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RESUMO 

A simulação hidrológica é uma importante ferramenta no planejamento e gestão dos 
recursos hídricos em uma bacia hidrográfica, podendo ser utilizado para fazer 
previsões de vazão, assim como estimativas de produção de sedimentos, além de 
analisar as respostas hidrológicas da bacia em decorrência das mudanças de uso e 
ocupação do solo. Nesse sentido, esse trabalho teve como objetivo avaliar a viabilidade 
do uso do modelo SWAT para vazão e estimativa da produção de sedimento na bacia 
hidrográfica do rio São Francisco. Para a modelagem com o SWAT dividiu-se a bacia 
em seis projetos: Três Marias, Sobradinho, Itaparica, Paulo Afonso, Xingó e Foz, onde 
foi utilizado o modelo numérico do terreno, disponibilizado pelo IBGE, os dados de solo 
foram fornecidos pela EMBRAPA, e os dados meteorológicos foram providos pelo 
INMET e ANA que também disponibilizou as informações de uso e ocupação da bacia. 
Com essas informações foram montados os bancos de dados necessários a 
modelagem da bacia. A calibração do modelo foi realizada através do SWAT-CUP por 
meio de uma série histórica de dados, onde o período de 1988 a 1991 foi utilizado para 
o warm up “aquecimento do modelo” e calibrado para o período de 1992 a 2012, 
totalizando assim 21 anos (252 meses). O tempo de retardo das águas subterrâneas - 
GW_DELEY, curva número - CN2 e a constante de recessão - ALPHA_BF, foram os 
parâmetros mais sensíveis para a bacia. As estatísticas utilizadas para avaliar a 
precisão da calibração do modelo foram o Coeficiente de Nash e Sutcliffe – COE, 
Coeficiente de Determinação – R2 e o percentual de viés das vazões simuladas em 
relação as observadas – PBIAS, que apresentaram respostas significativas para a 
bacia, com resultados variando entre 0.63 a 0.99 para o COE e 0.64 a 0.99 para o R2. 
Esses valores apresentam-se dentro da faixa de classificação consideradas: boa e 
muito boa para a calibração. Os resultados do PBIAS variaram entre ± 0.1 a ± 13.9 
indicando que os processos de superestimavas e subestimativas do modelo para as 
diferentes regiões da bacia são inferiores a 15%, ficando dentro da faixa de 
classificação considerada boa a muito boa para a resposta da modelagem. Os 
resultados para produção de sedimentos durante o período analisado apresentam uma 
tendência de superestimava, apresentando maiores valores médios de produção para 
os projetos Sobradinho com 9.463,13 t.km2.ano-1 e Três Marias com 9.191,18 
t.km2.ano-1. Já os projetos Itaparica, Paulo Afonso e Xingó apresentaram uma produção 
de sedimentos menor, com respectivamente 2.989,25 t.km2.ano-1, 459,70 t.km2.ano-1 e 
348,05 t.km2.ano-1 e para o projeto Foz a estimativa média de produção de sedimento 
foi de 1.284,55 t.km2.ano-1. Conclui-se que o SWAT mostrou-se um modelo robusto em 
simular a perda de solo e seu transporte na bacia do São Francisco. Entretanto, existe 
uma tendência do modelo em superestimar a produção de sedimentos. Com relação a 
vazão as superestimavas e subestimativas apontadas pelo índice estatístico PBIAS 
podem estar relacionadas com a utilização do mapa de uso e cobertura do solo. Sendo 
que os projetos situados após o reservatório de Sobradinho apresentaram melhores 
resultados estatísticos, com COE e R2 variando entre 0.94 e 0.99, indicando que para 
essa região da bacia o controle de vazão pelo reservatório contribuiu para melhores 
resultados do modelo. No geral o modelo apresentou bons resultados estatísticos. 
 
Palavras chaves: Brasil. Recurso Hídrico. Solo. Água. Reservatório. Análise de 
Sensibilidade  



ABSTRACT 

The hydrologic simulation is an important tool in the planning and management of water 
resources in a watershed and can be used to flow projections and sediment production 
estimates, besides analyzing the hydrological responses of the basin because of land 
use change and occupation. Thus, this study aimed to evaluate the feasibility of using 
the model Soil and Water Assessment Tool - SWAT for flow and estimated sediment 
production in the catchment area of the river San Francisco. For modeling with SWAT 
divided the basin in six project: Três Marias, Sobradinho, Itaparica, Paulo Afonso, Xingó 
and Foz, where we used the digital terrain model, provided by the Brazilian Institute of 
Geography and Statistics - IBGE, the soil data were provided by the Brazilian 
Agricultural Research Corporation - EMBRAPA, and meteorological data were provided 
by the National Institute of Meteorology - INMET and National Water Agency - ANA also 
provided the use of information and occupation of the basin. With this information, the 
databases were set up necessary modeling of the basin. The model calibration was 
performed using the SWAT-CUP by a time series of data, where the period 1988-1991 
was used to warm up and calibrated for the period 1992 to 2012, totaling 21 years (252 
months). According to the results of the sensitivity analysis, the delay time of 
groundwater - GW_DELEY, curve number - CN2 and the constant recession - 
ALPHA_BF were the most sensitive parameters for the basin. The statistics used to 
assess the accuracy of the model was calibrated the coefficient of Nash and Sutcliffe - 
COE, coefficient of determination - R2 and the bias percentage of simulated flows over 
the observed - PBIAS, which showed significant responses to the basin, results ranging 
from 0.63 to 0.99 for the COE and 0.64 to 0.99 for R2. These values are found within the 
range considered rating: good and very good for calibration. The results of PBIAS 
ranged from ± 0.1 to ± 13.9 indicating processes of super estimates and underestimates 
of the model for the different regions of the basin are less than 15%, remaining within 
the classification range considered good to very good for response modeling. The 
results estimated by the model for sediment yield during the analysis period feature 
overestimated trend, with higher average values of production for Sobradinho projects 
9463.13 t.km2.year-1 and Três Marias with 9191.18 t.km2.year-1. Already Itaparica, Paulo 
Afonso and Xingó projects presented a production of less sediment, with respectively 
2989.25 t.km2.year-1, 459.70 t.km2.year-1 and 348.05 t.km2.year-1 and the project Foz 
average estimate sediment production was 1284.55 t.km2.year-1. Thus, we can 
conclude that the SWAT proved to be a robust model to simulate the loss of soil and 
transport in the São Francisco basin. However, there is a tendency to overestimate 
model of sediment yield. Regarding the flow super estimates and underestimation 
pointed out by PBIAS statistical index may be related to the use of the land use and 
land cover map. Since the projects located after the Sobradinho reservoir had better 
statistical results with COE and R2 ranging between 0.94 and 0.99, indicating that for 
this part of the basin the flow control by the reservoir contributed to better results of the 
model. In general for the different regions of the basin model showed statistical results 
ranging between good and very good for flow simulation in San Francisco. 
 

Keywords: Brazil. Water Resource. Soil. Water. Reservoir and Sensitivity Analysis 
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1 INTRODUÇÃO  

A produção, o transporte, a deposição e a compactação de sedimentos são 

resultados de processos hidrossedimentológicos que ocorrem naturalmente. Entretanto 

em Bacias Hidrográficas, a intensificação do uso do solo em função do crescimento 

populacional e econômico associada as práticas agrícolas, acelera esses processos 

acarretando um aumento na quantidade carreada para o exutório de uma bacia. Isso 

acaba gerando problemas sociais, econômicos e ambientais, causando o 

assoreamento de corpos d’água e prejudicando os setores de abastecimento urbano e 

industrial, irrigação, aquicultura, setor elétrico, entre outros, conforme apresentado por 

Bertol et al., (2007).  

O rio São Francisco apresenta-se no cenário nacional como um rio marcado pela 

diversificação no uso dos seus recursos hídricos, o que o torna desafiante no que diz 

respeito ao planejamento adequado para utilização de suas águas. Há na bacia 

diversas instituições governamentais e não governamentais que atuam com 

programas, projetos e ações relacionados à questão dos recursos hídricos, entretanto o 

rio continua em processo de erosão, assoreamento e diminuição das vazões. 

A bacia hidrográfica do São Francisco apresenta solos rasos, com uma camada 

de nutrientes fina, tornando o processo erosivo associado às chuvas bastante 

preocupante (ANA, 2003). Em outras palavras, no Nordeste a pouca chuva que 

promove as atividades de campo e a sobrevivência da população rural também 

provoca a erosão e a consequente degradação do solo. 

A degradação dos solos está associada com a degradação dos recursos hídricos 

e da vegetação, assim como a ação do homem pode acelerar os processos de 

degradação e suas consequências, provocando a desertificação em diversas regiões 

semiáridas no mundo. As ações antrópicas também contribuem para as mudanças 

climáticas que são potencialmente impactantes para as regiões mais carentes de 

fenômenos de precipitação, conforme discutido e apresentado por Tucci (2005). 

Os sedimentos, partículas sólidas originadas da erosão do solo e das rochas, 

transportam nutrientes fundamentais para a manutenção da fauna e flora aquática, 

além de manter a estabilidade das praias a sua jusante. Sendo esses sedimentos 
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responsáveis pela formação e manutenção de praias de rios, pelo equilíbrio do fluxo 

sólido e líquido entre os continentes e oceanos, constituem fator fundamental para a 

dinâmica dos cursos d’água, transportam nutrientes que servem de alimentos para 

alguns animais ou para a eutrofização de reservatórios etc.  

A construção de barragens para a geração de energia elétrica, abastecimento 

humano, irrigação, indústria entre outros fins, normalmente modifica as condições 

naturais dos cursos d’água, o rio São Francisco é exemplo disso. Essas construções 

geram redução das velocidades da corrente provocando a deposição gradual de 

sedimentos e consequente assoreamento, erosão marginal, diminuição gradativa da 

capacidade de armazenamento do reservatório, além de ocasionar problemas 

ambientais de diversas naturezas. Desta forma, promover a gestão adequada desses 

recursos é um dos grandes desafios a serem superados nas próximas décadas.  

Na busca de soluções inovadoras como alternativas para um melhor uso dos 

recursos naturais do rio São Francisco é necessário que existam um planejamento e 

gerenciamento adequado e adaptativo da água na região. Para tal, a aplicação de 

ferramentas capazes de fornecer informações confiáveis sobre o escoamento 

superficial gerado e a erosão do solo associado a este processo se torna 

imprescindível. Modelos hidrológicos são ferramentas capazes de simular processos 

hidrológicos quando não são disponíveis normalmente. Existem modelos ditos 

distribuídos que quantificam espacialmente dentro da área da bacia a ocorrência dos 

processos hidrológicos, gerando informações que relacionam a topografia, cobertura e 

tipo de solo a tais processos. 

Dentre os variados programas computacionais utilizados na modelagem de 

Bacias Hidrográficas tem-se o SWAT - Soil and Water Assessment Tool, desenvolvido 

pelo Agricultural Research Service/United States Department of Agriculture, que é de 

acesso livre, e possibilita a análise dos efeitos decorrentes dos diferentes usos e 

manejo do solo, especialmente no que concerne às práticas agrícolas, em bacias 

hidrográficas (ARNOLD, 1994). 

O modelo SWAT (Soil and Water Assessment Tool) apresenta grande destaque, 

com seu uso amplo e crescente em todo o mundo (ARNOLD et al., 2000; BOURAOUI 



 

25 

 

et al., 2005; BEHERA e PANDA, 2006; DURÃES et al., 2011; FERNANDES et al., 

2012; ANDRADE et al., 2013). Este modelo pode utilizar dados provenientes do 

sensoriamento remoto tais como os Modelos Digitais de Elevação adquiridos por 

sensores orbitais, além de outros mapeamentos como dados de cobertura e tipo de 

solo. Os métodos atuais permitem assim, a aquisição de tais dados através de 

satélites, o que possibilita a execução do modelo em áreas que não possuem estes 

levantamentos de campo. 

O SWAT pode ajudar no desenvolvimento de políticas públicas; esse modelo 

pode ser usado para predizer variáveis relativas ao transporte e acúmulo de 

sedimentos, quantidade de água no solo, níveis de reservatórios e informar acerca do 

crescimento das pastagens com diferentes hipóteses sobre quantidades de chuva, em 

anos de seca. A estimativa desses cenários poderão antever soluções para os 

problemas causados pela estiagem.  

 

1.1 Objetivos  

1.1.1 Objetivo Geral  

Avaliar a viabilidade do uso do modelo SWAT para estimar vazão e produção de 

sedimentos na bacia hidrográfica do rio São Francisco, Brasil. 

 

1.1.2 Objetivos Específicos  

• Calibrar e processar o SWAT para os principais reservatórios da bacia; 

• Identificar o grau de sensibilidade dos parâmetros mais relevantes do modelo SWAT; 

• Simular processos hidrossedimentológicos, na escala de tempo mensal, na Bacia do 

São Francisco; 

 

1.2 Justificativa  

A importância em se estabelecer meios para avaliar de forma coerente os 

sistemas de recursos hídricos e os processos que determinam a qualidade ambiental é 

cada vez mais necessária. Problemas de déficit hídrico, inundações, poluição da água, 

irrigação ineficiente, erosão do solo, sedimentação, desmatamento e manejo 
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inadequado da bacia tem se tornado cada vez mais comum. Ações que visem 

estabelecer critérios para auxiliar a gestão dos recursos hídricos e a proteção ao meio 

ambiente requerem o aperfeiçoamento de técnicas que podem simular, de maneira 

integrada e global, o comportamento de sistemas complexos. A avaliação do regime de 

escoamento do rio auxilia o entendimento básico dos processos hidrológicos, 

hidrodinâmicos, morfológico, biológicos e químicos, podendo contribuir na definição de 

melhores estratégias de manejo da bacia.  

A erosão apresenta dois problemas principais:  O primeiro refere-se a perda das 

camadas férteis do solo, prejudicando a fertilidade dos terrenos utilizados para 

agricultura; o segundo refere-se a geração, transporte e deposição dos materiais 

erodidos nos leitos dos cursos d’água e reservatórios, interferindo nas funções e usos 

dos mesmos, conforme apresenta Jebari et al. (2012). 

Esse é um fenômeno natural, e faz parte do processo de evolução da paisagem, 

porém, pode tomar grandes proporções quando ocorre influencia antrópica. A remoção 

da cobertura vegetal original, desenvolvimento de agricultura intensiva, desrespeito às 

leis ambientais e de ordenamento territorial juntamente com a não observância da 

capacidade de uso do solo são fatores que contribuem para o processo de erosão do 

solo e alteração da vazão, conforme explica Carvalho (2014). 

 As áreas cultivadas no País apresentam uma perda de solo média estimada em 

19 t.ha.ano-1 gerando prejuízos para o País superiores a 4 bilhões de dólares por ano. 

Sendo que esses prejuízos podem aumentar consideravelmente se contabilizados os 

custos off-site, ou seja, aqueles que repercutem fora da propriedade rural e não 

possuem relação direta com os prejuízos relativos a perda de produtividade agrícola. 

Importantes setores econômicos brasileiro e mundial (como os setores elétricos, de 

saneamento e de transporte) registram perdas consideráveis em virtude do excesso na 

produção de sedimentos observado nos corpos hídricos (BERTOL et al., 2007). 

Por isso o desenvolvimento de modelos hidrológicos vem sendo amplamente 

desenvolvidos, analisados e utilizados para estudos e gerenciamentos de bacias 

hidrográficas, visando otimizar custos e tempo para o desenvolvimento, de estratégias 

e obtenção de resultados que configurem a realidade.  
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Os modelos hidrológicos uma vez alimentados com dados básicos da bacia 

hidrográfica ou região de interesse, podem fornecer uma série de informações e 

estimativas sobre as variáveis hidrológicas locais, como: vazão, evapotranspiração, 

produção, dados diversos sobre qualidade da água e água subterrânea, erosão, 

transporte e deposição de sedimentos, que são fenômenos de interesse para a 

sociedade.  

Sendo assim, e analisando o comportamento da bacia hidrográfica do rio São 

Francisco conforme dados e informações apresentados pela (ANA, 2005), a bacia já 

apresenta conflitos pelo uso da água considerados de grande relevância envolvendo a 

agricultura irrigada, a geração de energia (instalação das barragens e operação de 

reservatórios), o uso da água para o abastecimento humano, a diluição de efluentes 

urbanos, industriais e da mineração e a manutenção dos ecossistemas. Os problemas 

de degradação ambiental são associados principalmente à descarga de dejetos 

orgânicos não tratados diretamente no rio e a erosão das margens exercida pela ação 

da corrente fluvial.  

Os estudos de vazão e processo erosivo da bacia do rio São Francisco 

desenvolvidos pela (ANA, 2004) apontaram para a necessidade do aprofundamento de 

técnicas para avaliação e quantificação dos problemas ambientais ocorridos na bacia. 

Sendo assim, a realização de estudos hidrológicos para a bacia surge a necessidade 

de se compreender o funcionamento do balanço hídrico, dos processos que controlam 

o movimento da água e seus prováveis impactos sobre a quantidade e a qualidade da 

água.  

Sendo utilizado para tal o modelo hidrológico SWAT (Soil and Water 

Assessment Tool) que foi desenvolvido na década de 90, nos Estados Unidos, pelo 

Agricultural Research Service e pela Texas A & M University. O SWAT é um modelo 

matemático que permite que diferentes processos físicos sejam simulados em uma 

bacia hidrográfica, conforme relata Arnold e Allen (1996). O SWAT tem sido adaptado, 

desde o início do seu desenvolvimento, para algumas áreas específicas e foi integrado 

ao SIG possibilitando a entrada do banco de dados, elaboração e edição de cenários 
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ambientais e suas representações em forma de gráficos e mapas, controle e 

simulações, além de extrair e organizar as saídas do modelo (MARCHIORO, 2008).  

O uso do SWAT atrelado ao Sistemas de Informações Geográficas (SIG) 

possibilitara um maior embasamento físico, uma vez que o uso do SIG permite a 

representação dos parâmetros dos modelos, de forma distribuída (VEITH et al., 2010). 

Além disso, Vieux (2004) relata que a integração entre o modelo hidrológico ao SIG é 

absolutamente natural, tendo em vista que os SIGs são capazes de capturar, 

armazenar, manipular, analisar e visualizar variados conjuntos de dados 

georreferenciados e a modelagem hidrológica apresenta um caráter espacial, desta 

forma, o SWAT por ser um modelo distribuído demanda uma grande quantidade de 

dado; no entanto, os modelos são representações estimadas do movimento da água 

em um sistema natural, razão pela qual devem ser calibrados com os dados 

observados. Enquanto a calibração minimiza os erros entre a saída do modelo e os 

dados observados (VEITH et al., 2010).  

O SWAT tem sido aplicado em condições climáticas, topográficas, geológicas, 

pedológicas e vegetativas diferentes das que foi desenvolvido. Também vem sendo 

applicado em áreas de magnitude compatíveis com a de sua aplicação (grandes 

bacias) (ARNOLD et al., 2000; BOURAOUI et al., 2005; DURÃES et al., 2011) e em 

bacias menores (CONAN et al., 2003; BEHERA e PANDA, 2006; ANDRADE et al., 

2013) com apresentação de desempenho satisfatório.  

A bacia hidrográfica do rio São Francisco foi escolhida para avaliar a aplicação 

do modelo SWAT nas condições tropicais brasileiras, por sua importância para o País, 

e por ter uma boa representatividade de postos fluviométricos, o que permite avaliar o 

desempenho do modelo em áreas de magnitudes diferentes das quais foi calibrado, e 

por apresentar um alto grau de degradação de sua cobertura vegetal, o que permite 

realizar análises do comportamento hidrológico da bacia em respostas a alterações no 

uso do solo.  

Nesse contexto, para atender aos objetivos dessa pesquisa o SWAT foi 

empregado visando calibrar a vazão no curso do rio São Francisco, assim como 

estimar a produção de sedimentos na área da bacia hidrográfica. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 Modelos Hidrológicos 

Em decorrência da necessidade de representar os processos físicos da natureza 

em relações analíticas para simulação, levaram ao surgimento dos modelos 

hidrológicos. Segundo a conceituação da UNESCO (2005), um modelo hidrológico 

refere-se a modelagens hidrológicas que são utilizadas para prever o escoamento e, 

infiltração de água no solo além da percolação em aquíferos.  

Esses e outros fenômenos naturais são de grande complexidade, e isso dificulta 

a realização de estudos para sua compreensão, pela impossibilidade de quantificar e 

percorrer todas as suas etapas. Faz-se necessário um enfoque básico destes 

fenômenos, apenas para compreendê-los fisicamente, sendo que de forma geral, é 

imprescindível o uso de leis empíricas e de hipóteses, que necessitam da aplicação 

dessa modelagem (KOBIYAMA e MANFROI, 1999).  

O objetivo da modelagem é compreender melhor o sistema e prever situações 

futuras, algumas vezes também reproduzir o passado, para as ações de decisão 

(MACHADO, 2002). Desse modo, o surgimento dos modelos hidrológicos visam 

representar bacias hidrográficas, com o intuito de estudá-las buscando respostas para 

diferentes entradas através de diversas equações matemáticas. Sendo, portanto 

necessário que o modelo hidrológico tenha capacidade de reproduzir os principais 

processos na bacia, lidando com fenômenos contínuos e dinâmicos. Sendo assim, o 

modelo favorece várias oportunidades para simulações em bacias hidrográficas devido 

à sua versatilidade, possibilitando assim estudar o comportamento da bacia quando 

submetida a diferentes formas de usos e ocupações do solo (CARVALHO NETO, 

2011). 

Esses modelos matemáticos são frequentemente utilizados para gerar 

conhecimentos sobre os sistemas ambientais, tanto como um meio de validar 

conjecturas, como também um método que permite predizer o manejo desses 

ecossistemas (BEVEN, 1989; GRAYSON et al., 1992 e BEVEN, 2006). 
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Esse tipo de modelo apresenta uma desvantagem que é a discretização de 

processos contínuos e também a dificuldade de representar matematicamente 

determinados processos físicos, pois, não existem ainda funções matemáticas que 

representem com confiança alguns fenômenos físicos.  

Entretanto, estudos realizados por Pessoa et al. (1997) e Fernandes et al. (2012) 

salientam que o modelo matemático possui inúmeras vantagens, como, facilidade de 

execução, custo reduzido e obtenção rápida dos resultados, possibilitando o estudo de 

vários cenários diferentes e de forma rápida, muitos deles ainda não explorados em 

experimentos reais que facilitam a previsão de fenômenos e processos naturais, 

viabilizando a elaboração, inclusive de estudos de impacto ambiental.  

São muitos os modelos hidrológicos desenvolvidos e disponíveis para serem 

utilizados, contudo, eles apresentam diferenças entre si de acordo com seus conceitos. 

Assim, podem ser classificados de acordo com sua análise espacial, representação dos 

dados, variáveis utilizadas e do tipo de relação entre estas variáveis (RENNÓ, 2003). 

A análise espacial possibilita diferenciar um modelo hidrológico em global ou em 

distribuído. Os modelos globais consideram que todos os dados de entrada e de saída 

sejam representativos da área estudada. Enquanto que os modelos distribuídos 

possibilitam identificar peculiaridades que individualizam ou particularizam algumas 

sub-bacias dentro da bacia em estudo, sendo assim, essas observações são expressas 

nos dados de entrada e saída. Matematicamente observa-se que o modelo 

concentrado apresenta apenas o “tempo” enquanto variável independente. Em 

contrapartida, modelos distribuídos, possuem variáveis de “tempo e espaço” 

independentes, que são representadas por e quações parcialmente diferentes 

(MACHADO, 2002; TUCCI, 2005). 

Os dados de um modelo podem ser representados de maneira contínua ou 

discreta. Dessa forma, observa-se que os fenômenos naturais ocorrem por meio de um 

intervalo de tempo. É possível idealizar modelos com diferentes representações do 

tempo, ao passo que quanto menores forem os intervalos, maior será a precisão e 

consequentemente um maior custo computacional (RENNÓ, 2003). Essa classificação 

também pode propor modelos que possibilitem trabalhar por evento de precipitação ou 
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aqueles que exigem longos períodos para abastecer a simulação, sendo esses 

discretos e contínuos, respectivamente (CARVALHO NETO, 2011). 

Segundo Tucci, (2005) e Rennó, (2003), a separação entre modelo 

determinístico e estocástico é decorrente das variáveis utilizadas. O primeiro refere-se 

à distribuição de probabilidade ligada a um processo, ao ponto que um determinado 

dado de entrada favorecerá a um determinado dado de saída. Em contrapartida, um 

modelo estocástico considera as leis da probabilidade, de forma que um valor fixo de 

uma variável de entrada poderá gerar diferentes saídas.  

A relação entre as variáveis é observada sob duas maneiras básicas. Uma que 

considera de maneira simplista as relações entre as variáveis, baseando-se em 

observações para que ocorra o ajuste dos dados simulados com os observados, que 

são os modelos empíricos. E outro que se baseia nas leis físicas que regem os mais 

diversos processos de um determinado fenômeno, que são os modelos conceituais 

(CARVALHO NETO, 2011).  

Essa classificação segundo Tucci (2005), sofre uma subdivisão havendo os 

modelos semi-conceituais e os modelos de base física. Os semi-conceituais seguem o 

princípio da relação com as leis que regem os fenômenos, entretanto ainda possuem 

algum grau de empirismo nos parâmetros das equações envolvidas. Ao passo que os 

de base física empregam as principais equações diferenciais que orienta para a 

realidade, e também seus parâmetros possuem significado físico, que por este motivo é 

de difícil avaliação.  

É importante lembrar que os modelos de base física são detentores de ampla 

vantagem quando comparado aos modelos não distribuídos para a possibilidade de 

aplicação em estudos com poucas informações sobre as condições físicas, climáticas e 

ambientais da bacia, uma vez que a atribuição e entrada dos valores dos parâmetros 

físicos deve ser suficiente para constituir uma simulação aceitável. 

Segundo Rickson (2006), estudos em pequenas escalas são desenvolvidos para 

compreenção dos agentes primários da erosão hídrica, degradação pelo impacto das 

gotas de chuva, desagregação e transporte pelo escoamento superficial. Em 

contrapartida, estudos em grandes escalas são direcionados para planejamento de 
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áreas. Como identificação de áreas de alto risco de erosão, assim como a utilização do 

solo para minimizar essa predisposição a erosão.  

Assim, cabe ao pesquisador de acordo com as características da área que se 

deseja estudar, e com os dados disponíveis efetivar a escolha do modelo que melhor 

se adapte aos seus objetivos, dentre tantos modelos disponíveis atualmente. 

 

2.2 O Modelo SWAT e suas Aplicações 

O modelo Soil and Water Assessement Tool – SWAT tem sido bastante 

empregado nas simulações hidrológicas, como os projetos HUMUS (Modelo de 

Unidades Hidrológicas dos Estados Unidos), que dá suporte ao desenvolvimento das 

typúblicas agrícolas e ambientais do governo americano, e o projeto África financiado 

pela ONU e União Europeia para identificar as Unidades Hidrológicas do continente 

africano. De acordo com Srinivasan e Arnold (1994), o SWAT é um modelo matemático 

de domínio público desenvolvido pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos 

– USDA, em conjunto com a Texas A & M University do – TAMU. 

Pode-se destacar do modelo matemático seu parâmetro distribuído que 

possibilita o desenvolvimento de diferentes processos físicos que podem ser simulados 

em bacias hidrográficas com o intuito de analisar os impactos das alterações no uso do 

solo sobre o escoamento superficial e sub-superficial, sua produção de sedimentos e 

também a qualidade da água em bacias hidrográficas agrícolas não instrumentadas. O 

modelo trabalha em escala de tempo diário e é capaz de simular longos períodos, para 

computar os efeitos das variações de manejo. 

Além disso, o modelo propicia uma grande flexibilidade na configuração das 

áreas de estudo que contribui para a previsão das alterações no regime hídrico, 

qualidade da água, produção de sedimentos e cargas de poluentes em função das 

alterações no uso e ocupação do solo (SRINIVASAN e ARNOLD, 1994; WIGMOSTA et 

al., 1994). 

A ferramenta SWAT é baseada em uma estrutura de comandos para propagar o 

escoamento, sedimentos e agroquímicos através da bacia. Os maiores componentes 

do modelo incluem hidrologia, sedimentos, nutrientes, temperatura do solo, clima, 
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crescimento de plantas, pesticidas e manejo agrícola (ARNOLD et al., 1998). O 

componente hidrológico do modelo inclui sub-rotinas do escoamento superficial, 

percolação, fluxo lateral sub-superficial, fluxo de retorno do aquífero raso e 

evapotranspiração. O modelo requer dados diários de precipitação, radiação solar, 

velocidade do vento, temperaturas (máxima e mínima) do ar e umidade relativa.  

O modelo SWAT trabalha com uma formula modificada do Método da Curva 

Número - CN para calcular o escoamento superficial (USDA, 1972). O Método da 

Curva Número relaciona o escoamento superficial ao tipo de solo, uso da terra e 

práticas de manejo (ARNOLD et al., 1995). A produção de sedimentos é estimada pela 

Equação Universal de Perda de Solos Modificada (Modified Universal Soil Loss 

Equation - MUSLE) (WILLIAMS e BERNDT, 1977). 

