montieth 

em escala diária. 

 

Além disso, há limitações associadas à estimativa de ET com base em ETP, sendo assim, 

com o intuito melhorar a representatividade da evapotranspiração, Strauch e Volk (2013) 

implementaram dois novos parâmetros (TRAMO1 e TRAMO2) no código do programa 

SWAT.  TRAMO 1 e TRAMO2 definem, respectivamente, o primeiro e o último mês de 

um período de transição da estação seca para a chuvosa, possibilitando que curtos 

períodos de seca durante a estação chuvosa ou eventos únicos de chuva no início de uma 

estação seca não provoquem o fim / início de uma estação de crescimento da planta. 

Similarmente, o estudo de Arroio Junior (2016) alterou uma rotina do código, de modo 

que foi realizada a completa desativação do mecanismo de dormência das plantas que 

existe no modelo padrão do SWAT. Vale ressaltar que as modificações no código do 

modelo feitas pelos autores Strauch e Volk (2013) e Arroio Junior (2016) só impactam 

no modo como o SWAT calcula a ET, todavia o método ETP utilizado em ambos é o 

Penman-Monteith.  
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Nessa vertente, este trabalho avaliou a potencialidade do programa SWAT na simulação 

da evapotranspiração para bacias tropicais, tendo o Cerrado como bioma nativo. Para isso, 

aplicaram-se três métodos de estimativa de evapotranspiração potencial disponibilizados 

pelo programa SWAT e duas estratégias de estimativas modificadas do código do 

modelo, conforme Strauch e Volk (2013) e Arroio Junior (2016). Foi realizada a 

modelagem hidrológica na bacia do Ribeirão do Gama-DF, que possui 57,5% da sua área 

total composta por Cerrado. Para avaliar o comportamento do modelo frente a diferentes 

métodos de ETP, foram feitas análises na parcela de vazão predita e uma comparação 

entre o dado de ETP simulado e observado de tanque classe A. Já com o propósito de 

avaliação da ET estimada com o SWAT, com os diferentes métodos, foi feita a 

comparação com a evapotranspiração real obtida pelo método de fluxo turbulento (Eddy 

Covariance). 

 

Em síntese, a organização do texto foi feita por capítulos, em que se apresentam: (2) os 

objetivos geral e específico do trabalho; (3) a fundamentação teórica e revisão 

bibliográfica, com ênfase em evapotranspiração e programa SWAT; (4) a metodologia 

aplicada para a elucidação da pesquisa; (5) os resultados e discussões das simulações 

realizadas; (6) as conclusões e recomendações obtidas com o trabalho; e, por fim, (7) as 

referências bibliográficas utilizadas na pesquisa. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1.OBJETIVO GERAL  

 

O objetivo do estudo foi avaliar o potencial do programa SWAT para simulação da 

evapotranspiração em uma bacia com predominância do Bioma Cerrado, a partir da 

aplicação de métodos de estimativa de evapotranspiração potencial e de métodos 

modificados do modelo com intuito de aprimoramento da evapotranspiração, verificados 

com base em dados experimentais. 

 

2.2.OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Avaliar o desempenho do programa SWAT na simulação de uma bacia com 

predominância do Bioma Cerrado utilizando os diferentes métodos de estimativa 

de evapotranspiração potencial disponíveis pelos modelos Hargreaves, Priestley-

Taylor e Penman-Monteith em comparação com os dados mensais de evaporação 

em tanque Classe A. 

 

• Avaliar o desempenho do programa SWAT na simulação de uma bacia com 

predominância do Bioma Cerrado aplicando as modificações no código do 

modelo realizadas por Strauch e Volk (2013) e por Arroio Junior (2016). 

 

• Avaliar o desempenho do programa SWAT na estimativa de evapotranspiração 

real de uma bacia com predominância do Bioma Cerrado a partir da comparação 

com a evapotranspiração real diária obtida pelo método de fluxo turbulento (Eddy 

Covariance).  



5 

 

3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1. EVAPOTRANSPIRAÇÃO 

 

O conceito de evapotranspiração pode ser definido como a perda total de água para a 

atmosfera no estado gasoso; na realidade trata-se da união de dois processos do ciclo 

hidrológico. Como em um estudo a separação dos componentes de evaporação e 

transpiração pode ser árduo, esse termo é utilizado para expressar a ocorrência simultânea 

de ambos. Sendo assim, a evapotranspiração engloba fenômenos físicos e fisiológicos que 

abrangem transferência de vapor de água entre a superfície terrestre e a atmosfera. 

 

A evaporação é um fenômeno físico de transferência da água da fase líquida para estado 

gasoso e essa transição demanda um suprimento de energia externa para fornecer às 

moléculas de água a energia cinética necessária para escapar da fase líquida. Além disso, 

a evaporação necessita de algum mecanismo para remover as moléculas que escapam da 

vizinhança imediata da superfície do líquido, evitando que condensem novamente 

(Brutsaert, 2005).  

 

A transpiração é um processo fisiológico natural que consiste na vaporização da água 

líquida contida nos tecidos vegetais; as plantas perdem predominantemente a sua água 

por meio dos estômatos e a água, juntamente com alguns nutrientes, é absorvida pelas 

raízes e transportada até essas pequenas aberturas na folha da planta através das quais 

passam gases e vapor de água, por esses espaços intercelulares que a troca de vapor com 

a atmosfera é controlada pela abertura estomática da planta, quase toda a água absorvida 

pela planta é perdida pela transpiração e somente uma pequena fração é usada no seu 

interior (Allen et al, 1998). 

 

A transpiração ocorre através do gradiente de potencial da água, desde o solo, que possui 

maior potencial, passando pelas raízes da planta, por todo o sistema condutor até as folhas 

e, por fim, vaporizando-se para a atmosfera, que apresenta potencial altamente negativo, 

essa atuando como um dreno para vapor d'água, ou seja, quanto mais seco estiver o ar 

(baixa umidade relativa), maior será a força desse dreno (Pereira et al., 2007). 
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Tanto a transpiração como a evaporação dependem do fornecimento de energia, do 

gradiente da pressão de vapor e vento, assim, esses termos devem ser considerados na 

avaliação da evapotranspiração, a radiação solar e em menor escala, a temperatura 

ambiente do ar são a energia necessária para alterar o estado das moléculas de água do 

estado líquido para vapor, sabe-se que a máxima quantidade de vapor de água no ar é 

diretamente proporcional à sua temperatura, portanto, ao longo de um dia, a elevação da 

temperatura do ar provoca aumento no déficit de saturação, tornando maior a demanda 

evaporativa do ar (Allen et al, 1998). 

 

Dentre os fatores intervenientes na evapotranspiração, podem ser citadas as seguintes 

variáveis meteorológicas (Collischonn e Tassi, 2008):  

• Radiação solar: é a energia necessária para o processo de evaporação tem como fonte 

primária o sol e a incidência de sua radiação varia com a latitude, clima e estação do 

ano. A Figura 3.1 exibe que parte da energia incidente é refletida pelo ar e pelas 

nuvens e parte é absorvida pela poeira, pelo ar e pelas nuvens. Parte da energia que 

chega à superfície é refletida de volta para o espaço ainda sob a forma de ondas 

curtas. A energia absorvida pela Terra, inclusive pelos oceanos, contribui para o 

aquecimento dessas superfícies, que também emitem radiação de ondas longas. Além 

disso, o aquecimento das superfícies contribui para o aquecimento do ar que está em 

contato, gerando o fluxo de calor sensível (ar quente) e o fluxo de calor latente 

(evaporação). Por fim, a energia absorvida pelo ar, pelas nuvens, e a energia dos 

fluxos de calor latente e sensível retornam à atmosfera na forma de radiação de onda 

longa, fechando o balanço de energia. Os valores apresentados na Figura 3.1 referem-

se às médias globais, ou seja, a energia utilizada pode ser menor ou maior 

dependendo principalmente da latitude e da época do ano. 

• Vento: consiste em deslocar as parcelas de ar mais úmidas encontradas na camada 

limite superficial, substituindo-as por outras mais secas.  

• Umidade do ar: o ar seco tem maior capacidade de absorver vapor d’água adicional 

que o ar úmido; desta forma, a medida em que ele se aproxima da saturação, a taxa 

de evaporação diminui, tendendo a se anular. Na inexistência do vento, por exemplo, 

o processo de evaporação cessaria tão logo o ar atingisse a saturação, uma vez que 

estaria esgotada sua capacidade de absorver vapor d’água.  
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• Temperatura: a elevação da temperatura ocasiona uma maior pressão de saturação 

do vapor, adquirindo o ar uma capacidade adicional de conter vapor d’água.  

 

 

Figura 3.1 - Média global de fluxos de energia na atmosfera da Terra (Collischonn e 

Tassi, 2008) 

 

Processos como advecção, pressão de vapor e transporte turbulento também têm 

influência na evapotranspiração. Quando ocorre advecção, o ar seco é introduzido sobre 

uma área, o déficit de pressão de vapor aumenta e causa aumento de evapotranspiração; 

já quando o ar úmido é introduzido, reduz-se a evapotranspiração. Há evidências para 

sugerir que a advecção é um fator importante no controle da evapotranspiração de 

florestas (McNaughton e Black, 1973; Jarvis e Stewart, 1979; McNaughton e Jarvis, 

1983; Calder, 1996). No entanto, quantificar o efeito da advecção sobre a 

evapotranspiração em um ambiente natural, não é uma tarefa fácil, pois pode essa ocorrer 

em diferentes escalas e o processo pode não ser bem compreendido. O efeito da advecção 

na grama curta e culturas é menos relevante porque são fortemente dissociadas da 

atmosfera e as taxas evapotranspiração são controlados mais pela avaliação da energia 

disponível. 
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Sabe-se que um sistema biológico difere de um sistema físico, pois pode responder a 

mudanças no ambiente e até sentir condições difíceis antes de se desenvolverem 

(Passioura e Stirzaker, 1993). Segundo McNaughton e Jarvis (1983), o controle biológico 

da transpiração é frequentemente representado pela resistência estomática ou resistência 

do dossel. Sabe-se que os estômatos das plantas respondem a mudanças nas variáveis 

ambientais, como luz, disponibilidade de água e temperatura. Sendo assim, um aumento 

no déficit de pressão de vapor aumentaria a evapotranspiração, que por sua vez 

aumentaria o potencial de água das folhas e faria com que os estômatos se tampassem, 

isso costuma ser chamado de efeito indireto ou resposta de feedback.  

 

Segundo Zhang et. al (1999), o transporte turbulento é o principal processo responsável 

pela troca de vapor de água entre a superfície e a atmosfera. Enquanto grande parte da 

turbulência na atmosfera é produzida pelo retardo de atrito do vento soprando 

horizontalmente sobre uma superfície, as intensidades da turbulência também são 

afetadas pelos gradientes de temperatura. As florestas estão fortemente acopladas à 

atmosfera e são aerodinamicamente eficientes no transporte turbulento. Como resultado, 

a transpiração das florestas é controlada principalmente pelo déficit de pressão de vapor 

e pela resistência do dossel. Já na grama e culturas curtas, a evapotranspiração é 

determinada principalmente pela radiação líquida e o efeito da resistência do dossel é 

relativamente pequeno. 

 

Além dos fatores meteorológicos, fatores relativos à disponibilidade de água no solo e ao 

tipo de vegetação exercem influência direta na evapotranspiração. Dentre os fatores 

intervenientes da evapotranspiração, a profundidade do sistema radicular da planta indica 

o potencial de absorção de água pelas raízes, visto que, em épocas de estiagem, a água 

provavelmente estará disponível em profundidades maiores e plantas com sistema 

radicular superficial estariam suscetíveis por não alcançar esse volume líquido. Neste 

aspecto, a densidade radicular das plantas também é relevante, na medida em que está 

relacionada com a capacidade da busca por água para manterem a evapotranspiração. 

 

Considerando a perda de água por unidade de área do solo, dependendo da localização, a 

transpiração pode ser o fator de maior contribuição para a evapotranspiração. Isso 

significa que, enquanto a taxa de evaporação do solo é reduzida devido à depleção do 

conteúdo de água próximo à superfície, a transpiração pode continuar ativa, porque a água 
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em profundidades maiores no solo pode ainda estar disponível através do sistema 

radicular das plantas. 

 

De acordo com Zhang et. al (1999), as raízes profundas são ecologicamente significativas 

em termos de fluxos de água e carbono. Durante as estações chuvosas, as plantas extraem 

a maior parte da água de camadas rasas, onde a densidade das raízes é mais alta. À medida 

que o solo seca progressivamente, mais água é extraída de camadas mais profundas para 

manter os estômatos abertos. A profundidade do enraizamento determina o volume do 

solo do qual as plantas são capazes de extrair água e, juntamente com as propriedades 

hidráulicas do solo, define a capacidade de água disponível da planta. Portanto, espera-se 

que a profundidade do enraizamento contribua para diferenças na evapotranspiração entre 

florestas e plantas herbáceas. 

 

Sendo assim, o albedo, o qual é o poder de reflexão de uma superfície, varia em função 

da espécie vegetal e, dentro da mesma espécie, varia com o estado de desenvolvimento 

vegetativo. Em geral, as florestas transpiram mais do que as culturas arvenses, havendo 

ainda diferenças entre as várias espécies arbóreas. Devido a diferenças na resistência dos 

estomas à difusão do vapor de água, há também diferenças importantes nas intensidades 

de evapotranspiração entre espécies com o mesmo albedo quando expostas ao mesmo 

forçamento climático. Por outro lado, na mesma espécie a abertura dos estomas funciona 

como reguladora da evapotranspiração, reduzindo-se quer em condições de excessiva 

evapotranspiração, quer em condições de limitação da umidade do solo (Shahidian et al., 

2012). 

 

Desse modo, o estádio de desenvolvimento da planta relaciona-se ao IAF, que é a razão 

entre a área total da superfície transpirante por área de solo. Vários estudos relataram que 

a evapotranspiração anual total das florestas está similarmente relacionada ao IAF 

(Greenwood et al., 1982; Dunin e MacKay, 1982). A Figura 3.2 exemplifica a partição 

da evapotranspiração em evaporação do solo e transpiração das folhas em decorrência do 

IAF de uma cultura, infere-se que, na semeadura, quase 100% da evapotranspiração vêm 

da evaporação do solo, enquanto, no período em que há completa cobertura da cultura, 

mais de 90% vêm da transpiração (Allen et al., 1998). 
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Figura 3.2 - A divisão da evapotranspiração em evaporação e transpiração durante o 

período de crescimento de uma safra anual (Allen et al., 1998). 

 

O fator do solo influencia a evapotranspiração pelo seu albedo e pela sua capacidade de 

reter e armazenar água, a qual depende de seus atributos, da capacidade de campo e do 

ponto de murcha. A capacidade de campo é a capacidade máxima do solo em reter água, 

acima da qual ocorrem perdas por percolação de água no perfil ou por escoamento 

superficial. Já o ponto de murcha é o teor de umidade no qual a planta não consegue mais 

retirar água do solo.  

 

Para exemplificar, os solos de características arenosas acabam por limitar a perda de água 

porque, uma vez secos à superfície, é mais facilmente quebrada a continuidade da água 

ao nível dos poros e, consequentemente, é reduzida a perda de água por evaporação já 

que a ascensão capilar é eliminada. Quando um solo atinge a capacidade de campo, pode 

haver um favorecimento do desenvolvimento vegetal e da evapotranspiração, assim como 

uma maior perda por evaporação direta a partir do solo (Shahidian et al., 2012). 

 

3.1.1. Evapotranspiração potencial 

 

O termo evapotranspiração potencial (ETP) foi introduzido por Thornthwaite & Wilm 

(1944), e, ainda na década de 1940, surgiram duas importantes contribuições científicas: 

Thornthwaite (1948) e Penman (1948). Conforme Sediyama (1996), Thornthwaite tinha 

as preocupações de explicar as variações sazonais do balanço de água no solo e tentar 
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definir as diferenças regionais do clima. Por essas razões, o seu método é apenas uma 

função da temperatura média do ar e da duração do dia, em média mensal. Já Penman 

preocupou-se com os processos físicos envolvidos na evaporação e com o 

desenvolvimento de um método que, a partir de elementos meteorológicos, expressasse a 

estimativa da taxa de evaporação da água em contato livre com a atmosfera, da umidade 

da superfície do solo e da vegetação (Carvalho et al., 2011).  

 

Diante desse contexto, o conceito de evapotranspiração potencial surgiu referindo-se à 

taxa máxima de evaporação, sob condições padronizadas, de uma grande área 

completamente e uniformemente coberta por uma vegetação de altura uniforme e com 

elevado IAF, de crescimento ativo, e teor de água do solo próximo da capacidade de 

campo; a área é especificada como grande para que a transferência entre o sistema e a 

atmosfera ocorra como função apenas do balanço vertical de energia, evitando os 

possíveis efeitos da advecção (Brutsaert, 2005). 

 

Sendo assim, foram desenvolvidos numerosos métodos para estimativa da 

evapotranspiração potencial. Isso ocorreu em razão das seguintes situações: a adequação 

do método às condições climáticas da região; a simplicidade de uso; e a limitação de 

elementos meteorológicos ou climáticos que alimentam esses métodos. Devido à 

diversidade desses métodos, em razão da grande variabilidade dos parâmetros que 

influenciam o fenômeno, e também ao empirismo em muitos deles, é comum haver 

estudos utilizando artifícios estatísticos para comparar os métodos e, assim, avaliar aquele 

que tem maior aplicabilidade ao local de estudo. Não pertence ao escopo deste trabalho 

efetuar uma exaustiva revisão bibliográfica sobre o tema, o que envolveria a apresentação 

de centenas de trabalhos. Apenas algumas equações serão apresentadas, quais sejam, 

aquelas relacionadas aos métodos de estimativa de ETP disponibilizados pelo SWAT. 

 

Método Penman-Monteith 

 

Penman foi o primeiro autor e elaborar uma formulação que combina balanço de energia 

com a abordagem aerodinâmica. Inicialmente, essa abordagem foi desenvolvida como 

um cômputo da evapotranspiração de um corpo d’água, a partir de registros comuns de 

uma estação climatológica padrão. Posteriormente, essa abordagem, denominada método 
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combinado, foi aprimorada por muitos pesquisadores, por meio da introdução de fatores 

de resistências (Rijtema,1965 e Monteith,1965), conforme apresentado: 

𝜆𝐸 =  
∆ ∙ (𝐻𝑛𝑒𝑡 − 𝐺) + 𝜌𝑎𝑖𝑟 ∙ 𝑐𝑝 ∙ [𝑒𝑧

𝑜 − 𝑒𝑧]/𝑟𝑎

∆ + 𝛾 ∙ (1 + 𝑟𝑐/𝑟𝑎)
   (1) 

Em que: 𝜆𝐸 é a densidade de fluxo de calor latente (MJ.m-2.d-1), E é a altura da taxa de 

evaporação (mm.d-1), ∆ é a declividade da curva da pressão-temperatura de saturação do 

vapor, de/dT (kPa.˚C-1), 𝐻𝑛𝑒𝑡 é a radiação líquida (MJ.m-2.d-1), G é a densidade do fluxo 

de calor para o solo (MJ.m-2.d-1), 𝜌𝑎𝑖𝑟 é a massa específica do ar (kg.m-3), 𝑐𝑝 é o calor 

específico em pressão constante (MJ.kg-1.˚C-1), 𝑒𝑧
𝑜 é a pressão de vapor de saturação de 

ar na altura z (kPa), 𝑒𝑧 é a pressão do vapor de água no ar na altura z (kPa), γ é a constante 

psicrométrica (kPa.˚C-1), 𝑟𝑐 é a resistência do dossel de planta (s.m-1) e 𝑟𝑎 é a resistência 

aerodinâmica (s.m-1). 

 

Método Priestley-Taylor 

 

O método desenvolvido por Priestley e Taylor (1972) é uma versão simplificada da 

equação de Penman (1948) e sua utilização é sugerida para superfícies úmidas, nas quais 

o componente da aerodinâmica foi removido e o componente da energia foi multiplicado 

por um coeficiente. A equação do método é: 

𝜆𝐸𝑜 = 𝛼𝑝𝑒𝑡 ∙
∆

∆ + 𝛾
∙ (𝐻𝑛𝑒𝑡 − 𝐺) (2) 

Em que: λ é o calor latente de vaporização (MJ.kg-1), Eo é a evapotranspiração potencial 

(mm.d-1), Δ é a inclinação da curva de temperatura-pressão do vapor de saturação, de/dT 

(kPa.˚C-1), γ é a constante psicométrica (kPa.ºC-1), Hnet é a radiação líquida (MJ.m-2.d-1), 

G é a densidade do fluxo de calor para o solo (MJ.m-2.d-1) e αpet é o coeficiente acrescido. 

 

A equação de Priestley-Taylor fornece a estimativa de evapotranspiração potencial para 

baixas condições advectivas; no que tange a áreas semiáridas ou áridas, nas quais o 

componente de advecção do equilíbrio de energia é significante, a equação de Priestley-

Taylor subestimará a evapotranspiração potencial (Brutsaert e Stricker, 1979). 
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Método Hargreaves 

 

O método Hargreaves foi originado na Califórnia (Hargreaves, 1975 apud Neitsch et al., 

2011). Subsequentemente, foram realizadas várias melhorias na equação original e a 

forma utilizada no SWAT foi publicada em 1985 (Hargreaves et al., 1985), apresentada 

na equação: 

𝜆𝐸0 = 0.0023 ∙ 𝐻0 ∙ (𝑇𝑚𝑥 − 𝑇𝑚𝑛)0.5 ∙ (�̅� + 17.8) (3) 

Em que: λ é o calor latente de vaporização (MJ.kg-1), 𝐸0 é a evapotranspiração potencial 

(mm.d-1), 𝐻0 é a radiação extraterrestre (MJ.m-2.d-1), 𝑇𝑚𝑥 é a temperatura máxima do ar 

para um dado dia (°C), 𝑇𝑚𝑛 é a temperatura mínima do ar para um dado dia (°C), e �̅� é a 

temperatura média do ar para um dado dia (°C). 

 

3.1.2. Formas de mensurar a evapotranspiração 

 

A medida direta da evapotranspiração pode ser árdua e onerosa. Alguns dos equipamentos 

habitualmente utilizados para esse fim serão brevemente mencionados nesse item. O 

lisímetro consiste em um tanque enterrado que contém um volume de solo conhecido; 

uma vegetação é plantada no tanque e esse ficará exposto as condições meteorológicas 

naturais e instala-se um pluviômetro para medir a precipitação no local. No fundo há um 

recipiente que recolhe a água que infiltra no sistema e, por fim, comumente existe uma 

balança no fundo para determinar a diferença de peso, possibilitando conhecer com 

detalhe os termos do balanço hídrico.  

 

Como exemplo de aplicação do lisímetro, Carvalho et al. (2007) realizaram uma pesquisa 

com o objetivo de construir, instalar, calibrar e avaliar a sensibilidade de um lisímetro de 

pesagem com célula de carga, instalado em Seropédica - Rio Janeiro, a fim de determinar 

a evapotranspiração de referência. O lisímetro, com dimensões de 1,0 m x 1,0 m e 0,7 m 

de profundidade, foi construído com chapas de aço galvanizado e instalado sobre estrutura 

metálica montada sobre barras transversais, a fim de concentrar toda a massa do conjunto 

sobre uma célula de carga localizada no centro do sistema. Após o preenchimento do 

lisímetro com solo, foi realizada a calibração do mesmo por meio de análise de regressão 



14 

 

linear, e toda a área foi plantada com grama-batatais. O conjunto lisimétrico instalado 

correspondeu adequadamente à estimativa da evapotranspiração, em concordância com 

estimativas realizadas pelo método de Penman-Monteith na região estudada. 

 

O Tanque Classe A é o mais disseminado no Brasil devido à facilidade de implementação. 

O tanque padronizado de metal (aço galvanizado sem pintura) representado na Figura 3.3 

tem 121,9 centímetros (cm) de diâmetro e 25,4 cm de altura, instalado sobre um estrado 

de madeira, no qual o nível da água no tanque deve ser mantido entre 5 e 7 cm da borda 

superior. Utilizam-se como acessórios ao tanque, um poço tranquilizador no interior, do 

qual se faz a leitura do nível com um micrometro (gancho linimétrico), um anemômetro 

e um termômetro flutuante. A medida de evaporação se faz por balanço hídrico. 

 

 

Figura 3.3 - Tanque Classe A (Foto tirada na FAL) 

 

No Brasil, a maioria das pesquisas encontradas na literatura que utiliza dados de tanque 

classe A é em estudos de culturas. Mendes (2006), por exemplo, realizou um experimento 

que foi implantado na Fazenda Água Limpa da Universidade de Brasília (FAL) e teve 

como objetivo determinar a lâmina d’água total utilizada pela cultura da soja, bem como 

o coeficiente da cultura nos diferentes estádios fenológicos; foi utilizado o método direto 

do balanço hídrico com o uso da sonda de nêutrons para o cálculo da evapotranspiração 
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da cultura e feitas comparações com os métodos de estimativa do tanque classe A e da 

equação Penman.  

