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RESUMO 

 
A modelagem de bacias hidrográficas vem se tornando uma ferramenta essencial para 

manejo dos recursos hídricos, principalmente, nas bacias localizadas na porção 

semiárida, como é o caso da bacia do Rio Taperoá. Essa bacia drena uma área de 5.667 

km
2
, sendo uma das que mais sofre com a variabilidade dos processos hidrológicos na 

porção semiárida da Paraíba. Assim, o objetivo deste trabalho é analisar as relações 

entre as formas de uso e ocupação do solo e os processos de vazão e erosão na bacia do 

Rio Taperoá. Neste trabalho foram utilizados dados de precipitação, temperatura e 

umidade para o período de 1970 à 1993, além de mapas dos tipos de solos, uso e 

ocupação do solo e modelo de elevação digital. Valores simulados pelo modelo SWAT 

foram comparados com dados de vazão medidos e de produção de sedimentos 

estimados. O modelo foi calibrado e validado, usando dados mensais de vazão para o 

posto fluviométrico Poço de Pedras. Os resultados mostram um bom ajuste, com vazão 

média observada de 6,86 m³/s e vazão média simulada de 7,73 m³/s, enquanto a 

produção de sedimentos para todo o período de 2,5 t/ha/ano. A partir dos dados 

morfométricos e dos mapas gerados, é possível realizar estudos mais aprofundados das 

áreas de preservação e prováveis usos do solo, facilitando o processo de planejamento e 

gestão de recursos hídricos.  

 

Palavras-chave: Modelagem hidrológica; Geotecnologias; Rio Taperoá. 
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ABSTRACT 

 
The modelling of river basins is becoming an essential tool for management of water 

resources, mainly in the basins located in semi-arid portion, such as Taperoá River 

basin. This basin drains an area of 5,667 km², and has been suffering with the variability 

of hydrological processes in the semi-arid portion of Paraiba. The objective of this study 

is to analyze the relationship between forms of land use and cover and the runoff and 

erosion processes in the Taperoá River basin. In order to development of the study, 

rainfall, temperature and humidity data from 1970 to 1993, soil types map, land cover 

map and digital elevation model with spatial resolution of 30 m were used. The model 

was calibrated and validated by comparing simulated mean monthly runoff with 

observed long-term mean monthly runoff for runoff gauge Poço das Pedras. The results 

showed the effectiveness of the model for the analysis of runoff process with average 

observed runoff = 6.86 m³/s and average simulated runoff = 7.73 m³/s, while the 

sediment yield was 2.5 t/ha/yr. From the morphometric data and maps generated it can 

be performed further studies in the areas of preservation and probable land use, 

facilitating the process of planning and management of water resources. 

 

Keywords: Hydrological modeling; Geotechnologies; Taperoá basin. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A erosão dos solos é um dos principais problemas que ocasionam a degradação 

ambiental em todo planeta, principalmente nas regiões áridas e semiáridas. Os prejuízos 

decorrentes desse processo podem abranger tanto o meio físico quanto a sociedade, 

sobretudo, no que tange a diminuição da produtividade dos solos, a perda de nutrientes, 

surgimento de ravinas e voçorocas, assoreamento de corpos hídricos, entre outros 

problemas (GUERRA et al., 2010; FILIZOLA et al., 2011).  

Para analisar e quantificar a ação da erosão dos solos, diversos modelos 

matemáticos vêm sendo aplicados para representar os processos de chuva-vazão-erosão 

e demais fenômenos do ciclo hidrológico em diversas escalas: parcelas, microbacias 

(MEDEIROS e SILVA, 2014) e em bacias hidrográficas médias e grandes (SILVA et 

al., 2013; SILVA e MEDEIROS, 2014). 

Existem vários modelos para a medição da erosão hídrica, como por exemplo, 

o CREAMS (KNISEL, 1980), ANSWERS (BEASLEY et al., 1980), Kineros2 

(WOOLHISER et al., 1990), WEPP (LANE et al., 1992), EUROSEM (MORGAN, 

1986), LISEM (DE ROO et al., 1996), entre outros. Um dos mais utilizados é a Equação 

Universal de Perda de Solo ou USLE (Universal Soil Loss Equation) proposta por 

Wischmeier e Smith (1978), versão posteriormente revista (RUSLE) por Renard et al. 

(1997). A USLE foi criada para estimar a quantidade de sedimento removido do solo a 

partir da erosividade das chuvas, sendo bastante disseminada em todo o mundo pela sua 

facilidade de aplicação (BERTONI e LOMBARDI NETO, 1999). 

Atualmente, com a evolução da tecnologia, é possível integrar diversas 

informações neste modelo (e.g. ocupação do solo determinada à partir de imagens de 

satélite), o que o torna ainda mais procurado para a previsão da perda do solo e na 

indentificação de áreas suscetíveis à erosão hídrica. Os modelos matemáticos 

distribuídos têm obtido grande ascensão na análise da erosão dos solos, permitindo 

espacializar os resultados mediante o acoplamento com Sistemas de Informações 

Geográficas  SIG, como é o caso do modelo SWAT (ARNOLD e ALLEN, 1996). 

Uma das vantagens dos modelos distribuídos é a sua capacidade de aplicação em escala 

de bacia hidrográfica, o que contribui para o desenvolvimento de estudos regionais 

sobre causas e consequências da erosão dos solos, em escala de bacia em ambiente 

semiárido, que sofrem com a alta variabilidade hidrográfica e também eventos extremos 

de precipitação (SILVA et al., 2014). 
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O modelo hidrológico SWAT baseia-se num conjunto de dados obtidos no 

campo como precipitação, vazão, evapotranspiração, irradiação solar, entre tantos 

outros, que associados, são trabalhados de forma integrada em um SIG. A princípio este 

modelo foi construído para dar resposta exclusivamente a questões relacionadas com o 

escoamento das águas superficiais e quantidade de água disponível, e posteriormente 

ganhou maior proporção abrangendo fenômenos como os citados anteriormente, isso 

graças às inovações tecnológicas e associação ao SIG. A integração dos resultados 

destes modelos e de outros dados relacionados com os recursos hídricos é manipulada 

no interior do SIG (SILVA, 2010). 

A ocupação humana, como exemplo, o desenvolvimento de obras impróprias 

da ocupação desordenada do solo e de seu uso indiscriminado das atividades 

agropecuárias, pode aumentar a carga de sedimentos que causa alterações, 

assoreamento, alteração da qualidade da água e do ecossistema na conformação de uma 

bacia hidrográfica. 

É aceitável associar o crescimento populacional com o uso e a ocupação 

indiscriminada dos solos, as perturbações do equilíbrio dos sistemas naturais, a erosão 

acelerada do solo para além de sua tolerância de perda de solo, o empobrecimento do 

solo, a produção excessiva de sedimentos, o aporte demasiado de sedimento para os 

recursos hídricos, culminando em contaminação e assoreamento dos mesmos 

(SANTOS, 2010). 

Um modelo é a representação conceitual de um fenômeno e, geralmente, se 

refere à apenas algum aspecto do fenômeno. Um modelo hidrológico pode ser definido 

como uma representação matemática do fluxo de água e seus constituintes sobre alguma 

parte da superfície e/ou subsuperfície terrestre (RENNÓ e SOARES, 2008). 