A entrada de dados no SWAT é feita através de uma interface apropriada, os 

planos de informação cartográficos – PI’s e dados alfanuméricos. Os PI’s necessários 

são: Modelo Numérico do Terreno (MNT); solos e uso da terra. O MNT pode ser 

definido como sendo a representação matemática de uma superfície ou feição 

altimétrica através das coordenadas X, Y e Z. Um aspecto importante na modelagem 

espacial distribuída é definir o delineamento de sub-bacias e com isso a extração da 

rede de drenagem a partir dos MNT’s. De acordo com Machado (2002), na modelagem 

hidrológica, o desenvolvimento de técnicas automáticas nas últimas décadas para a 

definição das propriedades da drenagem em bacias e sub-bacias hidrográficas, 

possibilitou a substituição gradual das representações cartográficas por MNT, o que 

facilitou muito a preparação dos dados. 

Uma interface foi desenvolvida entre o SWAT e o SIG ArcView®. A interface 

subdivide automaticamente a bacia em sub-bacias a partir do MNT, em seguida extrai 

os dados de entrada a partir dos PI’s e do banco de dados relacionados para cada sub-

bacia. A interface possibilita que as saídas do modelo sejam exibidas em mapas, 

gráficos e quadros do ArcView®. Este modelo permite a simulação de processos 

hidrológicos, a produção e transporte de sedimentos, e o ciclismo de pesticidas e 

nutrientes.  
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A versão ArcSWAT 2012.10.1 Beta 10, está totalmente integrada ao SIG 

ArcView®. O software é de domínio público e pode ser acessado na Internet no 

endereço http://www.brc.tamus.edu/swat/. 

A nova versão do SWAT incorpora grande parte dos avanços contidos nos 

modelos anteriores, e tem como objetivo predizer o impacto do uso e manejo do solo 

sobre o ciclo hidrológico, o transporte de sedimento e a qualidade da água em grandes 

e complexas bacias hidrográficas, considerando longos períodos de tempo. 

Como características principais do modelo SWAT conforme apresentado por 

Fernandes et al. (2012), pode-se destacar: 

•  A sua base física, pois congrega equações que descrevem a relação entre as 

variáveis do sistema. Requer informação específica sobre vegetação, clima, 

relevo, propriedades do solo e seu uso e manejo. Baseado nessas informações, 

o SWAT modela os processos físicos associados como o crescimento da 

vegetação, movimento da água, movimento de sedimentos, qualidade da água, 

ciclagem de nutriente, entre outros; 

• A segmentação, a bacia hidrográfica pode ser subdividida em sub-bacias de 

modo a refletir as diferenças de cobertura vegetal, tipo de solo, topografia e uso 

do solo, sendo possível a subdivisão de células, cada célula representando uma 

sub-bacia;  

• Possibilita o uso de dados disponíveis, as funções mais básicas do SWAT 

podem ser simuladas com um conjunto mínimo de dados disponíveis e de fácil 

acesso nas agências ou órgãos governamentais; 

• É eficiente, pois permite a simulação de bacias em diferentes escalas e uma 

grande variedade de situações de uso e manejo do solo de forma rápida e 

eficiente computacionalmente;  

• Permite simular longos períodos de forma contínua, sendo que muitos dos 

problemas relacionados com impactos ambientais só são percebidos quando 

avaliados por longos períodos de tempo. 
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Para a realização de simulação e previsões de cenários, o SWAT requer 

informações espaciais, como o modelo digital do terreno, hidrografia, vazão líquida, 

séries temporais de precipitação, mapa de solos, mapa de uso e ocupação do solo e de 

descarga sólida, umidade relativa, velocidade do vento, temperatura mínima e máxima 

e também dados da radiação solar. Para as informações dos solos, o SWAT requer um 

banco de dados com múltiplas informações, entre elas pode-se destacar o número de 

camadas do solo e informações por camada de solo, porosidade, condutividade 

hidráulica saturada, capacidade de água disponível, grupo hidrológico, podendo ser 

agregada outras informações. O modelo também utiliza um banco de dados relativos 

ao uso do solo (FERNANDES et al., 2012).  

A utilização do SWAT pode estar atrelada a vários propósitos segundo os 

objetivos de cada trabalho desenvolvido com essa ferramenta; uns visam avaliar o 

comportamento hidrológico (MORIASI et al., 2007; ABBASPOUR et al., 2007 e SOUZA 

et al., 2009), outros procuram quantificar a produção de sedimentos, embasados em 

diferentes formas de uso e manejo do solo (LOPES, 2008; LINO, 2009 e BONUMA, 

2011), além de poder ser utilizado para avaliar a propagação de nutrientes, pesticidas e 

contaminantes (PAPPAGALLO et al., 2003; BAFFAUT et al., 2003 e MINELA, 2008). 

O SWAT é um modelo que gradualmente vem ampliando as suas fronteiras no 

ambiente cientifico, pois detém um perfil de modelagem que possibilita englobar 

diferentes componentes hidrológicos e agronômicos, tornando-se um modelo versátil 

para muitas empresas e órgãos públicos na tomada de decisões diante de situações de 

conflito de uso do solo que resultam em intensos processos erosivos (VACHÉ et al., 

2002; SANTHI et al., 2001; CHU et al., 2005). 

No Brasil as pesquisas envolvendo a utilização de modelos hidrológicos 

distribuídos ainda são limitadas em função do grande número de informações 

necessárias para descrever a variabilidade espacial e temporal dos sistemas naturais e 

da inexistência de dados detalhados referentes às variáveis de entrada nos modelos 

(PESSOA et al., 1997). 

Segundo Gassman et al. (2007), o modelo SWAT vem sendo utilizado de forma 

continua após o seu desenvolvimento. Muitas aplicações foram exercidas por agências 



 

36 

 

e órgãos governamentais, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, com o 

intuito de avaliar mudanças climáticas, efeitos do uso do solo sobre os recursos 

hídricos e averiguar a capacidade do modelo para aplicações futuras.  

Uma das grandes aplicações do modelo se deu através do projeto HUMUS 

(Hydrologic Unit Model of US), no qual buscou-se simular os processos hidrológicos, 

poluição e outros impactos devidos ao uso de água na agricultura e municípios nas 

2.149 unidades hidrológicas catalogadas pelo USGS (US Geological Survey). Também 

foi um dos modelos escolhidos pelo departamento de agricultura dos Estados Unidos 

para o Projeto de Análise dos Efeitos da Conservação na Agricultura, no qual visa 

estimar os impactos ambientais benéficos das práticas de conservação em escala 

nacional e em nível de bacias hidrográficas (SANTHI et al., 2005 e ARNOLD et al., 

2010). Na Europa foi um dos modelos utilizados para verificar o impacto das mudanças 

climáticas em cinco bacias hidrográficas (PEART, 1988; PAPPAGALLO et al., 2003 e 

IRVEM et al., 2007). Em outro projeto europeu foi usado para verificar a capacidade do 

modelo em estimar fontes não-pontuais de nitrogênio e fósforo (GASSMAN, 2007 apud 

CARVALHO NETO, 2011). 

Com o intuito de compreender melhor o modelo, Lenhart (2002) utilizou uma 

microbacia virtual, em formato de “V”, para realizar uma análise de sensibilidade em 41 

parâmetros utilizados no SWAT. Mesmo admitindo que em bacias reais e maiores 

alguns parâmetros apresentaram comportamentos distintos para as respostas, este 

trabalho disponibiliza direcionamentos básicos quanto ao peso de cada parâmetro na 

simulação. 

A literatura está repleta de trabalhos que identificam os parâmetros mais 

sensíveis para as respostas do modelo SWAT (SALES, 2012; LELIS et al., 2012 e  

BONUMA et al., 2013). A análise de sensibilidade é uma etapa importante no processo 

de calibração do modelo, pois identifica os parâmetros que levam a um melhor 

entendimento do modelo e do seu desempenho e, com isso são reduzidas as 

incertezas inerente ao processo de simulação (LENHART, 2002). 

O escoamento superficial é conhecido como o principal agente de transporte de 

sedimentos e de poluentes em uma bacia hidrográfica. Desse modo, Van Liew e 
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Garbrecht (2003) procuraram avaliar o comportamento do SWAT na simulação do 

escoamento superficial em três sub-bacias do sudeste de Oklahoma – EUA, 

considerando diversas condições climáticas (normal, com deficiência e com excesso 

hídrico). Os resultados encontrados mostram que o modelo simulou de forma 

adequada o escoamento superficial em uma das sub-bacias. Enquanto que para 

outras, foi preciso realizar a calibração para obtenção dos resultados nas condições de 

clima normal e com deficiência hídrica.  

Estudos realizados por Pappagallo et al. (2003) encontraram resultados com a 

qualidade da água compatíveis entre os simulados pelo SWAT e os dados observados 

na bacia hidrográfica de Celone Creek no sudoeste da Itália. E com isso pode concluir 

que o modelo foi de grande importância para avaliar os impactos do uso do solo e 

especialmente de poluição difusa. 

Isso possibilita a abertura de um vasto campo de pesquisa no desenvolvimento 

das atividades agrícolas, pecuárias e ambientais, com possibilidades de obtenção de 

resultados promissores para a ciência. 

Em pesquisa realizada por Souza et al. (2003) utilizando o modelo SWAT na 

simulação da concentração total de fósforo em uma bacia hidrográfica, na área rural de 

Darnum na Austrália, e sua implicação na produção de clorofila, chegaram a resultados 

que refletem ao processo de eutrofização acelerada. 

Baffaut et al. (2003) em comparação entre os resultados obtidos e os simulados 

com relação à poluição por coliformes fecais lançados de forma dispersa na bacia do 

Shoal Creek no sudoeste do Missouri – EUA obteve resultados que dão credibilidade 

ao SWAT. 

Pesquisas desenvolvidas por Irvem et al. (2007) com o intuito de avaliar 

espacialmente a perda de solo anual na bacia hidrográfica do rio Seyhan, na Turquia, 

utilizou o sistema de acoplamento do SWAT com o ArcView, gerando com isso um 

Sistema de Informações Geográficas (SIG) que foi utilizado para gerar os mapas dos 

fatores da Equação Universal de Perdas do Solo – EUPS, em inglês (Universal Soil 

Loss Equation - USLE) sendo que esse fator quantifica a erosão bruta anual média em 

função da energia da precipitação, do uso e manejo dos solos, assim como do relevo e 
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também dos tipos de solo. A estimativa da perda de solo na bacia só foi possível em 

decorrência da integração de todos os fatores do USLE ao SIG. A produção média 

estimada de sedimentos foi de 16,38 t.ha-1.ano-1. Sendo que a distribuição espacial da 

perda de solo estimada foi de 61,03% muito baixo, 8,76% baixo, 23,52% moderado, 

4,03% alto e 1,70% muito alto. Com base nesses estudos, foi possível identificar as 

regiões mais suscetíveis à erosão hídrica e com isso auxiliar no planejamento 

ambiental e no desenvolvimento de políticas públicas para a bacia do rio Seyhan.  

Com relação ao uso do SWAT no Brasil vários trabalhos foram realizados no 

país com o intuito de avaliar alterações hidrossedimentológica. Oliveira (1999) estudou 

essas alterações no rio Jones – BA, os resultados possibilitaram avaliar de forma 

quantitativa os efeitos da alteração no solo devido à retirada da vegetação nativa para 

o plantio de outras culturas conferindo uma cobertura diversa ao solo, bem como os 

efeitos da urbanização e a construção de barragens na bacia hidrográfica e as 

consequências da alteração na faixa litorânea. 

Já Machado e Vettorazzi (2003) aplicaram o SWAT para simular a carga de 

sedimentos produzida pela pequena bacia hidrográfica do ribeirão dos Martins, na 

cidade de Piracicaba – SP, nos anos de 1999 e 2000. Os resultados encontrados na 

simulação da produção de sedimentos foram comparados aos dados observados em 

um posto hidrossedimentométrico, situado no terço superior da microbacia, usando o 

Coeficiente de Eficiência de Nash e Sutcliuffe - COE e o desvio dos dados simulados 

em relação aos observados (Dv). Para as condições da microbacia em estudo, os 

resultados coletados com a simulação da produção de sedimentos pelo modelo, depois 

da calibração, foram de 0,83 para o COE, e -3,2%, para o Dv, indicando um bom ajuste 

dos dados simulados confrontados aos dados observados. 

Ainda na área da bacia hidrográfica de ribeirão dos Martins, Machado (2002) e 

Machado et al. (2003) aplicaram o modelo na simulação de cenários alternativos de 

uso do solo, onde dois cenários foram simulados, encontrando-se resultados que 

validam o modelo. No primeiro cenário, o uso atual foi mantido com uma faixa de mata 

ciliar contendo 30 m em toda a extensão do talvegue, e de 50 m ao entorno das 

nascentes, segundo recomenda o Código Florestal, e na segunda simulação, com as 
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pastagens ocupando 30,9% da microbacia, nas encostas mais inclinadas, com elevado 

potencial erosivo. As áreas contendo pastagens foram substituídas com vegetação 

florestal. As duas simulações foram comparadas com o cenário atual em termos de 

produção de sedimentos. Os cenários produziram diferentes padrões espaciais da 

produção de sedimentos com uma redução de 94,0% na produção de sedimentos 

obtida com a substituição da pastagem por vegetação natural nativa (2° cenário), e 

uma redução de 10,8 % no 1° cenário.  

Para Moro (2005) estudando a mesma área, utilizou o SWAT para a 

identificação de diferentes respostas para onze diferentes cenários. Esses cenários 

permeavam inversões na cobertura do solo, a perspectiva de apenas um cenário 

ocupando toda a área e o estabelecimento de coberturas do solo tomando como base 

a declividade do terreno. Como resposta, foi verificada que a vegetação nativa 

proporcionou redução significativa nos processos erosivos. 

O estudo da dinâmica hidrossedimentologica da bacia hidrográfica do rio Preto - 

SC, também foi desenvolvido utilizando o modelo SWAT. Lino (2009) observou as 

simulações do escoamento superficial e da produção de sedimentos em diferentes 

cenários de uso do solo. Observou-se que o cenário de uso agrícola apresentou maior 

escoamento superficial e produção de sedimentos. Embora, o maior impacto na 

redução do escoamento superficial e da produção de sedimentos tenha sido obtido 

pela substituição do uso e cobertura atual do solo pela mata nativa. A maior diferença 

encontrada ocorreu entre o cenário agrícola e o cenário de mata nativa tanto nas 

simulações de escoamento superficial anual que apresentou uma diferença de 118,17 

mm, quanto para a produção de sedimentos que foi constatada uma diferença de 36,28 

Mg.ha-1.  

Ainda no estado de Santa Catarina, Paim e Menezes (2009), estudaram a 

estimativa do balanço de sedimentos da bacia do rio Tijucas a partir do modelo SWAT, 

onde a média para os 10 anos de modelagem apresentou variações entre 0,5 Mg.ha-1 e 

9,0 Mg.ha-1 dentre as microbacias. Malutta et al. (2013) realizou a aplicação do modelo 

SWAT na bacia do rio Negrinho, e teve como objetivo analisar espacialmente os 

processos hidrossedimentológicos na bacia. Os resultados revelaram que os meses 
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com maior precipitação também apresentaram as maiores estimativas de escoamento 

total e de produção de sedimentos, ao contrário do que ocorreria em meses de menor 

escoamento onde estimava menores cargas de sedimentos.  

A bacia do rio Cuiabá no estado de Mato Grosso com aproximadamente 29.000 

km² de extensão foi estudada por Baldisserra (2005) com o objetivo de comparar a 

vazão observada e a vazão simulada pelo modelo SWAT sob diferentes cenários 

definidos em função da construção de uma barragem no rio e também com relação ao 

uso e ocupação do solo na bacia. A bacia foi dividida em 34 sub-bacias e realizou 

simulação encarando dois cenários: o primeiro representativo da realidade da bacia e 

um segundo considerando a existência de vegetação nativa em toda a bacia. No 

primeiro cenário verificou-se que o modelo obteve um bom desempenho nos postos 

fluviométricos localizados ao longo da rede de drenagem, ficando a desejar em apenas 

um. 

Já em estudos desenvolvidos por Lelis et al. (2012) na bacia hidrográfica do 

ribeirão São Bartolomeu estado de Minas Gerais, com o intuito de analisar a 

sensibilidade e a calibração do modelo, obteve-se sucesso na aplicação do SWAT. Os 

autores salientam que os resultados podem ser extrapolados para bacias de 

características semelhantes, e que não possuam estudos desse tipo. O dado utilizado 

para avaliação do desempenho do modelo foi o coeficiente de eficiência de Nash e 

Sutcliffe (COE), sendo obtidos os valores de 0,808 para a produção de sedimentos e 

0,997 para a vazão, os quais representam modelos bem calibrados. 

Segundo Barsanti et al. (2003) estudando a erosão do solo em duas bacias (uma 

de grande e outra de pequena escala) na área do pantanal de Mato Grosso do Sul, 

com cenários de uso do solo projetados para 30 anos substituindo a vegetação nativa 

por pastagens e culturas agrícolas obteve excelentes resultados com o uso do modelo 

com estimativas para o manejo e uso de solo.  

Minoti (2006) considera que a avaliação quantitativa da perda de solo por 

erosão, e as cargas de sedimentos que atingem os corpos hídricos é de fundamental 

importância para o planejamento ambiental em escala de bacia hidrográfica, e 
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contribuem para o processo de tomada de decisão pertinente às melhores opções de 

manejo do solo e também à manutenção da qualidade da água. 

Outro estudo interessante de uso do modelo é com relação ao processo de 

outorga de água desenvolvido por Souza et al. (2009) para a bacia do altíssimo rio 

Negro na divisa entre os estados do Paraná e Santa Catarina. Considerando que o 

volume estipulado para concessão de outorga se dá através de medição localizada no 

exutório da área de drenagem, tem-se a possibilidade de superestimar o valor real da 

vazão passível de outorga nas diversas sub-bacias. O modelo SWAT definiu 47 sub-

bacias com área de 787 km², e apresentou um bom coeficiente de Nash (0,72) para a 

vazão.  

Ao analisar os dados de vazão por sub-bacias com os valores outorgados pela 

agência reguladora constatou-se que o valor da vazão outorgada não foi atingido em 

diversas sub-bacias, sendo possível ampliar o uso da água em determinados setores 

da bacia. Desse modo, o desempenho satisfatório do modelo hidrológico distribuído, 

integrado ao SIG, proporciona conhecimento suficiente para que a concessão de 

outorga aconteça de forma mais precisa respeitando os tributários de um rio principal 

(SOUZA et al., 2009).  

Dessa forma, é possível perceber que o SWAT é uma ferramenta com potencial 

de utilização nos mais diversos campos de atuação da ciência e da pesquisa, e em 

várias partes do país e do mundo, como pode ser observado pelas referências 

apresentadas nesse trabalho.  

 

2.3 Sistemas de Informações Geográficas e Geoprocessamento  

Os Sistemas de Informações Geográficas - SIGs se inserem como uma 

ferramenta que possibilita manusear as funções que representam os processos 

ambientais em várias regiões de forma eficiente, permitindo uma economia de recursos 

e tempo. O uso dessas ferramentas permite agregar dados de diferentes fontes 

(modelos de elevação digital, imagens de satélite, mapas topográficos, mapas de solos, 

mapas de uso de solo, hidrografia, etc.) e em escalas diferentes. Os resultados 

geralmente são apresentados em forma de mapas temáticos com as informações 
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desejadas. Deste modo, esses sistemas podem ser encarados como uma tecnologia 

interdisciplinar que permite a agregação de diferentes ciências, conquanto a 

localização de algo que seja requisitada (CÂMARA, et al., 2001). 

O SIG é uma tecnologia desenvolvida para trabalhar com informações espaciais 

e possui inúmeras aplicações ambientais, sociais e econômicas. É idealmente 

adequado para combinar informações topográficas, de solos, uso da terra e 

meteorológicas para áreas inseridas em bacias hidrográficas, dessa forma, é possível 

conceber cenários passados, atuais e simular novos cenários (GRIGG, 1996). Os SIGs 

são ferramentas computacionais utilizadas para coletar, armazenar, verificar, agregar, 

manipular, analisar e exibir dados georreferenciados (GREGORY, 2007; 

BRIMICOMBE, 2010). 

Segundo Eastman (1999) e Castro (2013), o SIG tem por objetivos adquirir, 

armazenar, combinar, analisar e recuperar informações codificadas espacialmente, 

integrando em uma única base de dados, informações espaciais provenientes de várias 

fontes de dados, como: mapas analógicos, fotografias aéreas, imagens de satélite, 

dados de análise e de campo.  

De forma mais aberta, esses sistemas incluem-se no ambiente tecnológico que 

se convencionou chamar de geoprocessamento, cuja área de atuação envolve a coleta 

e tratamento da informação espacial, assim como o desenvolvimento de novos 

sistemas e aplicações. A técnica ligada ao geoprocessamento envolve equipamentos e 

programas de computador com diversos níveis de sofisticação destinados à 

implantação de sistemas com objetivos didáticos, de pesquisa acadêmica ou ainda 

aplicações profissionais e científicas nos mais variados ramos das geociências 

(TEIXEIRA et al., 1992). 

O geoprocessamento vem se tornando uma ferramenta indispensável à 

realização de projetos relacionados à área ambiental devido ao grande número de 

variáveis presentes nesses projetos e ao tamanho da área abrangida nas pesquisas. O 

geoprocessamento é um recurso importante para a aquisição, manuseio e integração 

das bases de dados, sejam eles de natureza espacial ou não; atuando na coleta e no 
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tratamento da informação espacial, assim como no desenvolvimento de novos sistemas 

e aplicações. 

Esse manuseio permite agregar dados de diferentes fontes (imagens de satélite, 

informações topográficas, cartas de solos, hidrografia, etc.) e em diferentes escalas. O 

resultado geralmente é apresentado sob a forma de mapas temáticos com as 

informações desejadas. Por intermédio de um sistema de referência adequado, o 

geoprocessamento transfere, sobre bases cartográficas, as informações do mundo real 

para o sistema computacional. Dados geográficos descrevem objetos do mundo real 

em termos de posicionamento, com relação a um sistema de coordenadas, seus 

atributos não aparentes e as relações topológicas existentes (GROSSI, 2003). 

O uso dessas ferramentas proporciona a criação de um Plano de Informação - 

PI, que é a camada de dados que contém informações geográficas contendo uma 

coleção coerente de características geográficas e os atributos utilizados para sua 

descrição (MORO, 2005). 

Os PI permitem a criação dos mapas temáticos, que é fator de 

interdisciplinaridade entre as ciências. Os mapas temáticos são aqueles vinculados a 

um tema específico, harmonizando sua representação sobre a superfície terrestre 

(FITZ, 2008). A criação de mapas que especifiquem o uso e ocupação do solo, o tipo 

de solo, que determinam áreas desmatadas e diversos outros é possível, basta que o 

sistema seja alimentado com as informações necessárias para a geração desses 

mapas.  

Há também o Modelo Numérico de Terreno - MNT que permite a representação 

contínua de qualquer fenômeno geográfico que aconteça na superfície, ou mesmo na 

atmosfera da Terra. À medida que é realizada a representação topográfica de um 

terreno, obtém-se o Modelo Digital de Elevação – MDE que são utilizados nos PI’s para 

a geração de mapas (FAZAL, 2008). 

Segundo Ranieri (1996), percebe-se um crescente aumento no uso dos SIGs 

nos trabalhos de planejamento ou previsão de impactos ambientais cujo enfoque é a 

erosão do solo. Os SIGs além de apresentarem rapidez na manipulação dos dados, 

permitem um diagnóstico mais criterioso da situação da área, por tratar as informações 
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de forma espacial. No caso da erosão, a posição geográfica das áreas de maior perda 

ou acúmulo de terra, principalmente em bacias hidrográficas, é uma informação de 

grande importância para apoiar decisões de intervenção na área. 

São vários os campos da ciência e de atividades humanas que estão fazendo 

uso das aplicações do SIG, como é o caso da sociologia, geografia, jornalismo, 

hidrologia, gestão de uso e ocupação do solo, projetos de engenharia (transporte, 

irrigação, mineração e etc), mapeamento de patologias, planejamento urbano, manejo 

de florestas, agricultura entre outros (BRIMICOMBE, 2010). O avanço dessa tecnologia 

ao longo dos anos proporcionou meios de maior flexibilidade do SIG, sendo esta aliada 

a novas capacidades, como é o caso das ferramentas de suporte a decisão e a 

modelos hidrológicos. 

 

2.4 Abordagens de Integração entre SIG e Modelos Hidrológicos 

Nas últimas décadas diversas abordagens de integração entre Modelos 

Hidrológicos e SIG foram apresentadas. Segundo pesquisas realizadas por Melo 

(2010), o relacionamento de dados enfatiza o acoplamento entre subsistemas de 

acordo com a proximidade entre os dados sendo subdivido entre as classes com e sem 

compartilhamento de dados. No primeiro caso não se nota a existência de um banco de 

dados único para o sistema acoplado, causando assim a necessidade de uma 

ferramenta externa para intercâmbio de dados, dessa forma, o SIG torna-se o 

gerenciador de tais dados. Ao passo que no compartilhamento de dados há a troca 

automática de dados promovendo melhoria no desempenho computacional. 

A existência de uma interface caracteriza a integração interna, proporcionando 

uma facilidade no manejo dos dados envolvidos por parte dos usuários. Pode haver 

ainda a integração interna em que o SIG está contido no modelo ou, inversamente, o 

modelo está contido no SIG. No primeiro caso observa-se um modelo hidrológico que é 

capaz de realizar a função clássica de visualização do espaço bem como da 

distribuição espacial dos resultados. Enquanto que o modelo que está contido no SIG 

em muito se assemelha a integração classificada como “acoplamento firme”. Nesta 

classificação o modelo é executado sobre a interface que o integra ao SIG, de tal forma 
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que o modelo pode estar apenas conectado ao SIG ou embutido no mesmo 

(CARVALHO NETO, 2011). 

A integração de imagens digitais de diferentes sensores remotos por meio do 

geoprocessamento com o SIG constitui apenas um primeiro nível de integração 

relevante à hidrologia e aos recursos hídricos. A última integração está na união do 

geoprocessamento com os modelos que busquem uma melhor compreensão de 

fenômenos edafoclimáticos e a gestão de recursos hídricos (ÁVILA et al., 1999).  

Atualmente o SIG vem sendo usado extensivamente na área de planejamento e 

projetos de engenharia de recursos hídricos e, em consequência disso ocorreram 

várias modificações na forma como essas atividades costumavam ser desenvolvidas 

(JOHNSON, 2009). Ainda segundo o autor, o fluxo de água em bacias hidrográficas 

está sujeito a espacialização, dessa forma, o uso do SIG na hidrologia adquiriu 

motivação e força para se difundir nas mais diversas áreas que envolvem a engenharia 

de recursos hídricos.  

Sabe-se que por meio de uma representação numérica do terreno com um MDE, 

um SIG pode determinar as delimitações de uma bacia hidrográfica, verificar a 

declividade do terreno, modelar à direção do fluxo superficial e, por conseguinte, propor 

a rede de drenagem e sub-bacias por meio da identificação dos divisores topográficos 

(DEVANTIER, 1993). Atualmente, as técnicas de análises de MDE são realizadas de 

maneira automática, cabendo ao usuário o conhecimento necessário para orientação 

de determinadas premissas (JOHNSON, 2009), como é o caso da área de drenagem 

mínima para considerar a formação de um canal. 

A união entre SIG e modelos hidrológicos distribuídos é assinalada por Ferraz 

(1999) como um grande avanço na área e uma tendência irreversível. A variabilidade 

espacial considerada nos modelos distribuídos pode ser preenchida pelo uso de mapas 

que representem o tipo e o uso do solo, considerando ainda a topografia do terreno, 

através da ferramenta SIG (FERRAZ, 1999).  

Sendo assim, o SIG pode fornecer parâmetros de entrada referentes a 

distribuição espacial exigidos pelo modelo hidrológico (SAGHAFIAN et al., 2000). E 

ainda, ao fim do processo de simulação, o software de geoprocessamento poderá 
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prover meios onde os resultados serão avaliados diante da distribuição executada 

(PULLAR, 2000). São diversas as abordagens metodológicas que buscam classificar a 

integração entre SIG e modelos hidrológicos (MELO et al., 2008). 

 

2.5 Calibração 

Mello et al., (2008) relatam que no início da simulação ocorrem grandes 

incertezas, devido ao desconhecimento das condições iniciais, principalmente a 

umidade do solo, justificando com isso a utilização de um período de aquecimento do 

modelo, que também é conhecido como warm up, com isso, ao iniciar a simulação, as 

variáveis estudadas estejam livres da influência das condições iniciais. 

Sendo assim, o software SWAT-CUP foi desenvolvido por Abbaspour e 

Srinivasan (2009a), para se obter a análise de sensibilidade e processar de forma 

rápida a calibração da área estudada. O SWAT-CUP possui rápido processamento e 

possibilita a escolha entre 5 métodos (Glue, ParaSol, SUFI2, MCMC e PSO) descritos 

de forma detalhadas em trabalho publicado por Abbaspour e Srinivasan (2009b, 2011). 

Abbaspour et al. (2004, 2007) consideram proveitoso utilizar o SUFI2 por se 

tratar de um método similar ao Bayesiano inverso, na qual combina na otimização da 

função objetivo e análise de incerteza. Além disso, permite lidar com um grande 

número de parâmetros na calibração de um modelo numérico.  