 

Embora o tanque classe A responda de maneira semelhante aos mesmos fatores climáticos 

que afetam a transpiração uma vegetação, ainda há vários fatores produzem diferenças 

significativas na perda de água de uma superfície de água e de uma superfície vegetada. 

Segundo Allen et al. (2007), a reflexão da radiação solar da água no tanque raso pode ser 

diferente dos 23% assumidos para a superfície de referência de grama. O armazenamento 

de calor dentro da panela pode ser apreciável e pode causar evaporação significativa 

durante a noite, enquanto a maioria das colheitas ocorre apenas durante o dia. Também 

existem diferenças na turbulência, temperatura e umidade do ar imediatamente acima das 

respectivas superfícies. A transferência de calor pelas laterais da panela ocorre e afeta o 

balanço de energia. 

 

Outra forma de quantificar a evapotranspiração é por intermédio de instrumentos que 

mensuram o fluxo de covariância de vórtices turbulentos. O método de covariância de 

vórtices turbulentos ou Eddy Covariance relaciona o fluxo vertical do vapor d’água com 

a velocidade ascendente do vento e a concentração de água; a técnica é usada para 

observações das trocas de massa e energia entre a superfície e a atmosfera, e fornece 

medições diretas de fluxos turbulentos verticais como os fluxos de calor latente e sensível 

e o fluxo de CO2. 

 

Miranda et al. (1997) realizaram um experimento pelo método Eddy Covariance com 

sensores para a medição de fluxos verticais de CO2, H2O e momentum na Reserva 

Ecológica de Águas Emendadas, Distrito Federal, apresentando um balanço energético 

do cerrado sensu stricto. Observou-se que, no período avaliado na estação chuvosa, a 

energia disponível foi igualmente dissipada entre calor sensível e evaporação, mas na 

estação seca, com alta irradiância, o calor sensível excedeu em muito a evaporação. 

 

Análogo há a pesquisa de Mota (2017), que realizou um experimento na FAL 

caracterizando as diferenças no estoque de carbono e na dinâmica de trocas de massa e 



16 

 

de energia em dois ambientes: natural, representado pelo cerrado sentido restrito, e 

floresta plantada, representada por povoamento de eucalipto. O estudo combinou dados 

mensurados em campo; medição de fluxos de massa e energia; fluxos turbulentos 

verticais mensurados pelo método de covariância de vórtices turbulentos (Eddy 

Covariance) e a modelagem dos ecossistemas avaliados. 

 

O método de Eddy Covariance apresenta exigências para sua instalação, segundo 

Ziemblińska et al. (2019) um estudo atual com apresentação de protocolo para utilização 

da metodologia, dentre as várias diretrizes, afirma que um raio de 200 m é extensão 

máxima aceitável alcance de fluxos. Tal informação é importante para definir a amplitude 

territorial que poderá ser replicado esse dado. 

 

Contudo esses métodos supracitados estimam valores pontuais de evapotranspiração para 

um local específico e não em uma escala regional ou de uma bacia hidrográfica. Dessa 

forma, atualmente existem métodos para estimar dados hidrológicos para maiores escalas, 

por intermédio dos dados de sensoriamento remoto. Nesse viés, o estudo de Ataíde 

(2012), por exemplo, avaliou as correlações entre a evapotranspiração real e informações 

obtidas por sensoriamento remoto, como índice de vegetação realçado, índice de 

vegetação por diferença normalizada, radiação solar global e temperatura da superfície 

para a imagem do sensor MODIS do satélite AQUA, que abrange a parcela central do 

Cerrado brasileiro, a qual inclui todo o Distrito Federal, nos anos de 2007 a 2010. 

Observou-se que os teores de evapotranspiração aumentaram da região centro-oeste para 

o norte, com valores variando majoritariamente de 2,5 a 3 mm/dia durante os períodos 

chuvosos e de 1 a 1,5 mm/dia no período seco. 

 

3.2. A EVAPOTRANSPIRAÇÃO NA MODELAGEM HIDROLÓGICA  

 

A evapotranspiração é um processo complexo e é afetado pela interceptação da chuva, 

radiação solar, advecção, resistência do dossel, área foliar e capacidade de água 

disponível da planta. Sob condições secas, os principais controles sobre a 

evapotranspiração são a capacidade de água disponível na planta e a resistência do dossel. 
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Vale ressaltar que a evapotranspiração real é apenas uma pequena fração da 

evapotranspiração potencial. Sob condições úmidas, os controles dominantes são 

advecção, radiação solar, área foliar e transporte turbulento. Sob condições 

intermediárias, a importância relativa desses fatores tende a variar dependendo do clima, 

solo e vegetação. O desafio na modelagem da evapotranspiração em escala de bacia 

hidrográfica é ser capaz de simular esses processos e fatores de uma maneira simples, 

mas que seja representativa de acordo com região e do tipo de uso do solo e vegetação 

que está sendo estudado (Zhang et al., 1999). 

 

Segundo Morton (1983), nos princípios da modelagem hidrológica, o processo de 

evapotranspiração foi  ignorado, apesar do reconhecimento de que a evapotranspiração é: 

uma proporção maior da precipitação do que o escoamento superficial em termos globais; 

que os efeitos acumulados da evapotranspiração na água armazenada no solo, pântanos e 

lagos controlam a resposta da bacia a eventos de precipitação; e que a evapotranspiração 

é o componente do ciclo hidrológico mais diretamente influenciado pelo uso da terra e 

pelas mudanças climáticas. A principal razão para simplificar a representação dos efeitos 

hidrológicos e meteorológicos da evapotranspiração natural é a dificuldade para medir ou 

estimar, pois os métodos em uso atual, já vistos no item 3.1.2, na sua maioria fornecem 

apenas valores pontuais, e não são passíveis de observações de rotina em larga escala 

devido ao alto custo da instrumentação e à necessidade de presença constante de pessoal 

científico ou técnico.  

 

O desenvolvimento de modelos para estimar a evapotranspiração foi prejudicado pelo 

número de processos e mecanismos de feedback envolvidos, bem como pela falta de bons 

dados. Segundo Carvalho e Reis Jr. (2008), há uma limitada disponibilidade destas 

informações meteorológicas, especialmente em países em desenvolvimento como o 

Brasil, onde os recursos para instalação e manutenção da rede de monitoramento são 

limitados. A carência de dados não se limita apenas à questão meteorológica, mas também 

é vista em relação a outros dados ambientais diretamente ligados ao processo de 

evapotranspiração, tais como tipo e uso do solo, e vegetação.  
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Na modelagem hidrológica, mais especificamente os modelos do tipo chuva-vazão, o que 

se tem feito é empregar modelos que estimam a evapotranspiração real com base na 

evapotranspiração potencial. No entanto, as variáveis utilizadas para realizar a estimativa 

da evapotranspiração potencial não são sempre mensuradas na condição potencial. Essa 

problemática está diretamente ligada à relação de complementaridade sugerida por 

Bouchet (1963).  

 

A hipótese afirma que, para grandes superfícies homogêneas com advecção mínima de 

calor e umidade, existe um mecanismo de feedback complementar entre a 

evapotranspiração real e a evapotranspiração potencial. Se a umidade da superfície não 

for limitante (condição não potencial), a energia da radiação vai ser o único fator limitante 

da evaporação; sendo assim, uma quantidade excessiva de energia fica disponível e o 

fluxo de calor sensível irá aquecer a atmosfera. Se o balanço de energia permanecer 

inalterado e todo o excesso de energia tornar-se fluxo de calor sensível, ocorrerá um 

aumento da temperatura do ar devido a esse aquecimento e uma diminuição da umidade. 

Portanto, em condições não potenciais, os níveis de temperatura e umidade do ar são 

diferentes daqueles que seriam observados caso a condição fosse potencial. A estimativa 

da ETP em condições não potenciais não é algo trivial e há estudos (Brutsaert e Stricker 

1979; Parlange e Katul, 1992; Hobbins et al., 2001) que sugerem o método de Priestley-

Taylor sob condições de advecção mínima como aproximação à hipótese de Bouchet 

(1963). 

 

Além da dificuldade já relatada sobre a disponibilidade de dados para a estimativa da 

evapotranspiração, outro obstáculo é que dificilmente se tem séries diárias e coincidentes 

de todas as variáveis meteorológicas necessárias. Uma possível solução adotada é usar 

uma representação climatológica (regional) da evapotranspiração potencial. A lógica é 

que a ETP seja uma variável inerentemente conservadora.  Entretanto a suposição de 

utilizar a evapotranspiração potencial como um valor médio pode desprezar as variações 

que ocorrem em escalas temporais menores. Salvo, a ETP, seja uma variável com 

variações diárias e interanuais muito pequenas, é possível que essa abordagem surtisse 

em sérios prejuízos na modelagem hidrológica, especialmente em anos extremos, muito 

secos ou muito chuvosos. 
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Nesse viés, Andréassian et al. (2004) verificaram suposições de entrada nos modelos de 

bacias hidrográficas (GR4J e TOPMODEL) e, em termos de eficiência, a suposição de 

que a entrada de ETP média produzem os mesmos resultados que dado de entrada de ETP 

regionalizada, para as bacias avaliadas. Análogo há o trabalho de Carvalho e Reis Jr. 

(2008) que ao aplicarem o modelo HYMOD para quatro bacias no estado do Ceará, 

verificaram que o modelo foi insensível ao fato de os dados diários de ETP serem 

estimados com base em dados diários de variáveis meteorológicas; em médias mensais 

do período analisado; ou nas normais climatológicas. 

 

Afim, Oudin et al. (2005a) investigaram a validade do uso de dados de evapotranspiração 

potencial variando temporalmente e dos valores médios nos modelos de chuva-vazão. 

Porém nessa avaliação não encontraram melhorias sistemáticas nas eficiências do modelo 

quando foi utilizado a ETP com variação temporal em vez da ETP média. Concluíram 

que a insensibilidade dos modelos de chuva-vazão à ETP, discriminada de forma 

temporal, pode pôr em questão o próprio conceito de evapotranspiração potencial. 

 

Nessa vertente, Kelleher e Shaw (2018) fizeram um estudo usando o modelo hidrológico 

do HBV e quatro métodos de evapotranspiração potencial simples (Hamon, Priestly-

Taylor, Oudin e Hargreaves) simulando mais de 60 anos de descarga diária em quatro 

rios no estado de Nova York. Várias abordagens foram analisadas: nenhum parâmetro do 

modelo varia no tempo; todos os parâmetros podem variar no tempo simultaneamente; 

parâmetros únicos relacionados às características físicas da bacia hidrográfica podem 

variar no tempo com todos os outros mantidos constantes; e apenas o escalar da 

evapotranspiração potencial pode variar no tempo. Concluiu-se que alterar o escalar de 

evapotranspiração potencial no tempo gerou no modelo um encaixe tão bom quanto se os 

parâmetros do modelo hidrológico fossem modificados no tempo. Por fim, os autores 

sugeriram que a aparente necessidade de variação de tempo dos parâmetros de bacias 

hidrográficas pode ser devido a formulações de evapotranspiração excessivamente 

simples que não respondem por todos os fatores que controlam a evapotranspiração 

durante longos períodos. 
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Além das limitações associadas a séries e temporalidade dos dados de evapotranspiração, 

é necessário considerar a aplicabilidade dos métodos de determinação da ETP. Sendo 

assim, Oudin et al. (2005b), por exemplo, ao tentarem identificar o melhor método para 

estimativa de ETP em modelos chuva-vazão, concluíram que uma estimativa simples de 

ETP, baseada na temperatura, funciona tão bem como um modelo do tipo Penman-

Montieth. Em função disso, Oudin et al. (2005b) propuseram o seguinte questionamento: 

“Por que não utilizar um modelo simplificado para estimativa de PET, com menos 

requisitos de dados?”. 

 

Em contraste, em áreas com alto índice de aridez, Carvalho e Reis Jr. (2008) indicaram 

que os modelos mais simples de evapotranspiração potencial, baseados na temperatura, 

apresentam piores resultados quando comparados com os modelos de Penman e Penman-

Montieth. Recentemente, Maes et al. (2019) utilizaram dados obtidos por Eddy 

Covariance para realizar um levantamento sobre os métodos de ETP em 11 biomas 

espalhados pelo globo, indicando um maior potencial de métodos impulsionados por 

radiação calibrados por tipo de bioma para estimar ETP do que abordagens mais 

complexas de Penman-Monteith ou formulações empíricas baseadas na temperatura. 

 

Ademais, Wang et al. (2006), utilizando o programa SWAT, obtiveram resultados 

superiores, em termos de evapotranspiração anual, com o método de Hargreaves. 

Semelhante há o estudo de Kannan et al. (2008) com uso do SWAT para avaliar uma 

combinação de métodos para geração de ET e vazão, cuja conclusão foi que o método 

Hargreaves, utilizando temperatura, apresentou resultados tão adequados quanto o 

método mais complexo, considerando balanço de energia, de Penman-Montieth em escala 

diária. Nessa vertente, Chen et al. (2020) aplicaram o programa SWAT para avaliar os 

métodos de ETP (Hargreaves e Penman-Monteith) e diferente base de dados de entrada; 

o método de Hargreaves apresentou valores de ET e ETP mais elevados anualmente e 

também foi considerado a melhor opção para predição de ETP no estudo. 
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3.3. PROGRAMA SWAT 

 

O programa SWAT (Soil and Water Assessement Tool) foi concebido pelo Dr. Jeff 

Arnold do Serviço de Pesquisas Agrícolas (Agricultural Research Service - ARS) no 

Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA - United States Department of 

Agriculture),  desenvolvido com o intuito de prognosticar o impacto das práticas de gestão 

de solo sobre os recursos hídricos e a produção de sedimentos e aplicação de produtos 

químicos nas plantações dentro das bacias hidrográficas (Neitsch et al., 2011). 

 

Arnold et al. (1998) caracterizam o SWAT como um modelo em escala de bacia 

hidrográfica, espacialmente semidistribuído, conceitual, que opera com passo diário. 

Neitsch et al. (2005) o descrevem como um modelo de tempo contínuo, ou seja, de 

produção em longo prazo, não desenhado para simular detalhadamente eventos únicos, e 

que possui base física, isso é, ao invés de incorporar equações de regressão para descrever 

a relação entre as variáveis de entrada e saída, requer informações específicas sobre o 

clima, propriedades do solo, topografia, vegetação e uso do solo que ocorram na bacia 

hidrográfica. Para então, modelar por intermédio desses dados de entrada, a 

movimentação hídrica, movimentação sedimentar, crescimento da colheita e ciclo de 

nutrientes. 

 

A concepção do programa SWAT incorpora vários modelos desenvolvidos pelo USDA-

ARS. A Figura 3.4 apresenta essa composição de origem. A capacidade de simulação do 

transporte de pesticidas, da hidrologia e do crescimento de culturas pode ser atribuída a 

modelos anteriores em escala de campo, como o CREAMS (Knisel, 1980), o GLEAMS 

(Leonard et al., 1987) e o EPIC (Williams, 1990 e Izaurralde et al., 2006 apud Gassman 

et al. ,2007). Esses componentes foram inicialmente incluídos no SWRRB (Simulator for 

Water Resources in Rural Basins), considerado o antecessor do SWAT, juntamente com 

ROTO (Arnold et al., 1995 apud Gassman et al., 2007) o qual gerou capacidades 

expandidas de roteamento e transporte de poluentes e sedimentos; rotinas cinéticas foram 

inseridas por intermédio do QUAL2E (Brown e Barnell, 1987) e ciclagem de carbono 

pelo CFARM (Kemanian et al., 2011). Além disso, houve a inclusão de componente 

expressivos, como um gerador de clima e um submodelo de água subterrânea. 
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Modificações adicionais ocorreram no SWAT, como a expansão de rotinas e capacidades 

de transporte de poluentes em reservatórios, pequenos lagos, áreas alagáveis, fontes 

pontuais de poluição e o efeito de tanques sépticos, a admissão de rotinas subdiárias pelo 

método de infiltração Green-Ampt (Green e Ampt, 1911) e a rotina de contabilidade 

temporal, na adoção de diferentes práticas de manejo (Gassman et al.,2007). 

 

 

Figura 3.4 - Composição do programa SWAT (Ferrigo, 2014, Adaptado de Gassman et 

al., 2007 e Arnold et al., 2012b). 

 

Avanços no campo de geoprocessamento possibilitaram acoplar o programa SWAT a 

uma interface SIG, que permite trabalhar com quantidades maiores de informações, além 

de facilitar a manipulação dos dados pelo usuário. Dessa forma, o modelo possibilita a 

manipulação de um vasto volume de dados de entrada, que são essenciais para a 

caracterização específica da bacia de estudo e tais características o tornam capaz de 

realizar a simulação dos componentes do ciclo hidrológico, transporte de sedimentos, 

crescimento vegetal, produção e transporte de nutrientes e pesticidas, além de clima e 

manejo agrícola. 
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3.3.1. Estrutura e equacionamento  

 

No SWAT a bacia hidrográfica é delimitada com base no modelo digital de elevação 

(DEM), que possui os dados topográficos da região. A partir do mesmo também são feitas 

as subdivisões em sub-bacias e essas, por sua vez, são fracionadas em unidades de 

respostas hidrológicas (URHs) (HRU – Hydrologic Response Unit). Para essa última 

segmentação, o modelo considera que no interior de cada HRU as características de uso 

do solo, o tipo de solo e declividade são homogêneas. Sendo assim, são gerados os dados 

para cada HRU e essa informação é agregada para cada sub-bacia e, finalmente, é obtido 

o resultado para a bacia total (Gassman et al., 2007).  

 

As subdivisões da bacia hidrográfica realizadas pelo modelo modelam as diferenças na 

evapotranspiração para diversas culturas agrícolas e solos. O escoamento é 

intencionalmente fragmentado para cada HRU e direcionado para que seja obtido um 

valor total de escoamento para a bacia hidrográfica. Isso aumenta a precisão e fornece 

uma descrição física acurada do balanço hídrico (Neitsch et al., 2011). A Figura 3.5 

apresenta um fluxograma simplificado com os principais dados de entrada e 

processamentos efetuados pelo programa SWAT. 
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Figura 3.5 - Fluxograma simplificado do processamento programa SWAT. 

 

O balanço hídrico é a força motriz por trás de todos os mecanismos simulados pelo SWAT 

para gerar com maior precisão a movimentação dos sedimentos, pesticidas ou nutrientes, 

o ciclo hidrológico deve estar condizente com o que realmente acontece no interior da 

bacia hidrográfica. Os fenômenos hidrológicos que ocorrem na bacia são distinguidos 

pelo modelo em duas fases: terrestre e aquática. Na fase terrestre são obtidos dados de 

quantidade de água, sedimentos, nutrientes e pesticidas que foram carreados para a calha 

do rio em cada sub-bacia. A fase aquática é composta pelos processos referentes ao 

movimento da água, sedimentos, nutrientes e dos possíveis contaminantes através da rede 

hídrica. 

 

A fase terrestre do ciclo hidrológico é simulada pelo SWAT com base na equação do 

balanço hídrico dada por: 

𝑆𝑊𝑡 =  𝑆𝑊0 +  ∑ ( 𝑅𝑑𝑎𝑦
𝑡
𝑖=1 −  𝑄𝑠𝑢𝑟𝑓 −  𝐸𝑎 − 𝑤𝑠𝑒𝑒𝑝 −  𝑄𝑔𝑤)                                         ( 4 ) 
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Onde: 𝑆𝑊 𝑡  é quantidade de água retida no solo no tempo t (mm), t é o tempo da 

simulação (dias); 𝑆𝑊0 é  a quantidade inicial de água retida no solo no dia t (mm); 𝑅𝑑𝑎𝑦  é 

a quantidade de água precipitada no dia i (mm); 𝑄𝑠𝑢𝑟𝑓 é a quantidade de escoamento 

superficial no dia i (mm); 𝐸𝑎 é a quantidade de água evapotranspirada no dia i (mm);  

𝑤𝑠𝑒𝑒𝑝 é a quantidade de água que percola da camada simulada para a camada inferior no 

dia i (mm); 𝑄𝑔𝑤 é a quantidade de água que retorna ao curso d’água no dia i (mm).  

 

Os fatores climáticos são considerados os principais agentes indutores da fase terrestre 

do ciclo hidrológico; portanto, para simular o clima na bacia hidrográfica o programa 

SWAT permite que os dados observados de precipitação diária, de temperaturas 

máxima/mínima do ar, de radiação solar, de velocidade do vento e de umidade relativa 

sejam introduzidos. No entanto, essas informações climáticas também podem ser geradas 

na simulação pelo gerador de clima do modelo, no qual os valores diários são gerados de 

acordo com estatísticas mensais observadas. 

 

O modelo proporciona a simulação de diferentes práticas de manejo do solo, considerando 

na fase terrestre o aumento da demanda por água e nutrientes das culturas agrícolas, visto 

que, dependendo do estágio de crescimento da planta, sua demanda por água e nutrientes 

é maior ou menor, e também possibilita modelar a geração de sedimentos, pesticidas e 

nutrientes. 

 

O ciclo hidrológico concebido pelo SWAT considera que, quando há ocorrência de 

precipitações na bacia, uma parcela da água pode ser interceptada e aderida à vegetação 

e outra porção pode chegar diretamente na superfície do solo. Dependendo do grau de 

saturação do solo, parte da água infiltrará através das camadas do perfil do solo ou será 

carreada na encosta na forma de escoamento superficial. O escoamento se movimenta 

relativamente rápido na direção do canal e contribui para formação dos cursos de água 

em curto prazo. Após infiltrar, a água pode ser retida no solo e posteriormente 

evapotranspirar, contribuir com o fluxo lateral, percolar para camadas inferiores do solo 

ou ser armazenada no aquífero. A água estocada no aquífero pode adentrar em um 
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aquífero profundo ou fluir para os lençóis freáticos, contribuindo como fluxo de base do 

rio. 

 

O SWAT modela a evapotranspiração considerando de maneira distinta os processos de 

evaporação de corpos hídricos, do solo e das superfícies com vegetação e o processo de 

transpiração das plantas. O modelo computa a evaporação do solo e plantas 

separadamente conforme descrito por Ritchie (1972), qual seja, o potencial de evaporação 

da água no solo é calculado por um método de evaporação potencial e pelo IAF; no caso 

da evaporação real da água existente no solo, é estimado por meio de funções 

exponenciais da profundidade do solo e quantidade de água, já a transpiração da planta é 

simulada como uma função linear de potencial evapotranspiração e IAF (Neitsch et al., 

2011). 

 

O modelo oferece três opções padrões para estimar a evapotranspiração potencial: 

Hargreaves (Hargreaves et al., 1985), Priestley-Taylor (Priestley e Taylor, 1972) e 

Penman-Monteith (Monteith, 1965). O modelo também fornece a opção para usuário 

entrar com os dados de evapotranspiração já calculados, caso queira utilizar algum 

método diferente dos que são padrões do modelo. 

 

O volume de escoamento superficial pode ser computado no SWAT por dois métodos: o 

Curve Number, proposto pelo SCS - Soil Conservation Service, e o método de infiltração 

de Green & Ampt. No método da Curve Number, o número de curva varia não 

linearmente com o teor de umidade do solo. Já para a utilização do método de Green & 

Ampt, é necessária a inserção de dados de precipitação subdiários, visto que o cálculo da 

infiltração é realizado em função do potencial matricial da frente de umidade e da 

condutividade hidráulica efetiva. 

 

O modelo simula o volume de escoamento superficial e as taxas máximas de escoamento 

para cada HRU por intermédio dos totais de precipitação diários ou subdiários, conforme 

os dados inseridos. A taxa máxima de escoamento superficial é calculada pelo método 

racional modificado e o método é baseado na premissa de que, se uma chuva de com certa 
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intensidade começar instantaneamente e continua indefinidamente, a taxa de escoamento 

será incrementada até que atinja o tempo de concentração, ou seja, quando toda a área 

estiver contribuindo para o fluxo de descarga em uma seção de saída. O cálculo do tempo 

de concentração na sub-bacia considera tanto o fluxo por via terrestre quanto pelo canal. 

 

A modelagem da infiltração realizada pelo programa SWAT está associada ao método 

selecionado para o cálculo do escoamento superficial, pois depende da umidade do solo, 

sendo que a taxa final de infiltração será equivalente ao grau de condutividade hidráulica 

do solo. Quando é utilizado o método Curve Number para a determinação do escoamento, 

a infiltração é calculada como a diferença entre a quantidade precipitada e a quantidade 

de escoamento gerado, não possibilita modelar particularmente a infiltração. Já quando 

se utiliza o método de Green & Ampt, a infiltração é calculada diretamente, mas para o 

emprego dessa metodologia são requeridos dados de precipitação subdiários. 