As modelagens matemáticas e computacionais têm sido amplamente 

desenvolvidas e aplicadas dentro de cenários locais e regionais. Principalmente para os 

casos em que se deseja fazer precisões dos processos erosivos, os modelos matemáticos 

têm sido muito utilizados, tendo como uma das principais vantagens à possibilidade de 

se investigar diversos cenários e suas consequências (SANTOS, 2010). 

Dentre os rios do Estado da Paraíba, o Rio Taperoá destaca-se pela sua 

extensão (cerca de 150 km, atravessando diversos municípios e diferentes configurações 

de paisagens), e por estar localizado na porção semiárida do Nordeste do Brasil, nasce 

na Serra do Teixeira e desemboca no Rio Paraíba, no açude Boqueirão. Desta forma, é 

de fundamental importância que estudos relacionados às questões sedimentológicas 
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associadas aos processos erosivos, sejam realizados focando na avaliação das condições 

da bacia hidrográfica contribuinte do ponto de vista de seu potencial de produção de 

sedimentos, sobretudo, em uma bacia de clima semiárido, de regime intermitente Esta 

bacia drena uma área de 5.658 km
2
 e seu perímetro é de 436 km. Nessa região, observa-

se que a maior concentração do total precipitado ocorre em um período aproximado de 

dois a quatro meses (janeiro a abril), correspondendo a 65% da pluviosidade anual. Os 

municípios inseridos na bacia (total ou parcialmente) perfazem ao todo 23, localizados 

na escarpa oriental do Planalto da Borborema (LACERDA et al., 2005). Nesses 

municípios a população é de 102.235 habitantes, conforme IBGE (2010). 

Os principais aproveitamentos observados nos açudes da bacia hidrográfica do 

Rio Taperoá são: abastecimento humano e animal; agricultura de vazante, que se 

desenvolve nas margens desses reservatórios, sempre que ocorre o rebaixamento do 

nível da água; fruticultura, atividade que se verifica em função do aproveitamento de 

infiltrações; piscicultura, especialmente a semi-intensiva; e irrigação, situada nos 

aluviões formados nas margens dos riachos, que é pouco explorada (PERH-PB, 2005), 

demonstrando assim a importância deste rio para a região.  

É diante deste cenário que questiona-se: 

De que forma a modelagem hidrológica pode auxiliar na análise da erosão, da 

perda do solo e do uso do solo da bacia do Rio Taperoá? 

De que maneira a modelagem hidrológica com as geotecnologias pode 

contribuir para a gestão ambiental na bacia do Rio Taperoá? 

Nesse sentido, sempre que se pretende investigar fenômenos distribuídos no 

espaço e no tempo, como é o caso das avaliações aplicadas a bacias hidrográficas, é 

comum que se empreguem modelos que simulem os processos pertinentes, bem como 

as interações entre os mesmos no espaço geográfico, através do uso de geotecnologias, 

em especial, os Sistemas de Informações Geográficas e o Sensoriamento Remoto (FITZ, 

2008). As imagens de satélite e arquivos digitais em diferentes formatos, entre os quais 

os shapefiles, utilizados para a caracterização do espaço físico de bacias hidrográficas 

são fontes de dados indispensáveis, permitindo menor custo e redução de tempo em 

trabalhos de campo para estudos de recursos hídricos (SILVA NETO et al., 2013). 

Uma definição ampla e universal aborda o SIG como sendo um sistema 

integrado para capturar, armazenar, manipular, analisar e exibir informações referentes 

às relações de natureza geográfica (GOODCHILD, 1985). Um SIG tem a capacidade de 
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processar dados gráficos e não gráficos (alfanuméricos), com ferramentas de análise 

espacial e modelagem de superfícies (COLLISCHONN, 2000).  

A modelagem de uma bacia hidrográfica é o ponto de partida para estudos 

referentes à dinâmica ambiental da mesma, possibilitando o melhor gerenciamento e 

aproveitamento de seus recursos naturais. Ela é utilizada como ferramenta para obter 

conhecimento mais aprofundado a respeito dos fenômenos físicos envolvidos na 

previsão de cenários (MORAES, 2003). 

Nesta perspectiva, inclui-se o suporte dado pelas geotecnologias, que permitem 

o levantamento/elaboração, análise e execução, armazenamento e publicação dos dados 

ou informações geoespaciais gerados pelos diversos processos de modelagem 

hidrológica, já elaborada ou em fase de elaboração, ferramental digital intrínseco ao 

próprio planejamento territorial, conforme as normatizações e padronizações levantadas 

pela Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais – INDE (PRESIDÊNCIA DA 

REPÚBLICA, 2015). 

Modelos hidrológicos utilizam dados de precipitação, temperatura, uso e 

ocupação do solo, tipo do solo, relevo, entre outros parâmetros, para simular a fase 

terrestre do ciclo hidrológico e a massa de poluentes levada até os rios através do 

escoamento superficial (CERCUCCI e MANCUSO, 2007). A modelagem hidrológica 

proposta aqui terá como parâmetros principais a vazão e as perdas de solo na bacia do 

Rio Taperoá. A vazão de um rio, em termos de representatividade na renovação dos 

recursos hídricos, é o componente mais importante do ciclo hidrológico. Exerce um 

efeito pronunciado sobre a ecologia da superfície da terra e sobre o desenvolvimento 

econômico humano. Já em relação às perdas de solo, Cogo (1988) afirma que por meio 

da análise dos fatores que influenciam à erosão hídrica do solo, define-se a importância 

relativa de cada um dos fatores da equação universal de perdas do solo e constata-se que 

os fatores sobre os quais o homem pode, facilmente, intervir para fins de controle da 

erosão do solo são o manejo da cultura e o manejo da terra, pois os outros, como a 

erosividade da chuva, erodibilidade intrínseca do solo e comprimento e grau do declive, 

não é possível interferência antrópica. 
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1.1 Área de Estudo 

 

A bacia hidrográfica do Rio Taperoá está localizada entre as coordenadas 

6º51′44′′ e 7º34′31′′ de Latitude Sul e 36º00′10′′ e 37º14′30′′ de Longitude Oeste, 

compreendendo uma área de 5.658 km² e um perímetro de 436 km de extensão (Figura 

1). Essa bacia está inserida na região semiárida do Nordeste do Brasil, mais 

precisamente na porção central do Estado da Paraíba, sobre o Planalto da Borborema.  

Apresenta relevo suave ondulado e altitudes que variam de 400 a 600 metros, com 

médias pluviométricas baixas (< 400 mm/ano). 

 

 

Figura 1. Localização geográfica da bacia do Rio Taperoá no Estado da Paraíba. 

 

1.1.1 Caracterização da Bacia Hidrográfica do Rio Taperoá 

 

A bacia do Rio Taperoá está situada de acordo com a classificação climática de 

Mendonça e Danni-Oliveira (2005), em uma região de clima tropical equatorial do tipo 

2d, com ocorrência de 9 a 11 meses secos (com concentração de chuvas entre os meses 

de fevereiro e abril), temperaturas elevadas com média acima de 28°C. Nesta região, a 
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maior concentração do total precipitado ocorre em um período aproximado de dois a 

quatro meses (janeiro a abril), correspondendo a 65% da pluviosidade anual.  