 

2.6 Sedimento  

O desenvolvimento do modelo SWAT nos Estados Unidos, teve como intuito 

auxiliar os órgãos ambientais na gestão do uso e manejo adequado das áreas rurais 

com o objetivo de diminuir os impactos ambientais promovidos pelas atividades 

agrícolas. Estima-se que nos Estados Unidos a carga poluente difusa e pontual que 

causam contaminações aos lagos e rios (entre 50 e 60 %) são provenientes das 

atividades agrícolas segundo Gburek e Sharpley (1997).  

Em sua grande maioria a carga difusa é formada pelos sedimentos que 

adsorvem poluentes (agroquímicos e metais) e nutrientes (fósforo e nitrogênio) que 

acabam sendo carreados para os corpos hídricos. Dessa forma, a quantificação por 
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meio do monitoramento ou modelagem da produção dos sedimentos por diferentes 

usos e manejo do solo apresenta-se uma importante forma para a gestão adequada 

dos recursos hídricos. 

A precariedade da disponibilização de dados climáticos, meteorológico e 

hidrossedimentologicos no Brasil limita o desenvolvimento de muitos trabalhos e ações 

de pesquisa. Sendo assim, é muito difícil a utilização de modelos capazes de simular a 

produção de sedimentos, tendo como base para a calibração, dados oficiais de 

monitoramento.  

Entretanto, conforme mencionado anteriormente, o SWAT é um modelo 

conceitual desenvolvido originalmente com o intuito de predizer o impacto do uso e 

manejo do solo na produção de água, sedimento e contaminantes em bacias 

hidrográficas não instrumentadas (ARNOLD et al., 1998). Sendo assim, é possível a 

aplicação do modelo com a utilização de dados disponíveis sobre a área estudada, 

aplicando o SWAT como uma ferramenta de avaliação quantitativa e qualitativa. 

Desse modo, a utilização do SWAT sem calibração possibilita mostrar uma 

solução, mesmo que apresentando restrições quantitativas provenientes de incertezas 

ligadas a carência de comparações com valores medidos, que propiciem o 

gerenciamento de bacias hidrográficas e com isso permitir a orientação de órgãos de 

gestão ambiental com o intuito de auxiliar na tomada de decisão em relação as práticas 

de uso e manejo do solo que podem diminuir os impactos ambientais proveniente das 

atividades agrícolas aos recursos hídricos. 

O aporte de sedimentos (SED_YIELD) é calculado pelo SWAT através da 

Equação Universal Modificada de Perda de Solo – MUSLE, desenvolvida por 

(WILLIAMS, 1975). Com o cálculo destes dados o modelo realiza o transporte destes 

sedimentos produzidos nas sub-bacias para o canal principal, iniciando assim a 

propagação para fora da bacia hidrográfica.  

Após a aplicação do MUSLE pelo SWAT em cada HRU (Unidade de Resposta 

Hidrológica) das sub-bacias, é gerado um somatório da contribuição de sedimentos 

gerados pelas HRU’s que formam a sub-bacia, esse é considerado o aporte de 

sedimento total da sub-bacia, que é transportado e propagado pelo canal de drenagem, 
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onde recebe o aporte de sedimento de outras sub-bacias até o reservatório/exutório 

final da área de estudo, representando assim a produção de sedimentos da bacia.  

O resultado do escoamento superficial gerado na bacia estudada, compreende a 

diferença entre o volume de água precipitado e o volume de água infiltrado, sendo este 

o principal componente do balanço hídrico responsável pela desagregação e transporte 

de sedimentos, tendo em vista que o SWAT usa a Equação Universal Modificada 

(MUSLE) para simular estes processos. Na equação, os valores do volume escoado 

superficialmente juntamente com a vazão de pico, são responsáveis por condicionar a 

desagregação e a transferência de sedimentos para o canal de drenagem.  

Com isso, caso o solo apresente valores elevados de condutividade hidráulica e 

condições superficiais do solo que possibilitem um fluxo continuo de água, espera-se 

que grande parte do volume precipitado infiltre no solo, resultando assim em um baixo 

escoamento superficial, consequentemente, uma baixa capacidade em provocar 

erosão. Dessa forma, ao analisar os resultados do SURQ simulados pelo SWAT é 

possível explicar as produções de sedimentos resultantes da modelagem. 
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3. CARACTERIZAÇÃO DA BACIA DO RIO SÃO FRANCISCO  

 

3.1 Generalidades  

O rio São Francisco é visto como rio da Integração Nacional, por promover a 

ligação entre as regiões Sudeste (estado de Minas Gerais – MG) e Nordeste do país, 

onde percorre pelos estados da Bahia, Pernambuco até desaguar no oceano Atlântico, 

entre os estados de Alagoas e Sergipe. Esse rio além de impulsionar o 

desenvolvimento socioeconômico da região, auxilia na geração e no fornecimento de 

energia gerado nas usinas hidrelétricas localizadas em sua bacia.  

Sua nascente encontra-se localizada no Chapadão da Zangaia, a 1.428 m de 

altitude, no município de São Roque em MG onde foi criado o Parque Nacional da 

Serra da Canastra, no ano de 1972, com o objetivo de proteger sua nascente. Essa 

região não possui vegetação de porte elevado, sendo praticamente uma planície que 

apresenta baixa biodiversidade. O rio corta cinco estados brasileiros, contudo, sua 

bacia hidrográfica envolve sete Estados da Federação: Minas Gerais, Bahia, Goiás e o 

Distrito Federal, Pernambuco, Sergipe e Alagoas. Suas águas percorrem regiões com 

as mais variadas condições sócio-ambientais, e usos distintos (energia, consumo, 

lazer, turismo, agricultura, indústria e piscicultura) ao longo do seu percurso, sofrendo 

alterações com relação ao seu volume hídrico.  

O rio São Francisco é o terceiro maior rio do Brasil, com uma extensão de 

aproximadamente 2.700 km e descarrega uma média de 2.810 m3 s-1 de água no 

Oceano Atlântico, além de sua bacia hidrográfica possuir uma área de 639.219 km2, 

onde habitam cerca de 13 milhões de pessoas, que correspondem a 8% da população 

do país, segundo a Agência Nacional de Águas (2004).  

De acordo com estudos apresentados por Medeiros (2003), estão inseridos na 

bacia 504 municípios, ou 9% do total de municípios do país. Desse total, 48,2% estão 

na Bahia, 36,8% em Minas Gerais, 10,9% em Pernambuco, 2,2% em Alagoas, 1,2% 

em Sergipe, 0,5% em Goiás e 0,2% no Distrito Federal.  

A área da bacia corresponde a 7,5% do território nacional, sendo cerca de 83% 

dessa área pertencente aos estados de Minas Gerais e Bahia, 16% de Pernambuco, 
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Alagoas e Sergipe e 1% de Goiás e Distrito Federal, além de sua bacia estar localizada 

entre 7º e 21° de latitude S, e 35º a 47° de longitude W.  

Passando por grande parte do semiárido nordestino, o rio São Francisco tem 

grande importância na economia e na cultura dos povoados ribeirinhos e das cidades 

do seu entorno, pois subsidia com sua fauna o alimento necessário para a população, 

além dos festejos promovidos pelas crenças religiosas dos pescadores.  

Além de extensa, a bacia do rio São Francisco é muito diversificada, com uma 

grande variedade de vegetações, ecossistemas e características humanas. O rio 

também se modifica em seu percurso, com volume hídrico e usos diferenciados. 

Atualmente, a bacia do rio São Francisco tem se caracterizado por apresentar um 

grande número de barragens que servem para geração de energia elétrica, irrigação, 

piscicultura e lazer, ao longo de seu curso.  

Segundo Ramos (2003), cerca de 85% da água do São Francisco tem origem 

nos cerrados e 72% de sua vazão advém do Estado de Minas Gerais. Apesar de 

atravessar, em sua maior extensão, uma região sujeita ao fenômeno de seca, o rio São 

Francisco é perene, pois suas nascentes, bem como as de seus principais afluentes, 

estão situadas em regiões de chuvas regulares, segundo Godoy (2003).  

 

3.2 Regiões Fisiográficas  

A bacia do rio São Francisco é tradicionalmente subdividida em quatro grandes 

trechos, ou regiões fisiográficas, segundo a CODEVASF (1975) apud Medeiros (2003) 

e são denominadas de montante para jusante de: Alto; Médio; Sub-Médio e o Baixo 

São Francisco.  

O Alto São Francisco se estende da nascente, localizada na Serra da Canastra, 

no município de São Roque de Minas, em Minas Gerais, até a cidade de Pirapora, no 

mesmo estado, perfazendo uma área de 100.076 km2, ou 16% da área total da Bacia, e 

702 km de extensão. Sua população é de 6,247 milhões de habitantes. Nesta região 

está contida a Usina Hidroelétrica de Três Marias. Há também atividades mineradoras 

e siderúrgicas, além de uma grande concentração urbano-industrial na região 

metropolitana de Belo Horizonte e atividade agrícola correlata.  
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Segundo Medeiros (2003), nesse trecho acumulam-se 75% de seu suprimento 

de água, antes de correr por 1.800 km na direção norte através de uma das regiões 

mais áridas do Brasil. Segundo Junqueira (2000), a região apresenta clima tropical 

úmido, com chuvas no verão, cerca de 60% do total, e inverno seco. As precipitações 

médias anuais variam de 1.000 a 1.500 mm e a temperatura média situa-se em torno 

de 23° C.  

O Médio São Francisco é o trecho de maior extensão compreendido entre as 

cidades de Pirapora (MG) e Remanso (BA), localizada às margens do reservatório de 

Sobradinho, esse trecho corresponde a uma área de 402.531 km2, ou 53% da área da 

Bacia, e 1.230 km de extensão. Sua população é de 3.232 milhões de habitantes. 

Embora pouco modernizada, essa área é dominada pela atividade pecuarista, além do 

crescente desenvolvimento da atividade agrícola moderna e a introdução das 

agroindústrias. Esse é um trecho navegável, e é onde se encontram os maiores 

afluentes. O clima predominante é do tipo Aw, quente e úmido, transcorrendo para um 

clima de semiárido, BShw, onde a estação chuvosa é irregular nos meses de novembro 

a abril (www.ana.gov.br).  

O Submédio São Francisco está localizado entre Remanso (BA) e Paulo Afonso 

(BA), e é parcialmente navegável. Abrange áreas dos estados da Bahia e Pernambuco, 

e apresenta uma área de 110.446 km2, ou 17% da área da Bacia, e 440 km de 

extensão. Sua população é de 1,944 milhões de habitantes. Na região de Petrolina 

(PE) e Juazeiro (BA), ocorrem grandes perímetros irrigados com tecnologias modernas, 

entretanto, o espaço restante é voltado para a atividade pecuária e a agricultura de 

subsistência. A região do Submédio apresenta características de semiárido, clima 

BShw, ou seja, temperatura elevada e precipitação inferior à evaporação (COELHO, 

2008). 

O Baixo São Francisco é a região que se estende de Paulo Afonso à foz, no 

Oceano Atlântico, fazendo a divisa entre os municípios de Piaçabuçú (AL) e Brejo 

Grande (SE), compreendendo uma área de 25.523 km2, ou 4% da área da Bacia, e 214 

km de extensão. Sua população é de 1,373 milhões de habitantes 

(www.integracao.gov.br).  
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3.3 Relevo e Geologia 

O Vale do São Francisco é uma depressão alongada que parte da Serra da 

Canastra, na parte sul da bacia, sendo formada pela Serra do Espinhaço a leste e a 

Serra Geral de Goiás a oeste, com altitudes variando de 1.000 a 1.300 metros do nível 

do mar. Já no Médio São Francisco, o curso d’água encontra-se com a Serra da 

Tabatinga, ao norte, cujas alturas são de 800 a 1.000 metros, formando o divisor com o 

vale do Parnaíba, no Piauí. 

Nesse ponto, o vale toma a direção leste, margeado pela chapada do Araripe, ao 

norte, com 800 metros de altitude, divisor de águas com o vale do Cariri, no Ceará, 

sendo ao sul limitado pela Bacia de Tucano e Vaza-Barris, onde se localiza o raso da 

Catarina. 

Dos divisores de águas de suas nascentes, onde as altitudes variam de 1.600 a 

600 metros, o Alto São Francisco apresenta topografia levemente ondulada, entalhada 

em arenitos, ardósias e calcário. No Médio São Francisco, próximo aos limites de 

Goiás até a divisa de Maranhão e Piauí, os chapadões constituem as feições 

predominantes, com vertentes sulcadas por vales profundos. As altitudes situam-se 

entre 800 a 900 metros. No Baixo São Francisco, perto da foz e do nível de base, o rio 

perde velocidade e dá origem a depósitos sedimentares. 

De acordo com Medeiros (2003), na geomorfologia do Baixo São Francisco, 

destaca-se a planície costeira com altitude inferior a 100 m e os tabuleiros costeiros da 

Formação Barreiras com altitudes entre 100 e 200 m.  

De forma geral, a geologia da bacia do São Francisco pode ser dividida em 

terrenos cristalinos e sedimentares. Nessa divisão, os terrenos sedimentares incluem 

as bacias sedimentares, coberturas detrito-lateríticas, depósitos colúvio-eluviais e 

aluviões. Os terrenos cristalinos equivalem a aproximadamente 57% da área da bacia 

do São Francisco, e os terrenos sedimentares representam cerca de 43% (Medeiros 

2003). Esses terrenos possuem boa capacidade de armazenamento e infiltração de 

água no solo, reduzindo assim as vazões nas calhas dos cursos de água devido à boa 

permeabilidade e porosidade das rochas. Em contrapartida, os terrenos cristalinos, 
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possuem pouca capacidade de acumulação e promovem uma rápida saturação e 

escoamento superficial, favorecendo assim a vazões maiores. 

 

3.4 Fitogeografia  

A vegetação predominante na bacia do rio São Francisco é o cerrado e a 

caatinga, esses dois biomas apresentam características de áreas que possuem duas 

estações do ano bem definidas: uma chuvosa e uma seca. Na bacia também é possível 

observar a ocorrência da floresta tropical e da mata seca em menor proporção 

(GUIMARÃES e BRAGANÇA, 2003).  

A floresta tropical foi devastada quase que totalmente pelas pastagens, pelo uso 

agrícola e pela expansão urbana e industrial das cidades, aumentando a produção de 

sedimentos e intensificando os processos erosivos. Contudo, ainda ocorrem 

fragmentos de florestas, pequenas matas de serra, mangues e vegetação litorânea.  

 

3.5 Solos e Irrigação  

Os solos da bacia aparentam grande variabilidade revelando suas múltiplas 

origens geológicas. Apresentam textura variando entre arenoso e argiloso, com baixa e 

média fertilidade natural na região de cerrado. Grande parte da área da bacia é própria 

para pastagens e reflorestamento, com restrições para o uso agrícola devido à 

escassez de água, na região semiárida da Caatinga (Médio ao Baixo curso). A Figura 1 

representa a distribuição espacial dos tipos de solos predominantes que compões a 

bacia. 

A bacia possui 64 milhões de hectares, dos quais 25,6 milhões são aproveitáveis 

em agricultura. Desse total, estima-se que a bacia possui mais de 300 mil hectares de 

lavouras irrigadas Figura 2, o que representa apenas 10% do potencial de áreas aptas 

para a irrigação, contudo, esses números estão em processo de expansão devido à 

implantação de novas áreas irrigadas e a ampliação de muitas já existentes. Mais de 

72% da área irrigada implantada faz parte da iniciativa privada, incluindo-se aí grandes 

e médios investidores, o restante, são perímetros públicos irrigados (Ramos, 2003).  
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Figura 1: Distribuição dos solos da bacia do rio São Francisco (adaptado de Sá et al., 

2004). 
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Figura 2: Percentagem de área irrigada e área total da bacia do rio São Francisco, e 

principais polos de irrigação, de acordo com dados do governo federal. (Fonte: PBHSF, 

2004) 

 

 

 

 

3.6 Climatologia  

A bacia do São Francisco nasce numa área que apresenta clima úmido, o rio se 

desenvolve com orientação sul-norte, até a proximidade da cidade de Barra (BA), 

desse ponto em diante muda seu curso para nordeste, até a cidade de Cabrobó (PE), 

onde percorre áreas de clima quente e seco, e só então emboca para sudeste, 

chegando ao baixo curso, próximo ao litoral, em uma área de clima pouco úmida. 

Dessa forma, observa-se uma variabilidade pluviométrica decorrente da posição da 

bacia em relação aos sistemas de circulação atmosférica.  
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Em decorrência da grande extensão de seu vale, a bacia do São Francisco 

possui climas bastante diversificados, conforme mostrado na Figura 3. Ocorrem na 

bacia três tipos predominantes de clima: Tropical Úmido (Planaltos Interiores); Tropical 

Semiárido (Planícies do Médio e Sub-Médio); e Tropical Semi-Úmido na região 

Costeira (GUIMARÃES e BRAGANÇA, 2003).  

 

Figura 3: Isoietas de precipitação pluviométrica e climas da bacia do rio São Francisco 

(adaptado de CODEVASF, 2014) 
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As variações climáticas ocorridas ao longo da bacia do São Francisco afetam as 

precipitações no Alto e Médio curso, essas áreas são responsáveis pela determinação 

do escoamento do rio. Os índices pluviais da bacia é um exemplo disso, a pluviometria 

média vai de 1.900 milímetros na área da Serra da Canastra (MG) a 350 milímetros no 

semiárido nordestino. Por sua vez, os índices relativos à evaporação mudam 

inversamente e crescem de acordo com a distância das nascentes: vão de 500 

milímetros anuais, na cabeceira, a 2.200 milímetros anuais em Petrolina (PE). 

 

3.7 Hidrografia  

O rio São Francisco é composto por 168 afluentes, entre rios, riachos, ribeirões, 

córregos, e veredas, sendo que 99 são perenes e 69 intermitentes. O São Francisco 

possui 36 tributários principais dos quais 19 são perenes. Com uma disponibilidade de 

64,4 bilhões de m³ s-1, o rio responde por 69% das águas superficiais do Nordeste. A 

demanda de água na bacia é de 224 m³ s-1 para usos múltiplos e variados. Deste valor, 

28 m³ s-1 (12,5%) são reservados para o abastecimento urbano; 160 m³ s-1 (71,4%) 

para a irrigação; 7 m³ s-1 (3,1%) para a dessedentação de animais e 29 m³ s-1 (13%) 

para a atividade industrial (ANA, 2002b).  

Além disso, o São Francisco nos últimos anos tem passado por intensas 

transformações com a realização do projeto de transposição e integração de bacias 

hidrográficas do nordeste setentrional. 

O projeto prevê a retirada de 26,4 m³ s-1 de água (1,4% da vazão da barragem 

de Sobradinho que é de 1.850 m³ s-1) que será destinada ao consumo da população 

urbana de 390 municípios do Ceará, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte 

através das bacias de Terra Nova, Brígida Pajeú, Moxotó, Bacias do Agreste em 

Pernambuco, Jaguaribe, Metropolitanas no Ceará, Apodi, Piranhas-Açu no rio Grande 

do Norte, Paraíba e Piranhas na Paraíba. A Figura 4 abaixo mostra os pontos de 

captação d’água do São Francisco por meio dos eixos norte e leste. 

O Eixo Norte do projeto, que levará água para os sertões de Pernambuco, 

Paraíba, Ceará e Rio Grande do Norte, e terá 400 km de extensão alimentando quatro 
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rios e três sub-bacias do São Francisco (Brígida, Terra Nova e Pajeú) e mais dois 

açudes: Entre Montes e Chapéu.  

O Eixo Leste abastecerá parte do sertão e as regiões do agreste de Pernambuco 

e da Paraíba com 220 km aproximadamente até o rio Paraíba, depois de passar nas 

bacias do Pajeú, Moxotó e da região agreste de Pernambuco.  

Ambos os eixos serão construídos para uma capacidade máxima de vazão de 

99 m³ s-1 e 28 m³ s-1 respectivamente sendo que, trabalharão com uma vazão contínua 

de 16,4 m³ s-1 no eixo norte e 10 m³ s-1 no eixo leste. 

 

Figura 4: Locais de captação d’água do Projeto de Integração de Bacias do São 

Francisco. 

 

 

3.8 Usinas Hidrelétricas na Bacia do São Francisco  

Foram construídas várias barragens ao longo do rio São Francisco a partir da 

década de 50 com o intuito de geração de energia hidroelétrica. Segundo Oliveira 

(2003), o rio apresenta uma vazão média anual de 2.850 m³ s-1, exibindo uma das 

maiores descargas liquidas do Brasil, contudo, o rendimento de sedimento por área é 

um dos menores, devido à construção de barragens em cascata.  
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O volume de água acumulado nos reservatórios do rio São Francisco é de 

aproximadamente 68 bilhões de m3, sendo Sobradinho responsável por cerca de 50% 

do volume total. As principais usinas hidrelétricas em operação no rio São Francisco 

são: Três Marias, Sobradinho, Itaparica (Luiz Gonzaga), Moxotó (Apolônio Sales), 

Paulo Afonso I, II, III, IV e Xingó (em sequência montante para jusante). Dessas usinas, 

apenas Três Marias, Sobradinho e Itaparica possuem reservatórios de regularização.  

A bacia apresenta um potencial hidrelétrico da ordem de 26.435 MW, sendo que, 

encontram-se instalados, 10.426 MW. Dessa forma, existe um potencial remanescente 

da ordem de 16.009 MW a serem instalados na bacia do São Francisco. (ANA, 2004).  

O rio São Francisco é o principal rio da região Nordeste pela sua importância 

hídrica, contudo, vem sofrendo alterações no regime hidrossedimentológico, com a 

construção, operação e manutenção das hidroelétricas e hidrovias gerando impactos 

ambientais significativos.  

É importante ressaltar que uma grande parte desses aproveitamentos em 

operação na bacia do rio São Francisco tem funções de múltiplos usos, ou seja, além 

da geração de energia, o reservatório tem outras funções, como de abastecimento 

humano e industrial, regularização de vazões, melhoria da navegabilidade do rio, 

controle de cheias, irrigação, turismo, recreação, empreendimentos de pesca, etc. 

De acordo com Coelho (2008), qualquer modificação ocasionada no curso de um 

rio, a exemplo da construção de uma barragem, resulta em uma mudança significativa 

no seu regime hidrológico, sobretudo, em seu segmento a jusante. As barragens 

modificam a forma do canal e a capacidade de transporte, causando aumento no 

fornecimento de sedimentos para o reservatório e consequente assoreamento, em 

virtude da mudança da água corrente (lótica) para água parada (lêntica). A jusante 

dessas barragens acontece à erosão marginal, em decorrência da vazão regularizada e 

consequente deposição de sedimentos (assoreamento).  
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 Localização da Bacia Hidrográfica 

 Esse estudo foi desenvolvido na bacia hidrográfica do rio São Francisco, 

encravada na região Nordeste do Brasil, com área de abrangência nas regiões Sudeste 

e Centro-Oeste do país e compreende as coordenadas geográficas entre 7° e 21° de 

Latitude Sul e 36° a 48° de Longitude Oeste, conforme apresentado pela Figura 5.  

A bacia foi dividida em seis projetos: Três Marias, Sobradinho, Itaparica, Paulo 

Afonso, Xingó e Foz, conforme detalhado no item 4.3.3, para otimizar o 

desenvolvimento do trabalho e o processamento dos resultados.  

 

Figura 5: Localização da Bacia Hidrográfica do São Francisco (adaptado de ANA, 

2004). 
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4.2 Modelo SWAT 

A escolha do modelo SWAT para o desenvolvimento desse trabalho se deu em 

virtude do SWAT ser uma ferramenta básica para os estudos, em função de ter sido 

desenvolvido visando a verificação dos efeitos resultantes das modificações no uso e 

ocupação do solo sobre o escoamento superficial e subterrâneo, bem como na 

produção de sedimentos (ARNOLD et al. 1998). 

O modelo geo-espacial ArcSWAT é uma extensão para ArcGIS-ArcView (ESRI – 

Environmental Systems Research Institute) empregado como ferramenta de pré e pós 

processamento de dados na execução do modelo hidrológico SWAT. 

A construção da base de dados foi direcionada seguindo as recomendações do 

referencial teórico do SWAT conforme publicado por Neitsch et al., (2009) e também os 

procedimentos de entrada e saída do modelo, conforme documentação tutorial e 

metodológica desenvolvida pelos criadores do SWAT com revisões e atualizações 

publicadas por Arnold et al., (2012). Foi utilizado o programa do SWAT Interface 

ArcGIS – ArcSWAT - versão 10.1, desenvolvido pelo Departamento de Agricultura dos 

Estados Unidos - USDA em parceria com a Texas A & M University - TAMU. Parte dos 

dados de entrada foram gerados pela própria interface ArcSWAT.  

A inserção dos dados nos planos de informação (PIs – MNT, solos e uso da 

terra) e dos dados alfanuméricos foi realizado por intermédio da interface entre o 

SWAT e o SIG ArcView®. Essa interface possibilita a entrada de dados tabulares das 

propriedades de solo, uso e ocupação do solo e clima. Nesses casos são realizadas 

ligações com os respectivos mapas de solo, uso da terra e com a localização do posto 

meteorológico utilizado (NEITSCH et al., 2009). O SWAT possui cinco bancos de dados 

que foram alimentados e ou atualizados conforme necessidade de execução do 

trabalho, seguindo as recomendações para os input e output do modelo conforme 

metodologia SWAT publicada por (ARNOLD et al., 2012). 

Entre as informações de entrada, a interface é capaz de armazenar dados 

geoespaciais, numéricos e de texto (OLIVERA, et al. 2006). Dados geoespaciais 

referem-se aos arquivos do Modelo Numérico do Terreno (MNT), uso e ocupação do 
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solo e tipo de solo. Enquanto que os dados numéricos e de texto caracterizam os 

dados espaciais, climáticos e hidrológicos.  

A interface desenvolvida entre o SWAT e o ArcView, facilita a entrada de dados 

no modelo, além de possibilitar a subdivisão automática da bacia em sub-bacias com a 

utilização dos dados do MNT. Essa interface possibilita que os dados de saída sejam 

exibidos em forma de mapas, gráficos e tabelas do ArcView. Os procedimentos para 

gerar a base de dados estão expostos na Figura 6. 

 

Figura 6: Procedimentos para a geração da base de dados do SWAT 

 

 

É importante frisar que o modelo SWAT ainda na fase de pré-processamento de 

dados trabalha com a configuração da chamada Unidade de Resposta Hidrológica 

(URH) contida nas sub-bacias. Essa interface é capaz de realizar as conversões dos 

dados geoespaciais de Uso e Tipo de Solo para o banco de dados, encontrando 

combinações únicas destes dois aspectos e obedecendo a intervalos de declividade 

definidos pelo usuário. É no âmbito da área de uma URH que o SWAT procede com 

suas simulações. 
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Essa interface abastece um gerador de dados climáticos, tais como: velocidade 

do vento, radiação solar, temperatura e umidade do ar, esses dados servirão para o 

fornecimento de algumas variáveis em suas simulações.  

Enquanto ferramenta de pós-processamento a interface é capaz de proceder 

com uma organização estrutural dos resultados promovendo visualização objetiva com 

diversos arquivos de saída. 

 

4.3 Construção da Base de Dados  

4.3.1 Modelo Numérico do Terreno - MNT 

O MNT apresenta o relevo de forma real e assegura a convergência do 

escoamento superficial para a rede de drenagem mapeada, garantindo dessa forma, a 

consistência hidrológica do processo de simulação.  

Por meio desse modelo foi possível o levantamento da altitude em todos os 

pontos da bacia. A carta de declividade também foi obtida através do MNT, com 

resolução de detalhes suficientes para representação das características do terreno e 

da rede de drenagem, seguindo o referencial do modelo publicado por (NEITSCH et al., 

2009). 

Nesse trabalho, o MNT foi gerado com resolução espacial de 30 metros a partir 

de curvas de nível disponibilizadas pelo IBGE, escala 1:50000. A elaboração do MNT 

foi feita através do programa de geoprocessamento ArcGIS 10.1, e utilizando, 

aplicativos desenvolvidos pela ESRI. 

 

4.3.2 Rede de Drenagem 

A inclusão do MNT ao modelo SWAT foi gerada pelo ArcGIS com a rede de 

drenagem, a convergência do escoamento superficial e os pontos de saída de cursos 

d’água. A extensão dos cursos d’água foram calculados com base na rede hidrográfica 

que foi gerada pelo SWAT automaticamente, conforme descrito por (NEITSCH et al., 

2009).  
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4.3.3 Delineamento da Bacia e Sub-Bacias  

Para a realização do delineamento foram selecionados manualmente os pontos 

de saída dos cursos de água dos principais reservatórios do rio São Francisco para a 

definição de cada um dos seis projetos da bacia do São Francisco; onde o Projeto Três 

Marias teve o seu exutório definido como a saída da UHE - Usina Hidrelétrica de Três 

Marias e compreende toda área de drenagem da bacia a montante do reservatório 

(Figura 7).  