 

Após a interrupção de uma entrada de água, a parcela de água infiltrada é redistribuída 

pelas camadas do perfil de solo devido às diferenças no gradiente de umidade até 

apresentar-se de maneira uniforme em todo o perfil, cessando a redistribuição. No 

programa SWAT, esse procedimento é representado através de uma técnica de 

propagação do armazenamento para prever o fluxo por cada camada de solo. Quando a 

capacidade de retenção de água de uma camada é ultrapassada, a água percola para a 

camada imediatamente abaixo, processo simulado por um modelo de fluxo por fendas 

existentes no solo, sendo regido pela condutividade hidráulica saturada das camadas do 

perfil. O SWAT calcula simultaneamente com a redistribuição o escoamento 

subsuperficial, também denominado fluxo lateral, que é uma contribuição do fluxo de 

água originada abaixo da superfície, mas acima da zona saturada; para isso, utiliza um 

modelo de acumulação cinemática desenvolvido por Sloan e More (1984), para prever o 

fluxo lateral em cada camada do solo. 

 

A erosão e a produção de sedimento são calculadas para cada HRU com a Equação 

Universal de Perda de Solo Modificada (MUSLE) (Williams e Berndt, 1977), que utiliza 

a quantidade de escoamento para simular a erosão e a produção de sedimento.  
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A modelagem com o SWAT possibilita gerar a movimentação e a transformação das 

variadas formas de nitrogênio e fósforo na bacia hidrográfica. As transformações do 

nitrogênio do solo são controladas pelo ciclo de nitrogênio, assim como as do fósforo 

pelo ciclo de fósforo. Os nutrientes podem ser introduzidos no canal principal e 

transportados a jusante através do escoamento superficial e fluxo subterrâneo lateral.  

 

O modelo também acompanha a movimentação dos pesticidas para o interior dos corpos 

hídricos por escoamento superficial, através do perfil do solo, até o aquífero por 

percolação, utilizando equações que foram aderidas do modelo GLEAMS (Leonard et al., 

1987), que é um modelo de fontes difusas que foca nas descargas de pesticida e nutrientes 

nas águas subterrâneas. 

 

Após o programa SWAT determinar os acúmulos de água, sedimento, nutrientes e 

pesticidas para o canal principal, os acúmulos são propagados através da rede de 

drenagem da bacia hidrográfica. Nessa fase aquática do ciclo hidrológico, o SWAT 

considera que uma porção da água pode ser perdida devido à evaporação e por 

transmissão através do leito do canal, outra perda potencial pode ocorrer devido à 

captação da água do canal para uso humano ou agrícola e o fluxo pode ser suplementado 

pela precipitação direta no canal ou a adição de água a partir de descargas pontuais. Esse 

processo pode se basear em duas estruturas de comando disponíveis sendo ambas 

variações do Modelo de Onda Cinemática (Chow et al., 1988): o Método da Média 

Variável (Williams, 1969) e o Método de Muskingum (Overton, 1966). 

 

O programa SWAT possibilita que diferentes processos físicos possam ser simulados em 

uma bacia hidrográfica, os componentes foram sucintamente apresentados (Neitsch et al., 

2011 e Arnold et al.,1998), para as descrições completas dos processos e as equações 

utilizadas pelo modelo recomenta-se a constatação do manual teórico do SWAT em 

Neitsch et al. (2011) e em Arnold et al. (1998). Na seção seguinte serão expostas as 

rotinas de cálculo do SWAT relacionadas à determinação da evapotranspiração, 

fundamentada na descrição de Neitsch et al. (2011). 
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3.3.2. Evapotranspiração 

 

A evapotranspiração, como já citado, é definida como a combinação dos processos de 

evaporação da água e da transpiração das plantas. O programa SWAT computa a 

evaporação do solo e a transpiração plantas separadamente, conforme descrito por Ritchie 

(1972). O modelo de Ritchie (1972) para estimava da evaporação do solo baseia-se na 

descrição por Philip (1957) das duas primeiras fases da evaporação da água no solo. Na 

hipótese de Philip (1957), a secagem do solo pode ser descrita como um processo de três 

fases, sendo que a primeira é caracterizada por uma evaporação relativamente elevada e 

controlada pelas condições meteorológicas. A segunda começa no instante em que a água 

não é mais capaz de ser transmitida à camada mais superficial do solo a uma velocidade 

suficiente para satisfazer a demanda atmosférica. Nessa fase, a taxa de evaporação 

diminui, inicia-se um processo de secagem da superfície do solo e o fluxo se processa 

tanto na fase líquida quanto na de vapor. A terceira fase tem sido caracterizada por uma 

taxa de evaporação reduzida e constante.  

 

Nas duas fases utilizadas pelo modelo de Ritchie (1972) o estágio 1 está sob uma taxa 

constante, enquanto o solo estiver suficientemente úmido, a taxa de evaporação do solo 

será equivalente ao de uma superfície saturada sob as condições meteorológicas. Já o 

estágio 2 está sob uma taxa de queda, em uma condição de umidade do solo intermediária, 

e a taxa de evaporação vai depender apenas da distribuição de umidade no solo. No 

modelo de Ritchie (1972), o IAF é um condicionante tanto da evaporação do solo como 

da transpiração, sendo essa última calculada em função da evapotranspiração máxima, a 

qual se baseia no conceito de evaporação de equilíbrio. O modelo de Ritchie (1972) foi 

apenas brevemente mencionado para melhor compreensão do programa SWAT, porém 

não é escopo deste estudo. 

 

3.3.2.1.Evapotranspiração potencial 

 

No programa SWAT a evapotranspiração potencial, como já mencionado, pode ser 

determinada por três métodos: Hargreaves (Hargreaves et al., 1985), Priestley-Taylor 
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(Priestley e Taylor, 1972) e Penman-Monteith (Monteith, 1965). O equacionamento 

desses métodos já foi apresentado no item 3.1.1. Vale ressaltar que para cada um dos 

métodos há distintas entradas necessárias ao modelo, conforme demostra o esquema da 

Figura 3.6. 

 

Figura 3.6 - Dados de entrada necessários para os métodos de determinação da 

evapotranspiração potencial no programa SWAT. 

 

Para maior compreensão do cálculo de ETP feito pelo programa SWAT, serão descritos 

os cálculos utilizados nos termos das formulações. Sobre o método de Penman-Monteith, 

o modelo, além da equação já descrita no item 3.1.1, faz uma consideração para plantas 

bem regadas sob estabilidade atmosférica neutra e assumindo perfis de vento logarítmico. 

A equação de Penman-Monteith pode ser escrita da seguinte forma (Jensen et al., 1990): 

𝜆𝐸𝑡 =  
∆ ∙ (𝐻𝑛𝑒𝑡 − 𝐺) +  𝛾 ∙ 𝐾1 ∙ (0,622 ∙ 𝜆 ∙

𝜌𝑎𝑖𝑟

𝑃 ) ∙ (𝑒𝑧
𝑜 − 𝑒𝑧)/𝑟𝑎

∆ + 𝛾 ∙ (1 + 𝑟𝑐/𝑟𝑎)
 (5) 

Em que: λ é o calor latente de vaporização (MJ kg-1), Et é a taxa de transpiração máxima 

(mm d-1), ∆ é a declividade da curva da pressão-temperatura de saturação do vapor, de/dT 

(kPa.˚C-1), 𝐻𝑛𝑒𝑡 é a radiação líquida (MJ.m-2.d-1), G é a densidade do fluxo de calor para 

o solo (MJ.m-2.d-1), 𝜌𝑎𝑖𝑟 é a massa específica do ar (kg.m-3), 𝑒𝑧
𝑜 é a pressão de vapor de 

saturação de ar na altura z (kPa), K1 é uma dimensão coeficiente necessária para assegurar 
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que os dois termos no numerador tenham as mesmas unidades (para uz em m s-1, K1 = 

8,64 x 104), P é a pressão atmosférica (kPa), 𝑒𝑧 é a pressão do vapor de água no ar na 

altura z (kPa), γ é a constante psicrométrica (kPa.˚C-1), 𝑟𝑐 é a resistência do dossel de 

planta (s.m-1), e 𝑟𝑎 é a resistência aerodinâmica (s.m-1). 

 

Ainda sobre o método Penman-Monteith, serão descritas as formulações utilizadas pelo 

modelo para o cálculo: da resistência aerodinâmica, da resistência do dossel, do termo 

combinado, da pressão de vapor, da pressão de vapor de saturação e da pressão 

atmosférica. 

 

I. Resistência aerodinâmica 

𝑟𝑎 =
ln [

𝑧𝑤 − 𝑑
𝑧𝑜𝑚

] ln[
𝑧𝑝 − 𝑑

𝑧𝑜𝑣
]

𝑘2𝑢𝑧
 

(6) 

Em que: zw é a altura da medida de velocidade do ar (cm), zp é a altura das medidas de 

umidade (psicrômetro) e da temperatura (cm), d é o deslocamento do plano zero (zero 

plane displacement) do perfil do vento (cm), zom é o comprimento da rugosidade 

transferência momentum (cm), zov é o comprimento da rugosidade para a transferência de 

vapor (cm), k é a constante de Von Kármán, e uz é a velocidade do vento na altura zw (s.m-

1). 

 

A constante Von Kármán é considerada uma constante universal em fluxo turbulento. Seu 

valor foi calculado para ser próximo de 0,4 com uma variação de 0,36 a 0,43 (Jensen et 

al., 1990). Um valor de 0,41 é usado pelo programa SWAT para a constante de von 

Kármán. 

 

Brutsaert (1975) determinou que o parâmetro de rugosidade da superfície, zo, está 

relacionado à altura média (hc) do dossel da planta pela relação hc / zo = 3e ou 8,15 em 

que e é a base do logaritmo natural. Baseado nessa relação, o comprimento da rugosidade 

para transferência momentum é calculada como: 
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𝑧𝑜𝑚 =
ℎ𝑐

8,15
= 0,123 ∙  ℎ𝑐 ℎ𝑐 ≤ 200𝑐𝑚 (7) 

𝑧𝑜𝑚 = 0,058 ∙ (ℎ𝑐)1,19 ℎ𝑐 > 200𝑐𝑚 (8) 

 

O comprimento da rugosidade para a transferência momentum inclui os efeitos de forças 

bluff-body. Essas forças não têm nenhum impacto nas transferências de calor e vapor, e o 

comprimento da rugosidade para transferência de vapor é somente uma fração daquela da 

transferência momentum. Para estimar o comprimento da rugosidade para transferência 

de vapor, Stricker e Brutsaert (1978) recomendaram usar: 

𝑧𝑜𝑣 = 0,1 ∙  𝑧𝑜𝑚 (9) 

 

A altura de deslocamento para uma planta pode ser calculada utilizando a seguinte relação 

( Plate, 1971; Monteith, 1981): 

𝑑 = 2/3 ∙ ℎ𝑐 (10) 

 

A altura da medida da velocidade do vento, zw, e a altura das medidas de umidade 

(psicrômetro) e da temperatura, zp, são sempre consideradas com 170 cm. 

 

II. Resistência do dossel 

 

Estudos sobre a resistência do dossel mostraram que a resistência do dossel para uma 

safra de referência bem regada pode ser calculada ao dividir a resistência da superfície 

mínima para uma única folha pela metade do índice da área foliar do dossel (Jensen et 

al., 1990). 

𝑟𝑐 =  𝑟ℓ/ (0,5 ∙ 𝐿𝐴𝐼) (11) 

 

Em que: rc é a resistência do dossel (s.m-1), rℓ é a resistência do estômato efetivo mínimo 

de uma única folha (s.m-1), e LAI é o índice da área da folha do dossel. 
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A distribuição de estômatos em uma folha de planta irá variar entre espécies. 

Normalmente, eles são distribuídos desigualmente em cima e embaixo das folhas das 

plantas. As plantas com estômatos localizados em apenas um lado da área são 

classificadas como plantas com um número igual de estômatos em ambos os lados são 

nomeadas amphistomatous. A resistência de estômatos da folha efetiva é determinada ao 

considerar a resistência de estômato dos lados de cima (adaxial) e de baixo (abaxial) para 

serem conectados em paralelo (Rosenburg, et al., 1983, apud Neitsch et al., 2011). Há 

números desiguais de estômatos em cima e embaixo, a resistência de estômatos efetiva é 

calculada: 

𝑟ℓ =  
𝑟ℓ−𝑎𝑑  ∙ 𝑟ℓ−𝑎𝑏

𝑟ℓ−𝑎𝑏 + 𝑟ℓ−𝑎𝑑
 (12) 

 

Em que rℓ é a resistência de estômato efetiva mínima de uma única folha (s.m-1), rℓ-ad é a 

resistência da folha de estômato adaxial mínima (s.m-1), e rℓ-ab é a resistência da folha de 

estômato abaxial mínima (s.m-1). Para folhas amphistomatous, a resistência de estômato 

efetiva é: 

𝑟ℓ =  
𝑟ℓ−𝑎𝑑 

2
=  

 𝑟ℓ−𝑎𝑏

2
 (13) 

 

A resistência de estômato efetiva é: 

𝑟ℓ =  𝑟ℓ−𝑎𝑑  =  𝑟ℓ−𝑎𝑏 (14) 

 

Em que gℓ é a condutância da folha efetiva máxima (m.s-1). Quando a resistência do dossel 

é representada como uma função de condutância da folha ao invés da resistência da folha, 

a Equação 11 se torna: 

𝑔ℓ =
1

𝑟ℓ
 (15) 

Em que: rc é a resistência do dossel (s.m-1), gℓ é a condutância máxima de uma única folha 

(m.s-1), e LAI é o índice da área foliar do dossel. 
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O SWAT ainda faz mais uma alteração na fórmula para simulações de mudança climática; 

o termo da resistência do dossel pode ser modificado para refletir o impacto da mudança 

na concentração de CO2 na condutância da folha. Essas equações não estão descritas, 

pois não fazem parte do escopo do estudo. 

 

III. Termo combinado 

Para a velocidade do vento em m.s-1, Jensen et al. (1990) forneceram a seguinte relação 

para calcular K10.622λρ/P: 

𝐾1 ∙ 0,622 ∙  𝜆 ∙
𝜌
𝑃

= 1710 − 6,85 ∙ 𝑇𝑎𝑣
̅̅ ̅̅ ̅ (16) 

Em que: 𝑇𝑎𝑣
̅̅ ̅̅  é a temperatura média do ar para o dia (°C). 

 

Para calcular a evapotranspiração potencial, a equação de Penman-Monteith deve ser 

resolvida para uma safra de referência. O programa SWAT utiliza alfafa em uma altura 

de 40 cm com uma resistência de folha mínima de 100 s.m-1 para a safra de referência. 

Utilizando essa altura do dossel, a equação para resistência aerodinâmica (Equação 6) 

simplifica para: 

𝑟𝑎 = 114/𝑢𝑧 (17) 

 

A equação para a resistência do dossel requer um índice de área da folha, cujo o valor 

para a safra de referência é estimado utilizando-se uma equação desenvolvida por Allen 

et al. (1989) para calcular a LAI como uma função da altura do dossel. Para grama não 

aparada e alfafa maior que 3 cm de altura, tem-se: 

𝐿𝐴𝐼 = 1,5 ∙ ln(ℎ𝑐) − 1,4 (18) 

Em que: LAI é o índice de área da folha e hc é a altura do dossel (cm).  

 

IV. Pressão de vapor real 
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Quando a umidade relativa é conhecida (dado de entrada requerido pelo SWAT), a 

pressão de vapor real pode ser calculada da seguinte forma: 

𝑒 = 𝑅ℎ ∙ 𝑒0 (19) 

Em que: Rh é a umidade relativa em um determinado dia, e é a pressão de vapor em um 

determinado dia (kPa), e eo é a pressão de vapor de saturação em um determinado dia 

(kPa). 

 

V. Pressão de vapor de saturação 

 

A pressão de vapor de saturação é a pressão de vapor máxima que é estável 

termodinamicamente e é uma função da temperatura do ar. O programa SWAT calcula a 

pressão de vapor de saturação usando uma equação apresentada por Tetens (1930 apud 

Neitsch et al., 2011) e Murray (1967 apud Neitsch et al., 2011): 

𝑒𝑜 = exp[ 
16,78 ∙ 𝑇𝑎𝑣

̅̅ ̅̅ − 116,9

𝑇𝑎𝑣
̅̅ ̅̅ + 237.3

 ] (20) 

Em que: eo é a pressão de vapor de saturação em um determinado dia (kPa) e 𝑇𝑎𝑣
̅̅ ̅̅  é a 

média da temperatura diária do ar (°C). 

 

Nesse viés, serão descritas as formulações utilizadas pelo modelo, comuns para os 

métodos Penman-Monteith e Priestley-Taylor, para calcular a curva de pressão de vapor 

de saturação, calor latente de vaporização e constante psicrométrica. 

 

I. Curva de pressão de vapor de saturação 

 

A curva de pressão de vapor de saturação é obtida através da representação gráfica da 

equação anterior. O ângulo da curva de pressão de vapor de saturação pode ser calculado 

através da diferenciação da seguinte equação:  

∆ =  
4098 ∙ 𝑒𝑜

( 𝑇𝑎𝑣
̅̅ ̅̅ + 237,3)2

 (21) 
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Em que: Δ é o ângulo da curva de pressão de vapor de saturação (kPa °C-1), e o é a pressão 

de vapor de saturação em um determinado dia (kPa) e 𝑇𝑎𝑣
̅̅ ̅̅   é a temperatura média diária 

do ar (°C). 

 

II. Calor latente de vaporização 

 

O calor latente de vaporização, λ, é a quantidade de energia de calor que deve ser 

absorvida para quebrar as ligações do hidrogênio entre as moléculas de água no estado 

líquido para convertê-las em gás. O calor latente de vaporização é uma função da 

temperatura e pode ser calculado com a equação (Harrison, 1963 apud Neitsch et al., 

2011): 

λ = 2,501 − 2,361x10−3 ∙ 𝑇𝑎𝑣
̅̅ ̅̅  (22) 

Em que: λ é o calor latente de vaporização (MJ kg-1) e  𝑇𝑎𝑣
̅̅ ̅̅  é a média da temperatura 

diária do ar (°C). 

 

III. Constante psicrométrica 

 

A evaporação envolve a troca de calor latente e calor sensível entre o corpo evaporante e 

o ar. A constante psicrométrica, γ, representa um equilíbrio entre o calor sensível ganho 

através do ar fluindo por um termômetro de bulbo úmido e o calor sensível convertido 

em calor latente (Brunt, 1952 apud Neitsch et al., 2011) e é calculado: 

𝛾 =  
𝑐𝑝 ∙ 𝑃

0,622 ∙  λ 
 (23) 

Em que: y é a constante psicrométrica (kPa °C-1), cp é o calor específico de ar úmido numa 

pressão constante (1,013 x 10-3 MJ kg-1 °C-1), P é a pressão atmosférica (kPa) e λ é o calor 

latente de vaporização (MJ kg-1). 
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Por fim, no que se refere ao método de Hargreaves, além das variáveis requeridas pelo 

modelo, são adotados diferentes valores de radiação extraterrestre. No caso do estudo a 

latitude é 15° do hemisfério sul, ao longo do ano, conforme apresentado na Tabela 3.1. 

 

Tabela 3.1 - Tabela de radiação extraterrestre por Doorenbos e Pruitt (1977). 

 

 

3.3.2.2.Evapotranspiração real 

 

A evapotranspiração real, corresponde à quantidade de água verdadeiramente perdida 

pelo solo, dependendo do seu teor de umidade, das condições atmosféricas e das 

características de cobertura do solo. Uma vez que a evapotranspiração potencial é 

determinada, calcula-se a evapotranspiração real da seguinte forma: o SWAT primeiro 

evapora qualquer precipitação interceptada pelo dossel da planta; e computa a quantidade 

máxima de transpiração e a quantidade máxima de evaporação do solo utilizando uma 

abordagem similar à do Richtie (1972).  

 

3.3.2.3.Evaporação das precipitações interceptadas 

 

As parcelas de água livre presentes no dossel ficam disponíveis para remoção pela 

evapotranspiração; a precipitação interceptada é principalmente significante nas áreas 

com florestas, onde, em alguns casos, a evaporação da precipitação interceptada é maior 
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que transpiração. Ao mensurar a evaporação real, o modelo remove o máximo de água 

possível do armazenamento do dossel, caso a evapotranspiração potencial, 𝐸𝑜, for menor 

que a umidade do solo armazenada dentro do dossel, 𝑅𝐼𝑁𝑇, ou seja: 

𝐸𝑎 = 𝐸𝑐𝑎𝑛 =  𝐸𝑜                                                                                                                       ( 24 ) 

𝑅𝐼𝑁𝑇(𝑓) = 𝑅𝐼𝑁𝑇(𝑖) − 𝐸𝑐𝑎𝑛                                                                                                        ( 25 ) 

Em que: 𝐸𝑎 é a quantidade real de evapotranspiração que ocorre na bacia hidrográfica em 

um determinado dia (mm); 𝐸𝑐𝑎𝑛 é a quantidade de evaporação de água livre dentro do 

dossel em um determinado dia (mm), 𝐸𝑜 é o potencial de evapotranspiração em um 

determinado dia (mm), 𝑅𝐼𝑁𝑇(𝑖) é a quantidade inicial de água livre armazenada dentro do 

dossel em um determinado dia (mm) e 𝑅𝐼𝑁𝑇(𝑓) é a quantidade final de água livre 

armazenada dentro do dossel em um determinado dia (mm).  

 

Se a evapotranspiração potencial, 𝐸𝑜, for maior que a quantidade de água armazenada 

dentro do dossel, 𝑅𝐼𝑁𝑇, então: 

𝐸𝑐𝑎𝑛 = 𝑅𝐼𝑁𝑇(𝑖)                                                                                                                            ( 26 ) 

𝑅𝐼𝑁𝑇(𝑓) = 0                                                                                                                                 ( 27 ) 

Uma vez que toda a água livre dentro do dossel foi evaporada, a demanda de água 

evaporativa restante (𝐸′𝑜  =  𝐸𝑜  −  𝐸𝑐𝑎𝑛) é dividida entre a vegetação e solo. 

 

3.3.2.4.Transpiração 

 

O programa SWAT considera a existência de duas parcelas de transpiração para a 

estimativa da evapotranspiração real. O processo usado para calcular a transpiração 

potencial da planta vai depender do método de estimativa de evapotranspiração potencial 

selecionado. Já a transpiração real é uma função da transpiração potencial e a 

disponibilidade de água no solo. 
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Transpiração potencial 

 

Quando a equação de Penman-Monteith é designada como o método de determinação da 

evapotranspiração potencial, a transpiração é também calculada pelo método. O modelo 

considera a equação de Penman-Monteith assim escrita (Jensen et al., 1990): 

𝜆𝐸𝑡 =  
∆∙(𝐻𝑛𝑒𝑡−𝐺)+ 𝛾 ∙𝐾1∙(0.622∙𝜆 ∙

𝜌𝑎𝑖𝑟
𝑃

)∙(𝑒𝑧
𝑜−𝑒𝑧)/𝑟𝑎

∆+𝛾∙(1+𝑟𝑐/𝑟𝑎)
                                                                     ( 28 ) 

Em que: 𝜆 é o calor latente de vaporização (MJ.m-2.d-1), Et é a taxa de transpiração 

máxima (mm.d-1), ∆ é a declividade da curva da pressão-temperatura de saturação do 

vapor, de/dT (kPa.˚C-1), 𝐻𝑛𝑒𝑡 é a radiação líquida (MJ.m-2.d-1), G é a densidade do fluxo 

de calor para o solo (MJ.m-2.d-1), 𝜌𝑎𝑖𝑟 é a massa específica do ar (kg.m-3), 𝑒𝑧
𝑜 é a pressão 

de vapor de saturação de ar na altura z (kPa), 𝑒𝑧 é a pressão do vapor de água no ar na 

altura z (kPa), γ é a constante psicrométrica (kPa.˚C-1), 𝑟𝑐 é a resistência do dossel de 

planta (s.m-1), 𝑟𝑎 é a resistência aerodinâmica (s.m-1), K1 é uma dimensão coeficiente 

necessária para assegurar que os dois termos no numerador tenham as mesmas unidades 

(para uz em m.s-1, K1 = 8,64 x 104) e P é a pressão atmosférica (kPa). 