A atuação uniforme das massas atlânticas, propicia um gradiente uniforme de 

temperatura e precipitação na região, no entanto, nas áreas mais baixas, a precipitação 

média anual é inferior a 400 mm.  

A vegetação predominantemente na bacia é do tipo caatinga, em sua maior 

parte de porte baixo, que divide espaço com lavouras de palma forrageira e agave (estas 

duas últimas de caráter mais voltado ao comércio), assim como lavouras temporárias de 

milho e feijão, que representam uma pequena área da bacia (SOUZA et al., 2004). 

A bacia hidrográfica do Rio Taperoá, encontra-se geograficamente localizada 

no centro de uma região, cercada por uma serra fragmentada. Os cursos de água naturais 

que cortam a área em estudo e que beneficiam de alguma forma o solo e a produção 

agropecuária são os seguintes: Rio Paraíba, Riacho do Marinho Velho, Riacho da Perna, 

Riacho dos Canudos, Riacho da Ramada, Riacho da Relva e Riacho do Feijão.  

Um dos maiores problemas das regiões semiáridas do mundo é a irregularidade 

das chuvas, conjuntamente com a ocorrência de elevadas temperaturas, ocasionando 

altas taxas de deficiência hídrica (HARGREAVES, 1974). O regime térmico contrasta 

com o regime pluviométrico. O principal período da estação chuvosa do semiárido do 

Nordeste brasileiro ocorre de fevereiro a maio e, é influenciado pelos oceanos tropicais 

e por fatores de circulação atmosférica de escala global e regional. Para uma avaliação 

das disponibilidades de água em regiões semiáridas, onde o problema do déficit hídrico 

provoca grandes impactos sociais, é importante se efetuar a contabilidade de água 

computando-se, sistematicamente, todos os ganhos e perdas (THORNTHWAITE e 

MATHER, 1955). São considerados ganhos, as contribuições devido à precipitação 

pluviométrica e, as perdas, às abstrações devido à evapotranspiração. 

 

 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo geral 

 

Analisar as relações entre as formas de relevo e de uso e ocupação do solo e os 

processos de vazão e erosão na bacia do Rio Taperoá. 
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1.3.2 Objetivos específicos 

 

 Analisar a variabilidade espaço temporal da precipitação e da vazão na bacia do Rio 

Taperoá entre 1970 e 1990; 

 Identificar as formas do relevo e sua influência na erosão do solo da bacia do Rio 

Taperoá; 

 Estimar a produção de sedimentos na bacia do Rio Taperoá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Esta dissertação se insere em um campo geográfico de pesquisa que não possui 

um espaço teórico conceitual bem definido, pois a ciência da geoinformação não 

apresenta um alicerce disciplinar edificado. Uma base epistemológica que estrutura os 

estudos em geoprocessamento é a geografia quantitativa ou teorética, que utiliza 

modelos na análise do sistema geográfico. Monteiro et al. (2001) salientam que esses 

modelos são validados por métodos e técnicas estatísticas. 

 

2.1 Bacias hidrográfica e ciclo hidrológico 

Uma bacia hidrográfica é um conjunto de terras drenadas por um rio principal e 

seus afluentes. Este conceito inclui naturalmente a existência de cabeceiras ou 

nascentes, cursos de água principais, divisores de água superficiais e subterrâneos, 

afluentes e subafluentes (SÁ, 2009). 

A formação da bacia hidrográfica ocorre através dos desníveis do terreno que 

orientam os cursos d’água sempre das áreas mais altas para as mais baixas. Essa área é 

limitada por um divisor de águas que separa das bacias adjacentes e que pode ser 

determinado nas cartas topográficas (SOBRINHO et al., 2010).  

A bacia hidrográfica é um sistema que compreende um volume de materiais, 

em sua maioria sólidos e líquidos, delimitado interno e externamente por todos os 

processos, que a partir do fornecimento de água pela atmosfera, interferem no fluxo de 

matéria e energia de um rio ou de uma rede de drenagem. Esta abrange todos os espaços 

de circulação, armazenamento, e de saídas de água e do material por ela transportado, 

que mantém relações com esses canais (RODRIGUES e ADAMI, 2005). 

A análise de bacias hidrográficas passou a apresentar caráter mais objetivo a 

partir de 1945, com a publicação do trabalho do engenheiro hidráulico Robert E. 

Horton, que procurou estabelecer as leis do desenvolvimento dos rios e suas bacias. É a 

ele a quem se deve a abordagem quantitativa das bacias de drenagem 

(CHRISTOFOLETTI, 1980). Analisar uma bacia hidrográfica sob o enfoque ambiental 

significa, considerar que se trata de uma totalidade sistêmica, formada pela interação e 

articulação de diversos sistemas ambientais (RODRIGUEZ et al., 2001). 

As bacias hidrográficas estão interligadas pelos divisores topográficos, 

formando uma rede em que cada um deles drena água, material sólido e dissolvido para 

uma saída comum, que pode ser outro rio de hierarquia igual ou superior, lago, 
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reservatório ou oceano. É importante perceber que as bacias hidrográficas integram uma 

visão conjunta das condições naturais e das atividades humanas nela desenvolvidas 

(CUNHA e GUERRA, 2000). 

Segundo Tucci (1998) o ciclo hidrológico é o fenômeno global de circulação 

fechada da água entre a superfície terrestre e a atmosfera, impulsionado principalmente 

pela energia solar, associada à gráfica e a rotação terrestre. É o elemento fundamental da 

hidrologia, representando a água em fases distintas e independentes, desde a ocorrência 

de precipitações até seu retorno a atmosfera sob forma de vapor. 

Quando ocorre precipitação em uma área com cobertura vegetal, uma parte do 

volume total precipitado é interceptada pela vegetação e o restante atinge a superfície do 

solo. No instante em que a intensidade da precipitação supera a taxa de infiltração da 

água no solo a água começa a preencher as depressões existentes em uma superfície e, 

na sequência, ocorre o escoamento superficial. Que é o processo que corresponde ao 

componente do ciclo hidrológico referente ao deslocamento da água sobre a superfície 

do solo. 

2.2 Paisagem, erosão e perda de solos 

 

A paisagem é global e múltipla. No entanto as análises setoriais, como em toda 

pesquisa científica são indispensáveis. A primeira pessoa a introduzir o termo paisagem 

na ciência geográfica, foi Humboldt, no início do século XIX, quando passou a ser 

reconhecida pelo que se vê de longe de um ponto alto. De certa forma, a paisagem é o 

lugar onde não estamos, pois observamos, podendo até ser um plano de fundo. Aqui a 

paisagem não é só vista como aparência das coisas, é também um espelho que as 

sociedades erguem para si mesmas e que reflete a construção cultural e econômica 

misturadas (BERTRAND e BERTRAND, 2002). 

A paisagem se apresenta não como objeto, mas como uma categoria de análise 

a que se recolhe para estudar e compreender a organização do espaço geográfico. Para 

exigir a análise integrada dos seus componentes, tem sido considerada, por muitos 

autores, como a categoria mais adequada aos estudos de geografia física, conferindo 

originalidade na abordagem e tratamento dos fatores e fenômenos de ordem natural que 

compõem o espaço geográfico (NOBREGA e CUNHA, 2011). 