 

Figura 7: Subdivisão da bacia do rio São Francisco em projetos de trabalho e 

distribuição das estações meteorológicas e pluviométricas nas áreas de estudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Projeto Sobradinho teve seu exutório definido na saída da UHE de 

Sobradinho, e representa a área da bacia entre os reservatórios de Três Marias e 

Projeto Três Marias  

Projeto Sobradinho  

Projeto Itaparica 

Projeto Paulo Afonso 

Projeto Xingó  

Projeto Foz 

Estações pluviométricas 
Estações metrológicas  
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Sobradinho.  O projeto Itaparica tem área delimitada entre a saída da UHE de 

Sobradinho até o exutório da área na saída do reservatório de Itaparica. O complexo 

hidrelétrico de Paulo Afondo Iniciado a partir da sida da UHE de Itaparica representa o 

quarto projeto no qual a bacia do São Francisco foi dividida. Em seguida temos o 

Projeto Xingó que tem área delimitada após o complexo de Paulo Afonso até o exutório 

da UHE de Xingó. E por último temos o Projeto Foz que compreende a área entre a 

saída do reservatório de Xingó até a foz do rio no Oceano Atlântico, conforme 

apresentado na Figura 7. 

Feito essa seleção o SWAT delimitou automaticamente a bacia hidrográfica. Os 

demais pontos de exutórios das sub-bacias foram gerados automaticamente pelo 

SWAT e foram confirmados para a delimitação das sub-bacias. Além disso, a Figura 7 

representa a distribuição espacial das estações pluviométricas e estações totais 

utilizadas para a modelagem hidrológica da bacia do São Francisco.  

 

4.3.4 Mapa de Solos  

O mapa pedológico da bacia do São Francisco, escala 1:100.000, elaborado 

pela EMBRAPA – Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária em conjunto com o 

Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento em 2004, foi utilizado para o 

desenvolvimento dessa pesquisa para a criação das HRUs – Unidades de Respostas 

Hidrológicas. Sua aquisição foi por meio da lei 12.527 de 18 de novembro de 2011, 

conhecida como lei de acesso a informação. E o processamento desse Plano de 

Informação seguiu o tutorial do SWAT conforme descrito por Neitsch et al. (2009). 

 

4.3.5 Mapa de Uso e Cobertura do Solo  

O mapa de uso e ocupação do solo utilizado nesse trabalho, foi recentemente 

elaborado pela ANA a partir de imagens de satélite, em decorrência dos estudos de 

transposição da bacia do São Francisco, com elaboração concluída em 2004 e foi 

disponibilizado para o desenvolvimento dessa pesquisa através da lei de acesso a 

informação, lei 12.527 de 18 de maio de 2011, que foi regulamentada pelo decreto 

7.724/2012 de 16 de maio de 2012.  
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As classes de uso e ocupação do solo foram associadas por aproximação e 

equivalência ao banco de dados do modelo. 

 
4.3.6 Declividade  

As divisões de classes de declividade utilizadas na construção do modelo foram 

obtidas por meio da realização de testes que decomponham o relevo em classes 

contendo áreas expressivas de mesma declividade, baseado no modelo de elevação 

digital do terreno seguindo as recomendações para o SWAT proposta por (NEITSCH et 

al., 2009 e ARNOLD et al., 2012) nos referenciais e tutorias do modelo disponíveis no 

site (www.swat.tamu.edu) 

 

4.3.7 Definição das Unidades de Respostas Hidrológicas - URH  

O SWAT possibilita a partição da bacia hidrográfica em unidades de resposta 

hidrológica (URHs) embasadas no cruzamento de dados como usos e cobertura do 

solo, tipos de solo e declividade. Nessa etapa, foi realizado o reconhecimento dessas 

características automaticamente pelo modelo a partir do cruzamento dos PIs de Solo, 

Declividade e Uso do Solo conforme procedimento do SWAT apresentado por 

(NEITSCH et al., 2009)  

A divisão da bacia hidrográfica em URHs possibilita que o modelo determine 

diferenças na evapotranspiração decorrentes dos diversos manejos e solos existentes 

em cada sub-bacia. Levando em consideração que os regimes de precipitação e 

evaporação na bacia sejam bastante distintos entre as suas regiões fisiográficas, essa 

é uma informação importante nessa pesquisa, pois refina os resultados do modelo 

conforme descrito por Arnold et al. (2012) no tutorial do SWAT 

O escoamento superficial foi estimado separadamente para cada URH de forma 

automatica, depois foi realizada a junção dos dados para obtenção do escoamento total 

da bacia. Esse processo aumenta a exatidão e promove uma melhor descrição física 

do balanço hídrico.  

O número de URHs na bacia foi definido por essa combinação gerada pelo 

SWAT e com supressão de áreas menores que 2% do total nos dados de usos de solo, 
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tipo de solo e declividade. Além disso, o modelo através das URHs gera os parâmetros 

da MEUPS - Equação Universal de Perda de Solos Modificada. 

 

4.4 Definição dos Parâmetros Característicos da Área de Estudo 

 O SWAT possui no seu banco de dados interno com informações de estações 

meteorológicas e de solos dos Estados Unidos, sendo, portanto necessário entrar com 

dados climáticos diários, assim como as características químicas e físicas dos solos 

que compõe a bacia do São Francisco. O banco de dados de solo foi preparado 

levando em consideração as informações repassadas pela Embrapa Solos (tipos e 

perfis de solos, da área da bacia do São Francisco) para simulação do modelo na área 

estudada. Já a estruturação do banco de dados climáticos foi proveniente das 

informações coletadas no INMET – Instituto Nacional de Meteorologia e junto a ANA. 

Sendo essas informações (precipitação, temperatura máxima, temperatura mínima, 

umidade relativa, radiação solar e velocidade do vento) estruturadas para o período de 

1988 a 2012, conforme dados de entrada do modelo e publicado por Arnold et al., 

(2012). Desse modo, foram criados para a Bacia do São Francisco os bancos de dados 

de solo e climáticos. 

 

4.4.1 Parâmetros e Dados Meteorológicos 

 Os dados meteorológicos necessários para alimentar o modelo SWAT foram 

cedidos pela ANA e INMET.  Sendo construído um banco de dados para o projeto 

SWAT – Bacia do São Francisco com 46 estações meteorológicas para a bacia do São 

Francisco, estas informações foram organizadas e desenvolvidas para um período de 

dados de 1988 a 2012, perfazendo um total de 25 anos. Com isso foi possível englobar 

as principais variações climáticas e hidrológicas que ocorrem na área da bacia do rio 

São Francisco, com especial atenção para os períodos cíclicos de secas e enchentes 

Foi realizado o warm up “aquecimento do modelo” com os dados por quatro 

anos (1988 a 1991) e calibrado para o período de 1992 a 2012, totalizando assim 21 

anos (252 meses). O mesmo procedimento foi replicado em todos os projetos da bacia 

do São Francisco.  
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Foram utilizados dados os diários das estações meteorológicas de precipitação, 

temperatura mínima e máxima, umidade relativa, radiação solar e velocidade do vento 

para alimentar a geração climática do modelo, esses dados meteorológicos medidos, 

possibilitam a realização das simulações.  

Os dados foram devidamente organizados em modelos de tabela requeridos 

pelo SWAT. O período de tempo dos dados climatológicos diários foi definido pelo 

período em que os dados requeridos estavam disponíveis. Sendo realizado uma 

análise de consistência dos dados para a série utilizada na bacia, sendo as falhas 

preenchidas com -99 para processamento do modelo, conforme recomendações 

técnicas do modelo apresentadas em seu referencial teórico de entrada de dados do 

modelo publicado por Arnold et al. (2012). 

 

4.4.2 Dados Observados de Vazão  

Os dados de vazão medidos no curso d’água foram obtidos junto a ANA. A 

vazão observada foi utilizada para a verificação e calibração do modelo pela 

comparação com os dados calculados, para o período em estudo (1992 a 2012). 

 

4.4.3 Erosão  

A erosão causada pela chuva e pelo escoamento total de água na bacia 

hidrográfica foi estimada pela Equação Universal de Perda de Solos Modificada - 

MEUPS, que utiliza a quantidade de escoamento para simular a erosão bruta e a 

produção de sedimentos, representando a energia utilizada na desagregação e 

transporte de material Wiliam (1975) e também Wischmeier e Smith (1978). 

Essa alteração da Equação Universal da Perda de Solo resulta em alguns 

benefícios, tais como:  a precisão do modelo e a taxa de transporte que é eliminada, e 

ainda permite que esse modelo seja utilizado em eventos isolados.  

A equação utilizada pelo SWAT para calcular a produção de sedimento será 

apresentada mais à frente.  
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4.5 Processamento e Funcionamento do Modelo SWAT 

4.5.1 Precipitação  

A precipitação gerada pelo SWAT é baseada nos dados diários reais inseridos 

no modelo. Os dados foram preparados conforme metodologia SWAT apresentada por 

Arnold et al. (2012) no tutorial de entrada de dados do modelo. A quantidade total de 

chuva interpolada na superfície da bacia, onde foi ampliada pela área, assumindo 

assim que a precipitação pluviométrica fosse uniforme para termos de simulação. 

 

4.5.2 Balanço Hídrico 

O modelo SWAT determina a produção de água superficial na bacia hidrográfica 

baseada na equação do balanço hídrico, sendo esse balanço efetuado para cada 

Unidade de Resposta Hidrológica identificada, favorecendo melhor precisão e 

resultando das descrições físicas dos processos. 

O sistema hidrológico simulado pelo SWAT é composto por quatro unidades de 

controle: reservatório superficial, reservatório sub-superficial, reservatório subterrâneo 

(aquífero raso) e reservatório subterrâneo (aquífero profundo), conforme demonstrado 

na Figura 8. Para a estimativa da infiltração, do escoamento superficial e da força de 

desprendimento pelo fluxo da água foi necessária a determinação do balanço hídrico, 

que foi calculado pela equação 1 abaixo, extraída do manual SWAT, conforme 

apresentado por Neitsch et al. (2009). 

 

 

 

Sendo: 

SWt: armazenamento final de água no solo em mm; 

SW: armazenamento de água no solo disponível para as plantas, definido como a 

diferença entre a umidade da capacidade de campo e o ponto de murcha permanente 

em mm; 

t: tempo em dias; 

(1) 
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Ri: precipitação diária em mm; 

Qi: escoamento superficial em mm; 

ET: evapotranspiração em mm; 

Pi: percolação em mm; 

QRi: fluxo de retorno (ascensão capilar) em mm. 

 

A evapotranspiração (figura 8) é determinada pela soma da evaporação do solo 

e a transpiração das plantas, ambas determinadas em função da evaporação potencial. 

O modelo oferece três opções para a estimativa da evaporação potencial: Penman e 

Monteith, Hargreaves e Samani, Priestley e Taylor. Esse estudo foi realizado com o 

método de Penman e Monteith por apresentarem melhores resultados para a bacia. 

 

Figura 8: Componentes de simulação hidrológica pelo SWAT (adaptado de UZEIKA, 

2009). 
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No SWAT a componente percolação (figura 8) usa uma técnica de propagação 

do armazenamento, combinando com um modelo de fluxo em fendas para simular o 

escoamento através de cada camada de solo. Uma vez percolada abaixo da zona das 

raízes, este volume é armazenado como água subterrânea ou surge como escoamento 

de retorno à jusante do ponto considerado. Esse procedimento é apresentado pela 

equação 2, conforme tutorial do modelo apresentado por Neitsch et al. (2009). 

 

 

Sendo: 

SW e SWo = A umidade do solo no começo e fim do dia (mm), respectivamente;  

Δt = Ao intervalo de tempo (h);  

TT = Ao tempo de propagação através da camada i em h;   

i = Ao índice de identificação da camada do solo.  

 

Assim, a percolação pode ser calculada pela seguinte relação: equação 3 

Neitsch et al. (2009). 

 

 

Onde 

Pi = A percolação em mm/dia.  

 

O tempo de propagação nas camadas de solo é calculado através da equação 4 

Neitsch et al. (2009).  

 

 

Onde: 

FC = A capacidade de campo, menos a lâmina de água do ponto de murcha para a 

camada i (mm); 

(2) 

(3) 

(4) 
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Ks = A condutividade hidráulica do solo (mm/h) 

 

O modelo analisa o dossel das plantas, pois elas afetam significantemente a 

infiltração, o escoamento superficial e a evapotranspiração (figura 8). Com a queda da 

chuva, a intercepção do dossel reduz a energia erosiva das gotas e recolhe uma 

porção de precipitação dentro do dossel. A influência que o dossel exerce nesses 

processos é uma função da densidade da cobertura da planta e a morfologia das 

espécies de planta. 

Ao calcular o escoamento superficial, o método do número de curva SCS agrupa 

a intercepção do dossel em termos de abstrações. A variável também inclui o 

armazenamento da superfície e infiltração antes do escoamento e é calculada como 

20% do valor do parâmetro de retenção para um determinado dia.  

Quando a equação de infiltração é usada para calcular o escoamento superficial 

e infiltração, a intercepção da precipitação pelo dossel deve ser calculada 

separadamente para uma melhor quantificação dos resultados. 

O modelo SWAT permite calcular a quantidade máxima de água que pode ser 

mantida no armazenamento do dossel que pode variar de um dia para o outro como 

uma função de índice de área foliar conforme equação 5, extraída do referencial teórico 

do SWAT publicado por Neitsch et al. (2009).  

 

 

 

Em que: 

canday: Refere-se a quantidade máxima de água que pode ficar retida dentro do dossel 

em um determinado dia (mmH2O) 

canmx: E a quantidade de água que pode ficar retida dentro do dossel quando o mesmo 

encontra-se completamente desenvolvido (mmH2O) 

LAI: e o índice de área foliar para a planta 

 

 

(5) 
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4.5.3 Produção de Sedimentos 

O modelo hidrossedimentológico SWAT simula os processos erosivos através da 

MEUPS (Equação Universal de Perda de Solo Modificada). Este modelo permite que 

seja estimada a taxa média anual de perda do solo para várias combinações de cultura, 

técnicas de manejo e práticas de controle em um determinado local (WISCHMEIER e 

SMITH, 1978). 

A MEUPS no SWAT está definida conforme equação 6, determinada por 

Williams (1995). 

 

 

 

Onde: 

sed: produção de sedimento, após evento de precipitação, no dia em Mg; 

Qsup: escoamento superficial em mm H2O.ha-1; 

qpico: taxa de escoamento de pico em m³.s-1; 

áreaURH: área da unidade de resposta hidrológica na qual é estimada o aporte de 

sedimentos em ha; 

K: fator de erodibilidade do solo; 

C: fator de cobertura e manejo; 

LS: fator topográfico; 

P: fator de práticas conservacionistas; 

CFRG: fator de fragmento grosseiro.  

 

4.5.3.1 Fator K (Erodibilidade do Solo) 

Esse fator procura evidenciar a facilidade com que o solo é erodido, por meio do 

impacto da chuva e/ou do escoamento superficial, sendo, portanto, estimado a partir 

das características intrínsecas ao tipo de solo e de suas propriedades físicas 

(BERTONI, 2005). 

Para analisar a redução da erodibilidade alguns parâmetros são considerados, 

como e o caso do aumento da quantidade de matéria orgânica no solo, bem como a 

(6) 
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presença de agregados maiores e a rápida permeabilidade do solo como estabelecido 

por Miller e Gardiner (2001). Entretanto, é importante frisar que as propriedades do solo 

que influenciam esse processo pela água, são aqueles que afetam a velocidade de 

infiltração, permeabilidade e capacidade de armazenamento de água no solo, e 

também os que resistem às forças de dispersão, salpico, abrasão e transporte pela 

chuva e escoamento (WISCHMEIER e SMITH, 1978). 

A medição direta deste fator é dispendiosa, seja economicamente e 

temporalmente falando, por este motivo Williams (1995) propôs a equação 7 abaixo 

que foi utilizada nesse trabalho.  

 

 

 

Sendo: 

fareia,gr: fator que representa o conteúdo de areia grossa; 

far-si: representa a fração do solo que contem argila e silte; 

fcorg: trata da estimativa da contribuição do carbono orgânico e 

fareia,fn: fator que representa o conteúdo de areia fina. 

 

Cada um destes fatores foi calculado separadamente através das equações 8, 9, 

10 e 11 abaixo desenvolvidas por Williams (1995): 

 

 

 

 

(7) 

(8) 

(9) 
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Onde: 

ms: percentagem de areia com partículas de diâmetro entre 0,05 a 2mm; 

msilte: percentagem de partículas de silte com diâmetro entre 0,002 a 0,05 mm; 

mc: percentagem de argila com partículas cujo diâmetro é inferior a 0,002 mm;  

orgC: fração de carbono orgânico para cada camada do solo. 

 

4.5.3.2 Fator C (Manejo e Uso do Solo) 

O manejo do solo cultivado foi avaliado por esse fator para quantificar a perda de 

solo nos processos produtivos. Para solos desprovidos de cobertura, este fator 

apresenta valor numérico igual a 1 e conforme o grau de cobertura vegetal aumenta, 

reduzindo a erosão, esse valor tende a zero. Esse fator é evidenciado uma vez que a 

cobertura vegetal reduz a energia do impacto das gotas de chuva, e a consequente 

desagregação das partículas do solo (ARNOLD e WILLIAMS, 1995). 

O fator C busca considerar o efeito combinado de todas as relações das 

variáveis de cobertura e manejo que incluem: tipo de vegetação, população, 

desenvolvimento (estágio da cultura), época do ano e manejo da cultura (BERTONI, 

2005). 

No modelo SWAT considera-se que a eficiência de proteção da superfície do 

solo pelas plantas está diretamente relacionada com o seu ciclo de desenvolvimento e 

a geração de resíduos. Dessa forma, foi calculado o fator de manejo e uso do solo 

através da seguinte equação 12 desenvolvida por (WISCHMEIER e SMITH, 1978). 

(11) 

(10) 
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Onde: 

CUSLE: valor mínimo do fator C; 

rsdsurf: quantidade de resíduos sobre a superfície do solo em kg.ha-1 

  

O valor mínimo do fator C pode ser estimado a partir da expressão abaixo 

sugerida por Arnold e Williams (1995). 

 

 Sendo CUSLE,aa a média anual do fator manejo e uso do solo da cobertura vegetal 

considerada. 

 

4.5.3.3 Fator LS (Topográfico) 

O fator LS resulta do comprimento do declive (L) e o grau de declive (S) 

originando assim o fator topográfico (LS). Este, considera que a topografia do terreno 

influencia no efeito da erosão. O grau de declividade reflete em influência no processo 

de erosão. 

O comprimento do declive apresenta influência desprezível, em termos anuais, 

para a geração de escoamento superficial. O mesmo não pode ser dito para a 

declividade, a qual o escoamento superficial possui influência direta. Por outro lado, 

ambas variáveis respondem com grande influência para a perda de solo 

(WISCHMEIER e SMITH, 1978). 

O fator topográfico foi calculado pela equação 14: 

 

Sendo:  

Lhill: comprimento de rampa m; 

(12) 

(13) 

(14) 
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m: termo exponencial; 

αhill: ângulo do declive. 

 

 Onde o termo exponencial, m, é obtido através da expressão 

equacional 15: 

 

Onde: 

slp: é a declividade da unidade de resposta hidrológica - HRU expressa em mm-1. 

A relação entre αhill e slp é descrita pela expressão 16 abaixo 

 

Segundo Uzeika (2009), se analisarmos o equacionamento utilizado pelo SWAT 

no cálculo do fator LS, constata-se que o comprimento da rampa (L) é a distancia 

máxima entre os extremos da HRU e a declividade (S) é simplesmente a relação entre 

esse comprimento de rampa e a diferença de altimetria nos extremos da HRU.  

 

4.5.3.4 Fator P (Práticas Conservacionistas) 

Representa a relação entre a perda de solo esperada com determinada prática 

conservacionista (plantação obedecendo ao declive), e a realmente obtida quanto à 

cultura é implantada não obedecendo ao declive do terreno (plantio morro a abaixo). 

De acordo com Wischmeier e Smith (1978), essas práticas mudam o padrão, grau e 

direção do fluxo, reduzindo a quantidade e taxa de erosão do solo. Sendo assim, áreas 

que não apresentem tais práticas, ocasionam uma erosão sem obstáculos, e o fator 

apresenta valor igual a 1. 

Os valores adotados para o fator P foram os publicados por Neitsch et al. (2009) 

para locais onde se adotam práticas conservacionistas.  

 

 

 

(15) 

(16) 



 

78 

 

4.5.3.5 Fator CFRG (Fragmentação Esparsa) 

Este fator considera o afloramento de rocha na área, através da equação abaixo, 

onde o termo “rock” representa a porcentagem da área com rochas na camada 

superficial do solo de acordo com a presença e proporção em cada solo do banco de 

dados. É calculado pela equação 17, proposta por Neitsch et al. (2005) 

 

 

4.5.4 Escoamento Superficial 

O escoamento superficial foi estimado pela rotina de simulação do SWAT a partir 

dos valores de precipitação diária e utilizando-se a equação 18, proposta por Soil 

Conservation Service-SCS (USDA-SCS, 1972) abaixo descrita. Este método possui 

relevante popularidade entre os hidrólogos, devido à simplicidade, estabilidade e 

eficiência das predições (ZHANG, 2009). 

 

 

 

Sendo: 

Q: escoamento superficial diário em mm; 

R: precipitação diária em mm; 

S: parâmetro de retenção em mm. 

 

O parâmetro de retenção varia espacialmente de acordo com a sub-bacia, 

considerando mudanças no tipo de solo, uso e cobertura do solo, declividade e também 

com o tempo, devido às alterações ocorridas com a umidade do solo. Sua 

determinação considera o fator CN, e é dado pela equação 19:  

 

(17) 

(18) 

(19) 
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O fator CN é determinado diariamente, no modelo SWAT, variando 

numericamente de 1 a 100 para cada solo nas HRUs. Onde: 1 refere-se a cobertura 

permeável e 100, cobertura impermeável.  

O “Natural Resources Conservation Service” propôs uma classificação 

hidrológica dos solos, na qual solos que oferecem um determinado potencial de 

escoamento superficial para a mesma intensidade de precipitação são postos no 

mesmo grupo. Sartori, (2004) elaborou uma classificação hidrológica para o Sistema 

Brasileiro de Classificação do Solo, levando em consideração a metodologia adotada 

pelo “Natural Resources Conservation Service” e está demostrada na Tabela 1.  

 

Tabela 1: Classificação hidrológica do solo para as condições brasileiras proposto por 

Sartori et al. (2004), sendo realizado algumas adaptações: 

GRUPOS CARACTERISTICAS 

Grupo A 

• Solos muito profundos (prof. > 200 cm) ou profundos (100 a 200 
cm); 

• Solos com alta taxa de infiltração e com alto grau de resistência e 
tolerância a erosão; 

• Solos porosos com baixo gradiente textural (< 1,20); 

• Solos de textura media; 

• Solos de textura argilosa ou muito argilosa desde que a estrutura 
proporcione alta macroporosidade em todo o perfil; 

• Solos bem drenados ou excessivamente drenados; 

• Solos com argila de atividade baixa (Tb), minerais de argila 1:1; 

• A textura dos horizontes superficial e subsuperficial pode ser: 
media/media, argilosa/argilosa e muito argilosa/muito argilosa. 

São enquadrados nesse grupo: 

LATOSSOLO AMARELO, LATOSSOLO VEMELHO AMARELO, 
LATOSSOLO VERMELHO, ambos de textura argilosa ou muito argilosa e 
com alta macroporosidade; LATOSSOLO AMARELO E LATOSSOLO 
VERMELHO AMARELO, ambos de textura media, mas com horizonte 
superficial não arenoso. 
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Grupo B 

• Solos profundos (100 a 200 cm) 

• Solos com moderada taxa de infiltração, mas com moderada 
resistência e tolerância a erosão; 

• Solos porosos com gradiente textural variando entre 1,20 e 1,50; 

• Solos de textura arenosa ao longo do perfil ou de textura media 
com horizonte superficial arenoso; 

• Solos de textura argilosa ou muito argilosa desde que a estrutura 
proporcione boa macroporosidade em todo o perfil; 

• Solos com argila de baixa atividade (Tb), minerais de argila 1:1; 

• A textura dos horizontes superficial e subsuperficial pode ser: 
arenosa/arenosa, arenosa/media, media/argilosa, argilosa/argilosa 
e argilosa/muito argilosa. 

São enquadrados nesse grupo: 

LATOSSOLOS AMARELO E LATOSSOLO VERMELHO AMAELO, 
ambos de textura media, com horizonte superficial de textura arenosa; 
LATOSSOLOS BRUNO; NITOSSOLO VERMELHO, NEOSSOLO 
QUARTIZARENICO; ARGISSOLO VERMELHO OU VERMELHO 
AMARELO de textura arenosa/media, media/argilosa, argilosa/argilosa ou 
argilosa muito argilosa que não apresentam mudança textural abrupta. 

Grupo C 

• Solos profundos (100 a 200 cm) ou pouco profundos (50 a 100 
cm); 

• Solos com baixa taxa de infiltracao e baixa resistência e tolerância 
a erosão; 

• Solos com gradiente textural maior que 1,50 e comumente 
apresentam mudança textural abrupta; 

•  Solos associados a argila de atividade baixa (Tb); 

• A textura nos horizontes superficial e subsuperficial pode ser: 
arenosa/media e media/argilosa apresentando mudança textural 
abrupta; arenosa/argilosa e arenosa/muito argilosa. 

São enquadrados nesse grupo: 

ARGISSOLO pouco profundo, que não apresenta mudanca textural 
abrupta ou ARGISSOLO VERMELHO, ARGISSOLO VERMELHO 
AMARELO e ARGISSOLO AMARELO, ambos profundos e apresentando 
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mudanca textural abrupta; CAMBISSOLO de textura media e 
CAMBISSOLO HÁPLICO ou HÚMICO, com caracteristicas físicas 
semelhantes aos LATOSSOLOS (latossólico); ESPODOSSOLO 
FEROCÁRBICO; NEOSSOLO FLÚVICO  

Grupo D 

• Solos com taxa de infiltração baixa, oferecendo pouquíssima 
resistência e tolerância a erosão; 

• Solos rasos (prof. < 50 cm); 

• Solos pouco profundos associados a mudança textural abrupta ou 
solos profundos apresentando mudança textural abrupta aliada a 
argila de alta atividade (Ta), minerais de argila 2:1; 

• Solos argilosos associados a argila de atividade alta (Ta); 

• Solos orgânicos. 

São enquadrados nesse grupo:  

NEOSSOLO LITÓLICO; ORGANOSSOLO; GLEISSOLO; 
CHERNOSSOLO; PLANOSSOLO; VERTISSOLO; ALISSOLO; 
LUVISSOLO; PLINTOSSOLO; SOLO DE MANGUE; AFLORAMENTOS 
DE ROCHA; Demais CAMBISSOLOS que não se enquadram no Grupo 
C; ARGISSOLO VERMELHO AMARELO e ARGISSOLO AMARELO, 
ambos pouco profundos e associados a mudança textural abrupta. 

 

4.5.5 Retardo de Sedimentos do Escoamento Superficial  

Em grandes bacias hidrográficas como é o caso da bacia do São Francisco o 

tempo de concentração maior que um dia, apenas uma parte do escoamento superficial 

alcança o canal principal no mesmo dia.  

Dessa forma, o SWAT incorpora uma característica de armazenamento de 

escoamento superficial para retardar a chegada de uma porção desse escoamento ao 

canal principal, juntamente com os sedimentos dessa parte.  

O quantitativo de sedimentos que é carreado para o canal principal é calculado 

pela equação 20, proposta por Neitsch et al. (2005) 
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Onde: 

sed: quantidade de sedimento despejado no canal principal durante um dia em Mg.; 

sed’: quantidade de sedimento gerado em uma HRU em um dia em Mg.; 

sedstor,i-1: sedimento retardado no dia anterior em Mg.; 

surlag: coeficiente de retardo do escoamento superficial; 

tconc: tempo de concentração da HRU em h. 

 

4.5.6 Sedimento do escoamento Lateral e Subterrâneo 

 O modelo SWAT permite ainda que os sedimentos presentes nos escoamentos 

laterais e subterrâneos sejam computados para o canal principal. A quantidade desses 

sedimentos foi calculada pela equação 21, proposta por Neitsch et al. (2009). 

 

 

 

Onde: 

sedlat: sedimento transportado pelo escoamento superficial e subterrâneo em Mg; 

Qlat: escoamento sub-superficial lateral em um dia em mm de H2O; 

Qgw: escoamento subterrâneo em um dia em mm de H2O; 

areahru: área da HRU em km2; 

consed: concentração de sedimentos no escoamento lateral e subterrâneo em mg.L-1. 

 

4.5.7 Propagação de Sedimentos no Canal 

 Essa propagação é composta por duas componentes que ocorrem 

simultaneamente: agradação (deposição) e degradação (erosão). Em outras palavras, 

a partir da definição de potência de escoamento, a quantidade máxima de sedimento 

(20) 

(21) 
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que pode ser transportada em um segmento é função da velocidade de pico do canal: 

calculada por meio da equação 22 e 23, conforme Neitsch et al. (2009). 

 

Onde: 

Vch,pk: velocidade de pico em m.s-1; 

qch,pk: vazão de pico em m3.s-1; 

Ach: área da seção do canal em m2 

 

 

Sendo: 

prf: fator de ajuste da vazão de pico; 

qch: vazão média do canal em  m3.s-1; 

 

 O fator prf é determinado pelo usuário, podendo ser estimado a partir da relação 

entre a vazão de pico medida e a média das vazões monitoradas no canal, seu valor 

pode variar entre 1 e 2. A quantidade máxima de sedimentos transportada na seção é 

dada pela equação 24, apresentada no tutorial do SWAT publicado por Neitsch et al. 