 

Já para os outros métodos, a transpiração é computada por: 

 𝐸𝑡 =
𝐸′𝑜∙𝐿𝐴𝐼

3,0
  𝑞𝑢𝑎𝑛𝑑𝑜    0 ≤ 𝐿𝐴𝐼 ≤ 3,0                                                                              ( 29 ) 

𝐸𝑡 = 𝐸′𝑜  𝑞𝑢𝑎𝑛𝑑𝑜  𝐿𝐴𝐼 > 3,0                                                                                              ( 30 ) 

Em que: 𝐸𝑡 é a transpiração máxima em um determinado dia (mm), 𝐸′𝑜 é a 

evapotranspiração potencial ajustada para evaporação de água livre dentro dossel (mm) e 

𝐿𝐴𝐼 é o índice de área foliar. 

 

O valor para transpiração calculado pelas Equações 28, 29 e 30 é a quantidade de 

transpiração que ocorrerá em um determinado dia quando a planta está crescendo sob 

condições ideais, porém a quantidade real de transpiração pode ser menor que esse valor 

devido à falta de água disponível no perfil do solo. 
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Transpiração real 

 

A transpiração real, além de ser função da transpiração potencial e da disponibilidade de 

água no solo, está diretamente ligada ao índice de área, que por sua vez está relacionado 

ao estágio de desenvolvimento da planta. Sendo assim, será brevemente apresentado 

como o modelo interpreta a absorção de água pela planta. 

 

Absorção da água pelas plantas 

 

A absorção em potencial de água da superfície do solo para qualquer profundidade na 

zona radicular é estimada com a função: 

𝑤𝑢𝑝,𝑧 =
𝐸𝑡

[1−exp(−β𝑤)]
∙ [1 − exp (−β𝑤  

𝑧

𝑧𝑟𝑜𝑜𝑡
)]                                                                     ( 31 ) 

Em que: wup,z é a absorção de água em potencial da superfície do solo para uma 

profundidade específica, z, em um determinado dia (mm H2O), Et é a transpiração 

máxima da planta em um determinado dia (mm H2O), βw é o parâmetro de distribuição 

do uso da água, z é a profundidade da superfície do solo (mm) e 𝑧𝑟𝑜𝑜𝑡 é a profundidade 

do desenvolvimento da raiz no solo (mm).  

 

A absorção em potencial da água de qualquer camada de solo pode ser calculada pela 

solução da Equação 31 para o topo e na base das camadas do solo é calculada pela 

diferença fornecida pela equação a seguir 

𝑤𝑢𝑝,𝑙𝑦 =  𝑤𝑢𝑝,𝑧𝑙 −  𝑤𝑢𝑝,𝑧𝑢                                                                                                      ( 32 ) 

Em que: 𝑤𝑢𝑝,𝑙𝑦 é a absorção potencial de água para a camada ly (mm H2O), 𝑤𝑢𝑝,𝑧𝑙 é a 

absorção potencial de água para o perfil ao limite inferior da camada do solo (mm H2O) 

e 𝑤𝑢𝑝,𝑧𝑢 é a absorção em potencial de água para o perfil ao limite superior da camada do 

solo (mm H2O).  

 

Partindo do pressuposto que a densidade da raiz é maior perto da superfície do solo e 

diminui com a profundidade, a absorção de água das camadas superiores presume-se ser 
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bem maior do que aquela nas camadas inferiores. A Figura 3.7 demostra graficamente a 

absorção de água em diferentes profundidades na zona radicular.  

 

 

Figura 3.7 - Distribuição de profundidade da absorção de água (Neitsch et al., 2011). 

 

Sendo assim, a quantidade de absorção de água que ocorre em um determinado dia é uma 

função da quantidade de água exigida pela planta para a transpiração e a quantidade de 

água disponível no solo. As equações 31 e 32 calculam a absorção potencial de água 

unicamente como uma função da demanda da água para transpiração e a distribuição da 

profundidade definida na equação 31. O programa SWAT modifica a absorção em 

potencial de água inicial de uma determinada camada do solo para representar a 

disponibilidade da água no solo nas camadas seguintes. 

 

Impacto do baixo teor de umidade do solo 

 

No programa SWAT, se as camadas superiores no perfil do solo não contêm água 

suficiente para satisfazer a absorção em potencial de água calculada pela Equação 31, os 

usuários poderão permitir que as camadas inferiores compensem. A equação usada para 

calcular o potencial ajustado de absorção de água é: 
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𝑤′𝑢𝑝,𝑙𝑦 =  𝑤𝑢𝑝,𝑙𝑦 +  𝑤𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑  ∙ 𝑒𝑝𝑐𝑜                                                                                    (33) 

em que 𝑤′𝑢𝑝,𝑙𝑦 é o potencial ajustado de absorção de água para a camada ly (mm H20), 

𝑤𝑢𝑝,𝑙𝑦 é o potencial ajustado de absorção de água para a camada ly calculada pela 

Equação 32 (mm H20), 𝑤𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑 é a demanda de absorção de água não atendida pelas 

camadas sobrepostas do solo (mm H20) e 𝑒𝑝𝑐𝑜 é o fator de compensação de absorção da 

planta. O fator de compensação de absorção da planta pode variar de 0,01 a 1,00 e é 

definido pelo usuário. À medida que o epco aproxima de 1,0, o modelo permite que mais 

demanda da absorção de água seja atendida pelas camadas inferiores no solo. À medida 

que o epco se aproxima de 0,0, o modelo permite uma variação menor da distribuição da 

umidade ao longo da profundidade, descrita pela Equação 31. 

 

À medida que o teor da água do solo diminui, a água no solo é retida mais fortemente 

pelas partículas do solo e se torna cada vez mais difícil para a planta extrair água do solo. 

Para refletir a diminuição na eficiência da planta na extração de água de solos mais secos, 

a absorção de água em potencial é modificada utilizando as seguintes equações: 

𝑤"𝑢𝑝,𝑙𝑦 =  𝑤′𝑢𝑝,𝑙𝑦 ∙ [5 ∙ (
𝑆𝑊𝑙𝑦

(25∙𝐴𝑊𝐶𝑙𝑦 )
− 1)]           𝑞𝑢𝑎𝑛𝑑𝑜     𝑆𝑊𝑙𝑦  < (25 ∙ 𝐴𝑊𝐶𝑙𝑦)   ( 34 ) 

 

𝑤"𝑢𝑝,𝑙𝑦 =  𝑤′𝑢𝑝,𝑙𝑦                                                    𝑞𝑢𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑆𝑊𝑙𝑦  ≥ (25 ∙ 𝐴𝑊𝐶𝑙𝑦)        ( 35 ) 

Em que: 𝑤"𝑢𝑝,𝑙𝑦 é o potencial ajustado de absorção de água para um teor de umidade do 

solo inicial (mm H20), 𝑤′𝑢𝑝,𝑙𝑦 é o potencial ajustado de absorção de água para a camada 

ly (mm H20), 𝑆𝑊𝑙𝑦 é a quantidade de água na camada do solo em um determinado dia 

(mm H20) e 𝐴𝑊𝐶𝑙𝑦  é a capacidade de água disponível para a camada ly (mm H20). A 

capacidade disponível de água é calculada: 

𝐴𝑊𝐶𝑙𝑦 =  𝐹𝐶𝑙𝑦 −  𝑊𝑃𝑙𝑦                                                                                                          ( 36 ) 

Na qual: 𝐴𝑊𝐶𝑙𝑦 é a capacidade de água disponível para a camada ly (mm H20), 𝐹𝐶𝑙𝑦 é o 

teor de umidade para a camada ly na capacidade de campo (mm H20) e 𝑊𝑃𝑙𝑦 é o teor de 

umidade da camada no ponto de murcha permanente (mm H20). 
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Absorção real de água 

 

Uma vez que o potencial de absorção de água tenha sido modificado para as condições 

da água do solo, a quantidade real da absorção se água da camada do solo é assim 

calculada: 

𝑤𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑢𝑝,𝑙𝑦 = min[ 𝑤"𝑢𝑝,𝑙𝑦(𝑆𝑊𝑙𝑦 −  𝑊𝑃𝑙𝑦 )]                                                                    ( 37 ) 

Em que: 𝑤𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑢𝑝,𝑙𝑦 é a absorção real de água para a camada ly (mm H20), 𝑆𝑊𝑙𝑦 é a 

quantidade de água na camada do solo em um determinado dia (mm H20) e 𝑊𝑃𝑙𝑦 é o teor 

de umidade da camada ly no ponto de murcha permanente (mm H20). A absorção total de 

água para o dia é calculada: 

𝑤𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑢𝑝 =   ∑ 𝑤𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑢𝑝
𝑛
𝑙𝑦=1                                                                                                 ( 38 ) 

 

na qual 𝑤𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑢𝑝 é o total de absorção de água da planta para o dia (mm H20), 

𝑤𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑢𝑝,𝑙𝑦 é a absorção real de água para a camada ly (mm H20) e n é o número de 

camadas no perfil do solo. O total de absorção de água pela planta para o dia, calculado 

com a Equação 38, também é real a quantidade de transpiração que ocorre no dia. 

𝐸𝑡,𝑎𝑐𝑡 =  𝑤𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑢𝑝                                                                                                                    ( 39 ) 

na qual 𝐸𝑡,𝑎𝑐𝑡 é a quantidade real de transpiração em um determinado dia (mm H20) e 

𝑤𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑢𝑝 é a absorção total de água da planta para o dia (mm H20). 

 

3.3.2.5. Evaporação do solo 

 

A quantidade de evaporação do solo será impactada pelo grau de sombreamento, sendo 

que a quantidade máxima de evaporação do solo em um determinado dia é calculada de 

acordo com equação: 

𝐸𝑠 = 𝐸′𝑜 ∙ 𝑐𝑜𝑣𝑠𝑜𝑙                                                                                                                         ( 40 ) 

Em que: 𝐸𝑠é a evaporação máxima do solo em um determinado dia (mm), 𝐸′𝑜 é a 

evapotranspiração potencial ajustada para evaporação de água livre dentro dossel (mm) e 

𝑐𝑜𝑣𝑠𝑜𝑙 é o índice de cobertura do solo. 
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Esse índice de cobertura do solo é obtido conforme a equação a seguir: 

𝑐𝑜𝑣𝑠𝑜𝑙 = exp(−5,0 ∙ 10−5 ∙ 𝐶𝑉)                                                                                            ( 41 ) 

Em que: CV é a biomassa e o resíduo acima do solo (kg.ha-1). 

 

A quantidade máxima de evaporação do solo é reduzida durante os períodos de alto uso 

de água pela planta com a seguinte relação: 

𝐸′𝑠 =  𝑚𝑖𝑛 [𝐸𝑠,
𝐸𝑠∙𝐸′𝑜

𝐸𝑠+𝐸𝑡
]                                                                                                               ( 42 ) 

Em que: 𝐸′𝑠 é a evaporação máxima do solo ajustada para a uso de água pela planta em 

um determinado dia (mm), 𝐸𝑠 é a evaporação máxima do solo em um determinado dia 

(mm). 𝐸′𝑜 é a evapotranspiração potencial ajustada para a evaporação de água livre dentro 

do dossel (mm) e 𝐸𝑡 é a transpiração em um determinado dia (mm). Quando 𝐸𝑡 for baixo, 

𝐸′𝑠 → 𝐸𝑠. No entanto, quanto 𝐸𝑡 se aproxima de 𝐸′𝑜, 𝐸′𝑠 →
𝐸𝑠

1+𝑐𝑜𝑣𝑠𝑜𝑙
. 

 

Uma vez que a quantidade máxima de evaporação do solo para o dia é calculada, o 

programa SWAT primeiro removerá a água da quantidade de neve para atender a 

demanda evaporativa. No entanto, quando existe uma demanda de evaporação da água do 

solo, o SWAT primeiro particiona a demanda evaporativa entre as diferentes camadas. A 

distribuição da profundidade utilizada para determinar a quantidade máxima de água a 

ser evaporada é: 

𝐸𝑠𝑜𝑖𝑙,𝑧 = 𝐸"𝑠
𝑧

𝑧+exp (2,374−0,00713∙𝑧
                                                                                      ( 43 ) 

Em que: 𝐸𝑠𝑜𝑖𝑙,𝑧 é a demanda evaporativa na profundidade z (mm), 𝐸"𝑠 é a evaporação 

máxima da água do solo em um determinado dia (mm), e z é a profundidade abaixo da 

superfície. Os coeficientes nessa equação foram selecionados para que 50% da demanda 

evaporativa seja extraída do topo de 10 mm de solo e 95% da demanda evaporativa é 

extraída do topo de 100 mm de solo. 
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A quantidade da demanda evaporativa para uma camada do solo é determinada ao tirar a 

diferença entre as demandas evaporativas calculadas nas delimitações superior e inferior 

da camada do solo, ou seja: 

𝐸𝑠𝑜𝑖𝑙,𝑙𝑦 = 𝐸𝑠𝑜𝑖𝑙,𝑧𝑙 − 𝐸𝑠𝑜𝑖𝑙,𝑧𝑢                                                                                                      ( 44 ) 

Em que: 𝐸𝑠𝑜𝑖𝑙,𝑙𝑦 é a demanda evaporativa para a camada ly (mm), 𝐸𝑠𝑜𝑖𝑙,𝑧𝑙 é a demanda 

evaporativa na delimitação inferior da camada do solo (mm) e 𝐸𝑠𝑜𝑖𝑙,𝑧𝑢 é a demanda 

evaporativa na demarcação superior da camada do solo (mm). 

 

O programa SWAT não permite que uma camada diferente compense a incapacidade de 

outra camada para alcançar sua demanda evaporativa. A demanda evaporativa não 

alcançada por uma camada de solo resulta em uma redução na evapotranspiração real para 

a HRU. Sendo assim, um coeficiente foi incorporado na Equação 37 para permitir ao 

usuário modificar a distribuição utilizada para alcançar a demanda evaporativa do solo. 

A equação modificada é: 

𝐸𝑠𝑜𝑖𝑙,𝑙𝑦 = 𝐸𝑠𝑜𝑖𝑙,𝑧𝑙 − 𝐸𝑠𝑜𝑖𝑙,𝑧𝑢 ∙ 𝑒𝑠𝑐𝑜                                                                                          ( 45 ) 

Em que: 𝐸𝑠𝑜𝑖𝑙,𝑙𝑦 é a demanda evaporativa para a camada ly (mm), 𝐸𝑠𝑜𝑖𝑙,𝑧𝑙 é a demanda 

evaporativa na delimitação inferior da camada do solo (mm) e 𝐸𝑠𝑜𝑖𝑙,𝑧𝑢 é a demanda 

evaporativa na demarcação superior da camada do solo (mm) e esco é o coeficiente de 

compensação de evaporação do solo.  

 

As soluções para essa equação modificada com diferentes valores de esco estão no gráfico 

da Figura 3.8. Infere-se do gráfico que quando o valor para esco é reduzido, o modelo é 

capaz de extrair mais para a demanda evaporativa de níveis inferiores. 
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Figura 3.8 - Distribuição da demanda de evaporação do solo de acordo com a 

profundidade (Neitsch et al., 2011). 

 

A quantidade de água no solo varia e nas interações entre plantas e solo podem ser 

definidos dois estágios relevantes, que são a capacidade de campo e o ponto de murcha. 

A capacidade de campo é definida como a quantidade máxima de água que o solo suporta, 

ou seja, a quantidade máxima de água precedente ao início do escoamento superficial. O 

ponto de murcha é quando a força de sucção da planta não é suficiente para extrair água 

do solo. Quando a umidade de uma camada do solo está abaixo da capacidade de campo, 

a demanda evaporativa para a camada é reduzida de acordo com as seguintes equações: 

𝐸′𝑠𝑜𝑖𝑙,𝑙𝑦 = 𝐸𝑠𝑜𝑖𝑙,𝑙𝑦 ∙ (
2,5∙(𝑆𝑊𝑙𝑦−𝐹𝐶𝑙𝑦)

𝐹𝐶𝑙𝑦−𝑊𝑃𝑙𝑦
)  𝑞𝑢𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑆𝑊𝑙𝑦 < 𝐹𝐶𝑙𝑦                                           ( 46 ) 

𝐸′𝑠𝑜𝑖𝑙,𝑙𝑦 = 𝐸𝑠𝑜𝑖𝑙,𝑙𝑦 𝑞𝑢𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑆𝑊𝑙𝑦 ≥ 𝐹𝐶𝑙𝑦                                                                             ( 47 ) 

Em que: 𝐸′𝑠𝑜𝑖𝑙,𝑙𝑦 é a demanda evaporativa para a camada ly ajustada para a umidade do 

solo (mm), 𝐸𝑠𝑜𝑖𝑙,𝑙𝑦 é a demanda evaporativa para a camada ly (mm), 𝑆𝑊𝑙𝑦 é a umidade 

do solo da camada ly (mm), 𝐹𝐶𝑙𝑦 é umidade do solo da camada ly na capacidade de campo 

(mm) e 𝑊𝑃𝑙𝑦 é a umidade do solo da camada ly no ponto de murcha (mm). 
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Além disso, para limitar a umidade do solo removida pela evaporação em condições 

secas, o programa SWAT define um valor máximo de água que pode ser removido a 

qualquer hora. Esse valor máximo é de 80% da água disponível da planta em um 

determinado dia na qual a água disponível da planta é definida como a umidade total da 

camada do solo menos a umidade da camada do solo no ponto de murcha (-1,5 MPa), de 

acordo com a equação sequente: 

𝐸"𝑠𝑜𝑖𝑙,𝑙𝑦 = min[𝐸′
𝑠𝑜𝑖𝑙,𝑙𝑦0,8 ∙ (𝑆𝑊𝑙𝑦 − 𝑊𝑃𝑙𝑦)]                                                                   ( 48 ) 

Em que: 𝐸"𝑠𝑜𝑖𝑙,𝑙𝑦 é a quantidade de água removida da camada ly pela evaporação (mm), 

𝐸′
𝑠𝑜𝑖𝑙,𝑙𝑦 é a demanda evaporativa para a camada ly ajustada para a umidade do solo (mm), 

𝑆𝑊𝑙𝑦 é a umidade do solo da camada ly (mm) e 𝑊𝑃𝑙𝑦 é a umidade solo da camada ly no 

ponto de murcha (mm). 

 

3.3.3. Alteração das rotinas do programa SWAT  

 

O programa SWAT possui um código aberto permitindo que o usuário realize alterações 

caso deseje modificar alguma rotina do modelo. Como já mencionado, este estudo irá 

avaliar duas propostas de alteração do programa SWAT feita por Strauch e Volk (2013) 

e Arroio Junior (2016), ambas com o intuito de aprimorar a estimativa de 

evapotranspiração. Uma descrição das alterações realizadas por esses autores será 

brevemente apresentada nesse item. 

 

3.3.3.1.Alteração proposta por Strauch e Volk (2013) 

 

O modelo SWAT padrão utiliza um modelo de crescimento vegetal único para simular 

todos os tipos de coberturas de terreno.  Para cada planta ou cobertura do solo, o usuário 

deve definir as unidades de calor em potencial (PHU) necessárias para a maturidade. As 

plantas anuais crescem a partir do momento do plantio até a sua colheita ou até que as 

unidades de aquecimento acumuladas se igualem a PHU da planta.  Já para árvores e 

plantas perenes, no entanto, PHU refere-se ao número de dias entre a brotação e a 
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senescência das folhas. Ou seja, o modelo considera que cada planta tem sua própria 

escala de temperatura, isto é, a mínima, a ótima e a máxima para o crescimento. Para 

qualquer planta, uma temperatura mínima ou base deve ser alcançada para que qualquer 

crescimento aconteça. Acima da temperatura base, quanto maior for a temperatura, maior 

será o ritmo de crescimento da planta. Quando se ultrapassa a temperatura ótima, o ritmo 

de crescimento começa a diminuir até que a temperatura máxima seja atingida, o que irá 

estagnar o crescimento. Sendo assim, para calcular a necessidade total de aquecimento de 

uma planta, o acúmulo da temperatura média diária acima da temperatura de base da 

planta é registrado durante o período de crescimento da planta e essa informação é 

compilada na forma de termos de unidade de aquecimento (Neitsch et al., 2011). 

 

Com o intuito de considerar a umidade do solo como gatilho para o crescimento da 

vegetação e não a temperatura, como é considerado na simulação padrão do SWAT, 

utilizou-se a água disponível para a planta, simulada nas camadas superiores do solo, 

como um estímulo para novos ciclos de crescimento. No entanto, durante a estação seca, 

os solos ou, pelo menos, seus horizontes superiores, geralmente secam até o ponto de 

murcha. Contudo novas estações de crescimento no SWAT devem começar assim que a 

umidade do solo simulada aumenta efetivamente após a estação seca. Dessa forma, para 

garantir que curtos períodos de seca durante a estação chuvosa ou eventos únicos de chuva 

no início de uma estação seca não provoquem o fim / início de uma estação de 

crescimento, foram implementados dois novos parâmetros, TRAMO1 e TRAMO2, que 

definem o primeiro e o último mês de um período de transição, passagem da estação seca 

para a chuvosa. De acordo com os equinócios, os valores predefinidos de TRAMO1 e 

TRAMO2 foram em 3 (março) e 4 (abril) no hemisfério norte e 8 (agosto) e 9 (setembro) 

no hemisfério sul, respectivamente. Se considerar apropriado, o usuário pode ajustar o 

período de transição nos arquivos de entrada da sub-bacia. O algoritmo desenvolvido para 

provocar novas estações de crescimento pode então ser descrito conforme a Figura 3.9. 
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Figura 3.9 - Fluxograma mostrando a implementação da umidade do solo no módulo de 

crescimento de plantas do SWAT (adaptado de Strauch e Volk, 2013). 

 

Na Figura 3.9 tem-se que a LATSUB é a latitude da sub-bacia, MONi é o mês de simulação 

atual, TRAMO1 é o início e TRAMO2 é o mês final do período de transição, ISEASON é 

uma variável de chave que indica se ocorreu ou não uma mudança de estação no ano de 

simulação atual, SWUPPER2 é o conteúdo real de água do solo simulado das duas camadas 

superiores em mm, AWCUPPER2 é a capacidade de água disponível simulada das duas 

camadas superiores, FRAWC é uma fração definida pelo usuário (entre 0 e 1) da capacidade 

de água disponível. FRPHU é a fração simulada de unidades de calor em potencial e LAIMIN 

é o IAF mínimo.  

 

Então, se a HRU que está sendo simulada pertence a uma sub-bacia, cujo centróide possui 

latitude (LATSUB) entre -20 e 20 °, e se o dia da simulação está dentro do período de 

transição e se ainda não ocorreu uma transição de um ciclo de crescimento para no ano 

atual de simulação (ISEASON será indicado pelo valor zero), o conteúdo real de água no 

solo das duas camadas superiores (SWUPPER2 em mm) é comparado com uma fração limiar 

(FRAWC) da capacidade de água disponível das duas camadas superiores (AWCUPPER2 em 

mm). FRAWC é um novo parâmetro implementado, não dimensional entre 0 e 1. Caso 
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SWUPPER2 seja igual ou superior a essa fração limiar (FRAWC), a fração de PHU (FRPHU) é 

redefinida para zero, o IAF é definido como mínimo (LAIMIN) e a decomposição de 

resíduos vegetais e a liberação de nutrientes são calculadas exatamente como se ocorresse 

a dormência. Redefinir o FRPHU para zero provoca um novo ciclo de crescimento a partir 

do próximo dia da simulação. A variável ISEASON é definida como 1, indicando que 

ocorreu uma transição no ano atual. Se, no entanto, a umidade do solo permanecer abaixo 

do limite, a transição será provocada mais tarde no primeiro dia do mês subsequente do 

TRAMO2. No final de um ano de simulação, o ISEASON volta a zero para permitir uma 

nova transição no próximo ano. Fora dos trópicos (⎹LATSUB⎸≥ 20 °), as estações de 

crescimento não são afetadas pela umidade do solo, pois a dormência é usada para 

provocar novos ciclos de crescimento de plantas perenes e árvores (nesse caso, o SWAT 

será executado no modo padrão). 

 

Com isso, as estações de crescimento podem ser ativadas dinamicamente com base em 

uma premissa física. No entanto, o crescimento real das plantas (depois que um ciclo é 

acionado) segue o ciclo normal de IAF baseado em unidades de calor até que uma nova 

estação de crescimento seja provocada no ano seguinte. 

 

Embora as modificações já mencionadas afetem apenas simulações nos trópicos, outras 

alterações foram feitas com referência ao IAF nas simulações. No SWAT padrão, a taxa 

de declínio padrão do IAF foi substituída por uma taxa de declínio logístico que se 

aproxima do LAIMIN em vez de zero. Na versão padrão, a IAF de árvores e plantas perenes 

pode cair temporariamente para zero antes de entrar no estágio de dormência. O IAF 

começa a declinar quando uma fração de FRPHU definida (DLAI) pelo usuário é atingida. 