Portanto, a importância da abordagem paisagística está no fato de nos remeter a 

uma percepção direta da realidade geográfica; para tal, devemos considerar desde suas 
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formas, ou seja, sua aparência visível, até os aspectos invisíveis, tendo-se em mente a 

relação dialética entre todos os seus elementos. 

A paisagem é a natureza integrada e deve ser compreendida como síntese dos 

aspectos físicos e sociais, sendo importante seu conhecimento, no sentido de serem 

desenvolvidas pesquisas aplicadas, que possam levar a metodologias que colaborem 

com o manejo adequado e sustentável dos recursos naturais (GUERRA e MARÇAL, 

2012). 

A paisagem é uma porção do espaço, o resultado da combinação dinâmica, 

logo instável, de elementos físicos, biológicos e antropogênicos que, reagindo 

dialeticamente entre si tornam a tornam um conjunto único e indissociável. Nesse 

sentido a erosão aparece como um elemento da paisagem, ela é uma coleção de 

processos provocados predominantemente pela água e pelo vento que provocam os 

desgastes de porções terrosas ou rochosas da superfície terrestre, com consequente 

degradação, remoção e destinação dos sedimentos gerados. 

As transformações que a paisagem apresenta ao longo do tempo e que podem 

ser identificadas, em parte, pelas marcas e heranças do passado ainda visíveis no 

presente, podem ter origem em diversos processos naturais e/ou promovidos pela 

sociedade. 

De acordo com Martins (2004), a sistematização dos estudos voltados para a 

erosão do solo teve início apenas no século XX, justamente com o despertar da 

importância do planejamento de uso e ocupação do solo. Apesar de um problema 

mundial, a erosão dos solos ocorre de uma forma mais seria em locais com elevados 

índices de precipitação.  

Em uma abordagem mais conservacionista, o processo erosivo é acelerado 

pelas atividades humanas, principalmente pela agricultura e pecuária. A partir dessa 

perspectiva, a erosão e a deposição de sedimentos são processos complementares, pois 

as partículas do solo são removidas de áreas mais suscetíveis e depositadas em áreas 

mais planas e com menores declividades. As áreas de deposição de sedimentos também 

são severamente afetadas, pois possuem suas estruturas totalmente modificadas 

(RUHOFF, 2004). 

Assim, a paisagem possibilita o conhecimento do meio físico integrado. 

Mostra-se ainda como um meio ideal para articular e especializar os resultados obtidos 

em estudos específicos, realizados em diferentes escalas, e representá-las em mapas, 

gerando produtos complementares e eficientes para a divulgação e aplicação com 
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diversas finalidades. A compreensão da organização e do funcionamento do meio físico, 

assim percebida, permite a identificação e a avaliação do seu potencial e, sobretudo, da 

sua vulnerabilidade erosiva. 

Alterações na paisagem como a derrubada da vegetação nativa para o 

desenvolvimento da agricultura, pecuária e expansão de cidades, aumenta a superfície 

de solo exposto impermeável, diminuindo, com isso, o potencial de infiltração e recarga 

dos aquíferos subterrâneos, potencializando o escoamento superficial, a ocorrência de 

enchentes e a erosão do solo. 

A erosão consiste no processo de desprendimento e arraste das partículas de 

solo causada pela ação da água ou do vento. No Brasil, a erosão hídrica apresenta maior 

interesse por ter maior ocorrência, por se processar com maior rapidez e causar grandes 

prejuízos não apenas à agricultura, como também, à outras atividades econômicas e ao 

meio ambiente (PRUSKI et al., 2006). 

Apesar de ser natural, a erosão é um grande problema ambiental, causando 

impactos que podem ser sentidos muito além da origem do seu processo, já que tem 

provocado não só o empobrecimento do solo, mas também deslizes de barrancos, 

assoreamento e eutrofização de corpos d’água e poluição de mananciais. 

Van Rompaey et al. (2005) destacam que as consequências da erosão do solo 

associada à produção, transporte e deposição de sedimentos, ocorrem resumidamente 

em duas modalidades: on set e off set. Os efeitos do on set são aqueles que ocorrem em 

nível de terreno, geralmente associados a alterações da estrutura do solo, conformação e 

fertilidade. Já os efeitos do off set são aqueles que alcançam os cursos d’água e 

reservatórios, aumentando o risco de enchentes, ao passo que encurta o tempo de vida 

útil de reservatórios. 

A erosão dos solos é um dos mais importantes problemas ambientais em todo 

mundo. As questões que se relacionam à erosão têm aumentado consideravelmente nos 

últimos anos, em especial em regiões semiáridas de países como o Brasil, onde grande 

parte da população depende de atividades econômicas ligadas à agricultura. 

O processo erosivo causa alterações na morfologia dos rios, alterando também 

o funcionamento da rede de drenagem. De acordo com Schroeder (1993), com o 

assoreamento dos rios diminui a capacidade de transporte e armazenamento de água, 

refletindo na diminuição do potencial hídrico e na quantidade de água disponível para 

irrigação. Morgan et al. (1986) salientam que a erosão dos solos é a taxa de perda deste 

acima das condições naturais. 
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Para Bertoni e Lombardi Neto (2005) a erosão é causada por forças ativas, 

como as características da precipitação, a declividade do terreno e a capacidade que tem 

o solo de absorver água; e por forças passivas como a resistência que exerce o solo de 

absorver à ação erosiva da água e a densidade da cobertura vegetal. 

A derrubada da vegetação natural para o desenvolvimento da agricultura 

aumenta a superfície do solo exposto, com óbvia diminuição da produção natural da 

vegetação. Essa perda de produção diminui o potencial de infiltração do solo, aumenta o 

escoamento superficial e resulta em grande perda de solo. 

De acordo com Alvarenga e Souza (1997) a erosão é causada pela perda 

diferenciada de solo em função de sua suscetibilidade à erosão. De forma que os solos 

podem ser mais ou menos suscetíveis dependendo dos fatores intrínsecos, os quais têm 

influência marcante sobre a erosão, destacando a pedoforma, textura, estrutura, teor de 

materiais de origem, classes de capacidade de uso do solo, técnicas de preparo e cultivo. 

A erodibilidade do solo representa o efeito integrado dos processos que 

regulam a infiltração da água e resistência do solo, a degradação e transporte de 

partículas, refere-se à predisposição à erosão. É o fator que tem despertado o maior 

interesse na pesquisa de erosão, por ser governado pelos atributos intrínsecos do solo, os 

quais podem variar de solo para solo e com o tipo de manejo (SILVA et al., 2000). 

A chuva é um dos elementos climáticos de maior importância na erosão do 

solo, visto que a erosão hídrica é a forma mais significante desse fenômeno no Brasil 

(DECHEN et al., 2014). A energia cinética das gotas de chuva gera intensas forças de 

pressão e cisalhamento que se localizam nos pontos de impacto e podem desagregar 

grandes quantidades de partículas do solo (ELLISON, 1947; AL DURRAH; 

BRADFORD, 1982). De acordo com Mota (1981), a erosão hídrica se desenvolve 

basicamente através de dois processos distintos: a redução dos agregados do solo as 

finas partículas e seu transporte a locais distantes. 