(2005). 

 

Onde: 

concsed,ch,mx: concentração máxima de sedimentos transportado pela água em Mg.m3; 

vch,pk: velocidade de pico em m.s-1; 

csp : valores definidos pelo usuário. 
spexp:  expoente geralmente varia entre 1 e 2 

 

(22) 

(23) 

(24) 



 

84 

 

 Se a concentração máxima de sedimento calculada for inferior a concentração 

de sedimentos no início do processo, a agradação é o processo dominante, e é 

calculado pela equação 25 (NEITSCH et al., 2005). 

 

 

Onde: 

seddep: quantidade de sedimentos depositados no segmento do canal em Mg. 

concsed,ch,i: concentração máxima de sedimentos que pode ser transportado pela água 

em Mg m3; 

Vch: volume de água que passa no segmento m3. 

 

 Se a concentração máxima de sedimento calculado for inferior a concentração 

de sedimento no início do processo, a degradação é o processo dominante, e é 

calculado pela equação 26 (NEITSCH et al., 2009). 

 

 

 

Onde: 

seddeg: quantidade de sedimentos degradada em Mg. 

concsed,ch,mx: concentração máxima de sedimentos que pode ser transportado pela 

água em Mgm3; 

concsed,ch,i: concentração de sedimentos no início do processo Mg.m3; 

Vch: volume de água que passa no segmento em m3; 

KCH: fator de erodibilidade do canal em cm.h-1.Pa-1; 

CCH: fator de cobertura do canal. 

 

(25) 

(26) 
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 O fator de erodibilidade do canal é considerado normalmente com uma ordem 

de magnitude que o valor de erodibilidade do solo, conforme apontado por Neitsch et 

al. (2005). 

 Após a realização do cálculo entre a condição de agradação e degradação, o 

SWAT estima a quantidade de sedimentos propagado no trecho, conforme as 

equações 27 e 28 abaixo; 

 

 

Sendo: 

sedch: quantidade de sedimento em suspensão no canal em Mg.; 

sedch,i: quantidade de sedimentos no início do processo no segmento em Mg; 

seddep: quantidade de sedimentos depositado no segmento do canal em Mg.; 

seddeg: quantidade de sedimento degradado em Mg. 

 

 

 

Onde: 

sedout: quantidade de sedimentos transportado para fora do segmento em Mg.; 

sedch: quantidade de sedimento em suspensão no canal em Mg.; 

Vout: volume de água que sai do segmento no intervalo de tempo considerado; 

Vch: volume de água que passa no segmento em m3 

 

4.5.8 Vazão de Pico 

A vazão de pico é definida como o máximo do escoamento superficial, para um 

evento de precipitação, e consiste em um indicador do potencial erosivo usado no 

cálculo da produção de sedimento. 

O método empregado para encontrar a vazão de pico, é comumente usado para 

bacias pequenas, contudo, o SWAT possibilita a efetivação do cálculo em virtude das 

(27) 

(28) 



 

86 

 

Unidades de Resposta Hidrológica que são geradas pelo modelo. A equação do 

método racional modificado no qual o modelo SWAT realiza suas simulações é dada 

pela equação 29, proposta por Neitsch et al. (2005). 

 

 

Onde: 

qpico: vazão de pico em m³.s-1; 

αtc: fração da precipitação que ocorre durante o tempo de concentração.  

Qsup: (mm de H2O), calculado pelo método SCS-CN,  

A: área da sub-bacia em km². 

3,6: fator de conversão; 

Tcon: tempo de concentração em h. 

 

4.5.9 Evapotranspiração 

O modelo possibilita que a evapotranspiração potencial seja calculado por três 

métodos: Pennman-Monteith (MONTEITH, 1965); Priestley-Taylor (PRIESTLEY-

TAYLOR, 1972) e Hargreaves (HARGREAVES et al., 1985). Para uma correta 

estimativa desta variável, o SWAT requer dados médios climáticos mensais referentes 

ao período de estudo e simulação, que podem ser inseridos diretamente no modelo, 

juntamente com os dados de evapotranspiração observados para o período simulado. 

O SWAT representa a evapotranspiração de forma global, incluindo todos os 

processos do qual a água da superfície terrestre é convertida em vapor d’água. Desse 

modo, estão inseridos a evaporação das copas das árvores, transpiração, sublimação e 

evaporação pelo sol.  

O modelo calcula primeiro a evaporação da precipitação interceptada pela 

cobertura vegetal, depois a quantidade máxima de transpiração e por último a 

quantidade máxima de evaporação do solo.  

 

(29) 
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4.5.10 Evaporação Potencial 

Entre os métodos que o SWAT disponibiliza para o cálculo, foi adotado para o 

presente estudo o método de Penman e Monteith, elaborado Penman e Monteith, 

(1965). De acordo com Smith et al. (1991) é o mais adequado e descreve melhor o 

fenômeno. O método pode ser descrito pela equação 30:  

 

 

 

Sendo: 

PM: evapotranspiração de referência mm.dia-1; 

Δ: inclinação da curva de pressão de vapor versus temperatura do ar em kpa/ºC; 

es: pressão de saturação de vapor em kpa; 

Tm: temperatura média do ar em ºC; 

γ*: constante psicrométrica modificada em kpa/ºC; 

Rn: radiação líquida na superfície do solo em MJ.m-2.dia; 

G: fluxo de calor no solo em MJ.m-2.dia. 

 

A densidade do fluxo de calor no solo (G) em (MJm2), é determinada pela 

equação 31 abaixo, e é proporcional ao gradiente térmico (dT/dz) em (˚C.m-1), onde a 

constante de proporcionalidade é chamada de condutividade térmica do solo (K). 

As equações 31 a 35 são provenientes dos procedimentos metodológicos do 

SWAT conforme apresentado por Neitsch et al. (2009). 

 

 

 

Para calcular a radiação é necessário a determinação de ambas as radiações 

recebidas e refletidas de onda curta e, a radiação líquida de onda longa ou radiação 

(30) 

(31) 
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térmica. Expressando a radiação líquida em relação a componentes líquidos de onda 

curta e onda longa temos. Calculado pela equação 32. 

 

 

 

Onde: 

Hnet (Rn): é a radiação líquida (MJ.m-2.d-1),  

Hday: é a radiação solar de onda curta que atinge o solo (MJ.m-2.d-1),  

α: é a refletância ou o albedo de onda curta,  

Hb: é a radiação líquida de onda longa de entrada (MJ.m-2.d-1)  

 

O SWAT calcula um valor diário para albedo em função do tipo de solo e 

cobertura vegetal. Quando o equivalente de água é inferior a 0,5 mm e não há plantas 

crescendo nas HRU, conforme equação 33. 

 

 

 

Onde 

αsoil: é o albedo do solo. 

 

Quando as plantas estão crescendo e o equivalente de água é inferior a 0,5 mm, 

onde o αplant é o albedo das plantas (fixado em 0,23), e covsol é o índice de cobertura do 

solo e calculado pela equação 34 abaixo. 

 

 

 

O índice de cobertura do solo é calculado onde o CV é a biomassa e resíduos 

acima do solo (kg ha-1), conforme equação 35. 

 

(32) 

(33) 

(34) 
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4.5.11 Evaporação do Solo 

A evaporação da água no solo foi simulada considerando a cobertura no solo, de 

acordo com a equação 36, proposta por Neitsch et al. (2009). 

 

Sendo: 

Es: evaporação no solo em mm.dia-1; 

E0: evaporação potencial em mm; 

EA: índice de cobertura do solo, sendo função da biomassa sobre o terreno. 

 

4.6 Análise de Sensibilidade  

Uma análise de sensibilidade foi realizada com todos os parâmetros que o 

SWAT emprega para calcular a estimativa de vazão e que podem influenciar a 

dinâmica hidrossedimentológica no modelo, sendo os parâmetros encontrados pela 

análise de sensibilidade hierarquizada por ordem de influência.  

 O SWAT utiliza vinte e seis parâmetros para a simulação da vazão, conforme 

pode ser observado na tabela 2 abaixo: 

 

Tabela 2: Parâmetros utilizado pelo SWAT na simulação de vazão  

Parâmetro Descrição 
Alpha_bf Coeficiente de fluxo de base 
Ch_k2 Condutividade hidráulica efetiva do canal 
CN2 Curva número da condição II de umidade 
SURLAG Coeficiente de lag do escoamento superficial 
Sol_K Condutividade hidráulica saturada 
Ch_N2 Coeficiente de Manning para o canal 
GWQmn Água do aquífero profundo que retorna ao canal 
ESCO Coeficiente de compensação de evaporação de água do solo 
Slope Declividade da encosta 
GW_Deley Tempo de fluxo de água subterrânea  
Blai Máximo de área foliar potencial da cultura  

(35) 

(36) 
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Canmx Máximo de interceptação da cultura 
Sol_AWC Capacidade de água disponível no solo  
Sol_Z Profundidade do solo 
GW_Revap Coeficiente de retorno de água do aquífero para a zona radicular 
Biomix Eficiência biológica 
Sol_Alb Albedo do solo úmido 
Revapmn Temperatura de retorno da água do aquífero para o canal 
EPCO Fator de crescimento da cultura 
SIsubbsn Comprimento médio da encosta da sub-bacia 
Sftmp Temperatura da precipitação = temperatura da neve 
Smfmn Fator para derreter a neve em 21 de dezembro 
Smtmx Fator para derreter a neve em 21 de junho 
Smtmp Temperatura base para derretimento da neve 
Timp Fator de retardo da temperatura na neve 
Tlaps Fator de temperatura 
 

 Com a análise dos parâmetros de sensibilidade pelo Latin-Hypercube One 

Factor At-a-Time (LH-OAT) disponível no SWAT por meio da interface ArcSWAT, foram 

ranqueados os parâmetros de acordo com a sensibilidade que proporcionam os 

resultados do modelo. 

 

4.7 Calibração e Estatística 

Para a calibração das vazões simuladas por meio da calibração supervisionada 

do modelo, foi utilizado o SWAT-CUP e realizado os ajustes necessários aos 

parâmetros que governam as rotinas de escoamento, conforme descritos nos manuais 

do SWAT (GRIENSVEN, 2005; WINCHELL et al., 2007 e NEITSCH et al., 2009). 

Os métodos de análise multicritério e multiobjetivo utilizados na análise 

comparativa dos resultados (calibração) foi o SUFI-2, que está disponível no SWAT-

CUP e resumidamente descrito abaixo. 

 No SUFI2 - Sequential Uncertainty Fitting: São considerados para a análise de 

incerteza todas as suas fontes, como a incerteza em variáveis de entrada, o conceitual 

do modelo e as incertezas nos parâmetros e nos dados medidos. O grau para o qual 

todas as incertezas são contabilizadas e quantificadas por uma medida referida como o 

fator-p, que é a percentagem dos dados medidos e delimitadas pela incerteza de 
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predição de 95% (95PPU). Outra medida que busca quantificar a eficácia de uma 

análise de calibração e incerteza é o fator-r, que é a espessura média da banda 95PPU 

dividida pelo desvio padrão dos dados medidos (ABBASPOUR, 2011). Pela qualidade 

dos resultados encontrados esse foi o método escolhido para a calibração dos projetos 

da bacia do São Francisco. 

Para o desenvolvimento da análise estatística a partir da comparação dos dados 

simulados pelo modelo e os dados observados, foram utilizadas algumas ferramentas 

estatísticas, como o Coeficiente de Eficiênciade de Nash e Sutcliffe – COE (NASH e 

SUTCLIFFE, 1970), Coeficiente de Determinação R2 e da porcentagem BIAS (PBIAS).  

Sendo que para classificação dos resultados obtidos com a calibração do 

modelo utilizou-se as recomendações de Moriasi et al. (2007), conforme descrito na 

tabela 3, onde podem ser classificados por índice de eficiência estatística para 

modelagem com SWAT para estimativas mensais. 

 

Tabela 3: Classificação dos resultados do modelo por meio da análise estatística do 

COE – Coeficiente de Eficiência de Nash e Sutcliffe, Coeficiente de Determinação R2 e 

PBIAS adaptado de Moriasi et al., (2007)  

Indicie de eficiência 
estatística  

Resultados 
estatísticos COE 

Resultados 
estatísticos R2 

Resultados 
estatísticos PBIAS 

Mito bom 0.75 < COE ≤ 1.00 0.75 < R2 ≤ 1.00 PBIAS < ± 10 
Bom 0.60 < COE ≤ 0.75 0.60 R2 ≤ 0.75 ±10 ≤ PBIAS < ± 15 
Satisfatório 0.50 < COE ≤ 0.60 0.50 < R2 ≤ 0.60 ±15 ≤ PBIAS < ± 25 
Insatisfatório COE ≤ 0.50 R2 ≤ 0.50 PBIAS < ± 25 

 

O Coeficiente de Eficiênciade de Nash e Sutcliffe foi utilizado com a finalidade 

de avaliar a eficiência do modelo em simular determinada variável. O COE pode variar 

a partir de -∞ a 1, sendo 1 indicativo de ajuste perfeito dos dados simulados em relação 

aos dados observados. Para o cálculo do (COE) foi utilizado a equação 37 abaixo.   

 

(37) 
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Onde: 

Em: é o evento observado;  

Es: é o evento simulado pelo modelo;  

E: é a média do evento observado no período simulado; 

n: é o número de eventos.  

 

A porcentagem BIAS (PBIAS) avalia a tendência geral que os dados simulados 

mostram em subestimar (valores PBIAS positivos) ou superestimar (valores PBIAS 

negativos) os dados medidos (GUPTA et al., 1999) Para o desenvolvimento estatístico 

PBIAS, calculou-se por meio da equação 38. 

 

 

 

Onde: 

Em: é o evento observado;  

Es: é o evento simulado pelo modelo;  

n: é o número de eventos.  

i: tempo 

 

Para um melhor desenvolvimento deste trabalho os resultados foram 

processados dividindo a bacia em seis projetos, seguindo a seguinte divisão: 

reservatório de Três Marias, reservatório de Sobradinho, reservatório de Luiz Gonzaga 

(Itaparica), complexo de reservatórios de Paulo Afonso, reservatório de Xingó e a Foz 

do rio, conforme apresentado no item 4.3.3. Sendo os resultados analisados 

separadamente para cada projeto e setor da bacia. 

 

 

 

(38) 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
5.1 Projeto Três Marias 

 Com relação a área de drenagem do reservatório de Três Marias o SWAT 

estimou em 50.474,69 km2 e subdividiu em 46 sub-bacias, conforme apresentado na 

Figura 9 A, onde também é possível observar a malha de drenagem e suas extensões. 

Os dados da CEMIG que é a responsável pela Usina Hidrelétrica de Três Marias 

apontam uma área de drenagem de 50.600 km², sendo este um valor bem semelhante 

ao auferido pelo modelo para a área estudada. 

 Conforme apontado por Arnold et al. (1998), uma correta delimitação das sub-

bacias de um projeto possibilitam extrair melhores resultados a partir da criação dos 

HRUs pela junção dos mapas de solo, declividade e cobertura do solo. Sub-bacias 

minúsculas podem mascarar resultados e comprometer o bom funcionamento do 

modelo. Nesse projeto foram criados 2.480 HRUs, possibilitando com isso analisar as 

áreas de forma mais detalhada. 

 A Figura 9 B permite observar os tipos de solos na área estudada e identificar o 

espelho d’água do reservatório de Três Marias, onde de acordo com o relatório de 

saída do modelo apresenta uma área de 1.040 km2 e 21 bilhões de m3 de capacidade 

para armazenamento, estes valores são semelhantes aos dados oficiais publicados 

pela CEMIG (2012). Os Solos predominante na área do projeto Três Marias são os 

CAMBISSOLOS HÁPLICOS (CX), que representam 44,18% da área, seguidos pelos 

LATOSSOLOS VERMELHO (LV) com 22.55%, e ARGISSOLOS VERMELHO 

AMARELO (PVA) com 15,00%, os LATOSSOLOS AMARELO (LA) apresentam 

12,76%, os solos que aparecem em menores quantidades são os ARGISSOLOS 

VERMELHOS (PV) com 2,04% e os NEOSSOLOS LITOLICOS (RL) que representa 

apenas 0,31% da área, e a água representa 3,17%. Passos et al., (2014) estudando a 

área de drenagem do reservatório de Três Marias encontrou resultados semelhantes 

para o mapa de solo da região.  

 Para a definição das classes de declividades geradas a partir da criação do 

mapa de declividade por meio do modelo digital de elevação do terreno Figura 9 C, 

levou-se em consideração o relevo montanhoso predominante nessa área para a 
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estruturação das faixas de declive, conforme apresentado no mapa, onde predomina a 

faixa entre (4-8m) com 29,24%, seguido por 20,96% e 20,52% nas faixas de 8-12m e 0-

4m respectivamente, já a faixa entre 12-20m responde por 19,64% da área, e o 

restante 9,64% da área está inserida na faixa de declive maior que 20m. Esta divisão 

em faixas possibilitou a criação de HRUs com melhores qualidades de resposta 

hidrológica devido ao ajuste a declividade do terreno. 

 

Figura 9 A: Distribuição da rede de drenagem na área do reservatório de Três Marias, 

localizado no trecho alto da bacia do rio São Francisco. 
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Figura 9 B: Distribuição espacial dos solos na área do reservatório de Três Marias, 

localizado no trecho alto da bacia do rio São Francisco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Sistema Brasileiro de Classificação do Solo - CAMBISSOLOS HÁPLICOS (CX); LATOSSOLOS 
AMARELO (LA); LATOSSOLOS VERMELHO (LV); ARGISSOLOS VERMELHOS (PV); ARGISSOLOS 
VERMELHO AMARELO (PVA); NEOSSOLOS LITOLICOS (RL) e ÁGUA (WAT). 

 

 

(*) Classes % 

PV (2.04) 

PVA (15.00) 

RL (0.31) 

WAT (3.17) 

LV (22.55) 

LA (12.76) 

CX (44.18) 
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Figura 9 C: Mapa de Declividade da área do reservatório de Três Marias, localizado no 

trecho alto da bacia do rio São Francisco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O mapa de uso e cobertura do solo Figura 9 D que foi integrado ao banco de 

dados de agricultura e de vegetação do modelo, tendo em vista a complexidade de 

disponibilidade e reunião dos dados.  

 

 

Declividade (%) 

0-4m (20.52) 

4-8m (29.24) 

8-12m (20.96) 

12-20m (19.64) 

>20m (9.64) 
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Figura 9 D: Mapa de Uso do Solo (adaptado da ANA, 2004) para a área do reservatório 

de Três Marias, localizado no trecho alto da bacia do rio São Francisco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Classes de uso e ocupação do solo realizado por aproximação ao banco de dados do SWAT – Área 
com menos de 10% de ocupação por estabelecimentos agropecuários (BROS); Área entre 25% e 10% 
de ocupação por estabelecimentos agropecuários (BROM); Área entre 50% e 25% de ocupação por 
estabelecimentos agropecuários (BLUG); Área urbanizada (SWRN); Florestas Plantadas (ORCD); 
Lavouras (AGRL); Lavouras + Matas e/ou florestas (CWGR); Lavouras + Pastagens (HAY); Lavouras 
permanentes (AGRR); Lavouras temporárias (AGRC); Matas e/ou florestas (FRSE); Matas e/ou florestas 
+ Pastagens (BERM); Matas e/ou florestas naturais (SWCH); Usos diversificados (EGAM); Pastagens 
(PAST); Pastagens + Lavouras (RNGE); Pastagens + Matas e/ou florestas (WETN); Pastagens + 
Sistemas agroflorestais (WETF); Pastagens naturais (SPAS); Pastagens plantadas (WPAS); Sistemas 
agroflorestais (FRST) e Usos diversificados (INDN). 

 

(*) Classes % 

BROS (2.26) 
BROM (3.72) 
BLUG (24.78) 
SWRN (3.04) 
ORCD (0.30) 
AGRL (0.37) 
CWGR (0.28) 
HAY (1.54) 
AGRR (0.13) 
AGRC (0.64) 
FRSE (0.56) 
BERM (5.84) 
SWCH (0.04) 
EGAM (0.04) 
PAST (12.98) 
RNGE (4.71) 
WETN (12.42) 
WETF (0.17) 
SPAS (1.80) 
WPAS (8.20) 

FRST (0.13) 
INDN (15.69) 



 

98 

 

Esse mapa aponta a porcentagem das principais classes de uso e ocupação do 

solo, sendo predominante na área de drenagem do projeto as pastagens, (sejam elas 

naturais, plantadas ou associadas com outro uso) que somadas representam mais de 

47% da área e são seguidos pelos estabelecimentos agropecuários que somados 

ocupam uma área superior a 30% da cobertura do projeto. Essa cobertura do solo 

influência de forma sistemática o escoamento superficial e conseguintemente a vazão 

modelada, como demostrado por Tucci e Clarke (1997). Sendo assim, a mapa de uso 

do solo pode influenciar na precisão de calibração do modelo, podendo contribuir para 

a geração de resultados com maior ou menor grau de exatidão estatística. 

 

 

5.1.1 Calibração  

Após realização de análise de sensibilidade buscou-se ajustar a vazão do 

modelo alterando os parâmetros mais sensíveis por meio da calibração semiautomática 

utilizando o SWAT_CUP. Sendo conferido os respectivos valores apresentados na 

tabela 4 para os parâmetros utilizados na calibração do projeto Três Marias, onde o 

CN2 médio anual para o período de calibração foi igual a 78, ficando dentro da faixa 

esperado para a região. 

Assim, comparando as vazões estimadas pelo SWAT para o período de 21 anos 

(1992 a 2012), com série de 252 meses simulada e observada para as sub-bacias 21 e 

29 no âmbito do projeto Três Marias, representada nas Figuras 10 e 11, observa-se um 

coeficiente de eficiência (COE) de 0,63 e de 0,72 e um coeficiente de determinação 

(R2) de 0.69 e 0.72 respectivamente para as sub-bacias 21 e 29. Estes valores são 

considerados por Gotschalk e Motoviloc (2000) adequado e bom, e, por Zaapa (2002) 

qualificado para simulação de vazão. 

O modelo desenvolvido subestimou as vazões de picos em 10 eventos e 

superestimou a vazão mínima em 2 eventos para a sub-bacia 29, apresentando um 

PBIAS de 11.6. Já para a sub-bacia 21 ocorreram 15 subestimativas de vazões de pico 

quando comparado com os dados observados no intervalo de 21 anos de estudos, 

apresentando um PBIAS de 13.9. Isso sugere que o banco de dados de cobertura 
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vegetal utilizado pelo modelo SWAT não esteja correspondendo a cobertura vegetal 

atual que foi associada para a área da bacia hidrográfica de Três Marias. Além disso, é 

possível que a subestimativa dos picos pode ser em decorrência de parte da água 

precipitada estar sendo infiltrada no solo e usada para o escoamento subterrâneo.  

 

Tabela 4: Representação dos parâmetros e valores de calibração para o Projeto Três 

Marias localizado no trecho alto da bacia do rio São Francisco. 

Parâmetro  Nome do 
parâmetro 

Valor calibrado 
Sub-bacia 21* 

Valor calibrado 
Sub-bacia 29** 

Curva número CN2 0,132900 0,196000 
Constante de recessão ALPHA_BF 0,060750 0,047500 
Tempo de retardo do fluxo das 
águas subterrâneas 

GW_DELAY 6,860000 8,800000 

Água do aquífero profundo que 
retorna ao canal 

GWQMN 667,000000 970,000000 

Coeficiente de re-evaporação da 
água subterrânea. 

GW_REVAP 0,030780 0,051600 

Fator de compensação da 
evaporação do solo 

ESCO 0,849300 0,843000 

*Valores utilizados para calibração das sub-bacias localizadas a margem direita (oeste). Ponto de 
controle sub-bacia 21 do Projeto Três Marias 
** Valores utilizados para calibração das sub-bacias localizadas a margem esquerda (leste). Ponto de 
controle sub-bacia 29 do Projeto Três Marias 

  

É possível que as oscilações nas vazões podem estar ocorrendo em função das 

características do Aquífero Bambuí, que possui uma área de recarga de 181.868 km2 e 

pertence à Bacia Sedimentar do São Francisco. Essa é a principal fonte de 

armazenamento e da transmissividade do projeto Três Marias, sendo que os valores 

elevados nos gráficos indicam uma recessão, enquanto valores baixos expressam que 

a drenagem é mais lenta como também observa Ford e Williams (1989). Isso é um fator 

importante, pois essa é uma zona produtora de águas proveniente do aquífero, é 

também nessa região onde encontram-se muitas das nascentes dos principais rios 

perenes que alimentam o São Francisco. 
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Figura 10: Hidrograma com índice de eficiência estatística considerado bom de acordo 
com a classificação de Moriasi et al. (2007), apresentando R2 0.69, COE 0.63 e PBIAS 
13.9 para a sub-bacia 21 e suas congêneres do projeto Três Marias localizado no 
trecho alto da bacia do rio São Francisco com a estação 40330000, localizada nas 
coordenadas Lat. -19.694 e Long. -44.9308. 

 

 

Figura 11: Hidrograma com índice de eficiência estatística considerado bom de acordo 
com a classificação de Moriasi et al. (2007), apresentando R2 0.72, COE 0.72 e PBIAS 
11.6 para a sub-bacia 29 e suas congêneres do projeto Três Marias localizado no 
trecho alto da bacia do rio São Francisco com a estação 40850000, localizada nas 
coordenadas Lat. -19.423 e Long. -44.5478.  
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5.1.2 Sedimentos 

Os resultados da estimativa do aporte de sedimentos produzidos anualmente 

para a área do projeto Três Marias são apresentados na Figura 12. Nota-se que ocorre 

uma alta variação temporal da produção de sedimento na bacia ao longo do período de 

estudos 1992 a 2012 (21 anos), apresentando uma produção média de arraste solido 

da ordem de 463.972.636 t para a área de drenagem do projeto. 

O relatório de saída do modelo após o cruzamento dos mapas de solo, 

declividade e uso e ocupação do solo para criação das Unidades de Respostas 

Hidrologicas – HRUs apontam os LATOSSOLOS VERMELHOS e os ARGISSOLOS 

VERMELHO AMARELOS nas declividades entre 8 a 12m e 12 a 20m em áreas de 

pastagens associadas com lavouras e usos diversificados como as unidades que 

apresentam maior produção de sedimento, sendo que a produção média de sedimento 

estimada para o período analisado foi de 9.191.18 t.km2.ano-1 na área do projeto Três 

Marias. Esse valor apresenta-se acima dos encontrados por Passos et al. (2014) em 

estudo para estimativas de perda de solo na área do reservatório de Três Marias. 

 

Figura 12: Estimativa da produção anual de sedimento e precipitação na área de 
drenagem do projeto Três Marias localizado no trecho alto da bacia do rio São 
Francisco 
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Analisando o gráfico, percebe-se que a quantidade de sedimentos produzidos na 

área possuem maiores ou menores produções de acordo com o comportamento da 

precipitação anual. Entretanto, a produção de sedimentos é, por si só, um fenômeno de 

alta complexidade, sendo muito dependente das condições de cada sub-bacia. 

Conforme afirma Willians (1989), o arraste sólido é um fenômeno complexo que 

depende de muitas variáveis, onde, por vezes, não se encontra uma relação simples 

que explique as variações encontradas no comportamento do curso que transporta os 

sedimentos. 

Em vista do exposto, os modelos hidrológicos, embora já bastante aprimorados, 

ainda apresentam dificuldades na simulação dos sedimentos por conta das limitações 

das fórmulas empíricas que utilizam. Nesse contexto, os resultados são muito 

dependentes da calibração, processo que, assim, adquire uma função protagonista, 

quando deveria ser apenas auxiliar.  

 

5.2 Projeto Sobradinho 

O projeto Sobradinho com área de 461.984,46 km2 e 424 sub-bacias calculados 

a partir do SWAT, apresenta uma área 3% maior quando comparado com a área de 

drenagem disponibilizada pela CHESF, considerando a área de drenagem entre a 

saída do reservatório de Três Marias e a saída do reservatório de Sobradinho. Sendo 

assim, esse projeto é alimentado com os dados de vazão provenientes da saída do 

projeto Três Marias, com o intuito de gerar informações continuadas que permitam ao 

final compor as informações da bacia do São Francisco, conforme mapa de drenagem 

na Figura 13 A. 

A Figura 13 B permite observar os tipos de solos na área estudada e identificar o 

espelho d’água do reservatório de sobradinho que apresenta uma área de 4.214 km2 e 

capacidade de armazenamento de 34.1 bilhões de m3, esses valores equivalem aos 

dados oficiais disponibilizados pela CHESF que é a concessionária de energia elétrica 

responsável pela Usina de Sobradinho.  

No mapa de declividade Figura 13 C é possível observar as classes de declive 

entre (1-3m) que apresentou maior área, correspondendo a 32,39% da bacia e é 
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seguida pelas faixas de (3-6m) e (0-1m) de declive com respectivamente 22,38% e 

21,43%, em seguida vem a classe entre (6-15m) com 16,39% da área e a classe com 

declividades superiores a (15m) com 7,41%.  