Sendo assim, o IAF de um determinado dia é simulado da seguinte forma: 

𝐿𝐴𝐼𝑖 =  𝐿𝐴𝐼𝑂𝑃𝑇 ∙ 𝑟,                   𝑟 =  
(1−𝐹𝑅𝑃𝐻𝑈,𝑖)

(1−𝐷𝐿𝐴𝐼)
,                   𝐹𝑅𝑃𝐻𝑈,𝑖 ≥ 𝐷𝐿𝐴𝐼                  ( 49 ) 

 

Em que: 𝐿𝐴𝐼𝑖 é IAF de um determinado dia; DLAI é a fração do PHU quando o IAF 

começa a declinar; r como uma taxa de declínio; FRPHU,i é a fração simulada de unidades 

de calor em potencial em um determinado dia; e LAIOPT é o IAF ideal do ano atual, ou 
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seja, nesse caso o IAF simulado para o dia em que FRPHU,i igualou ao DLAI. Com a fração 

crescente de unidades de calor em potencial (FRPHU,i), o 𝐿𝐴𝐼𝑖 decai usando r como uma 

taxa de declínio. Durante a senescência (período em que a FRPHU,i aumenta), o DLAI 

assume o valor de 1 e, sendo assim, o r diminui de 1 para 0 de forma linearmente 

proporcional ao aumento da FRPHU. 

 

Foi realizada uma modificação da taxa de declínio do IAF usando uma função logística 

simples, conforme expresso a seguir: 

𝐿𝐴𝐼𝑖 =  
𝐿𝐴𝐼𝑂𝑃𝑇− 𝐿𝐴𝐼𝑀𝐼𝑁

1+exp (𝑡)
+  𝐿𝐴𝐼𝑀𝐼𝑁;         𝑡 = (𝑟 − 0,5) ∙ 12;        𝐹𝑅𝑃𝐻𝑈,𝑖 ≥ 𝐷𝐿𝐴𝐼      ( 50 ) 

onde o termo usado como expoente é uma função do tempo (t). Para obter uma curva S 

em declínio padrão, os valores para t variam de + ∞ a -∞. No entanto, é suficiente calcular 

t em um pequeno intervalo de números reais. Usando os valores -0,5 e -12 na Equação 

50, t varia de 6 a -6. 

 

Pode ser mais razoável combinar o aumento sigmoidal da curva ideal de IAF com um 

declínio sigmoidal similar (Equação 50), que está considerando ao mesmo tempo LAIMIN. 

O declínio logístico do IAF é definido por um ponto de inflexão (IP) da função logística, 

o qual está sempre no ponto em que o IAF diminuiu para metade da diferença de LAIOPT 

e LAIMIN. Caso nenhum valor seja definido para LAIMIN (LAIMIN = 0), a curva logística 

cruza nesse ponto com a curva IAF padrão do modelo. Assumindo temperatura diária 

constante durante a senescência, como ocorre em regiões tropicais, o IP está localizado 

no centro do período de senescência. Qualquer tendência de declínio ou aumento da 

temperatura diária durante a senescência resulta em uma mudança do IP no início ou no 

final desse período, respectivamente; e quanto mais forte é essa mudança, mais forte será 

a tendência. Assim, a função logística ainda está de acordo com a abordagem da unidade 

de calor da SWAT, assumindo que a diminuição da temperatura durante a senescência, 

como em climas temperados, acelera o declínio do IAF.  
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3.3.3.2. Alteração proposta por Arroio Junior (2016) 

 

Dormência é período no qual o crescimento vegetal fica suspenso e está diretamente 

associada as condições ambientais e ao tipo da planta. O programa SWAT considera que 

o início e o término da dormência são definidos por um limiar de duração do dia, o qual, 

uma vez atingido durante o outono, interrompe o crescimento da planta, voltando a 

ocorrer apenas quando o mesmo limiar é novamente superado na primavera. 

 

O mecanismo de dormência vai depender do tipo de planta considerado pelo modelo. No 

início da dormência para as árvores, uma fração da biomassa vegetal é convertida em 

resíduo e o IAF atinge o valor mínimo permitido. O IAF mínimo na dormência é dado 

pelo parâmetro ALAI_MIN, definido no banco de dados de crescimento vegetal para cada 

tipo de cultura. Para plantas perenes, um valor fixo de 10% da biomassa é convertido em 

resíduo e o IAF é, assim como no caso das árvores, reduzido para o valor mínimo. Já para 

plantas anuais de estação fria, nenhuma parte da biomassa é convertida em resíduo 

(Neitsch et al., 2011). 

 

O IAF é reduzido para o valor mínimo permitido, dado pelo parâmetro ALAI_MIN, o 

qual, por padrão, é de 0,75 m².m-2 para mata e zero para os demais usos. Tal redução do 

IAF não reflete o ciclo de desenvolvimento de plantas de ambientes tropicais e sub-

tropicais, visto que a indução de dormência associada ao fotoperíodo, com a consequente 

queda das folhas, é característica associada a plantas de regiões frias. Através de sua 

interface, o SWAT não possibilita que o usuário altere ou desative o mecanismo de 

dormência durante as simulações. É possível apenas a modificação de parâmetros 

relacionados à dormência no banco de dados de crescimento vegetal, como o parâmetro 

ALAI_MIN, por exemplo, que pode variar de um mínimo de 0 a um máximo de 0,99 

m².m-2. Entretanto, tal variação de valores não é adequada para representar a dinâmica de 

crescimento vegetal em zonas tropicais, visto que ainda induz a uma redução significativa 

do IAF nos meses de menor fotoperíodo (Arroio Junior, 2016). 
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Diante dessa perspectiva, foi modificada a sub-rotina dormant.f, responsável pela 

verificação do estado de dormência dos diferentes tipos de plantas. Ao realizar essa 

modificação nas rotinas de crescimento vegetal no código fonte do modelo, efetuou-se a 

desativação do mecanismo de dormência. 

 

3.3.4. Dificuldades para aplicação do programa SWAT no Brasil 

 

Uma revisão bibliográfica dos estudos que utilizaram o SWAT no Brasil, entre 1999 e 

2013, realizada por Bressiani et al. (2015), demostrou que muitos dos estudos revisados 

descreveram que há indisponibilidade de dados, dificuldade de acesso a determinados 

acervos de informações, os dados não são facilmente disponibilizados pelas instituições 

e muitas vezes requerem organização, preparação e conversão para os formatos de entrada 

exigidos pelo modelo. 

 

Segundo o relatório Conjuntura dos Recursos Hídricos no Brasil (ANA, 2019), em 2018 

a Rede Hidrometeorológica Nacional possuía quase 22 mil estações sob responsabilidade 

de várias entidades. A ANA gerencia diretamente 4.968 estações sendo: 2.769 

pluviométricas e 2.199 estações fluviométricas. A distribuição geográfica das estações 

hidrometeorológicas é heterogênea ao longo do país, sendo assim, há regiões que 

possuem maior densidade de estações. Essa desigualdade é devido, principalmente, aos 

problemas de acessibilidade e ao elevado custo de logística envolvido. Além da 

distribuição espacial das estações, é importante que a extensão da série de dados 

hidrológicos seja representativa para o fenômeno hidrológico em análise. A média de 

extensão dos dados das diferentes bacias brasileiras é de 35 anos para as estações 

pluviométricas e de 30 anos para as estações fluviométricas.  

 

Além da relevância sobre os dados meteorológicos, vale ressaltar a pertinência da 

precisão e detalhamento dos demais dados de entrada do SWAT, pois as informações 

sobre DEM, mapa de solo e uso do solo, além dos respectivos parâmetros, têm peso 

significativo para a construção de uma modelagem satisfatória. Estudos como os de 

Chaplot (2005), Lin et al., (2010) e Ghaffari (2011) avaliaram os efeitos da variação da 
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resolução espacial do DEM e concluíram que a utilização de grades de baixa resolução 

não afetou significativamente os resultados de vazão, porém teve grande impacto nas 

simulações de sedimentos e de qualidade da água, gerando predições subestimadas. 

 

Ao analisarem os trabalhos de aplicação do programa SWAT no Brasil, Bressiani et al. 

(2015) relataram que o objetivo da maioria dos estudos identificados foi testar a 

viabilidade da aplicação do modelo para bacias hidrográficas específicas no Brasil e 

analisar o impacto em diferentes cenários de uso do solo. A maior porcentagem de 

investigações concentrou-se na avaliação da vazão (48%) e/ou produção e transporte de 

sedimentos (36%), houve apenas alguns estudos que apresentaram os resultados de 

transporte de nutrientes (9%) e minimamente averiguaram os efeitos dos métodos de 

evapotranspiração (1%). O maior percentual de trabalhos, cerca de 67%, foram realizados 

nas regiões sul e sudeste. A maior quantidade de aplicações do modelo foi realizada em 

pesquisas acadêmicas, sendo que muitos deles foram limitados pela baixa disponibilidade 

de dados; apenas 66% deles realizaram a calibração e menos de 25% realizaram a 

verificação. 

 

Sabe-se que a evaporação equivale em média a aproximadamente 60% a 65% da 

precipitação média; apesar de dado ser só uma estimativa, esse dado fornece uma ideia 

da ordem de magnitude do processo (Brutsaert, 2005). Há trabalhos que destacam os 

percentuais da evapotranspiração dos valores precipitados em bacias brasileiras, como o 

estudo realizado por Leopoldo et al. (1995) em uma bacia localizada em Manaus, coberta 

por vegetação natural da Floresta Amazônica central, demonstrou que cerca de 67% da 

precipitação é evapotranspirada. 

 

Variados estudos realizados com a utilização do SWAT demonstraram a relação entre 

evapotranspiração e precipitação. Salles (2012), estudando a bacia do rio Pipiripau-DF, 

encontrou 49% do total evapotranspirado. Castro (2013), encontrou, para a bacia do Alto 

Jardim, valores em torno de 56% de evapotranspiração do total precipitado. Ferrigo 

(2014) obteve como valores da relação de evapotranspiração/precipitação para as bacias 

Córrego Chapadinha, Córrego Capão Comprido, Córrego Olaria, Córrego Rodeador, Rio 
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Descoberto e Ribeirão das Pedras, 0,45; 0,49; 0,40; 0,62; 0,49 e 0,54, respectivamente. 

Ferreira e Uagoda (2016) encontraram que 53% do total precipitado é convertido em 

evapotranspiração na bacia do Gama-DF. 

 

Apesar da relevância da parcela de evapotranspiração, o modelo SWAT, assim como a 

maior parte dos modelos hidrológicos, foi desenvolvido em centros de pesquisas 

localizados nos Estados Unidos e na Europa e, com isso, tendem a apresentar mecanismos 

e parâmetros que foram desenvolvidos para representar processos físicos característicos, 

predominantemente, da região de origem. Há algumas simulações feitas para bacias 

brasileiras que geraram valores de evapotranspiração considerados inferiores aos que 

seriam esperados, sugerindo uma possível limitação dos algoritmos do SWAT em 

quantificar adequadamente essa parcela do ciclo hidrológico. Sendo assim, é importante 

que o processo de evapotranspiração seja aprimorado para incorporar as particularidades 

da região em estudo. Já existem estudos que fizeram alterações nas rotinas de 

evapotranspiração do SWAT por constatarem deficiências e limitações em algoritmos e 

parâmetros, considerando-os não adequados para representar alguns processos em 

determinadas regiões.  

 

Diante dessa possível limitação na representatividade do programa SWAT para a 

evapotranspiração para bacias brasileiras, em alguns trabalhos foi salientada essa 

dificuldade, como citado Melo Neto (2012) que ao comparar os valores totais da 

evapotranspiração estimado pelo modelo com o calculado pelo balanço hídrico simples 

observou que o modelo subestimou o processo em 3,8% e 24,0% para diferentes 

discretizações do perfil do solo e levantou como possível justificativa a dificuldade que o 

modelo tem em expressar a retirada de água do solo para atender a demanda evaporativa, 

promovendo, como consequência, a redução da evapotranspiração. De maneira análoga, 

Castro (2013) afirma em seu trabalho que o programa SWAT foi capaz de representar de 

forma satisfatória o fluxo de base médio anual para a bacia Rio Preto-DF, no entanto se 

verificou uma tendência de subestimativa da evapotranspiração e superestimativa do 

escoamento superficial, tanto no período de calibração quanto na validação. 
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Conforme já exposto, na pesquisa por melhoria na representação da evapotranspiração no 

SWAT para bacias brasileiras, Strauch e Volk (2013) identificaram uma deficiência do 

modelo SWAT para representar às rotinas de crescimento das culturas perenes. Para 

determinar os ciclos anuais de crescimento das árvores e das plantas perenes, o modelo 

baseia-se no período de dormência, o qual não ocorre em regiões tropicais devido à menor 

amplitude do fotoperíodo ao longo do ano. Para aprimoramento foi modificado o código-

fonte do módulo da dinâmica vegetal, onde a inovação é a consideração da umidade do 

solo ao invés da temperatura como sendo o fator de controle. Nessa hipótese, a umidade 

do solo pode ser usada para indicar a transição da estação seca para a úmida e, assim, é 

adequada para iniciar o crescimento de plantas perenes tropicais no SWAT. Strauch e 

Volk (2013) modificaram também a taxa de declínio do IAF através da implementação 

de uma função logística que se aproxima de um valor mínimo para o IAF em vez de zero. 

A potencialidade do modelo foi então testada usando estimativas baseadas em 

sensoriamento remoto para IAF e evapotranspiração derivadas do sensor MODIS 

(MODerate Imaging Spectro-radiometer) na simulação da bacia Santa Maria/Torto – DF 

e foram obtidas estimativas de evapotranspiração mais próximas da realidade da bacia. 

 

Nesse viés, Arroio Junior (2016), visando reproduzir com maior precisão o ciclo das 

culturas em bacias tropicais, também realizou modificações em processos relacionados à 

simulação da evapotranspiração no programa SWAT. Os procedimentos propostos 

incluíram a alteração das rotinas de dormência vegetal no código fonte do modelo e a 

modificação dos cronogramas de operações de manejo e parâmetros do banco de dados 

de crescimento das plantas. As modificações foram testadas em cinco bacias localizadas 

no estado de São Paulo e observou-se que a evapotranspiração apresentou um aumento 

médio de 61% nas simulações. Os novos valores mostraram aderência com estimativas 

anuais de evapotranspiração obtidas através de métodos empíricos, bem como foram 

próximos aos resultados obtidos experimentalmente em outros trabalhos. 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Para o desenvolvimento deste trabalho foi estabelecida a sequência metodológica 

apresentada na Figura 4.1.  

 

Figura 4.1 - Sequência metodológica do trabalho. 

 

Preliminarmente, foi preparada a base de dados necessária para a simulação com 

programa SWAT (item 4.2) e, em seguida, foi realizada a modelagem da bacia do Gama-

DF, descrita no item 4.1. Na sequência, foram realizadas as modificações necessárias no 
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modelo para a aplicação da versão alterada por Strauch e Volk (2013) e por Arroio Junior 

(2016) (item 4.3). 

 

A modelagem inicial foi realizada com o programa SWAT com ajuste de parâmetros no 

modo padrão (default). Nesse modo foram testados cada um dos métodos disponíveis a 

simulação da evapotranspiração potencial no modelo: Penman-Monteith (PM), Priestley-

Taylor (PT) e Hargreaves (H). Também foi realizada a modelagem com o programa 

SWAT modificado por Strauch e Volk (2013) (SV) e por Arroio Junior (2016) (AR). 

 

Na fase 1, intitulada ‘Análise da evapotranspiração potencial’ (Figura 4.2), incialmente, 

as simulações foram feitas utilizando os dados secundários que estão descritos no item 

4.2.5 para cada um dos modos avaliados e, posteriormente, foram realizadas a calibração 

e a validação mensal com os dados de vazão. Nessa fase, a análise comparativa da parcela 

de evapotranspiração se baseou na ETP, em nível de sub-bacia, a qual foi realizada com 

base na comparação dos dados simulados com os dados do tanque classe A. 

 

Já na Fase 2, designada ‘Análise da evapotranspiração real’ (Figura 4.3), os dados de 

evapotranspiração aplicados foram obtidos na torre de fluxo (item 4.2.5). Inicialmente, 

foram realizadas a calibração e a verificação em termos de vazão para os 3 métodos de 

ETP. Avaliou-se a possibilidade de aplicar o conjunto de parâmetros calibrados de PM 

nas metodologias modificadas por SV e AR. Posteriormente, foram realizadas a 

calibração e a verificação dos métodos de SV e AR. Na Fase 2, a análise da 

evapotranspiração foi feita comparando os dados de evapotranspiração real (ET) 

simulados com os valores de ET obtidos por Eddy Covariance (EC) na torre de fluxo 

turbulento. 
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Figura 4.2 - Sequência metodológica da Fase 1 do trabalho 
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Figura 4.3 - Sequência metodológica da Fase 2 do trabalho 
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4.1. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO  

 

O Distrito Federal está localizado no Planalto Central do Brasil, compreendendo uma área 

de 5.814 km2. A região possui os divisores naturais de três principais bacias hidrográficas 

do Brasil: a Bacia do Paraná ou Prata, a Bacia do São Francisco e a Bacia do Tocantins-

Araguaia. O relevo do DF é constituído por planícies e planaltos com altitudes chegando 

a 1300 m e a estrutura de relevo da região faz com que o DF tenha uma área de drenagem 

bastante uniforme. 

 

O Distrito Federal é totalmente ocupado pelo cerrado, que é o segundo maior bioma da 

América do Sul, e a enorme biodiversidade da região qualifica o cerrado como a savana 

mais rica do mundo. O cerrado abriga mais de 11.000 espécies vegetais, das quais 4.400 

são endêmicas, além de uma grande variedade de vertebrados terrestres e aquáticos e 

elevado número de invertebrados. A heterogeneidade espacial é um fator determinante 

para a ocorrência dessa diversidade de espécies, com os ambientes variando 

significativamente no sentido horizontal, sendo que áreas campestres, florestais e brejosas 

podem existir em uma mesma região. A típica vegetação do cerrado se caracteriza pelos 

troncos tortuosos, baixo porte, ramos retorcidos, cascas espessas e folhas grossas. Vale 

ressaltar que a vegetação não apresenta essa característica em decorrência da escassez de 

água, já que o cerrado abriga densa rede hídrica, mas devido a outros fatores edáficos, 

notadamente o desequilíbrio no teor de micronutrientes, a exemplo do alumínio 

(Medeiros, 2011). 

 

Como o intuito desta pesquisa é averiguar a evapotranspiração no bioma cerrado, optou-

se por selecionar a bacia do DF que possuísse grande proporção de cobertura vegetal com 

cerrado nativo; além disso, optou-se pela bacia que já possuísse dados mensurados de 

evapotranspiração. Sendo assim, a bacia selecionada para este estudo foi a Bacia do 

Gama, em destaque na Figura 4.4.  
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Figura 4.4 – Mapa com a localização da área de estudo 

 

A unidade hidrográfica estabelecida para o estudo está inserida na Bacia do Lago Paranoá, 

conforme observado na Figura 4.4. A Bacia do Lago Paranoá é a única bacia hidrográfica 

que está totalmente inserida no DF. Divide-se em cinco unidades hidrográficas de 

gerenciamento e seus principais afluentes são o Riacho Fundo e os ribeirões Torto, 

Bananal, Gama e Cabeça de Veado. Em 1959, o represamento do rio Paranoá originou o 

Lago Paranoá ao inundar as terras com cotas inferiores a 1.000 m de altitude, sendo criado 

com o objetivo de amenizar as condições climáticas de parte do Distrito Federal, geração 

de energia elétrica e proporcionar lazer à população. Também é utilizado para a diluição 

de efluentes das estações de tratamento de esgoto e águas pluviais. Atualmente, por 

intermédio da ETA Lago Norte, é utilizado para captação de água com a finalidade de 

abastecimento público. Na Bacia do Lago Paranoá existe também o lago Santa Maria, 

localizado a noroeste do Plano Piloto, que foi construído com a finalidade de auxiliar no 

abastecimento público de Brasília. 

 

A Bacia do Gama possui uma área de drenagem de 149,9 km², onde está inserida a Área 

de Proteção Ambiental (APA) da Bacia dos Ribeirões do Gama e Cabeça de Veado que 
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corresponde a 33,2 % da área total da bacia. O principal curso d’água é o Ribeirão do 

Gama, que nasce na parte sul da bacia do Paranoá, na área conhecida como Mata do 

Catetinho, mede cerca de 14 quilômetros e seus principais afluentes são os córregos: Mato 

Seco, Cedro, Capetinga e Taquara. O Ribeirão deságua diretamente no Lago Paranoá, 

com uma vazão média de 2,90 m³/s (GDF,2012). 

 

Na bacia do Gama o tipo predominante de solo são os Latossolos Vermelho (46,4%) e 

Vermelho Amarelo (19,3%). Os Latossolos são profundos, bem drenados na maior parte 

do ano, quando se encontram desnudos, podendo ser suscetíveis à erosão. Há também na 

bacia o Cambissolo (18,3%), que possui uma estrutura bastante variável, predominando 

blocos subangulares. Em alguns perfis, observa-se a presença de cascalhos, sua drenagem 

varia de acentuada a imperfeita. Tem-se o Gleissolo (15,7%) que faz parte do conjunto 

dos solos hidromórficos, ocupam geralmente as depressões da paisagem, sujeitas a 

inundações, apresentam drenagem dos tipos: mal drenado ou muito mal drenado e espessa 

camada escura de matéria orgânica mal decomposta sobre uma camada acinzentada. Por 

fim, há uma pequena porção de Plintossolo (0,3%), que é um solo mineral, com séria 

restrição à percolação de água, encontrados em situações de alagamento temporário e, 

portanto, escoamento lento (Reatto et al., 2004). 

 

A disposição e a localização geográfica da bacia do Gama lhe dão uma característica 

predominante de clima tropical de natureza continental de verão úmido e período de 

estiagem no inverno e o grande afastamento em relação à borda ocidental do Oceano 

Atlântico reduz muito as influências marítimas na região, segundo a classificação de 

Koppen, Aw.  

 

Verifica-se um predomínio de médias mensais próximas a 26ºC ao longo do ano, com 

variação anual da temperatura inferior a 2ºC. As temperaturas mais elevadas registradas 

nos meses de setembro a março, com destaque para o trimestre setembro/outubro/ 

novembro, com a máxima absoluta podendo superar os 33°C. Por outro lado, as 

temperaturas mais baixas são registradas de maio a julho, sendo o mês de julho o mais 
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frio do ano, apresentando médias de 13°C, embora ainda exista umidade no ambiente para 

consumir o excesso de radiação líquida.  

 

A umidade relativa do ar entre maio e setembro fica abaixo de 67%, podendo alcançar 

38%, ou menos nos períodos mais secos, e a média de 56%, segundo dados 

meteorológicos da estação climatológica da FAL. A precipitação possui uma média anual 

que varia em torno dos 1500 mm, com destaque para os meses de novembro a fevereiro, 

período em que as médias mensais superam os 2.000 mm, e os meses de maio a agosto, 

quando ficam abaixo de 50 mm. 

 

4.2. CONSTRUÇÃO DA BASE DE DADOS 

 

A construção da base de dados está direcionada ao atendimento dos dados de entrada do 

SWAT, necessários para a modelagem. Além disso, apresenta-se como foram obtidos os 

dados de evapotranspiração que foram utilizados nas análises comparatirativas. 

 

4.2.1. Dados topográficos  

 

Os dados topográficos para a modelagem com o SWAT foram representados pelo modelo 

digital de elevação e o DEM utilizado foi confeccionado a partir de curvas de nível com 

espaçamento de 5 metros disponibilizadas pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento 

Urbano e Habitação do Distrito Federal com auxílio do sofware ArcGIS-ESRI.  

 

4.2.2. Dados pedológicos  

 

A base cartográfica de solos utilizada para a modelagem da bacia do Gama foi obtida a 

partir do levantamento realizado pela EMBRAPA - Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agropecuária em 1978, com resolução espacial de 1:100.000.  Para este estudo foi 

utilizada a reclassificação dessa base feita por Reatto et al. (2004). Já as características 
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do solo como densidade, curva de retenção, condutividade hidráulica, matéria orgânica e 

textura foram obtidas do estudo de Lima et al. (2013), que desenvolveram uma base de 

dados de solos de referência para a aplicação do modelo SWAT em bacias hidrográficas 

do bioma cerrado. 

 

4.2.3. Dados de uso do solo 

 

Para caracterização do uso do solo das bacias em estudo foi utilizado o mapa 

desenvolvido por Nunes (2016), que teve como base o mapa de uso do solo elaborado em 

2009 pela ECOPLAN, como produto do Zoneamento Ecológico-Econômico (GDF, 

2010). A partir dessa base foi feita uma atualização manualmente com a utilização do 

software ArcGIS-ESRI através da vetorização sobre imagens aéreas ortorretificadas do 

Distrito Federal para o ano de 2013 obtida junto a CODEPLAN - Companhia de 

Planejamento do Distrito Federal. Por fim, foi feita a compatibilização dos tipos de uso e 

ocupação do solo da base cartográfica gerada pela ECOPLAN com a tipologia integrada 

ao banco de dados do SWAT. Já a tipologia de classes de uso e ocupação do solo 

integradas ao banco de dados do SWAT utilizados neste estudo, foram modificados por 

Ferrigo (2014) para a região do Distrito Federal.  