A erosão hídrica nos cursos d’água causa assoreamento, eutrofização e 

poluição. O volume de um sedimento transportado por um curso hídrico é um 

componente de fundamental importância a ser considerado para o planejamento e 

operação das obras hidráulicas (SANTOS, 2010). 

Um exame mais atento da paisagem revela que a erosão tende a ser maior nos 

terrenos mais declivosos. A cobertura vegetal como já mencionada, tem um papel 

relevante no processo de erosão, uma vez que ela pode atenuar os impactos das gotas de 

chuva, diminuindo a velocidade de escoamento da enxurrada. A presença de resíduos 
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vegetais na superfície do solo aumenta a rugosidade hidráulica dessa superfície 

reduzindo a velocidade e aumentando a profundidade do fluxo superficial (FOSTER et 

al., 1982; VOLK et al., 2004). 

O entendimento da configuração topográfica de qualquer bacia hidrográfica é 

de grande importância para avaliar à sua suscetibilidade a erosão. Quanto maior a 

inclinação da vertente, maior o escoamento superficial que nela se desenrola e maior a 

energia aplicada ao solo. Assim, a declividade exerce acentuada influência sobre a 

erosão, o tamanho e a quantidade de material em suspensão arrastado pela água 

(BERTONI e LOMBARDI NETO, 2005). 

Segundo Pruski et al. (2006), todos os fatores que influenciam as taxas de 

infiltração de água do solo, interferem também no escoamento superficial resultante. O 

escoamento superficial varia em função de vários fatores, que podem ser classificados 

em agroclimáticos e fisiográficos. Os agroclimáticos se destacam pela intensidade e a 

duração da precipitação, a cobertura e os tipos de uso do solo, e a evapotranspiração. Já 

os fatores fisiográficos abrangem a área da declividade e forma da bacia, tipos de solo, 

topografia, rede de drenagem e obras hidráulicas presentes na bacia hidrográfica 

(ZANETTI, 2007). 

O escoamento superficial é o principal processo associado à erosão hídrica, 

pois promove o transporte de partículas do solo em suspensão, fertilizantes químicos, 

matéria orgânica, sementes e agrotóxicos que além de causarem prejuízos diretos à 

produção agropecuária, também pode causar a poluição dos cursos d’água (BRAGA, 

2000). 

Diferentes tipos de solo podem apresentar susceptibilidades diferenciadas à 

erosão mesmo para condições semelhantes de declividade, cobertura vegetal e prática de 

manejo. Essas diferenças são devidas a propriedade do próprio solo e são denominadas 

erodibilidade do solo (BERTONI e LOMBARDI NETO, 1985). As propriedades do 

solo que mais influenciam a sua erodibilidade, são aquelas que afetam a taxa de 

infiltração da água no solo, associada à sua resistência ao cisalhamento. 

De acordo com Guerra e Cunha (2000), as principais propriedades do solo que 

determinam a magnitude da sua erodibilidade são: textura, densidade aparente, 

porosidade, teor de matéria orgânica, teor de estabilidade de agregados e ph. 

A última etapa do processo de erosão do solo é a disposição dos sedimentos 

gerados que acontece quando a energia cinética do escoamento não é mais suficiente 

para transpor às obstruções do terreno. 
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É importante ressaltar a relação existente entre o tamanho da bacia e a carga de 

sedimentos. À medida que o tamanho da bacia aumenta a produção de sedimentos por 

unidade de área diminui. Essa relação é resultado de o aumento na probabilidade do 

sedimento ser depositado ou armazenado em porções da bacia antes de alcançar os 

cursos hídricos em grandes bacias hidrográficas. Por outro lado, as bacias pequenas são 

mais íngremes, fato que aumenta a energia disponível para erosão do solo e transporte 

de sedimentos. De acordo com Tucci (1998), é possível estimar a produção de 

sedimentos tomando como base o volume de material dragado dos canais, através da 

avaliação de assoreamento de lagos, a partir de valores típicos relacionados aos níveis e 

tipos de urbanização ou por meio de equações típicas. 

Segundo Chistofoletti (1988), considerando estudos aprofundados relativos às 

bacias hidrográficas, chama atenção à dinâmica do escoamento fluvial responsável pela 

ação dos sedimentos do leito fluvial, no transporte de sedimentos, nos mecanismos 

deposicionais e na esculturação da topografia do leito. Nesse sentido, a atenção voltada 

para problemas ambientais, principalmente associados a processos erosivos em bacias 

hidrográficas é grande, exigindo que estudos hidrológicos sejam de natureza 

interdisciplinar, envolvendo especialistas nas mais diversas áreas como: agronomia, 

biologia, engenharia, geografia, geologia, geomorfologia, paisagismo e planejamento 

regional. 

 

2.3 As geotecnologias e a modelagem hidrológica, algumas considerações 

 

O desenvolvimento técnico-científico-informacional (SANTOS, 1996; 1999) 

trouxe a necessidade de obtenção das informações sobre o posicionamento, a área, a 

distância de um determinado local e aumentou consideravelmente a rapidez com que 

essas informações são necessárias. 

No universo das geotecnologias, os Sistemas de Informações Geográficas 

(SIG), ao lado do sensoriamento remoto e imagem e da geoestatística, se destacam por 

serem tecnologias que possuem ferramentas necessárias para realizar análises com 

dados espaciais, oferecendo alternativas para o entendimento da ocupação e utilização 

do meio físico. 
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Entendendo a tecnologia como a ciência dos meios, a geotecnologia se 

apresenta como a arte e a técnica de estudar a superfície da terra e adaptar as 

informações às necessidades dos meios físico-químico, biológico e social. 

As chamadas geotecnologias devem ser entendidas como técnicas de aplicação 

de sensores remotos, uso de software, hardware, entre outros, especializados em 

técnicas de geoprocessamento, além de técnicas de criação de Sistema de Informação 

Geográfica, que enfocam a interpolação e a especialização de dados geográficos. 

As geotecnologias permitem gerar diferentes cenários (vegetação, solos, 

desmatamento, mineração, localização de apetrechos, entre outros) que podem ser 

cruzados com diversas informações. Essas técnicas propiciam ao usuário o 

desenvolvimento de novas metodologias de análise da geoinformação, além de facilitar 

a apreciação e o diagnóstico de fenômenos distantes do local de tomada de decisão, 

deixando de ser apenas um instrumento de visualização de informações especializadas, 

e passando a ser um instrumento para o planejamento e o ordenamento territorial. 

O SIG é uma geotecnologia relativamente recente. Há vários conceitos 

formulados durante todo o seu processo de origem, podendo entendê-lo como uma 

ferramenta que oferece a possibilidade de integrar os dados de diferentes fontes e tipos, 

assim como sua manipulação. O SIG ficou muito conhecido na cartografia devido à 

possibilidade que se tem em acessar, manipular e visualizar os dados espaciais a 

qualquer momento. 