 

Figura 13 A: Distribuição da rede de drenagem entre os reservatórios de Três Marias e 
Sobradinho, no trecho médio da bacia do rio São Francisco. 
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Figura 13 B: Distribuição espacial dos solos entre os reservatórios de Três Marias e 

Sobradinho, no trecho médio da bacia do rio São Francisco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Sistema Brasileiro de Classificação do Solo - CAMBISSOLOS HÁPLICOS (CX); GLEISSOLO 
MELÂNICO (GM); GLEISSOLO HÁPLICO (GX); LATOSSOLOS AMARELO (LA); LATOSSOLOS 
VERMELHO (LV); LATOSSOLOS VERMELHO AMARELO (LVA); ARGISSOLOS AMARELOS (PA); 
ARGISSOLOS VERMELHOS (PV); ARGISSOLOS VERMELHO AMARELO (PVA); NEOSSOLOS 
LITÓLICOS (RL); NEOSSOLOS QUARTZARÊNICOS (RQ); NEOSSOLO FLÚVICO (RY); 
PLANOSSOLO NÁTRICO (SN); PLANOSSOLO HÁPLICO (SX); VERTISSOLO HÁPLICO (VX) e ÁGUA 
(WAT) 

 

(*) Classes % 
CX (15.72) 
GM (21.85) 
GX (4.52) 

LA (5.11) 
LV (7.01) 
LVA (3.61) 
PA (0.88) 
PV (3.80) 
PVA (4.25) 
RL (13.41) 
RQ (14.61) 

RY (1.88) 
SN (0.22) 
SX (1.85) 
VX (0.02) 
WAT (1.26) 
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Figura 13 C: Mapa de Declividade entre os reservatórios de Três Marias e Sobradinho, 

no trecho médio da bacia do rio São Francisco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na Figura 13 D é possível notar as diferentes formas de uso do solo, perfazendo 

um total de 29 classes de uso para o projeto Sobradinho, entretanto, predomina na 

área a forma de uso que englobam os estabelecimentos agropecuários, que juntos 

abrange 22.29% da superfície estudada.  

 

Declividade (%) 
0-1m (21.43) 

1-3m (32.39) 

3-6m (22.38) 

6-15m (16.39) 

>15m (7.41) 
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Figura 13 D: Mapa de Uso do Solo (adaptado da ANA, 2004) entre os reservatórios de 
Três Marias e Sobradinho, no trecho médio da bacia do rio São Francisco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
* Classes de uso e ocupação do solo realizado por aproximação ao banco de dados do SWAT – Área com < de 10% de ocupação por Estab. Agrop. 
(BROS); Área entre 25% e 10% de ocupação por Estab. Agrop. (BROM); Área entre 50% e 25% de ocupação por Estab. Agrop.  (BLUG); Área 
urbanizada (SWRN); Florestas Plantadas (ORCD); Lavouras (AGRL); Lavouras + Matas e/ou florestas (CWGR); Lavouras + Pastagens (HAY); 
Lavouras + Sistemas agroflorestais (WWGR); Lavouras permanentes (AGRR); Lavouras temporárias (AGRC); Matas e/ou florestas (FRSE); Matas 
e/ou florestas + Lavouras (FRSD); Matas e/ou florestas + Outras coberturas e usos (WETL); Matas e/ou florestas + Pastagens (BERM); Matas e/ou 
florestas + Sistemas Agroflorestais (OAK); Matas e/ou florestas naturais (SWCH); Outras coberturas e usos (JHGR);  Usos diversificados (EGAM); 
Pastagens (PAST); Pastagens + Lavouras (RNGE); Pastagens + Matas e/ou florestas (WETN); Pastagens + Outras coberturas e usos (RNGB); 
Pastagens + Sistemas agroflorestais (WETF); Pastagens naturais (SPAS); Pastagens plantadas (WPAS); Sistemas agroflorestais (FRST); Sistemas 
agroflorestais + usos Diversificados(SWGR) e Usos diversificados (INDN). 

 

(*) Classes % 

BROS (7.41) 
BROM (6.90) 
BLUG (7.98) 
SWRN (1.01) 
ORCD (3.30) 
AGRL (1.06) 
CWGR (2.01) 
HAY (3.20) 
WWGR (5.12) 

AGRR (1.55) 
AGRC (5.74) 
FRSE (2.32) 
FRSD (3.89) 
WETL (1.03) 
BERM (3.99) 
OAK (1.64) 
SWCH (3.99) 
JHGR (1.02) 
EGAM (1.01) 
PAST (5.03) 
RNGE (2.01) 
WETN (4.99) 
RNGB (4.01) 
WETF (2.90) 
SPAS (3.86) 
WPAS (3.07) 
FRST (2.95) 
SWGR (1.02) 
INDN (6.01) 
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Juntamente com os mapas de solo e uso e ocupação, foi possível gerar as 

HRUs que no caso do projeto Sobradinho foram criadas 17.576 HRUs. É importante 

mencionar que a classe de uso do solo foi adotada por equivalências ao banco de 

dados de vegetação/agrícola utilizado pelo SWAT, gerando assim importantes 

informações para a composição dos cálculos de vazão e estimativa da produção de 

sedimentos. 

A região fisiográfica do médio São Francisco onde encontra-se inserido o projeto 

Sobradinho, possui condições naturais mais preocupantes em virtude da retirada 

acentuada da cobertura vegetal favorecendo a disponibilidade dos solos à erosão, 

conforme informado pela (CODEVASF, 2004). Às margens do lago de Sobradinho, o 

desmatamento vem expondo o solo à ação erosiva, que é agravado pelo intenso uso 

agrícola. Embora o relevo não seja muito acidentado, ocorrem nessa região 

NEOSSOLOS QUARTZARÊNICOS e NEOSSOLOS LITÓLICOS, que são sujeitos ao 

desenvolvimento de processos erosivos que podem ser agravados no período chuvoso.  

As principais informações do comportamento climático da área encontram-se 

reunidos no banco de dados climáticos em anexo, onde alguns fenômenos cíclicos que 

ocorrem na região podem ser observados na série histórica. 

 

5.2.1 Calibração  

Das 424 sub-bacias extraídas com o SWAT no projeto Sobradinho sete sub-

bacias foram utilizadas como pontos de controle para a calibradas (380, 360, 345, 331, 

308, 258 e 197), e apresentam R2 e COE acima de 0.65, com índice de eficiência 

estatística variando entre bom e muito bom, conforme classificação de Moriasi et al., 

(2007), os resultados estão representados graficamente nas Figuras 14 a 20. O maior 

COE foi 0.84 para a sub-bacia 345 e sua área de abrangência, que também apresentou 

um R2 de 0.85. Mesmo com muito bons resultados para o coeficiente de Nash e 

Sutcliffe e para o R2, o modelo SWAT apresentou uma pequena subestimativa nos 

picos com PBIAS = 1.3, sendo considerado estatisticamente um resultado muito bom 

de acordo com a classificação proposta por Moriasi et al. (2007). Este resultado 
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apresenta-se semelhante ao do projeto Três Marias e pode ser justificado também pela 

falta de atualização da cobertura vegetal do mapa de uso e ocupação do solo. 

Em trabalhos realizados por Machado (2002), onde foi aplicado o modelo SWAT 

para a bacia hidrográfica do ribeirão dos Marins – SP também foi observado uma 

pequena subestimação do modelo, obteve-se um COE de 0,92. Já Chiang et al. (2010) 

utilizando o SWAT para simulações hidrossedimentológicas na bacia do rio Lincoln, 

observou comportamento semelhante no noroeste da bacia do rio Illinois – USA, onde 

obtiveram um COE de 0,60 na calibração de vazão, e chegaram à conclusão que o 

modelo apresentava-se adequado para simulações.  

 

Figura 14: Hidrograma com índice de eficiência estatística considerado muito bom de 
acordo com a classificação de Moriasi et al. (2007), apresentando R2 0.85, COE 0.84 e 
PBIAS 1.3 para a sub-bacia 345 e suas congêneres do projeto Sobradinho, localizado 
no trecho médio da bacia do rio São Francisco, com a estação 42210000, localizada 
nas coordenadas Lat. -16.657 e long. -45.0808. 

 

 

Comportamento semelhante foi observado na área de abrangência e influência 

da sub-bacia 308, para a qual foi calibrada e apresentou um COE de 0,83 e R2 de 0.86 

quando comparado com dados observados, conforme apresentado na Figura 15, onde 

é possível visualizar que alguns dados estimados são representados abaixo dos dados 

observados, o que resulta em um PBIAS = -13.2, que e considerado bom. Esse 
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processo pode ser explicado em parte pelo uso e ocupação do solo que vem ocorrendo 

de forma intensa nessa região da bacia. 

É importante salientar que observações de tendência à superestimava dos 

valores de pico assim como o da subestimativa de valores nos meses de baixa vazão 

apresentam constantes relatos na literatura. Como observado por Fukunaga (2012) ao 

avaliar a aplicabilidade do SWAT para a estimação de vazões em bacias hidrográficas 

no sul do Estado do Espírito Santo, onde foi notado que, as vazões mínimas estimadas 

ficaram abaixo das observadas, porém as vazões de pico eram superestimadas. 

Durães et al. (2011) também aplicando o SWAT para simular o comportamento 

hidrológico da bacia do rio Paraopeba, estado de Minas Gerais, sob diferentes usos e 

ocupação do solo observaram elevação dos valores de pico. Contudo, ressalva-se que 

tal comportamento pode ser atrelado a qualidade e disponibilidades dos dados que 

alimentam cada modelo. 

 

Figura 15: Hidrograma com índice de eficiência estatística considerado muito bom de 
acordo com a classificação de Moriasi et al. (2007), apresentando R2 0.86, COE 0.83 e 
PBIAS -13.2 para a sub-bacia 308 e suas congêneres do projeto Sobradinho, 
localizado no trecho médio da bacia do rio São Francisco, com a estação 44200000 de 
coordenadas Lat. -15.949 e Long. -44.8678. 
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Figura 16: Hidrograma com índice de eficiência estatística considerado muito bom de 
acordo com a classificação de Moriasi et al. (2007), apresentando R2 0.81, COE 0.80 e 
PBIAS -12.1 para a sub-bacia 258 e suas congêneres do projeto Sobradinho, 
localizado no trecho médio da bacia do rio São Francisco, com a estação 44500000 de 
coordenadas Lat. -14.757 e Long. -43.9322. 

 

 

Figura 17: Hidrograma com índice de eficiência estatística considerado bom de acordo 
com a classificação de Moriasi et al. (2007), apresentando R2 0.78, COE 0.75 e PBIAS 
11.6 para a sub-bacia 380 e suas congêneres do projeto Sobradinho, localizado no 
trecho médio da bacia do rio São Francisco, com a estação 42395000 de coordenadas 
Lat. -17.255 e Long. -46.4728. 
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A calibração do modelo para valores mensais de vazão no projeto Sobradinho 

alcançou resultado muito bom, com um COE 0,75, R2 de 0.78 e PBIAS = 11.6 para a 

área de abrangência da sub-bacia 380 Figura 17, estes índices são alcançados quando 

o coeficiente de massa residual e o erro médio se aproximaram de zero.  

Ao observar a média mensal da vazão simulada gerada para o período 

estudado, com a vazão média observada, podemos identificar um PBIAS de 

aproximadamente 12%, sendo que este valor de subestimação também foi obtido em 

estudos realizados por Srinivasan e Arnold (1994) na bacia do rio Seco (Texas – USA), 

com área de 114 km2.   

Outros parâmetros relacionados à água subterrânea como ALPHA_BF, 

GW_DELAY, GWQMN, GW_REVAP e SHALLST, conforme apresentado nas tabelas 5 

e 6, tiveram seus valores ajustados no processo de calibração da vazão, com o intuito 

de minimizar as inconsistências e adequar essa fase aos dados observados, fazendo 

com que o modelo respondesse muito bem as simulações das sub-bacias 

apresentadas nesse projeto.  

Ao considerar a variação do valor da água dos aquíferos profundos (Urucuia-

Areado e Bambuí) que retorna ao canal (GWQMN) com intervalo de calibração entre 0 

a 5.000, o projeto apresentou uma variação entre 159,62 a 2.284,54 dependendo da 

região para qual ocorreu a calibração das sub-bacias, como pode ser observado nas 

tabelas 5 e 6. Estes valores ficaram abaixo do utilizado por Baldissera (2005) na bacia 

do rio Cuiabá em Mato Grosso, que adotou o valor uniforme de 5.000, máximo 

permitido para esse parâmetro. Entretanto, é preciso considerar que as condições 

climáticas/hidrológicas e de solo dessa região são distintas. 

Já para o coeficiente de retorno de água do aquífero raso para a zona radicular 

(GW_REVAP), cuja faixa de calibração utilizada foi de 0,02 até 0,2, sendo  utilizados 

valores entre 0,04 a 0,19 dependendo da área das sub-bacias calibradas, conforme as 

tabelas 5 e 6, esses valores aproximam-se aos utilizados por Baldissera (2005) e Sales 

(2012), que adotaram o valor máximo de 0,2 em seus estudos. 
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Comparando os valores dos parâmetros de tempo de retardo do fluxo das águas 

subterrâneas (GW_DELAY) dentro da faixa de calibração utilizada entre (5 – 40), os 

valores de calibração apresentados nas tabelas 5 e 6 ficaram entre (6,13 – 37,38). 

 

Tabela 5: Representação dos parâmetros e valores de calibração para a área de 

influência das sub-bacias 380, 331, 360, 345 e 308 no Projeto Sobradinho. 

Nome do 
parâmetro 

Sub-bacia 
3801 

Sub-bacia 
3312 

Sub-bacia 
3603 

Sub-bacia 
3454 

Sub-bacia 
3085 

ESCO 0,795000 0,739286 0,662143 0,789286 0,726429 
CN2 -0,027857 0,055000 0,023571 -0,089286 -0,080714 
ALPHA_BF 0,014161 0,008054 0,006125 0,008375 0,043411 
GW_DELAY 6,125000 13,875000 20,875000 19,125000 20,857143 
REVAPMN 94,642853 191,071426 249,750000 127,250000 211,535721 
DEEPST 135,714279 1221,428589 528,821411 1012,107178 841,535706  
SHALLST 210,714279 446,428558 430,750000 430,750000 442,2500 
GW_REVAP 0,072071 0,036071 0,063071 0,106786 0,19421400 
GWQMN 850,000000 1021,428589 557,250000 1481,178589 2284,535889 

1 Valores utilizados para calibração das sub-bacias (378-380, 384, 386, 387, 389, 391, 394, 395, 398-400 
e 406). Ponto de controle sub-bacia 380 do Projeto Sobradinho. 
2 Valores utilizados para calibração das sub-bacias (283, 284, 288, 290, 298-301, 309-311, 314, 322, 
323, 328, 329, 331, 336, 377 e 343). Ponto de controle sub-bacia 331 do Projeto Sobradinho. 
3 Valores utilizados para calibração das sub-bacias (315, 316, 324, 339, 341, 342, 352, 354, 355, 357, 
359, 360, 365 e 372). Ponto de controle sub-bacia 360 do Projeto Sobradinho. 
4 Valores utilizados para calibração das sub-bacias (334, 344-346, 350, 356, 362, 363, 367-369, 373, 
374, 376, 377, 381-383, 397, 401-405 e 407-424). Ponto de controle sub-bacia 345 do Projeto 
Sobradinho. 
5 Valores utilizados para calibração das sub-bacias (307, 308, 312, 318, 332, 333, 347-349, 353, 358, 
361, 364, 371, 375, 385). Ponto de controle sub-bacia 308 do Projeto Sobradinho. 
 

Podemos destacar ainda a calibração de outro parâmetro, o Fator de 

compensação de evaporação do solo (ESCO), para isso, foi utilizado a faixa de 

calibração entre (0,60 – 0,85), sendo obtido valores de calibração para as sub-bacias 

entre (0,60 – 0,79) conforme apresentado nas tabelas 5 e 6, bem próximo do valor 

adotado por Pinto (2011) em seus estudos, que foi de (0,685). 

E a constante de recessão do escoamento de base (ALPHA_BF) no intervalo 

utilizado para calibração de (0,005 – 0,05), apresentou valores entre (0,006 – 0,043), 

conforme descrito nas tabelas 5 e 6, tendo Salles (2012) adotado o valor de 0,01 e 

Pinto (2011), o valor de 0,012 para a variável em estudo na Serra da Mantiqueira, 

Minas Gerais.  
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Comparando os dados de calibração entre as sub-bacias do projeto Sobradinho, 

observou-se que ocorreu uma variação entre os parâmetros calibrados para as 

diferentes regiões da bacia. É provável que essa diferença entre os valores adotado 

para as sub-bacias esteja associado aos tipos de solos predominantes em cada área, 

assim como ao uso e ocupação do solo e sua declividade, gerando com isso HRUs 

distintos que por consequência promovem resultados diferentes aos parâmetros 

calibrados para cada sub-bacia. 

 

Tabela 6: Representação dos parâmetros e valores de calibração para a área de 

influência das sub-bacias 197 e 258 no Projeto Sobradinho. 

Parâmetro Nome do  
parâmetro 

Sub-bacia  
1976 

Sub-bacia  
2587 

Curva número CN2 -0.066346 -0.066346 
Constante de recessão do escoamento 
de base 

ALPHA_BF 0.027933 0.026563 

Tempo de retardo do fluxo das águas 
subterrâneas 

GW_DELAY 37.379807 24.375000 

Variação do valor da água dos aquíferos 
profundos que retorna ao canal 

GWQMN 435.355774 4896.041992 

Fator de compensação de evaporação 
do solo 

ESCO 0.604808 0.605208 

Quantidade de água inicial no aquífero 
raso 

SHALLST 839.903809 814.375000 

Profundidade inicial de água no aquífero 
profundo 

DEEPST 550.480774 2314.791748 

Coeficiente de retorno de água do 
aquífero raso para a zona radicular 

GW_REVAP 0.191827 0.158750 

Profundidade de água no aquífero para 
que ocorra percolação 

REVAPMN 159.615387 367.291656 

6 Valores utilizados para calibração das sub-bacias (195, 197, 199, 201-204, 207-209, 211-215, 218-
224,). Ponto de controle sub-bacia 197 do Projeto Sobradinho. 
7 Valores utilizados para calibração das sub-bacias (226-282, 285-287, 289, 291-297, 303-306, 313, 317, 
319, 320, 325-327, 330, 335, 340 e 351). Ponto de controle sub-bacia 258 do Projeto Sobradinho. 
 

Avaliando os resultados obtidos com a calibração para a sub-bacia 360 do 

Projeto Sobradinho Figura 18, pode-se verificar uma boa distribuição do hidrograma 

com relação aos dados observados, a área calibrada apresenta COE de 0,73 e R2 = 

0.74 que é classificado como bom segundo Moriasi et al. (2007).  
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Contudo, podemos notar um pequeno retardo da vazão simulada, assim como 

alguns dados de alta e baixa vazão que apresentam um PBIAS = -0.1. Este pequeno 

retardo deve estar relacionado a não atualização da cobertura vegetal. Pois essa 

cobertura altera a velocidade do escoamento superficial. Possivelmente o modelo 

tenha projetado uma cobertura vegetal além do período normal de crescimento 

vegetativo, ou projetado uma cobertura vegetal em local com pouca vegetação, 

promovendo com isso um retardo da vazão projetada pelo modelo.  

 

Figura 18: Hidrograma com índice de eficiência estatística considerado bom de acordo 
com a classificação de Moriasi et al. (2007), apresentando R2 0.74, COE 0.73 e PBIAS 
-0.1 para a sub-bacia 360 e suas congêneres do projeto Sobradinho, localizado no 
trecho médio da bacia do rio São Francisco, com a estação 42690001 de coordenadas 
Lat. -17.030 e Long. -46.0136. 

 

 

É possível que tenha ocorrido desmatamentos e o mapa de cobertura vegetal 

utilizado neste estudo não represente a realidade atual da bacia. Problema que ocorre 

em muitos estudos de monitoramento das bacias hidrográficas brasileiras devido a falta 

de atualização dos dados. 

Além disso, o retardo pode estar relacionado com a condição de umidade 

antecedente do solo que possibilita justificar uma variação nos valores do escoamento 

superficial, tendo em vista que na escala do fator CN, a umidade antecedente é levada 



 

115 

 

em consideração. Entretanto, como os valores de CN utilizados pelo modelo estão 

atreladas as condições dos solos americanos, portanto, diferente das condições dos 

solos brasileiros, isto poderia ocasionar valores inadequados na determinação do CN, 

causando assim uma superestimação ou subestimação do escoamento e vazão, 

evidenciando com isso a elevada sensibilidade do modelo com relação aos valores de 

CN. O projeto Sobradinho apresentou um CN médio de 72. 

Na Figura 19 podemos observar que para a sub-bacia 197 e sua área de 

influência, apresentou um COE de 0,67 e R2 0.81. Sendo esse valor de coeficiente 

considerado como bom no processo de predição e aplicabilidade do modelo para a 

área em questão. 

 

Figura 19: Hidrograma com índice de eficiência estatística considerado bom de acordo 
com a classificação de Moriasi et al. (2007), apresentando R2 0.81, COE 0.67 e PBIAS 
-9.7 para a sub-bacia 197 e suas congêneres do projeto Sobradinho, localizado no 
trecho médio da bacia do rio São Francisco, com a estação 45480000 de coordenadas 
Lat. -13.257 e Long. -43.4392. 

 
 

É possível ressaltar ainda que para grande parte das sub-bacias do projeto 

Sobradinho ocorreu uma subestimação do escoamento superficial simulado durante 

grande parte dos eventos de baixa vazão, e houve uma superestimação dos picos de 

vazão. Isso pode ser justificado pelos valores elevados de condutividade hidráulica 
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dependo da camada e do tipo de solo na bacia. O valor médio da condutividade 

hidráulica para o projeto sobradinho foi de 0.00165 cm.s-1. Pois, valores elevados de 

condutividade conduzem a altas taxas de infiltração, e consequentemente, reduzem o 

volume de água da superfície que se reflete em escoamento superficial e 

consequentemente vazão, conforme estudos realizados por (UZEIKA, 2009 e 

PEREIRA, 2013).  

Entretanto, segundo Gassman et al. (2007), uma superestimação de vazão pode 

ser atrelada a utilização de parâmetros padrões do SWAT, em especial aqueles que 

regem a movimentação da água nos aquíferos e aqueles que deliberam as rotinas 

entre as células de drenagem. 

Já na Figura 20 que representa os dados de vazão calibrada para a sub-bacia 

331 e suas congêneres, observa-se um COE de 0,65, com R2 = 0.68 e PBIAS = -4.4 

que é considerado bom para a modelagem hidrológica.  

 

Figura 20: Hidrograma com índice de eficiência estatística considerado bom de acordo 
com a classificação de Moriasi et al. (2007), apresentando R2 0.68, COE 0.65 e PBIAS 
-4.4 para a sub-bacia 331 e suas congêneres do projeto Sobradinho, localizado no 
trecho médio da bacia do rio São Francisco, com a estação 43880000 de coordenadas 
Lat. -16.281 e Long. -45.4142. 
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Desse modo, os resultados apresentados com o modelo SWAT para as 

calibrações das áreas do projeto Sobradinho e Três Marias permitem dimensionar a 

vazão para a região produtora de águas da bacia do São Francisco, assim como 

contribuir para o desenvolvimento de novos estudos e maiores refinamentos a partir da 

utilização da base de dados construída para a modelagem da bacia do São Francisco. 

 

5.2.2 Sedimentos 

Calcula-se que no mínimo 1,8 bilhões de toneladas de arraste sólido sejam 

produzidos anualmente na área do projeto Figura 21, onde observa-se uma coerência 

entre a precipitação e a produção de sedimentos. Os anos de 1992 e 2004 foram anos 

com elevadas produção de sedimentos e apresentou precipitação pluviométricas 

elevadas e atípicas para a região, chegando a chover mais de 400mm para o mês de 

janeiro, o que justifica em parte esses picos de produção de sedimentos.   

A área do projeto Sobradinho aparenta uma produção media de sedimento para 

o período estudado da ordem de 9.463,13 t.km2.ano-1. Estima-se que grande parte 

desse processo de perda de solo seja proveniente da erosão antrópica, que é um 

problema que encontra-se amplamente disseminado nas áreas produtivas da bacia, e 

de acordo com relatório publicado em 2011 pela Organização das Nações Unidas para 

a Agricultura e Alimentação (FAO, 2011), 25% dos solos do mundo apresentam 

problemas de degradação. Colocando em risco os sistemas de produção agrícola e a 

qualidade dos recursos hídricos.  

O modelo SWAT permitiu por meio das HRUs e sub-bacias identificar as áreas 

onde a produção de sedimentos foram maiores. Com isso, o relatório do modelo 

possibilitou identificar que a classe de solo teve papel fundamental na diferença unitária 

da produção de sedimentos para as sub-bacias, uma vez que na área do projeto 

Sobradinho predominam os GLEISSOLOS MELÂNICOS, cujo coeficiente de 

erodibilidade (fator K) apresenta valores inferiores aos CAMBISSOLOS HÁPLICOS, 

NEOSSOLOS LITÓLICOS e NEOSSOLOS QUARTZARÊNICOS, que somados 

(43.73%) apresentam grande representatividade na bacia. Associado a isso, 

acrescenta-se ainda o fato que há decréscimo gradativo dos coeficientes de 
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erosividade (fator R) de montante para jusante, em decorrência dos maiores volumes 

de precipitação no sentido sul-norte da bacia.  

É importante citar que as áreas de florestas nativas ou regeneradas presentes 

na bacia contribuem para a redução da desagregação do solo por impacto de gota de 

chuva, como também pelo arrasto do escoamento superficial, reduzindo assim a 

produção de sedimento nessa área, o que reflete nos valores do fator de uso e 

cobertura do solo (fator C), para as classes Florestas e Matas secundárias, que 

ocupam parcelas a montante e a leste da bacia; papel semelhante, porém em menor 

proporção, exerce a pastagem (Bertoni e Lombardi Neto, 2005). Contudo, na transição 

de períodos secos para os chuvosos, o pasto está bastante seco e nem sempre 

protege o solo a contento. Sabendo-se do comportamento desses fatores utilizados 

pelo modelo no cálculo da produção de sedimento pela Equação Universal de Perda de 

Solo Modificada, pode-se compreender melhor a perda de solo na área da bacia. 

 

Figura 21: Estimativa da produção anual de sedimento e precipitação média para o 

Projeto Sobradinho localizado no trecho médio da bacia do rio São Francisco 

  

 

Analisando a qualidade dos recursos hídricos e a estimativa de aporte de 

sedimento ao reservatório de Sobradinho por meio da sua área de drenagem, 
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confrontou-se as informações com as publicadas por Coelho (2005), que em seus 

estudos detectou o desmatamento e o manejo e uso inadequado do solo, como 

geradores de  problemas de desbarrancamento das margens do São Francisco, além 

de assoreamento e alargar a calha do rio, gerados em parte por uma elevada carga de 

sedimentos, que formam depósitos no rio. Sendo que o deposito anual de sedimentos 

provoca uma perda aproximada de 1% da capacidade dos reservatórios, como mostra 

um estudo do Banco Mundial (MAHMOOD, 1987) 

Ainda considerando o uso e cobertura do solo, percebe-se o predomínio da 

ocupação do solo com estabelecimentos agrícolas, conforme demostrado no mapa de 

uso do solo. Levando em conta que em períodos de entressafra o solo fica descoberto 

devido à colheita o que favorece maior movimentação de terra, facilitando a 

desagregação das partículas de solo e o transporte de sedimentos pelo escoamento, 

resultando, por sua vez, no incremento dos valores da produção de sedimentos para a 

área do Projeto Sobradinho.  

 

5.3 Projetos Itaparica (Luiz Gonzaga), Paulo Afonso e Xingó 

5.3.1 Projeto Itaparica 

A área do projeto se estende da saída do UHE de Sobradinho até a saída da 

UHE de Itaparica/Luiz Gonzaga, apresentando uma área de drenagem do projeto da 

ordem de 77.444,67 km2 e perfazendo um total de 69 sub-bacias, que foram 

subdivididas pelo SWAT, conforme apresentado na Figura 22 A. Após a junção dos 

mapas de solo, declividade e uso e ocupação do solo, o modelo gerou 9.432 HRUs que 

foram utilizadas para calcular os dados hidrossedimentologicos do modelo. O 

reservatório da UHE possui capacidade de armazenamento de aproximadamente 11 

bilhões de m3 e uma área alagada de 835 km2. 

Os dados da CHESF relatam uma área de drenagem de 592,479 km² para a 

Usina Hidrelétrica Luiz Gonzaga, contudo, desconsiderando a área de drenagem da 

UHE de Sobradinho, a extensão estimada considerada passa a ser definida como 

93.511km². Essa diferença é atribuída a área do “inlet”. 
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Analisando a Figura 22 B é possível observar que os tipos de solos 

predominantes no projeto Itaparica são: LUVISSOLO CRÔMICO (TC – 34,86%), 

LATOSSOLO VERMELHO AMARELO (LVA – 23,68%), ARGISSOLO VERMELHO 

AMARELO (PVA - 11,57%), PLANOSSOLO HÁPLICO (SX – 9,14%), NEOSSOLO 

LITOLICO (RL – 8,96%), NEOSSOLO QUARTIZARENICO (RQ – 6,59%), 

PLANOSSOLO NÁTRICO (SN – 5,90%), NEOSSOLO REGOLÍTICO (RR – 3,56%) e 

água (2,52%), outros solos encontrados em menores proporções são os VERTISSOLO 

HÁPLICO (VX - 1,36%), GLEISSOLO MELÂNICO (GM – 1,05%), CAMBISSOLO 

HÁPLICO (CX – 0,78%) e NEOSSOLO FLÚVICO (RY – 0,04%).   