 

4.2.4. Dados de evapotranspiração  

 

Dentre os objetivos do trabalho tem-se a avaliação do processo de evapotranspiração 

simulado pelo SWAT em uma bacia com o Bioma Cerrado. Os dados de 

evapotranspiração que estão apresentados neste item foram utilizados para comparação 

com a saída do modelo, sendo que, na Fase 1, foram utilizados os dados do tanque classe 

A para comparação com a ETP simulada e, na Fase 2, foram considerados os dados 

obtidos por EC para comparação com a ET. 
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4.2.4.1. Dados tanque classe A 

 

A Reserva Ecológica e Experimental da Universidade de Brasília, Fazenda Água Limpa 

(FAL), Brasília - Distrito Federal, está inserida na Área de Proteção Ambiental Gama e 

Cabeça-de-Veado, que faz parte da Reserva da Biosfera do Cerrado, que por sua vez está 

introduzida na Bacia do Gama, área de estudo desta pesquisa. Possui aproximadamente 

4.000 ha e, do total dessa área, cerca de 50% são destinados a preservação e o restante às 

áreas de ensino, pesquisa e extensão. Existem diversas fitofisionomias de Cerrado na 

FAL, como Campo limpo, Campo sujo, Cerrado sentido restrito e Mata de galeria. O 

Cerrado sentido restrito ocupa aproximadamente 1.400 ha, sendo a fitofisionomia 

predominante na FAL.  

 

A Figura 4.5 apresenta a localização da FAL, da estação meteorológica e uma fotografia 

com destaque do tanque classe A, do qual foram obtidos os valores utilizados nesta 

pesquisa. Os dados do tanque classe A foram utilizados na Fase 1 do estudo. O tanque 

classe A é um modo de estimativa da evaporação potencial, cujo dado é apresentado em 

termos de evaporação neste estudo. Esse dado foi obtido a partir da Faculdade de 

Agronomia e Medicina Veterinária que mantém na FAL uma área experimental de 

agroclimatologia, onde está instalada uma estação meteorológica automática e uma 

estação meteorológica convencional. 

 

Figura 4.5 - Mapa com a localização da FAL  
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4.2.4.2. Dados torre de fluxo 

 

Na FAL existem duas torres de medição de fluxo turbulento, sendo uma situada na área 

do Cerrado sentido restrito e a outra no povoamento de Eucalipto. Como o foco deste 

estudo é o Bioma Cerrado, e a Bacia do Gama possui 57% da sua área total classificada 

como Cerrado, sendo assim, apenas os dados referentes à torre existente na área do 

Cerrado foram utilizados. 

  

 

Figura 4.6 – Torre de Fluxo da área do Cerrado sentido restrito na FAL. 

 

A torre de fluxo turbulento (EC) em área de Cerrado sentido restrito (Figura 4.6), com  

altura de 12 m, está instalada desde agosto de 2012, e é mantida pelo projeto “Estudo de 

consequências hidrológicas, meteorológicas, climáticas locais e regionais da substituição 

de cerrado nativo por plantação de eucalipto”, forneceu dados meteorológicos e de fluxos 
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de radiação solar (MJ.m-².d) e de calor latente (LE, MJ.m-².d) em escala diária para a 

pesquisa. 

 

Na torre estão implantados três componentes que mensuram: o fluxo de covariância de 

vórtices turbulentos, variáveis micrometeorológicas e medições de variáveis relativas ao 

solo. Uma breve descrição desses componentes está apresentada sequencialmente, 

segundo Mota (2017). 

 

O sistema que mensura o fluxo de covariância de vórtices na torre consiste na medição 

direta em alta frequência das variáveis aleatórias “instântaneas” necessárias para 

realização das covariâncias dos componentes da velocidade, temperatura virtual e 

concentração de gases. Esse sistema é composto por dois instrumentos:  

• Anemômetro sônico 3D CSAT (Campbell Scientific), que mede a temperatura 

virtual, velocidade do vento nas três direções do plano cartesiano (Ux, Uy e Uz) 

e a direção do vento; e 

• Analisador de gases EC150 (Campbell Scientific) para concentração de CO2 e 

vapor d’água. 

 

Segundo Stoy (2008), as variáveis micrometeorológicas devem ser mensuradas, pois 

servem para estabelecer correlações entre fluxos turbulentos de energia e massa e os 

forçamentos meteorológicos, pressão e vento, para estimativas de funções vegetativas de 

cada ecossistema em questão. Para essa medição foram instalados os seguintes 

instrumentos: 

• Sensor de radiação fotossintética ativa (PAR - Photosynthetically Active 

Radiation) LI190SB (Licor); 

• Sensor de umidade relativa e temperatura do ar modelo HMP45C (Vaisala);  

• Saldo-radiômetro modelo NR-LITE2 (Kipp & Zonen); e 

• Pluviômetro TE525 (Texas Electronics).  
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Quanto às variáveis relativas ao solo, foi mensurada a umidade do solo nas profundidades 

de 4 cm, 15 cm, 30 cm e 60 cm, e para isso foram instalados: 

• Sensores de conteúdo de água no solo modelo CS616 (Hukseflux); e 

• Dois sensores de fluxo de calor no solo, modelo HFP01.  

 

Por fim, para armazenamento dos dados foram utilizados dois coletores de dados: o 

Logger EC modelo CR3000 (Campbell Scientific) e o Logger modelo CR1000 (Campbell 

Scientific), sendo o último para os dados provenientes do solo.  

 

O cálculo da covariância dos vórtices turbulentos requer medidas de alta frequência das 

variáveis envolvidas, exigindo sensores de resposta rápida; os cálculos dos fluxos foram 

realizados no sistema de aquisição programado para tal, com dados são mensurados de 

15 em 15 minutos e o registro dos valores fluxos sendo feito a cada 30 min. Nesta 

pesquisa, os dados provenientes da torre foram utilizados na Fase 2 do trabalho, com os 

valores de temperatura (°C), umidade relativa (%), radiação solar de onda curta (MJ.m-². 

d) e velocidade do vento (m.s-1) utilizados como entrada para simulação com o SWAT. 

A razão entre LE e o calor latente de vaporização (λ = 2,5 MJ.kg-1) resultou em valores 

de ET observados que foram utilizados para comparação com os valores de ET simulados. 

 

4.2.5.  Dados climáticos  

 

Os dados de entrada requeridos pelo modelo são dados de precipitação, temperatura, 

umidade relativa, radiação solar e de velocidade do vento. Todas essas variáveis podem 

ser obtidas a partir de registros de dados observados ou podem ser geradas pelo modelo. 

Neste estudo foram aplicadas as informações climáticas observadas. 

 

Os dados de precipitação utilizados nesta pesquisa foram os mesmo para Fase 1 e Fase 2 

do trabalho, e foram obtidos com a CAESB – Companhia de Saneamento Ambiental do 

Distrito Federal, atual responsável pelas estações pluviométricas próximas e incluídas na 
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área de estudo. Na Tabela 4.1 estão os dados referentes às estações pluviométricas 

utilizadas nas simulações realizadas.  

 

Tabela 4.1 – Estações Pluviométricas utilizadas  

Código ANA Nome Latitude Longitude Altitude 

1.547.019 Cabeça de Veado ETA -15,89 -47,84 1.064 

1.547.008 ETE Sul -15,84 -47,90 1.005 

1.547.014 Área Alfa -15,97 -47,97 1.206 

 

A respeito dos dados diários de temperatura, umidade relativa, radiação solar e de 

velocidade do vento, foram considerados de forma distinta para cada fase deste trabalho. 

Na Fase 1 foram utilizados os dados obtidos do INMET - Instituto Nacional de 

Meteorologia, responsável pela estação climatológica principal de Brasília. Já na Fase 2 

foram utilizados os dados obtidos pela torre de fluxo na área de Cerrado. Na Tabela 4.2 

há informações relativas aos dados utilizados. 

 

Tabela 4.2 – Estações Meteorológicas utilizadas 

Fase  Nome Latitude Longitude Altitude 

1 Código ANEEL  083377 - INMET - 15° 57' - 47° 56' 1.159 

2 Torre de Fluxo em área de Cerrado - 15º, 57’ - 47º 54’ 1.149 

 

Os dados climáticos foram preparados para o formato compatível do modelo, 

devidamente organizados com a verificação da sua consistência e coerência. O período 

das séries de dados utilizados para a simulação na Fase 1 do trabalho foi de 1997 a 2017, 

já para Fase 2, de 2010 a 2017.  

 

Quanto a vazão, em ambas as fases do estudo foram utilizados dados da estação Gama 

Base, código ANA 60.478.500, operada pela CAESB que está localizada no ponto de 

exutório da bacia modelada neste estudo, na latitude  15° 52" 50' S, longitude 47° 

50" 38' W e altitude 1047 metros.   

 

4.3. PROGRAMAS COMPUTACIONAIS 

 

Para a modelagem da bacia estudada foi utilizado o programa SWAT versão 2012, revisão 

670 que foi lançada em 1 de outubro de 2018. A interfase utilizada foi QSWAT, versão 
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QSWAT 1.7, que está integrada ao software gerenciador\editor de sistema de informação 

geográficas QGIS, sob a versão QGIS Desktop 2.6.1. 

 

O código fonte do SWAT foi desenvolvido na linguagem de programação Fortran. Para 

utilização das alterações propostas nas rotinas do SWAT, propostas por Strauch e Volk 

(2013) e Arroio Junior (2016), foi necessária a modificação do código fonte do modelo, 

e recompilação do código modificado para geração de um novo executável. Para isso, foi 

utilizado o compilador Intel(R) Visual Fortran Composer para Windows em conjunto com 

a plataforma Microsoft Visual Studio 2010. Esse compilador abrange as linguagens 

Fortran 2008, Fortran 2003, Fortran 95, Fortran 90. 

 

Já para a efetiva calibração do modelo foi utilizado o algoritmo para calibração do SWAT 

desenvolvido por Távora (2017) e implementado na linguagem R (R Core Team, 2015). 

Távora (2017), desenvolveu o código com intuído de tornar os processos de checagem do 

SWAT menos exaustivos, o código: promove alteração e gravação dos arquivos de 

entrada, execução do código do modelo SWAT, verificação da métrica de aderência para 

posterior otimização por meio do método PSO, além disso, permite a visualização gráfica 

das vazões diárias com sobreposição de dados observados e apresentação da métrica de 

aderência. 

 

Foram feitas algumas adaptações no algoritmo de Távora (2017), de forma a adaptar para 

a proposta deste trabalho, como a mudança da métrica utilizada, com inclusão do LogNSE 

e a alteração do código de calibração para possibilitar, além da calibração diária (Fase 2), 

uma calibração mensal (Fase 1) da vazão. A versão utilizada do R foi a R 3.6.1 aplicada 

ao ambiente RStudio Desktop para Windows versão 1.2.1335. 

 

A organização dos dados provenientes da torre de fluxos e as análises das estratégias de 

calibração foram feitas com o auxílio da linguagem R na versão 3.6.1 no ambiente 

RStudio Desktop para Windows versão 1.2.1335. Em relação aos demais dados, 

resultados e à análise gráfica, foi utilizado o programa Excel Office 365. 

 

Por fim, para a elaboração dos mapas foi utilizado o software ArcGIS 10.4.1 for Desktop 

Advanced. 
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4.4. CALIBRAÇÃO, VALIDAÇÃO E ANÁLISES ESTATÍSTICAS  

 

As calibrações e validações foram feitas por intermédio da comparação do dado simulado 

e o dado observado de vazão nas duas fases deste trabalho. Na Fase 1 o período de 

aquecimento das simulações foi de 3 anos, de 1997 a 1999, a calibração realizada foi 

mensal de 2000 a 2012 e a validação também foi mensal de 2013 a 2017. Já na Fase 2 

para acompanhar o período de dados da torre de fluxos, o período de aquecimento das 

simulações foi de 3 anos, de 2010 a 2012, a calibração realizada foi diária de 2013 a 2015 

e a validação também foi diária de 2016 a 2017. 

 

O SWAT permite a calibração de uma grande diversidade de componentes, como 

elementos do ciclo hidrológico, sedimentos, parâmetros de qualidade da água e 

agroquímicos. Os parâmetros utilizados para calibração nesta pesquisa estão apresentados 

na Tabela 4.3 e foram selecionados com base em diversos estudos: Sarmento (2010), 

Ferrigo (2011; 2012; 2013; 2014), Arnold et al. (2012a), Salles (2012), Strauch e Volk 

(2013), Nunes (2016) e Arroio Junior (2016). 

 

Sendo assim, dentre os parâmetros passíveis de calibração no modelo SWAT, estes foram 

selecionados aqueles relacionados: água subterrânea (.gw) parâmetros que regem o 

movimento da água para dentro e para fora dos aquíferos (SHALLST, DEEPST, 

GW_DELAY, ALPHA_BF, GWQMN, GW_REVAP, REVAPMN, RCHRG_DP, 

GWHT e GW_DELAY); canal principal (.rte), parâmetros que determinam as 

características físicas do canal que afetam o fluxo de água e o transporte de sedimentos, 

nutrientes e pesticidas (CH_N2, CH_K2 e ALPHA_BNK), Além disso, foram utilizados 

os parâmetros relacionados às características da sub-bacia (.bsn), (SURLAG); uso do solo 

(CN2); e das HRUs (OV_N, CANMX, ESCO e EPCO). É importante ressaltar que 

CANMX, ESCO e EPCO são diretamente vinculados ao processo de evapotranspiração 

na HRU. 
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Tabela 4.3 - Parâmetros utilizados para calibração  

Parâmetros Descrição 

ALPHA_BF Constante de recessão do fluxo de base 

ALPHA_BNK Fator alpha para o armazenamento marginal 

CANMX Armazenamento máximo no dossel das plantas 

CH_K2 Condutividade hidráulica efetiva no canal aluvial principal 

CH_N2 Número de Manning para o canal principal 

CN2 Curva número na condição II 

DEEPST Profundidade inicial da água no aquífero profundo 

EPCO Fator de compensação de evaporação da planta 

ESCO Fator de compensação de evaporação do solo 

GW_DELAY Tempo de retardo da água subterrânea 

GW_REVAP Coeficiente de ascensão da água a zona saturada 

GWHT Altura inicial da água subterrânea 

GWQMN 
Profundidade limite no aquífero raso necessária para que o fluxo de 

retorno ocorra 

OV_N Número de Manning para o fluxo terrestre 

RCHRG_DP Fração de percolação do aquífero profundo 

REVAPMN 
Profundidade limite da água no solo para a ocorrência da ascensão da 

água na zona não saturada 

SHALLST Profundidade inicial da água no aquífero raso 

SURLAG Coeficiente de atraso do escoamento superficial 

 

Conforme já levantado por Beven (1993) e outros, um grande número de processos 

hidrológicos e de parâmetros para cada processo pode permitir que calibrações 

“satisfatórias” sejam obtidas mesmo que os processos e parâmetros escolhidos não 

representem bem cada um dos processos envolvidos. Sendo assim, na Fase 2 foi feita uma 

tentativa de padronização das análises, avaliando-se a possibilidade de seleção de um 

único conjunto de parâmetros para simulações e posterior análise da evapotranspiração 

real simulada em nível de URH. Para isso, utilizou-se o conjunto ótimo de parâmetros 

obtido com a calibração de PM para aplicação nas metodologias de SV e AR. 

 

Para avaliar o ajuste entre os dados simulados e observados de vazão, tanto na etapa de 

calibração quanto de verificação, foram utilizadas técnicas de avaliação gráfica, por 

intermédio dos hidrogramas plotados, além dos valores de Coeficiente de Eficiência de 

Nash-Sutcliffe para o logaritmo da vazão (Log NSE) (Eq.53) e Percentual de Tendência 

(PBIAS) (Eq.54). Para comparação dos resultados de evapotranspiração real simulados 

pelo SWAT e observados, por meio de EC, utilizaram-se as métricas: Erro médio absoluto 



74 

 

(MAE) em mm por dia (Eq.55), Raiz quadrada média do erro (RMSE) em mm por dia 

(Eq.56) e Coeficiente de correlação (R) (Eq.57). 

 

Para reduzir as diferenças quadráticas e a sensibilidade a valores extremos, o NSE é 

frequentemente calculado com valores logarítmicos de dados observados e simulados 

(Krause et al., 2005). É notório que o NSE é mais influenciado pelo pico de fluxo, já o 

logaritmo das vazões (Log NSE) tem maior ênfase nos baixos fluxos. No presente estudo, 

como o interesse é voltado à evapotranspiração, os erros cometidos nos valores máximos 

de vazão são de menor interesse pois ocorrem em eventos em que a evapotranspiração 

tem pouca influência. 

 

Os valores do Log NSE, igualmente ao NSE, podem variar no intervalo entre infinito 

negativo a 1, ou seja, (–∞,1], em que 1 representa um ajuste ideal entre os dados 

observados e simulados. O Log NSE é calculado conforme a equação: 

𝐿𝑜𝑔 𝑁𝑆𝐸 = 1 −
∑ (𝐿𝑜𝑔𝑄𝑜𝑏𝑠   𝑛

 𝑖=1 − 𝐿𝑜𝑔𝑄𝑠𝑖𝑚)²

∑ (𝐿𝑜𝑔𝑄𝑜𝑏𝑠   𝑛
 𝑖=1 − 𝐿𝑜𝑔𝑄𝑜𝑏𝑠

̅̅ ̅̅ ̅̅   )²
 

(53) 

em que: 𝑄𝑜𝑏𝑠 é a vazão observada (m³.s-1), 𝑄𝑠𝑖𝑚é a vazão simulada pelo modelo (m³.s-1), 

𝑄𝑜𝑏𝑠,𝑚𝑒𝑑  é a média das vazões observadas durante o período simulado (m³.s-1) e n é o 

número de eventos considerados. 

 

O Percentual de tendência (PBIAS) mede a tendência média dos dados simulados em ser 

maior ou menor que os correspondentes observados. O valor ideal do PBIAS é 0, com 

valores de baixa magnitude indicando simulação precisa do modelo. Valores positivos 

indicam viés de subestimação do modelo e valores negativos indicam viés de 

superestimação do modelo (Gupta et al., 1999). O PBIAS é calculado de acordo com a 

equação: 

𝑃𝐵𝐼𝐴𝑆 =  
∑ (𝑄𝑜𝑏𝑠

 𝑛
 𝑖=1 −  𝑄𝑠𝑖𝑚) ∙ 100

∑ 𝑄𝑜𝑏𝑠
 𝑛
 𝑖=1

 
(54) 
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em que: PBIAS é o desvio dos dados a serem avaliados, expresso na forma de 

porcentagem, 𝑄𝑜𝑏𝑠 é a vazão observada (m³.s-1), e 𝑄𝑠𝑖𝑚 é a vazão simulada pelo modelo 

(m³.s-1). 

 

O Erro médio absoluto (MAE) e Raiz quadrada média do erro (RMSE) são medidas de 

desempenho do modelo que resumem a diferença média nas unidades observadas e 

simuladas da grandeza mensurada. E são calculados conforme as equações: 

𝑀𝐴𝐸 =  
∑ |(𝐸𝑇𝑠𝑖𝑚 − 𝐸𝑇𝑂𝑏𝑠)|𝑛

𝑖=1

𝑛
 

(55) 

𝑅𝑀𝑆𝐸 =  √
∑ (𝐸𝑇𝑠𝑖𝑚 − 𝐸𝑇𝑂𝑏𝑠)²𝑛

𝑖=1

𝑛
 

(56) 

em que: 𝐸𝑇𝑠𝑖𝑚 (mm) é a evapotranspiração real simulada (Fase 2) / é a evapotranspiração 

potencial simulada (Fase 1), 𝐸𝑇𝑂𝑏𝑠 (mm) é a evapotranspiração real observada obtida por 

EC (Fase 2) / são os dados do tanque classe A (Fase 1) e n é o número de eventos 

considerados. 

 

Os coeficientes de correlação são usados para medir o quão forte é uma relação entre duas 

variáveis. Neste trabalho foi utilizado o coeficiente de Pearson. O coeficiente de 

correlação de Pearson (também chamado de R de Pearson) é um índice adimensional com 

valores situados ente -1,0 e 1,0 inclusive, que reflete a intensidade de uma relação linear 

entre dois conjuntos de dados; o valor de 1,0 indica um relacionamento forte e positivo, 

já -1,0 indica uma forte relação negativa, isto é, se uma variável aumenta, a outra sempre 

diminui. Por fim, um resultado igual a zero 0 significa que os conjuntos de variáveis não 

dependem linearmente um do outro, porém pode existir uma outra dependência que seja 

"não linear". O coeficiente de correlação é calculado segundo a fórmula:  

𝑅 =  
 ∑ [(𝐸𝑇𝑠𝑖𝑚 − 𝐸𝑇𝑠𝑖𝑚

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅)(𝐸𝑇𝑂𝑏𝑠 − 𝐸𝑇𝑂𝑏𝑠
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ) 𝑛

 𝑖=1 ]

√[∑ (𝐸𝑇𝑠𝑖𝑚 − 𝐸𝑇𝑠𝑖𝑚
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅)2 𝑛

 𝑖=1 ][ ∑ (𝐸𝑇𝑂𝑏𝑠 −  𝐸𝑇𝑂𝑏𝑠
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ )²] 𝑛

 𝑖=1

 
(57) 
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em que: 𝐸𝑇𝑠𝑖𝑚 (mm) é a evapotranspiração real simulada (Fase 2) / é a evapotranspiração 

potencial simulada (Fase 1), 𝐸𝑇𝑂𝑏𝑠 (mm) é a evapotranspiração real observada obtida por 

EC (Fase 2) / são os dados do tanque classe A (Fase 1) e 𝐸𝑇𝑠𝑖𝑚
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ (mm) é a média da 

evapotranspiração real simulada (Fase 2) / é a média da evapotranspiração potencial 

simulada (Fase 1), 𝐸𝑇𝑂𝑏𝑠
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  é a média da evapotranspiração real observada obtida por EC 

(Fase 2) / é a média dos dados do tanque classe A (Fase 1) e  n é o número de eventos 

considerados.   
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5. RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

5.1. ASPECTOS DA MODELAGEM DA BACIA HIDROGRÁFICA  

 

Neste item são apresentados os elementos necessários para modelagem, assim como os 

produtos gerados com o SWAT que foram utilizados para as simulações feitas na bacia 

do Gama neste trabalho. 

 

5.1.1. Relevo 

 

Para representar a topografia da área de estudo foi utilizado o modelo digital de elevação 

que serviu como base para delimitação da bacia pelo SWAT. Um corte do DEM para área 

da bacia estudada está apresentado na Figura 5.1. 

 

 

Figura 5.1 – Mapa com recorte do modelo digital de elevação utilizado nas simulações 
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Para o delineamento da bacia, foi selecionado manualmente o ponto de exutório, que teve 

como base a localização da estação fluviométrica que será utilizada para comparação 

entre os dados observados e os simulados de vazão. Após a seleção, o SWAT delimitou, 

automaticamente, a bacia hidrográfica, que possui 136,55 km² de área de drenagem. O 

relevo também foi responsável por gerar a rede hídrica de escoamento sobre o terreno no 

modelo. Esses produtos estão apresentados no mapa da Figura 5.2. 