As geotecnologias vêm oferecendo um grande avanço na execução de 

mapeamentos destinados às mais variadas áreas do conhecimento. Tarefas antes 

executadas manualmente, hoje são elaboradas de forma digital com o auxílio de 

software e hardware de última geração. Passou-se a ter mapas com maiores detalhes, 

precisão cartográfica e qualidade, elaborados em um espaço de tempo muito inferior em 

relação às técnicas tradicionais de mapeamento. Essas geotecnologias aplicadas em 

pesquisas, oferecem mais agilidade e precisão na geração de produtos cartográficos, os 

quais se constituem em documentos imprescindíveis para o conhecimento do espaço 

geográfico. 

Nas pesquisas ligadas às bacias hidrográficas, o SIG contribui na integração de 

dados, no âmbito de modelos, na articulação com sistemas de ordenamento do território 

e na integração de um sistema de monitorização (NETO e GAMBOA, 2000). 

O SIG com sua capacidade de geração de bancos de dados espaciais e 

processamento das informações, possibilita a diminuição da dificuldade de obtenção da 
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descrição detalhada da região de estudos. A ferramenta SIG pode auxiliar na coleta, 

armazenamento, processamento e análise dos resultados gerados por um modelo 

hidrológico. 

A ciência da geoinformação vem utilizando modelos matemáticos que muitas 

vezes são apropriados por diversos campos do conhecimento. A partir da criação de um 

sistema de modelagem, sua implementação é facilitada, já que tanto a estrutura de banco 

de dados quanto os métodos e funções necessárias já estão especificados (RUHOFF, 

2004). 

A modelagem entendida como a criação de representações da superfície física 

ou artificial criadas através de processos matemáticos, com novos bancos de dados de 

organização e armazenamento de uma base de informações alfanuméricas, raster ou 

vetoriais, de fácil manuseio e segurança que sirva de subsídio em análises de bacias 

hidrográficas de impactos ambientais entre outros. 

O SIG é uma tecnologia desenvolvida para lidar com informações espaciais e 

tem muitas aplicações ambientais, sociais e econômicas. Ele é adequado para combinar 

informações topográficas, climáticas, de tipos e usos do solo para pequenas áreas dentro 

de uma bacia hidrográfica, onde é possível visualizar cenários passados, atuais e simular 

cenários futuros (GRIGG, 1996). Entendendo que o uso de modelos é limitado pela 

necessidade de dados espaciais, e os SIGs têm uma grande facilidade em manipular 

esses dados, a união dessas duas tecnologias representa um importante passo para a 

gestão dos recursos hídricos. 

De acordo com Silva (2004), especificamente para os casos em que se deseja 

realizar previsões dos processos erosivos, os modelos matemáticos têm sido largamente 

utilizados, tendo como uma das principais vantagens à possibilidade de se investigar 

diversos cenários e suas consequências. 

Os modelos hidrológicos são ferramentas úteis para análises de processos em 

bacias hidrográficas, bem como para desenvolver e avaliar cenários de manejo. 

Especificamente esses modelos e a qualidade da água, fornecem a base para melhor 

entendimento dos processos hidrológicos, bem como para avaliar os impactos das 

atividades humanas sobre o meio ambiente e a produção agrícola (SANTOS, 2010). 

A modelagem hidrológica surge como uma ferramenta capaz de antecipar 

acontecimentos e apontar alternativas que conduzam à manutenção da capacidade 

produtiva do ambiente (RUHOFF, 2004). É uma técnica que possibilita o melhor 

entendimento e representação de comportamento hidrológico de bacias hidrográficas, 



31 

 

sendo que os modelos hidrológicos possuem grande potencial para caracterizar à 

disponibilidade hídrica em condições de mudanças de climas ou no uso de solo. Com o 

aumento da disponibilidade de computadores, criaram-se condições que propiciaram um 

acelerado processo de desenvolvimento de modelos hidrológicos baseados em conceitos 

físicos, sendo uma alternativa em relação aos modelos até então existentes e que 

utilizam somente métodos estatísticos (TUCCI, 1998). 

Ainda segundo Tucci (1998), um modelo hidrológico é uma ferramenta que 

pode ser utilizada para analisar o comportamento de uma bacia hidrográfica. Como 

prever as consequências de modificações no uso do solo, as vazões de correntes de 

determinadas chuvas intensas, efeito da construção de açudes, o impacto da 

urbanização, entre outros. Os limites básicos de um modelo são a quantidade e a 

qualidade dos dados hidrológicos, como também a dificuldade de formular 

matematicamente alguns processos e a simplificação do comportamento espacial de 

variáveis e fenômenos. 

A modelagem hidrológica serve de apoio para a tomada de decisão envolvendo 

questões ambientais, principalmente no sistema de bacia hidrográfica. Modelos são 

semelhantes à proposição de tabelas, gráficos e mapas, que são utilizados com uma 

linguagem específica e padronizada, com o objetivo de representar a realidade 

descrevendo e caracterizando entidades ou fenômenos (SILVA, 2010). 

Modelos podem ser definidos como “uma proposição simplificada da natureza 

com o propósito de conhecer um fenômeno” (BATCHELOR, 1994, p. 247). Estes 

podem ser entendidos como uma expressão sintetizada de fenômenos da realidade. De 

acordo com Tim (1996), são ferramentas extraordinárias para conhecer os processos 

ambientais. A construção de modelos matemáticos é idealizada com base nos dados de 

observação sistêmica da realidade. A modelagem hidrológica possui o objetivo 

primordial de compreender dentro de uma abordagem genérica, o sistema hidrológico 

como um todo, predizer situações futuras e até reproduzir o passado com a finalidade de 

orientar a tomada de decisão dos gestores responsáveis. 

Os modelos baseados em processos físicos, têm vários parâmetros e devem ser 

calibrados em relação aos dados observados. Normalmente, há muitas combinações de 

parâmetros que podem reproduzir os dados observados, em particular quando é 

considerado somente um aspecto de desempenho do modelo. Este problema surge 

devido a erros na estrutura do modelo, condições de contorno e variabilidade dos dados 

observados (BELDRING, 2002). 
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De acordo com Tucci (1998), os modelos hidrológicos possuem estruturas 

baseadas nos seguintes elementos: discretização da bacia hidrológica (que depende do 

modelo), variáveis de entrada (chuva, evaporação), estrutura básica de interpretação dos 

processos (bacia, canal, encosta), aquisição de dados físicos das bacias e determinação 

dos parâmetros. 

Na modelagem hidrológica, o desenvolvimento de técnicas automáticas para 

determinar as propriedades de drenagem em bacias hidrográficas fez com que a 

representação cartográfica usual do relevo fosse substituída gradualmente por modelos 

digitais de elevação, o que facilitou muito a tarefa de preparação desses dados 

(ZANETTI, 2007). 

A integração do SIG com os modelos hidrológicos e a sua aplicação em bacias 

hidrográficas, permite a realização de um grande número de operações como o projeto, 

calibração e simulação entre os modelos. O uso do SIG permite subdividir a bacia 

hidrográfica em subáreas heterogêneas (CALIJURI et al., 1998). 