 
Figura 22 A: Distribuição da rede de drenagem na área entre os reservatórios de 
Sobradinho e Itaparica, localizado no trecho sub-médio da bacia do rio São Francisco. 
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Figura 22 B: Distribuição espacial dos solos entre os reservatórios de Sobradinho e 
Itaparica, localizado no trecho sub-médio da bacia do rio São Francisco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Sistema Brasileiro de Classificação do Solo - CAMBISSOLOS HÁPLICOS (CX); GLEISSOLO 
MELÂNICO (GM); GLEISSOLO HÁPLICO (GX); LATOSSOLOS AMARELO (LA); LATOSSOLOS 
VERMELHO (LV); LATOSSOLOS VERMELHO AMARELO (LVA); ARGISSOLOS VERMELHOS (PV); 
ARGISSOLOS VERMELHO AMARELO (PVA); NEOSSOLOS LITÓLICOS (RL); NEOSSOLOS 
QUARTZARÊNICOS (RQ); NEOSSOLO REGOLÍTICO (RR); NEOSSOLO FLÚVICO (RY); 
PLANOSSOLO NÁTRICO (SN); PLANOSSOLO HÁPLICO (SX); LUVISSOLO CRÔMICO (TC); 
VERTISSOLO HÁPLICO (VX) e ÁGUA (WAT) 

 

 

(*) Classes % 

CX (0.78) 

GM (1.05) 

LVA (13.67) 

PV (0.01) 

PVA (11.57) 

RL (8.96) 

RQ (6.59) 

RR (3.56) 

RY (0.04) 

SN (5.90) 

SX (9.14) 

TC (34.85) 

VX (1.36) 

WAT (2.52) 
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 Analisando o mapa de declividade Figura 22 C podemos informar que 93,66% 

da área apresenta declividade entre 0 e 11 m, sendo distribuído da seguinte forma: Na 

faixa entre (0-1m) temos 13,98% da área, na classe entre (1-2m) encontramos 23,12% 

do terreno, enquanto que no intervalo entre (2-4m) encontra-se inserido 33,31% das 

terras, na declividade entre (4 e 11m) o projeto dispõe de 23,25% de abrangência, por 

fim os declives superiores a 11m representam 6,34% da área.   

 

Figura 22 C: Mapa de Declividade entre os reservatórios de Sobradinho e Itaparica, 
localizado no trecho sub-médio da bacia do rio São Francisco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Declividade (%) 

0-1m (13.98) 

1-2m (23.12) 

2-4m (33.31) 

4-11m (23.25) 

>11m (6.34) 
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Figura 22 D: Mapa de Uso do Solo (adaptado da ANA, 2004) entre os reservatórios 
Sobradinho e Itaparica, localizado no trecho sub-médio da bacia do rio São Francisco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Classes de uso e ocupação do solo realizado por aproximação ao banco de dados do SWAT – Área com < de 10% 
de ocupação por estabelecimento agropecuário (BROS); Área entre 25% e 10% de ocupação por estabelecimento 
agropecuário (BROM); Área entre 50% e 25% de ocupação por estabelecimento agropecuário (BLUG); Área 
urbanizada (SWRN); Lavouras (AGRL); Lavouras + Matas e/ou florestas (CWGR); Lavouras + Pastagens (HAY); 
Lavouras permanentes (AGRR); Lavouras temporárias (AGRC); Matas e/ou florestas + Lavouras (FRSD); Matas 
e/ou florestas + Outras coberturas e usos (WETL); Matas e/ou florestas + Pastagens (BERM); Matas e/ou florestas + 
Sistemas Agroflorestais (OAK); Matas e/ou florestas naturais (SWCH); Outras coberturas e usos (JHGR);  Usos 
diversificados (EGAM); Pastagens (PAST); Pastagens + Lavouras (RNGE); Pastagens + Matas e/ou florestas 
(WETN); Pastagens + Sistemas agroflorestais (WETF); Pastagens naturais (SPAS); Pastagens plantadas (WPAS); 
Sistemas agroflorestais (FRST); Sistemas agroflorestais + usos Diversificados(SWGR) e Usos diversificados (INDN). 
 

 

 
(*) Classes % 

BROS (6.9) 

BROM (9.27) 
BLUG (10.03) 
SWRN (0.74) 
AGRL (12.75) 

CWGR (0.45) 
HAY (0.5) 
AGRR (15.05) 

AGRC (12.83) 
FRSD (4.04) 
WETL (3.41) 
BERM (4.12) 
OAK (0.17) 
SWCH (2.95) 
JHGR (0.18) 

EGAM (0.45) 
PAST (1.12) 

RNGE (1.59) 
WETN (3.10) 
WETF (0.42) 
SPAS (5.11) 
WPAS (1.93) 
FRST (0.5) 

SWGR (0.77) 
INDN (1.62) 
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O mapa de uso e cobertura do solo representado na Figura 22 D aponta a 

porcentagem das principais classes de uso e ocupação do solo, sendo predominante 

na área de drenagem do Projeto Itaparica as lavouras, (sejam elas temporárias, 

permanentes ou associadas com outro uso) que somadas representam mais de 57% 

da área e são seguidos pelos estabelecimentos agropecuários que somados ocupam 

uma área de 26.2% da cobertura do projeto.  

 

 

5.3.2 Paulo Afonso  

O projeto Paulo Afonso possui uma área de drenagem de 10.690,7267 km2 e 

está subdividida em 13 sub-bacias Figura 23 A e, com o processamento dos mapas o 

SWAT gerou 1.312 HRUs. A CHESF informa uma área estimada de drenagem de 

12.692 km², essa diferença com relação a área estimada pelo SWAT pode ser atrelada 

a área de estruturação do “inlet” (entrada de dados) no modelo. 

 Ao verificarmos a Figura 23 B, podemos observar que os solos predominantes 

no projeto Paulo Afonso são: NEOSSOLO QUARTIZARENICO (RQ) com maior 

representação, englobando 30,75% da área do projeto; PLANOSSOLO HÁPLICO (SX) 

apresenta uma porcentagem de 24,09% da área de drenagem; LUVISSOLO 

CRÔMICO (TC) mostra-se presente em 23,79% da área estudada; em seguida temos 

os NEOSSOLO REGOLÍTICO (RR) com 10,20% e os NEOSSOLO LITÓLICO (RL) 

apresentando 7,72%, em menores proporções temos os PLANOSSOLO NÁTRICOS 

(SN) com 1,77% e Água com 1,68% de área. Sendo que o espelho d’agua do 

reservatório apresenta 115,7 km2 e capacidade de armazenamento equivalente a 1.304 

bilhões de m3, conforme dados apresentado pela CHESF (www.chesf.com.br). 

Essa área apresenta solos rasos e muitas vezes apresentando problemas com 

drenagem e necessitam de cuidados e manejos adequados ao seu uso para evitar 

problemas de salinização, bastante presente em perímetro irrigados da região 

conforme dados apresentados por Souza (2010) em suas pesquisas.  

A CODEVASF (1997) considerando a importância do solo apresentou estudos 

para a região onde aponta os PLANOSSOLO HÁPLICO (SX) como prioritários para o 
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cultivo irrigado; os LUVISSOLO CRÔMICO (TC) apresentam-se pouco profundos e 

muito suscetíveis a erosão; os NEOSSOLO QUARTIZARENICO (RQ) e os 

NEOSSOLO REGOLÍTICO (RR)  exibem textura muito grosseira, refletindo em alta 

taxa de infiltração, baixa retenção de umidade e baixa fertilidade, e os PLANOSSOLO 

NÁTRICOS (SN) apresentam altos teores de sódio. Sendo que os riscos de salinização 

dos solos da região são elevados. Por outro lado, quanto a erosão, os riscos são 

reduzidos devido a maioria da área apresentar declividade inferior a 6%. 

 

Figura 23 A: Distribuição da rede de drenagem na área entre os reservatórios de 

Itaparica e Paulo Afonso, localizado no trecho sub-médio da bacia do rio São Francisco 
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Figura 23 B: Distribuição espacial dos solos entre os reservatórios de Itaparica e Paulo 

Afonso, localizado no trecho sub-médio da bacia do rio São Francisco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Sistema Brasileiro de Classificação do Solo - NEOSSOLOS LITOLICOS (RL); NEOSSOLOS 
QUARTZARÊNICOS (RQ); NEOSSOLO REGOLÍTICO (RR); PLANOSSOLO NÁTRICO (SN); 
PLANOSSOLO HÁPLICO (SX); LUVISSOLO CRÔMICO (TC) e ÁGUA (WAT). 

 

O espaço estudado por encontrar-se inserido na depressão sertaneja apresenta 

uma distribuição mais uniforme com relação as classes de declividade até 10%, que 

abrangem quase 90% da área da área do projeto, conforme podemos observar nas 

Figura 23 C, onde podemos destacar que 36,55% da área estão inseridos na classe de 

declividade entre (2 e 4 m), seguidos pela faixa de (4 a 10m) com 31,16%, e a faixa 

 

(*) Classes % 

RQ (30.75) 
RL (7.72) 

RR (10.20) 
SN (1.77) 
SX (24.09) 
TC (23.79) 
WAT (1.68) 
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entre (0 e 2m) apresenta uma porcentagem de área de 20,92%, a classe entre (10 e 

15m) representa 4,85%, sendo que a faixa de declividade superior a 15m representa 

6,51% da área de drenagem do projeto Paulo Afonso. 

 

Figura 23 C: Mapa de Declividade entre os reservatórios de Itaparica e Paulo Afonso, 

localizado no trecho sub-médio da bacia do rio São Francisco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Figura 23 D referente ao mapa de uso e cobertura do solo assinala a 

porcentagem das principais classes de uso e ocupação do solo, sendo predominante 

na área de drenagem do Projeto Paulo Afonso os Estabelecimentos Agropecuários, 

apresentando áreas com até 50% de ocupação, representadas pelas classes BROS, 

BROM e BLUG que reunidas cobrem quase 50% da área de cobertura do projeto.  

 

Declividade (%) 

0-2m (20.92) 
2-4m (36.55) 

4-10m (31.16) 

10-15m (4.85) 

>15m (6.51) 
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Figura 23 D: Mapa de Uso do Solo (adaptado da ANA, 2004) entre os reservatórios de 
Itaparica e Paulo Afonso, localizado no trecho sub-médio da bacia do rio São 
Francisco. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Classes de uso e ocupação do solo realizado por aproximação ao banco de dados do SWAT – Área com 
menos de 10% de ocupação por estabelecimentos agropecuários (BROS); Área entre 25% e 10% de 
ocupação por estabelecimentos agropecuários (BROM); Área entre 50% e 25% de ocupação por 
estabelecimentos agropecuários (BLUG); Área urbanizada (SWRN); Lavouras (AGRL); Lavouras + Pastagens 
(HAY); Lavouras temporárias (AGRC); Matas e/ou florestas + Lavouras (FRSD); Matas e/ou florestas + 
Pastagens (BERM); Matas e/ou florestas naturais (SWCH); Usos diversificados (EGAM); Pastagens (PAST); 
Pastagens + Lavouras (RNGE); Pastagens + Matas e/ou florestas (WETN); Pastagens + Outras coberturas e 
usos (RNGB); Pastagens + Sistemas agroflorestais (WETF); Pastagens naturais (SPAS); Pastagens plantadas 
(WPAS); Sistemas agroflorestais + Usos diversos (SWGR) e Usos diversificados (INDN). 

 

   (*) Classes % 
BROS (16.31) 

BROM (17.00) 
BLUG (15.50) 
SWRN (1.36) 
AGRL (5.27) 

HAY (0.15) 
AGRC (5.34) 

FRSD (0.21) 
BERM (2.33) 
SWCH (3.17) 

RNGB (0.01) 

EGAM (0.49) 
PAST (1.18) 
RNGE (2.47) 
WETN (5.27) 

WETF (0.71) 
SPAS (8.85) 
WPAS (7.43) 
SWGR (0.46) 
 INDN (6.49) 
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5.4.3 Xingó  

O projeto Xingó apresenta uma área de 3.969,62 km2 estimado pelo modelo. A 

CHESF informa uma estimativa de 4.215 km². Esse valor 5,8% menor pode ser 

explicado pela área do ”inlet” do projeto. Dentre os seis projetos que compõe a bacia 

do São Francisco o projeto Xingó é o que apresenta menor área de drenagem, e foi 

subdividido em 7 sub-bacias Figura 24 A, cada uma delas representa um HRU, por não 

apresentar diferenças significativas para as sub-bacia dentro das proporções adotadas 

para a bacia do São Francisco, após a composição pelo SWAT dos mapas de uso, 

declividade e o mapa de solo para a geração dos HRUs, tendo em vista que foram 

utilizados os mesmos parâmetros para definição dos HRUs em todos os projetos da 

bacia. 

 Ao passo que observamos a Figura 24 B, onde é possível notar a ocorrência 

predominante de solos rasos, como podemos verificar na quantificação e distribuição 

na área, tendo os PLANOSSOLO HÁPLICO (SX) representando 35,60% da área, 

seguido pelos LUVISSOLO CRÔMICO (TC) com 28,60%, e NEOSSOLO 

QUARTIZARENICO (RQ) com abrangência em 15,38% do terreno, já os NEOSSOLO 

LITÓLICO (RL) apresentam 11,86%, os demais solos apresentam baixa porcentagem 

de representação, atingindo 3,81% para os ARGISSOLO VERMELHO AMARELO 

(PVA) e 2,65% representam os NEOSSOLO REGOLÍTICO (RR), a água é responsável 

por 2,10% da cobertura da área.  

Observando o relatório de dados do SWAT juntamente com o mapa de 

declividade é possível demonstrar que 83,20% da área exibe declividade entre 0 e 8m, 

e apresentam uma distribuição estruturada em classes de declive conforme 

apresentado na Figura 24 C: A faixa entre (0 e 2m) engloba 23,32% da área, na classe 

entre (2 e 4m) fazem parte 33,81% do terreno, enquanto que no intervalo entre (4 e 

8m) encontra-se inserido 23,07% das terras, na declividade entre (8 e 12m) são 

encontrados no projeto 7,41% de abrangência, por fim, os declives superiores a 12m 

representam 9,39% da área de drenagem do projeto Xingó.  

Levando em consideração essas características, Jacomini (1996) enquadrou a 

área estudada como Classe III segundo a capacidade de uso das Terras. São 
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consideradas terras que apresentam problemas complexos de conservação, mas que 

podem ser cultivadas com culturas anuais ou mesmo perenes, se realizado o manejo 

adequado. Com esses resultados foi possível compreender melhor os processos 

erosivos, especialmente para os solos rasos (RL, RR e TC) e são apresentados de 

forma global para a área no item 5.3.5. 

  

Figura 24 A: Distribuição da rede de drenagem na área entre os reservatórios de Paulo 

Afonso e Xingó, localizado no trecho sub-médio da bacia do rio São Francisco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

131 

 

Figura 24 B: Distribuição espacial dos solos entre os reservatórios de Paulo Afonso e 

Xingó, localizado no trecho sub-médio da bacia do rio São Francisco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Sistema Brasileiro de Classificação do Solo – ARGISSOLO VERMELHO AMARELO (PVA); 
NEOSSOLOS LITOLICOS (RL); NEOSSOLOS QUARTZARÊNICOS (RQ); NEOSSOLO REGOLÍTICO 
(RR); PLANOSSOLO HÁPLICO (SX); LUVISSOLO CRÔMICO (TC) e ÁGUA (WAT).  

 

Segundo Machado et al. (2004) e Klink e Machado, (2005) os solos desta região 

apresentam elevada susceptibilidade a erosão devido ao seu baixo teor de argila. Eles 

estimam ainda que o cultivo convencional de produção de grãos nessas áreas pode 

levar a uma perda de solo de aproximadamente 25 t.ha.ano-1. Sendo que este solo que 

está sendo erodido e carreado pelo rio contribui para o assoreamento da calha principal 

e do reservatório.  

 

RL (11.86) 

(*) Classes % 

PVA (3.81) 

RQ (15.38) 

RR (2.65) 

SX (35.60) 

TC (28.60) 

WAT (2.10) 
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Figura 24 C: Mapa de Declividade entre os reservatórios de Paulo Afonso e Xingó, 

localizado no trecho sub-médio da bacia do rio São Francisco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Figura 24 D representa o Mapa de Uso do Solo evidencia a porcentagem das 

principais classes de uso e ocupação do solo, e apresenta predominância das classes 

BROS, BROM e BLUG (associadas aos Estabelecimentos Agropecuários com até 50% 

de ocupação), a reunião dessas classes apontam uma área de 55.58% da cobertura do 

projeto Xingó. 

 

 

 Declividade (%) 

0-2m (23.32) 

2-4m (33.81) 

4-8m (23.07) 

8-12m (7.41) 

>12m (9.39) 
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Figura 24 D: Mapa de Uso do Solo (adaptado da ANA, 2004) entre os reservatórios de 

Paulo Afonso e Xingó, localizado no trecho sub-médio da bacia do rio São Francisco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Classes de uso e ocupação do solo realizado por aproximação ao banco de dados do SWAT – Área 
com menos de 10% de ocupação por estabelecimentos agropecuários (BROS); Área entre 25% e 10% 
de ocupação por estabelecimentos agropecuários (BROM); Área entre 50% e 25% de ocupação por 
estabelecimentos agropecuários (BLUG); Área urbanizada (SWRN); Lavouras (AGRL); Lavouras + 
Pastagens (HAY); Lavouras temporárias (AGRC); Matas e/ou florestas + Pastagens (BERM); Matas e/ou 
florestas naturais (SWCH); Pastagens (PAST); Pastagens + Lavouras (RNGE); Pastagens + Matas e/ou 
florestas (WETN); Pastagens + Sistemas agroflorestais (WETF); Pastagens naturais (SPAS); Pastagens 
plantadas (WPAS); Sistemas agroflorestais + Usos diversos (SWGR) e Usos diversificados (INDN). 

 

5.3.4 Calibrações trecho Itaparica-Xingó 

Com a realização das simulações foi possível observar que os dados de vazão 

quando comparada com os dados observados poderiam ser melhorados a partir de 

ajuste dos parâmetros identificados de sensibilidade no modelo, dessa forma, foram 

 

   (*) Classes % 
BROS (14.57) 

BROM (5.67) 

BLUG (35.34) 

SWRN (0.62) 

AGRL (1.19) 

HAY (1.16) 

AGRC (0.01) 

BERM (2.60) 

SWCH (0.01) 

PAST (2.74) 

RNGE (0.95) 

WETN (11.45) 

WETF (0.23) 

SPAS (6.65) 

WPAS (1.91) 

SWGR (2.04) 

INDN (13.86) 
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realizadas 25 interações no processo de calibração. Com a orientação majoritária em 

diminuir as incongruências entre as vazões calculadas e observadas, assim, iniciou-se 

a alteração dos parâmetros físicos do solo, conforme apresentado na tabela 7. 

 

Tabela 7: Representação dos parâmetros e valores de calibração para o trecho 

Itaparica-Xingó no rio São Francisco. 

Parâmetro 
Nome do 

parâmetro 
Valor calibrado 
Sub-bacia 39* 

Valor calibrado 
Sub-bacia 53** 

Valor da curva número inicial CN2 -0.095833 -0.095833 
constante de recessão ALPHA_BF 0.037813 0.045313 
Tempo de retardo do fluxo das 
águas subterrâneas 

GW_DELEY 34.375000 9.375000 

Variação do valor da água dos 
aquíferos profundos que retorna 
ao canal 

GWQMN 4480.208496 4896.041992 

Fator de compensação da 
evaporação do solo 

ESCO 0.761458 0.646875 

Quantidade de água inicial no 
aquífero raso 

SHALLST 731.875000 113.125000 

Profundidade inicial de água no 
aquífero profundo 

DEEPST 819.791687 2688.541748 

Coeficiente de re-evaporação 
da água subterrânea 

GW_REVAP 0.023750 0.061250 

Profundidade de água no 
aquífero para que ocorra 
percolação 

REVAPMN 326.458313 81.458328 

*Valores utilizados para calibração das sub-bacias a margem direita do trecho Itaparica-Xingo no rio São 
Francisco. Ponto de controle sub-bacia 39 do projeto Itaparica 
**Valores utilizados para calibração das sub-bacias a margem esquerda do trecho Itaparica-Xingo no rio 
São Francisco. Ponto de controle sub-bacia 53 do projeto Itaparica 

 

Dentre estes parâmetros podemos destacar: Alpha_Bf – constante de recessão 

(dias); Esco – fator de compensação da evaporação do solo; CN2 – valor da curva 

número inicial do Soil Conservation Service; GW-Revap – Coeficiente de re-

evaporação da água subterrânea. Os valores utilizados na calibração destes 

parâmetros são apresentados na tabela 7, que representam as sub-bacias 39 e 53 do 
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SHALLST 

GWQMN 

GW_DELEY 

GW_REVAP 

DEEPST 

REVAPMN 

ALPHA_BF 

ESCO 

CN2 

projeto Itaparica e foram utilizadas para a calibração dos lados direito e esquerdo do rio 

respectivamente no trecho Itaparica-Xingó. 

A análise de sensibilidade por meio do software SWAT-CUP, identificou os 

parâmetros com maior efeito em relação as respostas do modelo, sendo possível 

apontar os parâmetros que merecem maior atenção no processo de calibração. A 

análise de sensibilidade individual foi conduzida para a função estatística de Nash-

Sutcliffe, fornecida pelo SWAT-CUP, assim como o P-value e o t-start, apresentados 

nas Figuras 25 e 26 respectivamente. 

 

Figura 25: Resultado da análise de sensibilidade P_Value para o projeto Itaparica 

(sub_bacia 39), estendida para o lado direito da bacia do São Francisco até a saída do 

reservatório de Xingó.  
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Analisando o t-stat, possibilitou indicar o grau da sensibilidade, onde quanto 

maior seu valor absoluto mais sensível o parâmetro será, conforme relatado por 

Abbaspour (2011). Nessa área do São Francisco foi possível observar que os com 

maior sensibilidade foram o CN2, ESCO, ALPHA_BF, REVAPMN, DEEPST, 

GW_REVAP, GW_DELEY, GWQMN e SHALLST.  

Para o valor de P (P-Value) Figura 25, que é responsável pela determinação do 

grau de significância da sensibilidade dos parâmetros, onde quanto mais próximo de 

zero forem os valores apresentados, maior será sua significância na modelagem 

específica (ABBASPOUR, 2011). Sendo assim, o ranking dos parâmetros mais 

sensíveis apontados pelo t-Stat Figura 26, constituiu-se o mesmo para a significância 

da sensibilidade individual dos parâmetros  

 

Figura 26: Resultado da análise de sensibilidade t-Stat para o projeto Itaparica 

(sub_bacia 39), estendida para o lado direito da bacia do São Francisco até Xingó.  
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Na tabela 8 são expostos os valores de t-Stat e P_Value encontrados durante a 

análise de sensibilidade e estendida para o lado direito do complexo de reservatórios 

localizados entre a saída das UHE de Sobradinho e Xingó. 

 

Tabela 8: Valores de t-Stat e P_Value obtidos durante a análise de sensibilidade global 

para o projeto Itaparica (sub_bacia), estendida para esse trecho do rio até Xingó.  

Parâmetro Nome T-Stat P-Value 
Quantidade de água inicial no 
aquífero raso 

SHALLST -0.178757288 0.860689349 

Variação do valor da água dos 
aquíferos profundos que retorna 
ao canal 

GWQMN 0.210157546 0.836572498 

Tempo de retardo do fluxo das 
águas subterrâneas 

GW_DELEY 0.399788598 0.695345173 

Coeficiente de re-evaporação 
da água subterrânea 

GW_REVAP 0.444541160 0.663446266 

Profundidade inicial de água no 
aquífero profundo 

DEEPS 0.744366474 0.468965799 

Profundidade de água no 
aquífero para que ocorra 
percolação 

REVAPMN -0.784785064 0.445657020 

Constante de recessão ALPHA_BF -0.994214286 0.336992628 

Fator de compensação da 
evaporação do solo 

ESCO -4.254688252 0.000800830 

Valor da curva número inicial CN2 -12.425862380 0.000000006 

 

Analisando os impactos dos parâmetros estudados por meio da plotagem gráfica 

dos elementos de maior sensibilidade e significância na função objetivo, são 

apresentadas na Figura 27 A e B, onde apresenta-se a distribuição estimada do 

parâmetro atribuído (eixo x) e sua respectiva resposta na função objetivo Nash-Sutcliffe 

(eixo y), obtida por meio da análise de sensibilidade individual.  

Considerando os gráficos, observamos o comportamento da relação do valor 

atribuído ao parâmetro, resultando com isso na resposta da função objetivo ao grau de 

sensibilidade do modelo.  
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Figura 27 A: Distribuição estimada do parâmetro atribuído (eixo x) e sua respectiva 
resposta na função objetivo Nash-Sutcliffe (eixo y). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sendo assim, determinou-se com o SWAT_CUP de forma rápida e precisa os 

parâmetros mais sensíveis para a análise, com isso foi possível construir as variáveis a 

serem calibradas. Os demais parâmetros, REVAPMN, ESCO, ALPHA_BF, 

GW_REVAP, GWQMN e GW_DELAY, apresentaram uma frequência relativa de 

ocorrência nos trabalhos brasileiros avaliados em diferentes bacias. 

Discutindo esses parâmetros, Kannan et al. (2007), sugere que alterações 

realizadas no fator de compensação de evaporação do solo (ESCO) promove 

modificações em todos os componentes do balanço hídrico. Comumente a predição da 
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vazão apresenta-se próximo à vazão observada quando o valor de ESCO encontra-se 

relativamente próximo ao seu máximo.  

 

Figura 27 B: Distribuição estimada do parâmetro atribuído (eixo x) e sua respectiva 
resposta na função objetivo Nash-Sutcliffe (eixo y). 
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Entretanto, os valores elevados de GWQMN, mostram que grande parte do fluxo 

de base fique atrasado e armazenada no solo. Sendo que, os valores baixos desse 

parâmetro promovem um maior fluxo de base. Considerando-se esse efeito no fluxo de 

base, esse parâmetro apresenta-se com influência no cálculo da vazão.  

Valores baixos desse parâmetro são necessários para induzir valores diários de 

vazão mais altos, entretanto, neste estudo optou-se por trabalhar com o passo de 

tempo mensal para o estabelecimento de parâmetros de calibração. 

Para as simulações mensais de vazão observa-se que o COE atingiu valores de 

0,98 e R2 = 0.98 Figura 28 para a sub-bacia 39, (que engloba as sub-bacias de 1 a 42, 

45, 47 a 49, 56 a 58, 60, 63 e 64 no projeto Itaparica) representando a margem direita 

(norte) dessa região do São Francisco, sendo ajustado com os dados observados da 

estação 48590000, de coordenadas Lat. -8.6261 e Long. -39.1444 e COE de 0,99 e R2 

= 0.99 Figura 29 para área de influência da sub-bacia 53, (que compreende as sub-

bacias 43,44, 46. 50 a 55, 59, 61, 62 e 65 a 69 no projeto Itaparica) representando a 

margem esquerda (sul) dessa região do São Francisco, de acordo com a estação 

48290000, coordenadas Lat. -8.8097 e Long. -39.8239. O PBIAS para a área variou 

entre 0.5 e 0.0 respectivamente para as áreas.  

Esses dados evidenciam um desempenho muito bom do modelo SWAT para as 

simulações na área de drenagem do reservatório, apresentando resposta e 

confiabilidade bastantes significativos. Adicionalmente, Saleh e Du (2004) informam 

que para simulações mensais ocorre uma compensação e atenuações das diferenças 

entre as vazões simuladas e observadas diariamente. Paralelo a isso, acredita-se que 

o controle de vazão do rio São Francisco pelo reservatório de Sobradinho tenha 

promovido um incremento na resposta do modelo, conforme pode ser observado os 

resultados das calibrações para as áreas e projetos a montante e a jusante do 

reservatório. 

Estudando os dados de uma revisão desenvolvida por Moriasi et al. (2007), a 

melhora nos valores de NSE e R2 são expressivos quando comparado as médias 

mensais. Segundo Van Liew et al. (2003), aplicando o SWAT no sudeste do estado de 

Oklahoma – USA em oito bacias hidrográficas diferentes, verificou-se uma melhora do 
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NSE de 0,56 a 0,58 (diário) entre as bacias para 0,66 a 0,79 (mensal) para a etapa de 

calibração. No período de validação o intervalo do NSE nas oito bacias passou de -0,37 

a 0,72 (diário) para -1,05 a 0,89 (mensal), também foi possível observar uma melhora 

no coeficiente quando avaliado mensalmente durante a verificação.  

 

Figura 28: Hidrograma com índice de eficiência estatística considerado muito bom de 

acordo com a classificação de Moriasi et al. (2007), apresentando COE = 0.98, R2 = 

0.98 e PBIAS = 0.5 para vazão na sub-bacia 39 do Projeto Itaparica e a margem direita 

no trecho Itaparica-Xingo com a estação 48590000, localizada nas coordenadas Lat. -

8.6261 e Long. -39.1444.  