 

 

Figura 5.2 – Mapa da bacia do Gama gerada com o SWAT 

 

Sequencialmente, foi elaborado o mapa de declividade, apresentado na Figura 5.3. Para 

isso, foi necessária a definição das classes de declividade da bacia em estudo; tal mapa é 

necessário para a posterior distribuição das unidades de resposta hidrológica pelo modelo, 

as URH, que são resultados da sobreposição dos mapas de solo, uso do solo e de 

declividades. As superfícies ocupadas, em relação à área, e percentagens de cada classe 

são indicadas na Tabela 5.1. 
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Figura 5.3 – Mapa das classes de declividade utilizado no SWAT 

 

Tabela 5.1 - Áreas e respectivas porcentagens das classes de declividade da bacia 

modelada 

Classes de Declividade Áreas (km²) Porcentagens (%) 

< 8% 117,08 85,74 

8% - 20% 16,45 12,05 

> - 20% 3,02 2,21 

 

5.1.2. Tipo de solos 

 

Em relação aos dados de entrada referentes aos solos, o simulador solicita dados espaciais, 

representando a distribuição das unidades pedológicas em uma determinada bacia e 

indicativos das características físico-hídricas dos tipos de solo presentes no respectivo 

mapeamento. O mapa pedológico utilizados está representado na Figura 5.4. Nesse mapa, 

tem-se a abreviação das tipologias de solo adotadas no banco de dados do programa 

SWAT. As respectivas áreas e percentuais de cada tipo solo são indicadas na Tabela 5.2. 
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Figura 5.4 - Mapa de tipo de solo utilizado para simulações 

 

Tabela 5.2 - Áreas e respectivas porcentagens de cada tipo de solo da bacia modelada 

Tipos de solo  Áreas (km²) Porcentagens (%) 

Cambissolo Haplico 25,05 18,34 

Gleissolo Haplico 21,42 15,69 

Latossolo Vermelho 63,35 46,39 

Latossolo Vermelho e Amarelo 26,33 19,28 

Plintossolo Petrico 0,41 0,30 

 

 

5.1.3. Uso do solo 

 

A definição do uso e ocupação do solo da bacia hidrográfica modelada foi essencial para 

o reconhecimento do grau de permeabilização por área da bacia. Essas proporções afetam 

diretamente a infiltração e o escoamento superficial na modelagem. O mapa de uso e 

ocupação do solo utilizado está apresentado na Figura 5.5. 
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Figura 5.5 - Mapa de usos do solo utilizado nas simulações 

 

 

Como observado no mapa da Figura 5.5 e nas proporções detalhadas na Tabela 5.3, vale 

ressaltar que a bacia de estudo possui 57,5% da sua área composta como cerrado, sendo 

esse dividido em Campo Limpo, Campo Sujo e Cerrado sentido restrito. Dessa proporção, 

46,5% estão inseridos na APA do Ribeirão do Gama Cabeça de Veado, ou seja, grande 

parte da bacia representa o cerrado preservado. 
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Tabela 5.3 - Áreas e respectivas porcentagens de cada uso do solo da bacia modelada 

Uso e ocupação do solo Áreas (km²) Porcentagens (%) 

Agropecuária 2.34 1.71 

Áreas Vegetada 1.76 1.29 

Áreas úmidas 4.19 3.07 

Áreas Urbanizadas Alta Densidade 3.92 2.87 

Áreas Urbanizadas Baixa Densidade 1.60 1.17 

Áreas Urbanizadas Média a Alta Densidade 26.27 19.24 

Campo Limpo 8.40 6.15 

Campo Sujo 20.56 15.06 

Cerrado 49.56 36.29 

Estrada não pavimentada 0.13 0.09 

Estrada Pavimentada 1.56 1.14 

Fruticultura 2.76 2.02 

Lagoas e Reservatórios 0.17 0.13 

Mata de Galeria 11.41 8.36 

Reflorestamento 1.06 0.78 

Solo Exposto 0.87 0.64 

 

 

5.1.4. Sub-bacias e Unidades de Resposta Hidrológica  

 

As sub-bacias serão geradas de acordo com as características topográficas da região e na 

interseção entre os cursos d’água. Como observa-se no mapa da Figura 5.6, foram geradas 

para essa modelagem da bacia do Gama 13 sub-bacias. 
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Figura 5.6 – Mapa da sub-bacias geradas com o SWAT 

 

Após a inserção dos mapas de uso do solo, tipo de solo e de declividades, o SWAT definiu 

as URHs com base nessas informações, como mostra o mapa da Figura 5.7. Sendo assim, 

foram geradas ao total de 467 URHs no interior das sub-bacias, sendo que cada uma 

possui características homogêneas, ou seja, em uma mesma URH só há um tipo solo, um 

tipo de uso do solo e uma classe de declividade.  
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Figura 5.7 – Mapa das unidades de resposta hidrológicas gerada com SWAT 

 

5.2. DADOS DE EVAPOTRANSPIRAÇÃO 

 

5.2.1. Fase 1 - Análise da evapotranspiração potencial 

 

Os dados de evapotranspiração utilizados na Fase 1 do trabalho são aqueles provenientes 

do Tanque classe A, da estação meteorológica da FAL. Esses foram comparados com os 

dados simulados pelos métodos de PM, PT e H, já as metodologias modificadas do 

modelo por utilizarem como método de ETP o Penman-Monteith, para evitar repetição, 

não foram apresentados os valores de ETP obtidos pelos métodos de AR e SV. 

 

A avaliação da parcela de ETP foi feita em nível de sub-bacia, ou seja, as médias totais 

mensais de ETP simuladas são resultantes da sub-bacia 7 gerada pelo modelo. Conforme 

demostrando na Figura 5.8, o mapa da sub-bacias geradas com destaque para a sub-bacia 

7, a qual possui uma área de 14,21 km², foi selecionada para realização dessa análise, por 
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ser a sub-bacia na qual está localizada a estação meteorológica que deriva os dados de 

tanque classe A utilizados. 

 

Figura 5.8 - Mapa da sub-bacia utilizada para avaliação da ETP a partir dos dados de 

tanque classe A 

 

Para comparação entre os dados, incialmente, na série oriunda do Tanque classe A, fez-

se necessária a eliminação das falhas. Dessa forma, foram descartados da análise os anos 

com falhas nos dados do tanque classe A. Por fim, foram utilizados apenas 6 anos do total 

simulado para a composição das médias totais mensais do tanque classe A apresentadas 

no gráfico da Figura 5.9. Essa série de dados foi utilizadas para comparação com as 

médias totais mensais dos dados simulados pelos métodos de ETP. 

 



86 

 

 

Figura 5.9 – Gráfico com médias totais mensais dos dados do Tanque Classe A 

 

 

5.2.2. Fase 2 - Análise da evapotranspiração real 

 

 

Os dados de evapotranspiração utilizados na Fase 2 do trabalho são aqueles procedentes 

da torre de fluxo. A avaliação da parcela de evapotranspiração real foi realizada em nível 

de URH, ou seja, foi selecionada a URH na qual está inserida a torre de fluxo do cerrado, 

a qual possui como característica o uso do solo do tipo cerrado sentido restrito e 

preservados a classe de declividade < 8%, o tipo de solo como latossolo vermelho e uma 

área de 2,53 km². A Figura 5.10 apresenta um mapa das URHs da bacia com destaque 

para a URH definida para essa análise. 
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Figura 5.10 - Mapa das URH com destaque para a URH da torre de fluxo do cerrado 

 

Foi estimada a evapotranspiração real com os dados da torre a partir dos valores de calor 

latente e para isso foi necessária uma conversão, calculada conforme a seguinte equação: 

𝐸 =  
λ𝐸

λ 
 (56) 

Em que: E é a evapotranspiração (mm.d-1); λE = LE é o Fluxo de calor latente (MJ/m².d) 

e λ é o calor latente de vaporização = 2,5 MJ.kg-1. 

 

5.3.DADOS CLIMÁTICOS  

 

Os dados climáticos utilizados nas simulações foram os de entrada requeridos pelo 

modelo, quais sejam: precipitação, temperatura, umidade relativa, radiação solar e 

velocidade do vento. Com relação aos dados de precipitação, a Figura 5.11 apresenta um 

gráfico com os valores médios mensais do período de 2000 a 2017. Para o mesmo 

intervalo de tempo, os totais mensais anuais aproximam-se de cerca de 4300 mm nos 

meses mais chuvosos e 30 mm nos meses de seca. 
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Figura 5.11 - Gráfico com a precipitação média mensal  

 

Foram definidas como estação chuvosa o período compreendido entre outubro e abril, e 

como estação seca o período de maio a setembro. Quanto ao “TRAMO” necessário para 

a simulação com método modificado do SWAT, SV, optou-se por utilizar a sugestão do 

autor para o hemisfério sul; dessa forma, o mês agosto (8) e o mês setembro (9) foram 

utilizados como TRAMO 1 e TRAMO 2, respectivamente. 

 

Para ambas as fases, os dados de precipitação utilizados foram os mesmos. Já os dados 

de temperatura, umidade relativa, radiação solar e velocidade do vento foram alterados 

para cada fase do estudo. Na Fase 1 do trabalho foram utilizados os nomeados de ‘dados 

secundários’, provindos da estação meteorológica do INMET. Já na Fase 2, foram 

aplicados os designados de ‘dados da torre de fluxo’, oriundos da torre de fluxo na área 

de Cerrado. 

 

Os dados da torre de fluxo são mensurados pelos equipamentos no passo de 15 em 15 

minutos, mas o registro é feito de 30 em 30 minutos; sendo assim, inicialmente foram 
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acumulados os dados de acordo com a unidade de cada um em nível diário. Dessa forma, 

os dados ficaram prontos para serem utilizados como entrada no modelo e para o cálculo 

da ET.  

 

Os dados de temperatura solicitados pelo modelo são os de temperatura máxima e 

mínima. A Figura 5.12 exibe um gráfico com os valores médios mensais dos dados 

secundários do período de 2000 a 2017. O valor médio mensal variou menos de 1% entre 

os dados utilizados em cada uma das fases do estudo, porém houve meses nos quais não 

houve distinção na média dos valores entre as fases. A diferença entre os dados utilizados 

na Fase 1 para a Fase 2 está abaixo de 1,5°C.  

 

 

Figura 5.12 - Gráfico com temperaturas máximas, médias e mínimas mensais 

 

Constatando os dados de temperatura em escala diária, a temperatura máxima atingiu 

36,4°C no mês de outubro e a mínima foi de 8,2°C no mês de julho. Os meses com 

maiores temperaturas são setembro e outubro e os meses mais frios são julho e junho. 

Entre essas oscilações diárias de temperatura, tem-se que a temperatura média anual é de 

22 °C. 
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Os dados de umidade relativa do ar estão representados na Figura 5.13 com o gráfico da 

média mensal obtido com os dados secundários para o período de 2000 a 2017. A variação 

dos valores entre médios mensais foi entorno de 3% entre as fases. Nota-se que a umidade 

relativa do ar média mensal está sempre abaixo de 80%. 

 

 

Figura 5.13 - Gráfico com umidade relativa do ar média mensal 

 

A umidade relativa do ar apresenta média mensal máxima de 73 a 78% nos meses de 

novembro a março, e chega à média mensal mínima de 43% no mês de agosto. Nota-se 

que os meses de agosto e setembro são os que possuem os menores índices de umidade 

relativa do ar diária. 

 

Quanto aos valores de velocidade do vento mostrados no gráfico da Figura 5.14, foram 

utilizados dados secundários para o período de 2000 a 2017. A discrepância dos valores 

médios mensais foi de 4% entre as fases. 
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Figura 5.14 - Gráfico com velocidade do vento média  

 

Nota-se que a velocidade do vento não acompanha as tendências sazonais, estando sempre 

com a média mensal abaixo de 3 m/s. Constata-se em termos diários que há um registro 

máximo de 9,9 m/s. 

 

Com relação aos dados de radiação solar requeridos pelo modelo, os dados secundários 

utilizados na Fase 1 estão apresentados na Figura 5.15. Na Fase 2 os dados de radiação 

solar utilizados foram aqueles da torre de fluxo; para isso, foram selecionados os dados 

de radiação de onda curta já compilados em diários. Vale abordar que a variação dos 

dados de radiação solar utilizado como entrada no modelo foi cerca de 7% entre as fases. 
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Figura 5.15 - Gráfico com radiação solar mensal 

 

Vale destacar que a diferença dos dados climáticos entre as fases, não são consideradas 

distantes, a ponto de ocasionar amplas variações nos resultados das simulações. No 

entanto, por se tratarem de análises em escalas diferentes, essas variações apresentadas 

entre os dados de entrada nas fases são apenas demonstrativas. 

 

5.4. FASE 1 - ANÁLISE DA EVAPOTRANSPIRAÇÃO POTENCIAL 

 

5.4.1. Calibração, verificação e análises estatísticas  

 

Na Fase 1 do estudo, a calibração e a verificação foram realizadas em nível mensal, com 

a utilização do algoritmo para calibração do SWAT desenvolvido por Távora (2017) e 

implementado na linguagem R. Como o código original de Távora (2017) foi elaborado 

para calibração diária, foram necessárias algumas alterações para realização da calibração 

mensal para essa fase. Além disso, foi alterada no algoritmo de Távora (2017) a função 

objetivo para o Log NSE, que foi aplicada para ambas as fases deste trabalho, o logaritmo 

das vazões reduz a importância dos valores máximos em eventos, o que proporciona 
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maior ênfase no período de recessão, período no qual se torna mais significativa a análise 

da parcela da evapotranspiração. 

 

A calibração da Fase 1 foi realizada em termos de vazão mensal, no período de 2000 a 

2012. Já a verificação foi feita para o período de 2013 a 2017. Uma forma de avaliação 

da efetividade da calibração são os hidrogramas. apresentados nas Figuras 5.16 a 5.20. 

 

Na calibração observou-se que todas as simulações graficamente apresentaram um 

comportamento semelhante entre as vazões observada e simulada. As simulações 

apresentaram um comportamento análogo entre as vazões observada e simulada 

principalmente nos 3 primeiros anos da calibração. No geral apresentaram poucas 

diferenças nas curvas de recessão da vazão. Uma discrepância comum notada na 

calibração foi o mês de março de 2008, no qual houve um pico em que se superestimou a 

vazão em cerca de 50% a mais que o observado para o mesmo mês, tal comportamento 

não foi aprimorado com a calibração, devido a função objetivo utilizada, Log NSE, a qual 

dar maior ênfase no período de recessão. No presente estudo, como o interesse está 

voltado para a evapotranspiração, os erros cometidos nos valores de fluxo máximo são de 

menor interesse, pois ocorrem em eventos em que a evapotranspiração tem pouca 

influência. 

 

Quanto ao período de verificação, notou-se que todas as simulações realizadas exibiram 

uma superestimativa da vazão em praticamente todo o período avaliado. No entanto, 

observa-se que há um comportamento similar entre os hidrogramas observados e 

simulados. 
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Figura 5.16 - Hietograma e hidrogramas observado e simulado da vazão mensal 

simulada pelo Método de Penman-Monteith no período de calibração 2000 a 2012 e 

verificação 2013 a 2017 

 



95 

 

 

Figura 5.17 - Hietograma e hidrogramas observado e simulado da vazão mensal 

simulada pelo Método de Priestley-Taylor no período de calibração 2000 a 2012 e 

verificação 2013 a 2017 

 

Figura 5.18 - Hietograma e hidrogramas observado e simulado da vazão mensal 

simulada pelo Método de Hargreaves no período de calibração 2000 a 2012 e 

verificação 2013 a 2017 

 

Figura 5.19 - Hietograma e hidrogramas observado e simulado da vazão mensal 

simulada pela versão alterada por Strauch e Volk (2013) no período de calibração 2000 

a 2012 e verificação 2013 a 2017 
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Figura 5.20 - Hietograma e hidrogramas observado e simulado da vazão mensal 

simulada pela versão alterada por Arroio Junior (2016) no período de calibração 2000 a 

2012 e verificação 2013 a 2017 

 

 

A Tabela 5.4 apresenta as métricas estatísticas de cada uma das simulações mensais feitas. 

Como já discutido, para o coeficiente LogNSE o valor 1 representa o ajuste ideal. Para o 

PBIAS, o valor ideal é 0. Dessa forma, ao observar os valores obtidos por LogNSE no 

período de calibração para todas as metodologias avaliadas, os valores se mantiveram 

acima de 0,8 e na verificação acima de 0,7, demonstrando eficácia do modelo. Quanto 

aos valores obtidos para PBIAS, no período de calibração foram < ± 10, demonstrando 

que tendência média dos dados simulados correspondeu muito bem aos dados 

observados; já no período de verificação, todas as simulações apresentaram valores 

negativos de PBIAS, indicando um viés de superestimação do modelo. 

 

A priori, para todas as simulações avaliadas, as funções de Log NSE e PBIAS, no período 

de calibração, se mantiveram superiores a 0,8 e < ± 10%, respectivamente. Além disso, 

na análise gráfica das hidrógrafas, não foram observadas discrepâncias significativas 

entre as simulações. Dessa forma, foi considerado que as simulações realizadas na Fase 

1 deste estudo foram calibradas e verificadas de forma satisfatória para prosseguir a 

avaliação da parcela de ETP que foi realizada a partir das simulações calibradas. 
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Tabela 5.4 - Métricas estatísticas da calibração e da verificação para cada 

método/versão simulado na Fase 1 

Métodos Penman-Monteith  Priestley-Taylor  Hargreaves 

Métricas 

estatísticas 
Calibração Verificação Calibração Verificação Calibração Verificação 

LogNSE 0.892 0.781 0.876 0.763 0.876 0.715 

PBIAS % -1.243 -24.0 0.455 -21.0 -7.607 -40.8 

Versões Strauch e Volk (2013)  Arroio Junior (2016)    

Métricas 

estatísticas 
Calibração Verificação Calibração Verificação 

  

LogNSE 0.891 0.766 0.891 0.719   

PBIAS % -0.909 -23.8 -0.758 -26.4   

  
 

 

5.4.2. Análise comparativa da parcela de evapotranspiração potencial 

 

Na Fase 1, com intuito de avaliar o desempenho do SWAT utilizando os diferentes 

métodos de estimativa de evapotranspiração potencial disponíveis pelo modelo – 

Hargreaves, Priestley-Taylor e Penman-Monteith –, foi realizada uma comparação entre 

os valores de evapotranspiração potencial simulados e os dados de tanque classe A 

existente na região. Sendo assim, a comparação foi realizada a partir das simulações 

calibradas em termos de vazão mensal, de forma independente para cada um dos métodos 

avaliados.  

 

A avaliação da parcela de evapotranspiração potencial de um modelo chuva-vazão como 

o SWAT se fez necessária, pois é a partir desse dado que o modelo estimará a 

evapotranspiração real. Nessa vertente, foi realizada como uma avaliação inicial em 

termos mensais para verificar o comportamento do dado de ETP obtido com o programa 

SWAT. Para isso, optou-se por comparar os dados de ETP do modelo com os valores do 

tanque classe A de forma direta. Na Figura 5.21 é apresentado o gráfico comparativo das 

médias totais mensais. 
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Como pode ser observado na Figura 5.21, as estimativas de evapotranspiração diferem 

entre si principalmente com relação à variabilidade sazonal. O método de 

evapotranspiração potencial de PM apresentou uma superestimativa no período seco 

(maio a setembro) e no período chuvoso houve uma subestimativa. Já o método de PT 

não representou bem a sazonalidade. Enquanto para o método de H notou-se uma 

subestimação em relação aos dados do tanque em quase todo o período avaliado e, em 

alguns momentos, no período chuvoso os resultados se aproximam dos valores 

observados do tanque classe A. 

  

 

Figura 5.21 - Comparação das médias totais mensais da ETP na Fase 1 

 

Verificou-se que o total médio mensal variou de 7% a 8% entre os diferentes métodos 

estimados e o tanque classe A. A Tabela 5.5 apresenta os valores de MAE, RMSE e R 

para os erros em termos diários e mensais. O método PM apresentou a maior diferença 

para os valores resultantes de MAE e RMSE, em ambas as escalas analisadas, seguido 

pelo método de H e PT. O método de H resultou no R mais próximo a 1 em passo diário, 

e, em passo mensal, o método de PM apresentou melhores resultados. 
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Tabela 5.5 - Métricas estatísticas comparando os dados do Tanque Classe A com cada 

método de ETP simulado na Fase 1 

Coeficientes 

estatísticos  
Métodos 

Valores  

Diário Mensal 

MAE (mm) 

PM 29.35 21.04 

PT 20.62 14.85 

H 22.77 14.97 

RMSE 

(mm) 

PM 32.06 23.56 

PT 21.38 17.28 

H 27.26 19.38 

R 

PM 0.32 0.63 

PT 0.25 0.58 

H 0.36 0.58 

 

O método de PM é o considerado mais robusto para estimativa de ETP entre os avaliados 

por combinar mais componentes na estimativa da ETP, incluindo radiação, temperatura, 

umidade relativa e velocidade do vento. Ao ser comparado com os dados de evaporação 

do tanque classe A, apresentou discrepâncias, mas acompanhou a sazonalidade dos dados 

do tanque classe A. 

 

Já o método de PT, o qual sob condições de advecção mínima é sugerido como 

aproximação da hipótese de Bouchet (1963), leva em consideração a radiação, a 

temperatura e a umidade relativa, desprezando a parcela da resistência aerodinâmica 

(velocidade do vento). Apesar de ter apresentado os menores valores para os coeficientes 

de MAE e RMSE, não representou bem a sazonalidade dos dados observados.  

 

O método H, o mais simplificado analisado, considera apenas a temperatura como 

variável para estimava da ETP. Como visto nos trabalhos de Chen et al. (2020) e outros, 

é um método eficiente na estimativa de ETP. Nesta avaliação, graficamente conseguiu-se 

representar a sazonalidade do dado do tanque A, apesar de ter subestimado 

consistentemente os valores observados no tanque classe A. 
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O intuito da Fase 1 na análise da evapotranspiração potencial foi avaliar o comportamento 

da variável ETP na região para os métodos utilizados pelo programa SWAT. O método 

PT foi o que pior representou o comportamento sazonal do dado de ETP, tanto comparado 

ao tanque, quanto aos métodos de PM e H.  

 

 

5.5. FASE 2 - ANÁLISE DA EVAPOTRANSPIRAÇÃO REAL 

 

 

5.5.1. Calibração, verificação e análises estatísticas  

 

Na Fase 2 utilizou-se os dados da torre de fluxo do cerrado.  A calibração e a verificação 

foram realizadas em termos de vazão, em passo diário, com a utilização do algoritmo de 

Távora (2017) e a função objetivo aplicada foi o Log NSE. A calibração da Fase 2 foi 

realizada no período de 2013 a 2015 e a verificação foi feita para o período de 2016 a 

2017.  

 

 

5.5.1.1.  Calibração e Verificação dos métodos de Penman-Monteith, Priestley-

Taylor e Hargreaves 

 

Inicialmente foram realizadas as etapas de calibração e de verificação em termos de vazão 

utilizando os métodos de Penman-Monteith (PM), Priestley-Taylor (PT) e Hargreaves 

(H) de maneira independente e em passo diário. Os gráficos com as hidrógrafas são 

mostrados nas Figuras 5.22, 5.23 e 5.24, respectivamente. 



101 

 

 

Figura 5.22 - Hietograma e hidrogramas observado e simulado da vazão diária simulada 

pelo Método de PM no período de calibração 2013 a 2015 e verificação de 2016 a 2017 

 

 

 

 

Figura 5.23 - Hietograma e hidrogramas observado e simulado da vazão diária simulada 

pelo Método de PT no período de calibração 2013 a 2015 e verificação de 2016 a 2017 

 



102 

 

 

Figura 5.24 - Hietograma e hidrogramas observado e simulado da vazão diária simulada 

pelo Método de H no período de calibração 2013 a 2015 e verificação de 2016 a 2017 

 

 

A análise visual dos gráficos indica que as simulações realizadas, de um modo geral, 

exibiram um comportamento similar entre as hidrógrafas observadas e simuladas, 

acompanhando os escoamentos de base tanto no período chuvoso quanto na estiagem. No 

entanto, há picos nos dados observados que não foram corretamente simulados, mas isso 

se justifica devido ao fato de ser uma avaliação em nível diário, e o dado observado de 

vazão pode ter sido aferido em um instante de cheia momentânea, visto que as vazões são 

aferidas a partir de duas leituras diárias da régua linimétrica. 

 

 

Além disso, dentre os métodos avaliados na Fase 2, até então, em termos de vazão, 

graficamente (Figura 5.23) e estatisticamente (Tabela 5.6) o método de PT apresentou um 

desempenho inferior no período de verificação com uma distorção na representação do 

ano de 2016, no entanto, há dados diários com falha para esse período. E por se tratar 

período de verificação o modelo tente a acompanhar o comportamento do período 

calibrado. 
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Além da análise visual dos resultados obtidos, também foram considerados os 

coeficientes estatísticos representativos do desempenho do modelo para simulação da 

vazão. A Tabela 5.6 apresenta as métricas estatísticas obtidas para calibração e 

verificação para os métodos de PM, PT e H. O LogNSE apresentou resultados variando 

de 0,78 a 0,89. 

 

Tabela 5.6 - Métricas estatísticas da calibração e verificação para os métodos de PM, PT 

e H simulado na Fase 2 

Métodos Penman-Monteith Priestley-Taylor Hargreaves 

Métricas 

estatísticas 

Calibração 

diária 

Verificação 

diária 

Calibração 

diária 

Verificação 

diária 

Calibração 

diária 

Verificação 

diária 

LogNSE 0.879 0.781 0.865 0.315 0.784 0.533 

PBIAS (%) -8.000 17.800 -5.400 43.000 -2.300 -13.800 

 

 

 

5.5.1.2.  Calibração com dependência de parâmetros para os métodos de Strauch e 

Volk (2013) e Arroio Junior (2016)  

 

 

Para avaliação da evapotranspiração real simulada em nível de URH, foi analisada a 

alternativa de se utilizar os parâmetros ótimos obtidos para a simulação com o método 

PM e testar nas modificações propostas por Strauch e Volk (2013) e Arroio Junior (2016) 

sem nova calibração dos parâmetros para verificar se não haveria degradação do ajuste. 