De acordo com Machado et al. (2003), a maior limitação ao uso de modelos é a 

dificuldade em trabalhar com grande quantidade de dados, que descrevem a 

heterogeneidade dos sistemas naturais. Por essas razões, o SIG é muito importante e 

empregado na criação do banco de dados desses modelos, entre outras funções. Mendes 

(1996) demonstrou conceitualmente que é possível a interação entre o 

geoprocessamento e os modelos hidrológicos e pode ser realizada pelas seguintes fases: 

obtenção de dados (dados de campo ou digitais), processamento e análise de dados de 

entrada, operação no ambiente de geoprocessamento, simulação hidrológica e simulação 

visual de dados. 

Presume-se que a qualidade da integração entre uma plataforma SIG e uma 

modelagem ambiental está condicionada à possibilidade de combinar capacidade 

computacional, disponibilidade de dados digitais e o nível de confiabilidade do modelo. 

O modelo escolhido para realização deste trabalho, o SWAT, é utilizado para 

medir analisar os impactos das alterações do uso do solo sobre o escoamento superficial 

e subterrâneo, produção de sedimentos e a qualidade da água em bacias hidrográficas 

agrícolas não instrumentadas (TAVEIRA, 2012). Esse modelo opera em intervalos de 

tempo diários e possibilita a simulação de muitos anos, no entanto, não permite a 

simulação de eventos isolados. Ele se baseia nas características físicas da bacia, usa 

dados de entrada normalmente disponíveis, é computacionalmente suficiente para 

operar sobre bacias com extensões maiores que 1000 km
2
 e é continuo no tempo, sendo 
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capaz de simular longos períodos, até maiores que 100 anos, de forma a computar os 

efeitos das alterações do uso do solo (SILVA, 2010). 

É importante destacar como um dos principais benefícios do modelo SWAT, a 

sua aplicabilidade em diferentes regiões, com diferentes cenários e em contextos 

diferentes, isto comprovado pelos diversos trabalhos que foram desenvolvidos com esse 

modelo em várias partes do mundo. 

A necessidade da integração dos dados de modelagem hidrológica de 

geoprocessamento, como já mencionado, o modelo SWAT acoplado ao SIG ArcGis 

surge como uma ferramenta poderosa para estudos científicos que seja suficientemente 

capaz de predizer eventos, auxiliando na tomada de decisão no planejamento e gestão 

dos recursos naturais localizados nas bacias. O modelo SWAT se integra ao SIG por 

meio de uma extensão denominada ARCSWAT, desenvolvida para o ArcGis, essa 

interface é responsável pelo pré e pós-processamento de dados para a execução do 

modelo hidrológico SWAT e utiliza para usos diversos as demais ferramentas do 

ArcGis. 

O uso integrado das geotecnologias potencializa sua contribuição como suporte 

à tomada de decisão durante o diagnóstico do cenário geoambiental atual, bem como 

para seu prognóstico, projetando cenários futuros que em conjunto, podem nortear ações 

de controle do uso e ocupação do solo. 

Uma das vantagens da utilização dos modelos de simulação está associada ao 

seu baixo custo. Na maioria das aplicações o custo para executar um programa 

computacional é muitas vezes menor do que o correspondente custo relativo à 

investigação experimental. 

 

2.4 Modelagem hidrológica e gestão ambiental 

 

No Brasil, a gestão de recursos hídricos deveria ser realizada, segundo a lei 

9.433, de forma integrada, participativa e descentralizada, com base na unidade de 

planejamento da bacia hidrográfica, através de comitês que são eleitos 

democraticamente pelos vários usuários da água, tornando-se mais eficiente o 

planejamento e a aplicação de ações para o uso eficiente da água em toda área de 

abrangência da bacia. 
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A gestão de bacias estabelece um equilíbrio entre as demandas hídricas para o 

consumo humano, animal e irrigação. O Brasil possui 12% da água doce que escorre 

superficialmente no mundo, sendo que 70% estão na região Norte, 15% no centro oeste, 

6% no Sul e no Sudeste e apenas 3% no Nordeste (SUASSUANA, 2004). 

Uma bacia hidrográfica é um sistema que compreende um volume de materiais, 

em sua maioria sólidos e líquidos, delimitador interna e externamente por todos os 

processos que a partir do fornecimento de água pela atmosfera, interferem no fluxo de 

matéria e energia de um rio ou de uma rede de drenagem. Esta abrange todos os espaços 

de circulação, armazenamento, de saída de água e do material por ela transportado, que 

mantém relações com esses canais (RODRIGUES e ADAMI, 2005). 

A análise de bacias hidrográficas passou a apresentar caráter mais objetivo a 

partir de 1945, com a publicação do trabalho do engenheiro hidráulico Robert E. 

Horton, que procurou estabelecer as leis do desenvolvimento dos rios e suas bacias. É a 

ele a quem se deve a abordagem quantitativa das bacias de drenagem 

(CHRISTOFOLETTI, 1980). Analisar uma bacia hidrográfica sob o enfoque ambiental 

significa considerar que se trata de uma totalidade sistêmica, formada pela interação e 

articulação de diversos sistemas ambientais (RODRIGUEZ et al., 2001). 

As bacias hidrográficas estão interligadas pelos divisores topográficos, 

formando uma rede em que cada um deles drena água, material sólido e dissolvido para 

uma saída comum, que pode ser outro rio de hierarquia igual ou superior, lago, 

reservatório ou oceano. É importante perceber que as bacias hidrográficas integram uma 

visão conjunta das condições naturais e das atividades humanas nelas desenvolvidas 

(CUNHA e GUERRA, 2000). 

Uma das preocupações mais recentes da Geografia é com a construção de uma 

conceituação de paisagem que leve em consideração a ação de seus atores, o ser 

humano em sociedade, promotor de transformações na via do sistema econômico, da 

política e estabelecimento de instituições. Nesta perspectiva de repensar a paisagem há, 

também, a necessidade de incluir a natureza enquanto uma de suas partes integrantes, 

mas, evitando-se cair numa redução do conceito a ecossistemas regidos por leis naturais. 

A política ambiental no Brasil vem passando por inúmeras mudanças no 

âmbito de sua legislação e estrutura administrativa, caracterizando uma nova gestão do 

meio ambiente, principalmente após a formulação da Política Nacional do Meio 

Ambiente em 1981 e da Constituição Federal em 1988. 
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A gestão ambiental no século XXI está voltada para políticas públicas que 

levem em consideração, não só a proteção/conservação ambiental, mas também o 

desenvolvimento regional a partir da condição da existência humana em suas 

peculiaridades e com problemáticas ambientais, sociais, culturais e políticas, buscando 

uma melhor qualidade de vida para a população. A ideia de sustentabilidade que se 

torna necessária, é a de que as riquezas naturais possam ser bem aproveitadas sem 

degradar tanto a natureza e possam trazer desenvolvimento. A sociedade do consumo 

sabe como produzir de modo sustentável, só não o faz por questões econômicas, por 

falta de uma política normativa fiscalizadora efetiva e também pela ausência de 

divulgação dos conhecimentos científicos. 

A gestão ambiental consiste na administração dos recursos ambientais por meio 

de ações técnicas e institucionais, investimentos econômicos e o uso do aparato jurídico, 

com a finalidade de manter ou recuperar a qualidade de recursos e o desenvolvimento 

social (NOBRE e GARCIA, 2013). 