 

 

Todavia, Segundo Butcher (2001) o SWAT não apresenta disponível um 

completo balanceamento de massa dos componentes de simulação de água 

subterrânea, essa é uma dificuldade comum em modelos para representações de 

bacias hidrográficas. A reprodução de tempo de resposta da água subterrânea é 

superior ao tempo para simulação dos processos em superfície.  

Porém, Van Liew e Garbrecht (2003) explicam que as diferenças encontradas 

entre os valores observados e simulados para vazão resultam da simplificação no 

equacionamento do fluxo em subsuperfície e também da transmissão das perdas na 

fase de canal.  
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Figura 29: Hidrograma com índice de eficiência estatística considerado muito bom de 
acordo com a classificação de Moriasi et al. (2007), apresentando COE = 0.99, R2 = 
0.99 e PBIAS = -0.1 para vazão na sub-bacia 53 do Projeto Itaparica e a margem 
esquerda no trecho Itaparica-Xingo com a estação 48290000, localizada nas 
coordenadas Lat. -8.8097 e Long. -39.8239. 

 

 

Já para Saleh e Du (2004), apontam uma possível limitação do modelo em 

predizer a vazão de forma precisa ao fato da utilização do Método da Curva Número 

(Estados Unidos, 1972), tendo em vista que em sua aplicação, a duração e a 

intensidade da chuva não são considerados nos cálculos, somente o volume total 

precipitado. 

Contudo, em virtude da proximidade, áreas pequenas dos projetos e falta de 

estações de controle, o complexo de reservatórios de Paulo Afonso e Xingó foram 

calibrados a partir da expansão dos dados auferidos ao projeto Itaparica. Comparando 

os resultados do modelo para a região do vale do São Francisco, área que abrange os 

projetos de Itaparica, Paulo Afonso e Xingó, observa-se que o modelo foi capaz de 

reproduzir de maneira adequada as vazões liquidas mensais, pois o SWAT apresentou 

uma boa correlação entre a precipitação e a vazão simulada, evidenciando a adequada 

transferência de água da fase de bacia para a fase de canal.   

Entretanto, é importante lembrar que a partir do reservatório de Sobradinho o rio 

São Francisco passa a ter sua vazão controlada, o que possibilita atenuar algumas 
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incertezas do modelo e com isso potenciando sua confiabilidade. Além disso, a 

precipitação nessa área é bastante reduzida o que limita substancialmente o aporte 

adicional de água ao rio, que conta como principal fonte hídrica a vazão controlada do 

reservatório de Sobradinho.    

Foi possível observar que para essa região do São Francisco o modelo 

desempenhou uma excelente simulação para os períodos secos e chuvosos, que são 

bem característicos na área. Apresentando valores de eficiência de Nash-Sutcliffe 

(COE) entre 0,98 e 0,99 para o período hidrológico estudado o que indica uma 

simulação muito boa e adequada ao uso. 

 

 

5.3.5 Sedimentos trecho Itaparica-Xingó 

Verifica-se que a produção anual de sedimentos no trecho do rio São Francisco 

(Itaparica-Xingó) apresenta uma grande variação, embora o período de tempo 

analisado seja relativamente curto, é possível notar que existe uma variabilidade 

interanual de produção de sedimento. 

Esta variabilidade interanual pode estar associada com fenômenos climáticos 

como o El Niño, que interfere na precipitação da região e por consequência também na 

geração e produção de sedimentos, pois esse fenômeno acaba interferindo na 

magnitude dos valores dos outros componentes do ciclo hidrológico.  

De modo geral, a distribuição espacial da produção de sedimento mostrou-se 

muito dispersa, sendo que algumas áreas são responsáveis por valores mais elevados 

da produção de sedimentos que chegam aos cursos d’água. 

Sendo assim, a evolução da produção de sedimento nas áreas estudadas com 

relação as flutuações anuais de precipitação quando comparados indicam que um 

incremento de 10% na precipitação anual aumenta a vazão em 20% e a produção de 

sedimento em 24%. Contudo, uma redução de 10% na precipitação resulta em uma 

diminuição de 19% da vazão e em 28% da produção de sedimento. 

Como a simulação da produção de sedimentos é realizada em função das 

relações hídricas de precipitação e escoamento, espera-se que os maiores valores 
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ocorram nas áreas onde o escoamento apresenta-se mais elevado, visto que nessas 

condições os materiais desagregados são transportados mais facilmente. 

Nestas áreas, além de serem encontradas declividades pouco acentuadas, 

observam-se poucos fragmentos de vegetação nativa protegendo os maiores declives, 

estando grande parte do território restante ocupado por pastagens e atividades 

agrícolas. 

Tais características aliadas a erodibilidade moderada a forte dos solos que 

ocorrem na região, acabam por geram uma maior perda de solo, e consequentemente, 

uma maior produção anual de sedimentos, conforme mostrado nas Figuras 30, 31 e 32. 

 

Figura 30: Estimativa da produção anual de sedimento e precipitação média para o 

Projeto Itaparica, localizado no trecho sub-médio da bacia do rio São Francisco. 

 

 

Analisando o comportamento gráfico da produção de sedimentos no projeto 

Itaparica observamos um pico de sedimento no ano de 2004 que também coincide com 

um pico pluviométrico na região ocasionado por fenômenos climáticos pouco comuns 

na área, em contrapartida, em 1998 ocorreu a menor produção de sedimento para o 

período estudado, que pode ser explicado em parte pela baixa pluviometria ocorrida 
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nesse ano. E para o período estudado o modelo estima uma produção média de 

2.898,25 t.km2.ano-1.  

Analisando a Figura 31 referente ao projeto Paulo Afonso, também observa-se 

comportamento de máximos e mínimos semelhante ao da figura anterior. A estimativa 

da produção média  de sedimento pelo modelo foi de 459,7 t.km2.ano-1 para o projeto 

Paulo Afonso. 

 

Figura 31: Estimativa da produção anual de sedimento e precipitação média para o 

Projeto Paulo Afonso, localizado no trecho sub-médio da bacia do rio São Francisco. 

 

 

 A produção média estimada de sedimento para o Projeto Xingó representado na 

Figura 32 foi de 348.05 t.km2.ano-1. Dessa forma observa-se uma diminuição gradativa 

na produção de sedimentos a medida que os índices pluviométrico diminuem na bacia 

do rio São Francisco.  

Desse modo, analisando os resultados da produção de sedimento com os dados 

dos mapas de solo, mapas de declividade e mapas de uso do solo para os três projetos 

referente ao trecho Itaparica-Xingo, nota-se que: relevos acidentados associados a 
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solos erodiveis e coberturas que oferecem baixa proteção, são condicionantes que 

levam a maiores perdas de solo, e produções de sedimentos.  

Entretanto, faz-se necessário destacar que a conexão entre a geração e a 

produção de sedimento é bastante complexa, envolvendo além dos atributos discutidos 

nesse trabalho, fatores como a intensidade das chuvas, a deposição de materiais em 

parte baixas da bacia, a agradação e degradação dentro do canal e também a 

capacidade da rede de drenagem em transportar os sedimentos, conforme demostrado 

por Neitsch et al. (2005). 

 

Figura 32: Estimativa da produção anual de sedimento e precipitação média para o 

Projeto Xingó, localizado no trecho sub-médio da bacia do rio São Francisco. 

 

 

Sendo assim, e considerando informação de Neitsch et al. (2005) no qual a fase 

terrestre do ciclo hidrológico simulado pelo SWAT é baseada na equação do balanço 

hídrico, e com isso, passa a ser responsável e influenciar os demais procedimentos 

que são desenvolvidos na bacia hidrográfica, dentre as quais o manejo adotado nas 
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atividades agrícolas, e as pastagem cuja etapa para o preparo do solo é um facilitador 

no aumento da produção de sedimentos, o qual fica exposto e vulnerável a ação das 

chuvas, favorecendo o escoamento superficial. 

Nas áreas da bacia hidrográfica estudada, as técnicas de manejo do solo 

influenciam fortemente a erosão hídrica das áreas cultivadas, pois, acarretam em 

alterações no micro-relevo e na cobertura por resíduos vegetais e que, os tratamentos 

submetidos à semeadura direta sem cobertura do solo e sob preparo com grade 

aradora apresentaram as maiores perdas de solo, pois, promovem exposição da 

superfície do solo à ação da chuva e da enxurrada. Esses procedimentos interferem  

no cálculo da Equação Universal da Perda de Solo Modificada, conforme apresenta 

Panachuki et al. (2011). 

A mesma ideia é defendida e apresentada por Bagatini et al. (2011) onde 

relatam que as perdas de solo estão relacionadas com as condições físicas do solo, as 

quais dependem de como o solo e a cultura são manejados, pois dependendo de suas 

propriedades físicas, estas influenciarão na capacidade de infiltração e retenção 

superficiais da água da chuva, na resistência do solo à ação erosiva da chuva e 

enxurrada, na percolação da água no perfil do solo, promovendo maior ou menor 

produção de sedimentos e água por erosão hídrica. 

A produção de sedimentos em suspensão na região do Sub-médio São 

Francisco equivale em média a 12.5 x 106 t.ano-1 de sedimento, segundo informações 

do Relatórios de Impactos ao Meio Ambiente – RIMA e Estudos de Impactos 

Ambientais – EIA desenvolvidos para a bacia do São Francisco por ocasião da 

transposição e integração de bacias hidrográficas, disponíveis no site 

(www.integracao.gov.br), contudo, não quantifica a produção total de sedimentos para 

a área, não permitindo uma comparação direta com os dados apresentados. 

 

 

5.4 Projeto Foz 

 A área de abrangência do sexto e último projeto que compõe o conjunto de 

estudos da bacia hidrográfica do São Francisco compreende o espaço após o 
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reservatório de Xingó até a foz do rio. Essa área de drenagem estudada equivale a 

23.681,20 km2, conforme estimado pelo SWAT e foi subdividida pelo modelo sob 

supervisão em 24 sub-bacias Figura 33 A, e apresenta 2.811 HRUs. Vale salientar que 

existem estudos em andamento para a construção de uma nova hidrelétrica nessa área 

do rio São Francisco, o provável reservatório está denominado provisoriamente de 

“Pão de Açúcar “. A área de drenagem estimada pela CHESF para esse trecho do rio 

equivale a 29.190 km². 

 Analisando a Figura 33 B, nos permite observar que a distribuição dos solos da 

bacia se divide em oito classes taxonômicas: os PLANOSSOLO HÁPLICO (SX), que 

representam 44,48% da área, seguidos pelos NEOSSOLO LITÓLICO (RL) com 

22,67%, e ARGISSOLOS VERMELHO AMARELO (PVA) com 14,04%, os 

NEOSSOLOS QUARTIZARENICOS (RQ) aparecem com 5,71%, e os NEOSSOLO 

REGOLÍTICO (RR) com 5,60%, os solos que aparecem em menores quantidades são 

os ESPODOSSOLOS HUMILÚVICOS (EK) com 3,99% e os GLEISSOLO MELÂNICO 

(GM) que representa 3,97% da área, água representa 2,50%, e com apenas 0.03% 

temos os solos LUVISSOLO CRÔMICO (TC).  

Analisando o relatório de dados do SWAT juntamente com o mapa de 

declividade Figura 33 C foi possível notar que na faixa de declividade entre (4 e 8m) 

está inserido 30,93% da área do projeto, seguidos por 27,86% que exibem declividade 

entre (2 e 4m), a faixa entre (0 e 2m) engloba 17,27% da área, e na classe entre (8 e 

16m) compreendem 15,97% do terreno, enquanto que os declives superiores a 19m 

representam 7,98% das terras do projeto Foz  

Além disso, nota-se que a floresta nativa apresenta-se em fragmentos ao longo 

da área estudada Figura 33 D devido à incorporação de atividades agrícolas ao longo 

da sua rede de drenagem. Dentre as práticas agrícolas verificadas ao longo da bacia, 

predominam as pastagens nativas e plantadas, que substituíram em parte a mata ciliar 

e se encontram dispostas ao longo de toda a extensão do rio, assim como a agricultura 

de sequeiro e irrigada, incluindo a fruticultura e a cana-de-açúcar. 
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Figura 33 A: Distribuição da rede de drenagem na área entre o reservatório de Xingó e 

a Foz, localizado no trecho baixo da bacia do rio São Francisco. 
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Figura 33 B: Distribuição espacial dos solos entre o reservatório de Xingó e a Foz, 

localizado no trecho baixo da bacia do rio São Francisco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Sistema Brasileiro de Classificação do Solo – ESPODOSSOLOS HUMILÚVICOS (EK); GLEISSOLO 

MELÂNICO (GM); ARGISSOLO VERMELHO AMARELO (PVA); NEOSSOLOS LITOLICOS (RL); 
NEOSSOLOS QUARTZARÊNICOS (RQ); NEOSSOLO REGOLÍTICO (RR); PLANOSSOLO HÁPLICO 
(SX); LUVISSOLO CRÔMICO (TC) e ÁGUA (WAT).  

 

 

(*) Classes % 
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Figura 33 C: Mapa de Declividade entre o reservatório de Xingó e a Foz, localizado no 

trecho baixo da bacia do rio São Francisco. 
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Figura 33 D: Mapa de Uso do Solo (adaptado da ANA, 2004) entre o reservatório de 
Xingó e a Foz, localizado no trecho baixo do rio São Francisco 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
* Classes de uso e ocupação do solo realizado por aproximação ao banco de dados do SWAT – Área com menos de 10% de ocupação por estabelecimentos 
agropecuários (BROS); Área entre 25% e 10% de ocupação por estabelecimentos agropecuários (BROM); Área entre 50% e 25% de ocupação por estabelecimentos 
agropecuários (BLUG); Área urbanizada (SWRN); Florestas Plantadas (ORCD); Lavouras (AGRL); Lavouras + Matas e/ou florestas (CWGR); Lavouras + Pastagens 
(HAY); Lavouras permanentes (AGRR); Lavouras temporárias (AGRC); Matas e/ou florestas + Pastagens (BERM); Matas e/ou florestas naturais (SWCH); Outras 
coberturas e usos (JHGR);  Pastagens (PAST); Pastagens + Lavouras (RNGE); Pastagens + Matas e/ou florestas (WETN); Pastagens + Outras coberturas e usos 
(RNGB); Pastagens + Sistemas agroflorestais (WETF); Pastagens naturais (SPAS); Pastagens plantadas (WPAS); Sistemas agroflorestais (FRST); Sistemas 
agroflorestais + Usos diversos (SWGR) e Usos diversificados (INDN). 

 

   (*) Classes % 
BROS (3.10) 
BROM (3.58) 
BLUG (13.17) 
SWRN (0.84) 

AGRL (5.68) 
ORCD (0.40) 

HAY (2.39) 

AGRC (7.41) 

CWGR (0.31) 

AGRR (5.49) 

BERM (1.20) 
SWCH (0.80) 

PAST (10.28) 
JHGR (0.13) 

RNGE (7.85) 
WETN (4.37) 

WETF (2.04) 
SPAS (11.54) 
WPAS (6.69) 

SWGR (1.37) 
INDN (10.65) 

RNGB (0.27) 

FRTS (0.44) 
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Para Srinivasan et al. (2003), o uso e cobertura do solo influenciam os valores 

de escoamento superficial, sendo que áreas de vegetação nativa são mais estáveis e 

possuem maior capacidade de infiltração ou de retenção da água pela vegetação 

(troncos, caules, serapilheira).  

Porém, para Uzeika et al. (2012) as variações no escoamento superficial indicam 

que é fundamental a caracterização física da bacia para determinar a quantidade de 

água que irá escoar na superfície simulada, gerando o processo de desagregação e de 

transferência de sedimentos para o canal aluvial (aporte sedimentar). 

É importante salientar que o modelo foi desenvolvido com base em um extenso 

banco de dados de solos, mapas topográficos, tipos de cultura, manejo e dados 

climatológicos. E quando o fluxo simulado atinge a rede de drenagem, se inicia a fase 

aquática do modelo SWAT, onde a vazão líquida e a produção de sedimentos são 

calculadas de acordo com a propagação de água e sedimentos neste canal. 

 

5.4.1 Calibração   

A medida que ponderamos as respostas da vazão em relação à chuva e ao 

escoamento superficial na bacia, observa-se que ocorre um sincronismo entre estes 

dois parâmetros, especialmente para volumes maiores de precipitação (superiores a 30 

mm). Essa simultaneidade da vazão com chuvas, indica que ocorre uma baixa 

retenção da chuva pelo solo ao passo que o escoamento superficial torna-se elevado.  

Esse fator também pode estar associado a distribuição da profundidade do solo 

e a demanda de evapotranspiração. Em períodos de poucas precipitações, as vazões 

apresentaram-se menos sincronizadas, contudo, resultaram em amplitudes muito 

próximas, podendo ser considerado como um bom desempenho para valores de baixa 

intensidade de precipitação.  

O coeficiente REVAP da bacia em estudo possui valores calibrados variando 

entre 0,04 e 0,09 para as sub-bacias (tabela 9). Essa variável indica o movimento da 

água na interface do solo entre as zonas saturada e não saturada com a formação de 

pontos de capilaridade que fluem em sentido ascendente em função da demanda de 

água pela evapotranspiração, conforme demostrado por (LOPES, 2008). Vale ressaltar 
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que esses valores encontram-se dentro do intervalo obtido em estudo realizado por 

Salles (2012) para a bacia do ribeirão Pipiripau, onde o parâmetro variou de 0,02 a 0,2.  

 

Tabela 9: Representação dos valores de calibração no Projeto Foz, localizado no 

trecho baixo da bacia do rio São Francisco 

Parâmetro Nome do 
parâmetro 

Valor calibrado 
Sub-bacia 13* 

Valor calibrado 
Sub-bacia 15** 

Valor calibrado 
Sub-bacia 18*** 

Valor da curva 
número inicial 

CN2 -0,079167 -0,075211 -0,070833 

Constante de 
recessão 

ALPHA_BF 0,049063 0,005937 0,035938 

Tempo de 
retardo do fluxo 
das águas 
subterrâneas 

GW_DELAY 13,125000 6,875000 16,875000 

Variação do 
valor da água 
dos aquíferos 
profundos que 
retorna ao canal 

GWQMN 737,708374 529,791687 4896,041992 

Fator de 
compensação 
da evaporação 
do solo 

ESCO 0,745833 0,770833 0,712500 

Quantidade de 
água inicial no 
aquífero raso 

SHALLST 30,625000 896,875000 979,375000 

Profundidade 
inicial de água 
no aquífero 
profundo 

DEEPST 1691,875000 1816,458374 1816,458374 

Coeficiente de 
re-evaporação 
da água 
subterrânea 

GW_REVAP 0,046250 0,083750 0,091250 

Profundidade de 
água no 
aquífero para 
que ocorra 
percolação 

REVAPMN 387,708313 448,958313 306,041656 

*Valores utilizados para calibração das sub-bacias 1 a 13. Ponto de controle sub-bacia 13 
** Valores utilizados para calibração das sub-bacias 15 a 17. Ponto de controle sub-bacia 15 
***Valores utilizados para calibração das sub-bacias 18 a 24. Ponto de controle sub-bacia 18 
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 Já para o parâmetro ESCO, ele variou entre (0,71 a 0,77) para as sub-bacias 

calibradas do projeto Foz do São Francisco, conforme apresentado na tabela 9. Estes 

valores encontram-se dentro dos estudos estabelecido por Winchell et al. (2008), que 

apresentou um intervalo de calibração entre 0,01 a 1,0. A redução dos valores para 

ESCO faz com que o modelo seja capaz de extrair mais da demanda evaporativa de 

níveis mais baixos. Winchell et al. (2008) define que quando a variável ESCO tem valor 

1, o fator de compensação de evaporação da água no solo não altera os valores de 

evaporação, entretanto, quando o valor se aproxima de zero, eleva-se a demanda de 

evaporação em níveis menores. 

Com relação ao atraso das águas subterrâneas (GW_DELAY) para a área da 

bacia em estudo, esta variável pode variar entre 13 e 17 dias, como pode ser 

observado na tabela 9. Este intervalo corresponde ao tempo de retardo entre a saída 

de água do perfil do solo e sua consequente entrada em um aquífero raso, entretanto, 

isso dependerá do nível piezométrico e das propriedades hidráulicas do solo. Em 

estudo apresentado por Gitau e Chaubey (2010) foram revelados valores para várias 

bacias fora do Brasil, com valores variando de 0 até 88 dias. 

Segundo Valente e Gomes (2005) somente um bom conhecimento hidrológico 

da bacia estudada possibilitará uma correta orientação de como usar a capacidade de 

armazenamento dos lençóis freáticos. Para Orlandini (2002) o armazenamento de água 

no lençol freático e a redução da evapotranspiração podem elevar a quantidade de 

água fornecida pelas nascentes e, consequentemente, a vazão do curso de água. 

Durante os períodos secos, as vazões são originadas somente pelo fluxo de base, 

provenientes do lençol freático. Nos períodos chuvosos, as vazões propagam o 

somatório entre o fluxo de base e o fluxo superficial.  

Avaliando os resultados das simulações mensais, pode-se inferir que o modelo 

apresenta um resultado muito bom, conforme classificação de Moriasi et al. (2007), que 

demonstra uma excelente performance do modelo para os parâmetros hidrológicos 

simulado, com valores calibrados para a bacia variando entre COE 0,94, para as sub-

bacias de 1 a 13, confrontado com os dados observados da estação 49370000, 

localizada nas coordenadas Lat. -9.7514 e Long. -37.4464, COE de 0,97 para as sub-
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bacias 14 a 17 calibrados pela estação 49660000 de coordenadas Lat. -9.9714 e Long. 

-37.0028 e COE 0,99 para as sub-bacias 18 a 24 com dados da estação 49705000 e 

Lat. -10.2139 e Long. -36.8239, conforme apresentado nas Figuras 34, 35 e 36. 

Vale lembrar que nesse trecho do rio São Francisco a vazão é controlada a 

partir da liberação das aguas da Usina Hidrelétrica de Xingó, o que facilita muito o 

processo de calibração da vazão, pois são baixas as oscilações de vazão e por 

consequência as incertezas, contribuindo assim para a obtenção de um COE bastante 

significativos para a região. 

 

Figura 34: Hidrograma com índice de eficiência estatística considerado muito bom de 
acordo com a classificação de Moriasi et al. (2007), apresentando COE 0.94, R2 0.95 e 
PBIAS 0.5 para vazão na sub-bacia 13 e suas congêneres do projeto Foz, localizado 
no trecho baixo da bacia do rio São Francisco, com a estação 49370000, localizada nas 
coordenadas Lat. -9.7514 e Long. -37.4464. 

 

 

De forma geral, a variação dos dados calibrados correspondeu com os dados 

observados, em magnitude semelhante e comportamento aproximado. Sendo assim, é 

possível verificar que o SWAT destaca-se como uma importante ferramenta para 

análise de tendências comportamentais de vazão. 

Quando analisamos as respostas da vazão em relação à chuva e ao 

escoamento superficial na bacia, observa-se uma sincronia entre estes dois 
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parâmetros, sobretudo para volumes de precipitação mais elevados. Para Conceição et 

al. (2005), o sincronismo da vazão com chuvas indica que há pouca retenção da chuva 

pelo solo quando o escoamento superficial é elevado. Pode também estar associado à 

distribuição da profundidade do solo e pouca demanda de evapotranspiração. 

 

Figura 35: Hidrograma com índice de eficiência estatística considerado muito bom de 
acordo com a classificação de Moriasi et al. (2007), apresentando COE0.97, R2 0.98 e 
PBIAS 2.4 para vazão na sub-bacia 15 e suas congêneres do projeto Foz, localizado 
no trecho baixo da bacia do rio São Francisco, com a estação 49660000, localizada 
nas coordenadas Lat. -9.9714 e Long. -37.0028. 

 

 

Sendo assim, analisando estatisticamente os dados com os coeficientes de 

NASH e os coeficientes de determinação, observou-se uma relação muito boa entre a 

magnitude dos dados de vazão calibrados e observados. Desse modo, constata-se que 

a variável vazão comportou-se de forma real aos dados observados, quando 

ponderados os valores dos coeficientes estatísticos, pois estes encontram-se no 

intervalo de 0,94 a 0,99 para o COE e 0.95 a 0.99 para R2.  

De acordo com Collischonn (2001), os bons resultados de modelagem 

apresentam uma boa correlação temporal da vazão e reduzida diferença percentual 

entre dados medidos e simulados, pois valores perfeitos seriam com zero de erro. 
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Sendo assim, o modelo obteve uma performance muito boa com relação ao equilíbrio 

na representação dos fenômenos hidrológicos da bacia.  

 

Figura 36: Hidrograma com índice de eficiência estatística considerado muito bom de 
acordo com a classificação de Moriasi et al. (2007), apresentando COE 0.99, R2 0.99 e 
PBIAS 0.3 para vazão na sub-bacia 18 e suas congêneres do projeto Foz, localizado 
no trecho baixo da bacia do rio São Francisco, com a estação 49705000, localizada 
nas coordenadas Lat. -10.2139 e Long. -36.8239. 

 

 

Levando em consideração os resultados apresentados, podemos informar que o 

modelo teve um desempenho muito bom ao simular a vazão da área de drenagem 

referente ao projeto Foz do São Francisco.  

 

5.4.2 Sedimentos 

Grande parte da produção de sedimentos da bacia do São Francisco 

concentrasse nas regiões mais úmidas do Alto São Francisco. Com a construção da 

cascata de represas na calha principal do rio (Três Marias, Sobradinho, Itaparica, Paulo 

Afonso e Xingó), quase todos os sedimentos vindos de montante são retidos, ficando o 

transporte de sedimentos do Baixo São Francisco praticamente restrito ao material 

produzido no local pela erosão de suas barrancas e erosão laminar com baixa 

contribuição pelos seus afluentes. Alguns estudos estimam que mais de 40% da 
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descarga líquida nos rios do mundo encontra-se interceptado por grandes 

reservatórios, e mais de 25% das descargas sólidas que atingiriam os oceanos estão 

retidas nessas barragens, conforme relata Walling e Fang (2003). 

Com a redução no volume de água na foz a partir de Xingó (vazão regularizada 

de 1300 m3s-1), faz com que o rio perca competência para transportar grande parte dos 

sedimentos, onde os resultados médios obtidos atingem taxas de 3 a 15 t.ha.ano-1, 

entretanto, é preciso considerar que nem todo o sedimento erodido na bacia alcança o 

curso d'água, ficando parte do sedimento em depressões e áreas planas.  

A produção anual de sedimento da bacia estimada em 1.284,55 t.km2.ano-1 e 

sua variação para o período estudado estão apresentadas na Figura 35. Contudo, a 

mudança temporal da produção de sedimentos depende do escoamento, o qual, por 

sua vez, depende do regime da precipitação, conforme apresenta (MACHADO e 

VETTORAZZI, 2003).  

 

Figura 37: Estimativa da produção anual de sedimento e precipitação média para o 

Projeto Foz, localizado no trecho baixo da bacia do rio São Francisco. 
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Ao analisarmos os solos do Projeto Foz e seu uso, observamos que os 

NEOSSOLOS representam aproximadamente 34% da área, esses solos são bastante 

susceptíveis a erosão, e vem sendo utilizados de forma imporia para o 

desenvolvimento das atividades agrícolas anuais, o que favorece o processo erosivo, 

conforme relatado por Salomão (2005). Além disso, podemos encontrar ainda os 

ARGISSOLOS ocupando uma área aproximada de 14 %, esses solos em contraponto 

são mais profundos e possuem a característica de serem bem drenados, variando 

entre argiloso e muito argiloso, a presença dessa característica no solo, propicia um 

alto coeficiente de Runoff, o que resulta em uma maior vazão no escoamento 

superficial, como demostrado por Mercuri et al. (2009).  
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6. CONCLUSÕES 

 

• O desenvolvimento da análise de sensibilidade possibilitou a identificação dos 

parâmetros com maior grau de sensibilidade para simulação da vazão com o 

SWAT na bacia do rio São Francisco, sendo os três parâmetros mais sensíveis:  

GW_DELEY, CN2 e ALPHA_BF; 

 

• Houve superestimavas e subestimativas para a vazão apontadas pelo índice 

estatístico PBIAS. É provável que o mapa de uso e cobertura do solo apresente 

desatualizações, contribuindo assim para superestimavas e subestimativas do 

modelo; 

 

• O modelo SWAT apresentou resultados confiáveis para estimativa de vazão nas 

diferentes regiões da bacia do rio São Francisco, apresentando resultados 

estatísticos para o COE variando entre 0.63 e 0.99 e para o R2 variando entre 

0.64 e 0.99que são valores considerados bons e muito bons de acordo com o 

índice de eficiência estatística; 

 

• As vazões estimadas e calibradas pelo modelo para as áreas de drenagens 

situadas após o reservatório de Sobradinho apresentaram melhores resultados 

estatísticos, com COE e R2 variando entre 0.94 e 0.99. Esses resultados indicam 

que possivelmente o controle de vazão exercido por Sobradinho pode influenciar 

na precisão do modelo para a área a jusante do reservatório; 

 

• O SWAT mostrou-se um modelo conciso em simular a perda de solo e seu 

transporte na bacia do São Francisco, quando comparado com os dados 

disponíveis na literatura. Entretanto, existe uma tendência do modelo em 

superestimar a produção de sedimentos.  
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