Assim, o conjunto ótimo de parâmetros de PM foi utilizado nos algoritmos modificados 

de SV e AR. Os resultados obtidos para essa simulação, em termos de vazão diária, são 

apresentados na Figura 5.25.  
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Figura 5.25 - Hietograma e hidrogramas observado e simulado da vazão diária no 

período de calibração 2013 a 2015 e verificação de 2016 a 2017 pelo Método de PM (a), 

Método de SV com aplicação dos parâmetros de PM (b), Método de AR com aplicação 

dos parâmetros de PM (c). 

 

Verifica-se que houve uma leve piora nas simulações do período de recessão para as 

modificações de SV (Figura 5.23b) e de AR (Figura 5.23c). Para esses, o desempenho do 

modelo período de verificação apresentou-se inferior para o ano de 2016, ano também de 

seca severa na região em estudo, e por se tratar período de verificação o modelo tente a 

acompanhar o comportamento do período calibrado. 

A 

B 

C 
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Foram calculadas também as métricas estatísticas obtidas para essa aplicação. Como 

apresenta-se na Tabela 5.7, a modificação de AR foi a que levou ao pior desempenho e o 

método SV apresentou um melhor desempenho nessa aplicação. 

 

Tabela 5.7 - Métricas estatísticas da calibração e verificação para o método PM e para 

as modificações de SV e AR com uso dos parâmetros do SWAT obtidos na calibração 

para o método de PM, na simulação das vazões diárias.  

Versões Penman-Monteith 
Strauch e Volk (2013) 

com parâmetro de PM 

Arroio Junior (2016) 

com parâmetro de PM 

Métricas 

estatísticas 

Calibração 

diária 

Verificação 

diária 

Calibração 

diária 

Verificação 

diária 

Calibração 

diária 

Verificação 

diária 

LogNSE 0.879 0.781 0.81 0.59 0.55 0.33 

PBIAS 

(%) 
-8.000 17.800 4.10 23.60 28.90 51.00 

 

5.5.1.3. Calibração e Verificação dos métodos de Strauch e Volk (2013) e Arroio 

Junior (2016) 

 

Verifica-se que as modificações SV e AR pioram os resultados em relação ao método PM 

original. Esse fato mostrou que a hipótese de que pudessem ocorrer melhorias com as 

modificações utilizando os parâmetros calibrados para o método PM não se confirmou. 

Dessa forma, optou-se por realizar mais 2 calibrações (e as respectivas verificações) para 

as modificações de SV e AR.  

 

Foram feitas a calibração e a verificação independentes dos métodos de Strauch e Volk 

(2013) (SV) e Arroio Junior (2016) (AR) em termos de vazão diária. Para avaliar os 

resultados foram plotados os gráficos, os hietogramas e hidrógrafas apresentados nas 

Figuras 5.26 e 5.27. Notou-se um comportamento similar entre os valores simulados e 

observados com melhor ajuste nas recessões em comparação com as simulações 

utilizando os parâmetros calibrados para PM. 
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Figura 5.26 - Hietograma e hidrogramas observado e simulado da vazão diária simulada 

pelo Método de SV, no período de calibração 2013 a 2015 e verificação de 2016 a 2017 

 

 

 

 

Figura 5.27 - Hietograma e hidrogramas observado e simulado da vazão diária simulada 

pelo Método de AR, no período de calibração 2013 a 2015 e verificação de 2016 a 2017 

 

A Tabela 5.8 exibe os coeficientes estatísticos com as calibrações e validações 

independentes de SV e AR. Percebe-se que os valores de LogNSE e PBIAS são superiores 

aos das calibrações realizadas com os parâmetros calibrados para PM.  
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Tabela 5.8 - Métricas estatísticas da calibração e verificação para os métodos de SV e 

AR na Fase 2 

Versões Strauch e Volk (2013) Arroio Junior (2016) 

Métricas 

estatísticas 

Calibração 

diária 

Verificação 

diária 

Calibração 

diária 

Verificação 

diária 

LogNSE 0.890 0.723 0.887 0.633 

PBIAS -1.500 23.300 -0.784 33.300 

 

As calibrações independentes com as modificações de SV e AR apresentaram métricas 

estatísticas superiores para vazão e, dessa forma, optou-se por utilizar os parâmetros 

obtidos por essas calibrações independentes de cada metodologia avaliada, para 

prosseguir com a avaliação da parcela de evapotranspiração real. 

 

5.5.2. Análise comparativa da parcela de evapotranspiração real 

 

Com intuído de avaliar a evapotranspiração real simulada com o programa SWAT 

(ETsim), a partir da comparação com a evapotranspiração real observada obtida por EC 

(ETobs), foram utilizadas as simulações calibradas e validadas em termos de vazão diária. 

A comparação foi feita para as cinco metodologias avaliadas neste estudo, os métodos de 

PM, PT, H, SV e AR, considerando apenas a URH com vegetação de cerrado em que está 

instalada a torre de monitoramento. 

 

Foi realizada a avaliação das métricas estatísticas obtidas na comparação entre o dado 

ETsim e ETobs, apresentada na Tabela 5.9. A análise em escala diária demostrou que de 

um modo geral há similaridade entre os valores, pois o MAE de todos os métodos estão 

com valores de até 1,05 mm, o RMSE apresentou valores entre 1,16 mm e 1,45 mm, já o 

R foi o que mostrou resultados inferiores com valores de 0,18 a 0,51. Já em escala mensal, 

dentre as metodologias avaliadas, o período chuvoso (outubro a abril) foi o que mais 

apresentou discrepância entre os valores simulados e observados. Com relação ao R, os 

métodos de AR e SV foram os que apresentaram a pior aderência. 
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Tabela 5.9 - Coeficientes estatísticos obtidos entre os dados de evapotranspiração real 

por EC e os dados simulados com o programa SWAT pelas metodologias avaliadas, 

sendo o período de chuva e seca em modo mensal 

Coef. 

Estat. 
Escala Período PM PT H SV AR 

MAE 

Diária 
Calib. 0.77 1.05 0.94 1.04 1.02 

Verif. 1.01 1.03 1.02 0.89 0.89 

Chuva 
Calib. 13.26 21.44 22.49 11.47 19.91 

Verif. 8.53 14.16 17.78 6.3 16 

Seca 
Calib. 4.94 14.34 11.42 24.03 22.32 

Verif. 5.75 10.19 9.94 11.56 9.73 

RMSE 

Diária 
Calib. 1.16 1.37 1.21 1.37 1.34 

Verif. 1.45 1.26 1.34 1.17 1.16 

Chuva 
Calib. 16.76 28.4 23.3 16.14 21.8 

Verif. 11.97 19.2 22.25 9.41 18.63 

Seca 
Calib. 8.51 15.48 15.79 33.44 28.32 

Verif. 8.25 10.66 13.89 14.63 12.25 

R 

Diária 
Calib. 0.46 0.47 0.50 0.19 0.18 

Verif 0.38 0.48 0.51 0.34 0.33 

Chuva 
Calib. 0.39 0.37 0.37 0.58 0.61 

Verif. 0.86 0.84 0.91 0.94 0.97 

Seca 
Calib. 0.67 0.62 0.48 0.51 0.57 

Verif. 0.87 0.82 0.77 0.11 0.35 

 

Além das análises dos coeficientes estatísticos, para avaliar o comportamento da ET, 

foram plotados hietogramas comparativos entre o dado ETsim e ETobs para todas as 

metodologias avaliadas. Para obter os valores totais de ET foram desconsiderados dos 

dados de ETsim os dias que apresentavam falhas nos valores de ETobs. Na Tabela 5.10 

estão apresentadas as falhas em dias do dado ETobs para cada ano avaliado tanto na 

calibração, quanto na verificação. 

 

A observação dos dias de falha em cada mês e ano avaliado é importante, visto que ao 

avaliar o total de ET, esse valor pode apresentar desvio devido a falhas nos dados, o que 

pode exigir o preenchimento de falhas, o que não foi feito neste trabalho.  Conforme nota-

se pela Tabela 5.10, o ano de 2016 foi o que apresentou maior número de dias com falha, 
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salvo o mês de janeiro, outubro e dezembro, todos os demais meses do ano apresentaram 

falhas, apesar do alto número de dias de falha, o ano de 2016 foi mantido nos resultados 

apresentados neste trabalho. Os anos de 2015 e 2017 se destacam na avaliação por não 

apresentarem falhas; tal fato proporcionou também ter pelo menos 1 ano sem falha em 

cada período de calibração e de verificação da pesquisa. 

 

Tabela 5.10 - Dias de falha no dado de evapotranspiração real observada obtida por EC 

(ETobs) 

Mês/ Ano 2013 2014 2015 2016 2017 

Jan 22 0 0 0 0 

Fev 0 0 0 15 0 

Mar  6 3 0 31 0 

Abr 0 14 0 27 0 

Mai 11 31 0 31 0 

Jun 0 6 0 30 0 

Jul 20 4 0 31 0 

Ago 0 0 0 31 0 

Set 0 0 0 13 0 

Out 0 0 0 0 0 

Nov 3 0 0 0 0 

Dez 7 0 0 0 0 

Total de 

dias 
69 58 0 209 0 

 

Para a avaliação da ET total anual, foram apresentados os gráficos por ano, sendo o 

período de calibração de 2013 a 2015 e o de verificação de 2016 a 2017 considerados na 

Fase 2 da pesquisa. Para uma avaliação interanual foi avaliado o total anual da ET para 

cada metodologia comparada ao dado de evapotranspiração real observada obtida por EC 

(ETobs). Para isso, foi apresentado na Figura 5.28 o gráfico dos métodos avaliados. 
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Figura 5.28 – Hietograma comparativo da evapotranspiração real total anual  

 

O método de PM, de maneira geral, apresentou o melhor desempenho em todos os anos 

avaliados. Já a metodologia de PT apresentou subestimativa tanto em relação a ETobs, 

quanto aos demais métodos. Em oposto, o método de H apresentou as maiores 

superestimativas para todos os anos avaliados. O método de AR mostrou alta similaridade 

com o dado ETobs, com destaque para os anos de 2013 e 2017, nos quais foram 

observadas as menores diferenças entre o ETobs e ETsim. Análogo, o método de SV 

também mostrou boa aderência ao ETobs e apresentou-se como uma leve superestimativa 

dos valores estimados por PM.  

 

Observando o comportamento dos dados de evapotranspiração real observada obtidas por 

EC entre os anos avaliados, os anos sem falhas - 2015 e 2017 -, o valor de ET total foi de 

983 mm e 929 mm, respectivamente. Nota-se que não houve grande variabilidade do total 

interanual do valor de ET para o período observado. Os demais anos, desprezando o ano 

2016, também seguem o mesmo comportamento com valores de ET total de 799 mm e 

807 mm para os anos de 2013 e 2014, respectivamente. 
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Para uma avaliação em escala mensal do dado de ET, foram plotados os gráficos dos 

totais mensais ano a ano. O ano de 2013 está apresentado na Figura 5.29. A ETobs para 

os meses de janeiro e fevereiro apresentaram valores mais altos que os ETsim para todas 

os métodos avaliados. No período chuvoso, as simulações apresentaram valores 

superiores ao ETobs. Notou-se que o método de PT subestimou a ETobs e todos os demais 

metodologias, apresentando boa aderência ao observado nos mesmo de setembro e 

outubro.   

 

O gráfico da Figura 5.30 mostra os dados de ET para o ano de 2014. No período de seca 

houve similaridade entre a ETsim e a ETobs, mas para os meses de agosto e setembro os 

métodos de SV e AR apresentam valores superestimados, com comportamento 

diferenciado dos demais métodos e da própria ETobs. No período chuvoso, de maneira 

geral, verifica-se subestimação nas simulações. 

 

É importante observar que os métodos SV e AR foram desenvolvidos para corrigir o 

comportamento de culturas durante o período de seca/inverno em regiões tropicais e, 

portanto, modificam o comportamento da ET durante esse período. Pelos gráficos 

observa-se que ambos os métodos levaram a comportamentos que divergem dos dados 

observados, talvez por representarem melhor o comportamento de culturas agrícolas. 

Aparentemente o cerrado segue o comportamento de dormência durante esses períodos, 

com a escassez de água provocando esse comportamento que, em climas temperados, são 

provocados pela baixa temperatura e menor incidência de radiação. 

 

O ano de 2015 é mostrado no gráfico da Figura 5.31. Trata-se de ano sem falhas do 

período de calibração avaliado na Fase 2 desta pesquisa. Pode-se notar que apenas o 

método de H levou a valores superestimados no período chuvoso. Para o período de seca 

houve maior similaridade entre ETobs e ETsim, com exceção dos meses de agosto e 

setembro nos quais observa-se superestimativa com destaque para os métodos de SV e 

AR. O método de PT subestimou o dado observado ao longo do ano.  
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O ano que possui maior número de falhas, 2016, foi exposto nas Figuras 5.32. Nos meses 

de janeiro, outubro, novembro e dezembro, que não apresentaram falhas, para a maioria 

das simulações notou-se uma boa representação do comportamento do dado observado 

nesses meses. 

 

O ano de 2017, dentro do período de verificação das simulações, também não apresentou 

falhas como mostrado nos gráficos da Figura 5.33. O método de PT subestimou o dado 

observado, em oposto ao método de H. O PM representou melhor o comportamento do 

dado observado. E os métodos de AR e SV apresentaram a discrepância ao ETobs que 

vem sendo observada em todos os demais anos nos meses de julho, agosto e setembro. 

 

 

 

Figura 5.29 - Comparativo da evapotranspiração real total mensal do ano de 2013  
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Figura 5.30 - Comparativo da evapotranspiração real total mensal do ano de 2014  

 

 

 

Figura 5.31 - Comparativo da evapotranspiração real total mensal do ano de 2015  
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Figura 5.32 - Comparativo da evapotranspiração real total mensal do ano de 2016  

 

 

 

Figura 5.33 - Comparativo da evapotranspiração real total mensal do ano de 2017  
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Dentre os métodos de ETP analisados, Penman-Monteith foi o mais consistente, com 

ETsim apresentando boa concordância com os valores observados. A maior similaridade 

com o ETobs foi observada para o período de seca. O método Penman-Monteith é mais 

globalmente aplicado (Droogers e Allen, 2002; Gong et al., 2006; Dinpashoh et al., 2011; 

Sharifi e Dinpashoh, 2014; Shiri, 2019), mas esse método requerer uma alta demanda de 

dados de entrada, que não estão sempre disponíveis e apresentam séries diárias e 

coincidentes de todas as variáveis meteorológicas necessárias (Carvalho e Reis Jr., 2008; 

Andréassian et al., 2004; Oudin et al., 2005a; Kelleher e Shaw 2018).   

 

O método de Priestley-Taylor em geral levou a valores subestimados, apesar de, 

estatisticamente, apresentar aderência aos dados observados; em passo mensal observa-

se que no período chuvoso o método de PT apresenta melhor aderência aos dados 

observados em comparação as outras metodologias. Vourlitis et al., (2015) notou que 

definido a constante presente na formula de PT na região dos trópicos o comportamento 

sazonal não estava sendo representado. No entanto, com a aplicação do modelo SWAT 

feita neste estudo, como relatado foi notada apenas a subestimativa, porém o método 

acompanha a sazonalidade. 

 

O método de Hargreaves, que tem a temperatura como única variável necessária para 

simulação, proporcionou ao SWAT gerar resultados estatisticamente similares aos 

métodos mais sofisticados (Wang et al., 2006; Kannan et al., 2008; Chen et al., 2020). 

Graficamente, em escala mensal, o método de H apresenta uma superestimativa da ETobs, 

principalmente no período chuvoso. Já nos períodos de recessão o método levou a 

simulações mais aderentes com os valores de ET obtidos por EC. O que remete a hipótese 

de Oudin et al., (2005a) de que abordagens de evapotranspiração potencial baseadas em 

Penman, o qual necessita de mais variáveis para estimativa da evapotranspiração, 

parecem menos vantajosas para alimentar os modelos de chuva-vazão. 
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Strauch e Volk (2013) compararam os dados de saída do SWAT em nível de URH com a 

média de dados do MODIS e, para a ET no cerrado, verificaram em boa concordância 

entre os dados. Porém os autores apresentaram que, pelo observado em outros trabalhos 

com dado do MODIS para ET no Cerrado, o dado pode estar subestimado durante a 

estação seca, mas afirmaram que os padrões sazonais foram bem refletidos. Nesta 

pesquisa, notou-se que os valores de ETsim conseguem representar bem o 

comportamento mensal e anual do ETobs. No entanto, no período de seca apresentarem 

superestimativas em alguns meses. O método de SV fez a implementação de uma função 

logística que considera um IAF mínimo que deve ser vista como uma melhoria geral, 

independente se a área de estudo está localizada nos trópicos ou não. Além disso, um 

declínio de IAF sigmoidal (em vez de linear) pode ser considerado mais realista também 

para plantas anuais. 

 

Já Arroio Junior (2016) desenvolveu a alteração na versão do SWAT e a aplicou em 

bacias do estado de São Paulo que englobam áreas agrícolas. Neste trabalho, o método 

levou a uma subestimativa no período chuvoso, e uma superestimativa no período seco. 

De um modo geral, comparado às demais metodologias, apresentou um desempenho 

positivo para a bacia em estudo, apesar de também se assemelhar ao método de PM, o 

que pode levar a questionamentos sobre o esforço para sua aplicação. 

 

A Tabela 5.11 apresenta a relação entre evapotranspiração real e evapotranspiração 

potencial simulada com o SWAT em nível de URH para as metodologias avaliadas e a 

Tabela 5.12 a relação entre evapotranspiração real observada obtida por EC e o dado de 

evapotranspiração potencial obtido com o SWAT em nível de URH. As relações 

apresentadas são em passo diário, acumuladas anualmente.   
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Tabela 5.11 - Relação entre o dado de evapotranspiração real simulados com o SWAT 

pelas metodologias avaliadas (ETsim) e o dado de evapotranspiração potencial obtido 

com o programa SWAT pelas metodologias avaliadas (ETPsim) em nível de URH 

Relação ETsim/ETPsim (URH) 

PM 0.65 

PT 0.6 

H 0.75 

SV 0.71 

AR 0.67 

 

 

Tabela 5.12 - Relação entre com evapotranspiração real observada obtida por EC 

(ETobs) e o dado de evapotranspiração potencial obtido com o programa SWAT pelas 

metodologias avaliadas (ETPsim) em nível de URH 

Método 
Relação ETobs/EVPsim 

(URH) 

PM 0.675 

PT 0.809 

H 0.667 

 

As relações apresentadas para comparar o ETsim e ETobs em relação ao valor de   

ETPsim mostraram valores compatíveis aos encontrados na literatura (Ferreira, 2016; 

Santos e Uagoda, 2017; Nunes et al., 2019) para os métodos baseados em PM, indicando 

que o método é consistente para uso para vegetação de cerrado. 

 

5.5.3. Avaliação do balanço hídrico  

 

A observação dos componentes do balanço hídrico é fundamental para gestão dos 

recursos hídricos. Nesse sentido, são apresentadas nesta seção as estimativas dos 

componentes do ciclo hidrológico anual, em nível de bacia, para as metodologias 

avaliadas (Tabela 5.13). 
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Tabela 5.13 – Componentes do balanço hídricos em nível de bacia  

Componente do balanço  PM PT H SV AR 

Precipitação 1481.3 1481.3 1481.3 1481.3 1481.3 

Escoamento Superficial  85.6 90.13 81.69 96.71 99.6 

Escoamento Lateral 69.85 71.28 53.89 76.23 85.59 

Percolação 497.87 523.29 362.72 545.66 571.19 

Evapotranspiração real 834.8 795.6 995.7 758.4 737.2 

Evapotranspiração potencial 1454 1190.3 1464.3 1454 1454 

Capilaridade 261.18 254.25 274.81 199.99 208.31 

Contribuição subterrânea 440.33 415.69 410.38 372.9 393.51 

Recarga do aquífero 

profundo 
258.73 250.28 271.6 195.4 206.05 

 

A análise dos componentes do ciclo hidrológico em escala de bacia entre as metodologias 

avaliadas mostra que a amplitude da variação dos resultados é pequena. Como foco do 

trabalho é a evapotranspiração, foi apresentada na Tabela 5.14 com a relação da ET/EVP 

em nível de bacia. Notou-se que as relações obtidas em nível de bacia se assemelham às 

em nível de URH. Dessa forma, diante da similaridade do dado ETsim com ETobs 

avaliado em nível de URH, e considerando que a bacia possui 57,5% da sua área total 

composta por Cerrado, pode-se inferir que o programa SWAT simula a evapotranspiração 

real de forma condizente com o observado em uma vegetação nativa do Bioma Cerrado 

e que o método de Penman-Monteith em sua forma original é o que melhor representou 

o fenômeno. 

Tabela 5.14 - Relação ET/EVP (Bacia) 

Relação ET/EVP 

(Bacia) 

PM 0.574 

PT 0.668 

H 0.680 

SV 0.522 

AR 0.507 
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6. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

Neste estudo foi proposto avaliar o potencial do programa SWAT para simulação da 

evapotranspiração em uma bacia com predominância do Bioma Cerrado com aplicação 

de diferentes métodos de estimação de ET/ETP. Ao realizar a modelagem da bacia do 

Gama, que possui 57,5% da sua área total composta por Cerrado, foram realizadas 

simulações com os métodos de estimativa de evapotranspiração potencial disponíveis 

pelo modelo: Hargreaves, Priestley-Taylor e Penman-Monteith e com versões 

modificadas por Strauch e Volk (2013) e por Arroio Junior (2016).  

 

Em princípio, foram realizadas a calibração e a verificação em termos de vazão mensal. 

A partir dos resultados, verificou-se que as simulações de ETP com o SWAT produziram 

resultados próximos aos observados do tanque classe A e os métodos de Penman-

Monteith e Hargreaves foram os que melhor representaram o comportamento sazonal do 

dado de evapotranspiração potencial.  

 

Na Fase 2, a análise da evapotranspiração ocorreu a partir da comparação com a 

evapotranspiração real observada obtida por EC (ETobs) com evapotranspiração real 

simulada com o SWAT (ETsim) pelos métodos de PM, PT, H, SV e AR.  Em geral, 

percebeu-se que há uma similaridade entre o dado ETobs e o dado de ETsim em escala 

anual e mensal, destacando a potencialidade do programa SWAT na representação da 

evapotranspiração real. Sendo o Penman-Monteith o método que apresentou maior 

similaridade ao dado torre. Os métodos de Penman-Monteith e Hargreaves demonstraram 

maior aderência ao dado de ETobs no período de seca; já no período chuvoso 

apresentaram um superestimava do dado observado. Ainda assim, para esse período, o 

método de H apresenta valores superiores superestimando mais que método de PM. Ao 

que tudo indica, observou-se que todas as metodologias têm maior dificuldade de 

representar o ET no período chuvoso, no entanto o método de Priestley-Taylor foi o que 

conseguiu apresentar maior aderência ao dado de ETobs entre as metodologias avaliadas 

para esse período. 
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Além disso, na avaliação das modificações introduzidas por Strauch e Volk (2013) e por 

Arroio Junior (2016), percebeu-se que para uma condição de ocupação predominante por 

cerrado, não se obteve ganho em relação  ao método de PM. Ou seja, apesar de mostrarem 

um comportamento aderente ao ETobs, as modificações introduzem complexidade sem 

que isso se reflita em melhor representação do fenômeno, como se pôde observar para os 

meses em que as modificações são ativadas pelas condições de umidade, nos quais as 

simulações mostraram comportamento divergente dos valores observados e dos 

simulados pelos métodos sem modificação.  

 

Dessa forma, o estudo demonstrou que a partir de calibrações realizadas em termos de 

vazão foi possível obter resultados satisfatórios para a evapotranspiração real e potencial. 

Apresentando a potencialidade do programa SWAT na representação de ambientes 

naturais e tropicais, a saber, o Cerrado, mesmo diante da quantidade de parâmetros e 

processos envolvidos foi notada afinidade aos dados observados.  

 

Por fim, para melhor avaliar as modificações propostas por Strauch e Volk (2013) e 

Arroio Junior (2016), sugere-se para trabalhos futuros a realização da calibração apenas 

dos parâmetros de ET/ETP para cerrado e outras culturas, como o reflorestamento, onde 

também está instalada uma torre de monitoramento. No entanto, para isso, há necessidade 

de se verificar se a área de reflorestamento em que a torre está instalada proporciona à 

estação de monitoramento condições de contorno que permitam aferir a real influência da 

vegetação local. Considerando que a modelagem das bacias em geral visa à gestão dos 

recursos hídricos, recomenda-se também a calibração com base em múltiplos objetivos, 

incluindo a vazão e a ET/ETP na função objetivo. 
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