A gestão ambiental é assumida de maneira diferenciada pelos atores sociais e 

econômicos que intervém nesse processo. Ela conduz à visualização de pelo menos três 

enfoques: o poder público, com o papel de dirigir, conduzir e incentivar o processo de 

gestão; o da empresa, com o papel de aperfeiçoar e maximizar a eficiência, a eficácia e 

a efetividade econômica; a sociedade civil e, em particular, os grupos e as comunidades 

sociais com o papel de potencializar a apropriação da natureza para garantir as suas 

necessidades básicas e sua lógica cultural, sob uma base geral da ação coletiva 

desenvolvida pelos indivíduos.  

Almeida (2002) afirma que de uma forma geral, as teorias desenvolvimentistas, 

sejam neoliberais ou marxistas, tem suas bases nas sociedades ocidentais e tem como 

objetivo propor ou “impor” modelos para o conjunto do mundo. De acordo com o autor, 

a ideia mestra de desenvolvimento socioeconômico é provocada pelos avanços teóricos 

e científicos, assegurando o próprio crescimento e o progresso das virtudes humanas, 

das liberdades e dos poderes dos homens. 

O planejamento do uso do solo sob a perspectiva ambiental pode ser tomado 

como um substrato das atividades humanas que nele se assentam e nele se desenvolvem 

buscando melhor qualidade de vida. O objetivo de planejamento de uso do solo é 

orientar os instrumentos metodológicos administrativos, legislativos e de gestão para o 

desenvolvimento de atividades num determinado espaço e tempo, incentivando a 

participação institucional e dos cidadãos (TAVEIRA, 2012). 
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A mobilização na gestão de recursos hídricos ocorreu principalmente por causa 

do crescimento econômico e populacional. A partir da década de 1950 houve grandes 

incentivos em industrialização e urbanização, o que levou ao início da crise ambiental, 

como resultado da degradação das condições de vida da população e dos sistemas 

naturais (RUHOFF, 2004). 

Para Hidalgo (1992), qualquer alteração das propriedades físicas, químicas ou 

biológicas dos recursos naturais renováveis (solo, vegetação, ar, água, fauna), causada 

por alguma forma de energia ou elemento produzido por atividades humanas é capaz 

direta ou indiretamente, de criar condições nocivas à saúde do homem, à sociedade e 

aos recursos naturais. 

No Brasil, a gestão ambiental de recursos hídricos inicia-se praticamente com a 

aprovação da legislação nacional de recursos hídricos em 1997 e pela implantação de 

um sistema nacional de gerenciamento desses recursos, tendo a crescente preocupação 

com os problemas relacionados com a degradação dos recursos naturais e em particular 

com a degradação dos recursos hídricos no Brasil. Tem levado as entidades 

governamentais dedicadas ao planejamento e à gestão ambiental a concentrarem 

esforços na elaboração de projetos voltados ao equacionamento dos problemas 

associados ao uso múltiplo do recurso água.  

 De acordo com Beneti (1993) e Lanna (1993), a gestão de recursos hídricos 

fluviais vem sendo colocada como fator estratégico na política governamental de meio 

ambiente e de desenvolvimento devido ao elevado grau de alteração dos geossistemas e 

ecossistemas fluviais ocasionados pelas atividades socioeconômicas. Essas atividades, 

por não terem sido coordenadas de maneira planejada, vêm comprometendo 

continuamente a disponibilidade e a qualidade dos recursos hídricos. 

A bacia hidrográfica tem sido adotada como unidade de planejamento e gestão 

em inúmeras pesquisas por permitir à análise dos fatores físicos circunscritos a sua área 

de drenagem e correlacioná-los com fatores de ordem antrópica. Nesse novo contexto as 

geotecnologias se encaixam com grande potencial de integração de dados subsidiando 

análises da paisagem em bacias hidrográficas. Considerando as alterações ambientais, se 

torna relevante para a geografia produzir informações que auxiliem no planejamento do 

uso e ocupação territorial (LEITE et al., 2014). 

A realização de estudos voltados ao planejamento e gestão ambiental utilizam 

as bacias hidrográficas como unidade espacial de análise e são reconhecidas por Lanna 

(1995) como unidades ideais para a prática de gestão e planejamento ambiental, por 
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possibilitarem um estudo integrado do meio. Assim, as geotecnologias podem fornecer 

contribuições ao estudo das práticas sociais e do seu relacionamento com a dinâmica 

física e biológica do ambiente em que a sociedade se insere. 

O conceito de bacia hidrográfica como unidade de planejamento e gestão 

ambiental é resultado do conhecimento das relações entre as características físicas de 

uma bacia de drenagem, e a quantidade e qualidade das águas que chegam ao corpo 

hídrico. Por outro lado, as características de um corpo hídrico refletem as de sua bacia 

de drenagem, levando também em consideração todas as características químicas e 

biológicas do corpo hídrico (ARAÚJO et al., 2009). 

Para um fim de planejamento e gestão, pensar a bacia hidrográfica como 

unidade possibilita uma melhor leitura do quadro de potencialidades e fragilidades de 

uma paisagem por meio do diagnóstico ambiental (RUFO e CRISTO, 2014). 

As bacias hidrográficas podem ser tratadas como unidades geográficas onde os 

recursos naturais se integram. Nessa conjuntura ocorre a possibilidade de um estudo 

integrado dos elementos que formam a paisagem (geologia, geomorfologia, pedologia, 

biogeografia e atividades antrópicas), e que as mudanças bruscas ou gradativas em 

algumas dessas áreas, afetará a funcionalidade do sistema, que busca sempre um 

equilíbrio entre a entrada e a saída de energia pelo fluxo hídrico (TEODORO et al., 

2007). 

É dentro deste contexto, que entendemos a modelagem como uma ferramenta 

que auxilia na gestão dos recursos hídricos, de forma a adequar a utilização dos 

recursos, o controle, a proteção do meio e regular a prática, o uso, o controle e a 

conservação dos recursos (RUHOFF, 2004). 

O desenvolvimento de estratégias de modelagem voltadas para atender os 

problemas identificados pelos comitês de bacias hidrográficas, por exemplo, é crítico 

para o sucesso no processo de modelagem. Existem inúmeras ferramentas de 

modelagem disponíveis. Essas ferramentas podem ser utilizadas de forma integrada para 

oferecer uma estratégia de modelagem que seja eficiente do ponto de vista econômico e 

da qualidade ambiental.  
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2.5 Aplicações do SWAT 

 

Existem várias aplicações do modelo SWAT em todo o mundo. Como 

exemplos, podemos citar os estudos de Govender e Everson (2005), Carvalho Neto 

(2011), Lelis et al. (2012), Taveira (2012), Silva et al. (2013), e Aragão et al. (2013), 

que analisaram a eficiência do modelo SWAT em simular os processos hidrológicos em 

diferentes bacias hidrográficas, utilizando como referência para análise, a verificação da 

vazão. 

Govender e Everson (2005) aplicaram o SWAT em duas pequenas bacias na 

África do Sul. Porém, apenas na primeira delas, com área de 0,677 km² e vegetação 

predominantemente rasteira, foi realizada uma avaliação do desempenho do modelo. 

Verificaram que o desempenho do modelo foi melhor para anos secos que para anos 

chuvosos, havendo nestes últimos uma subestimativa dos picos de escoamento 

superficial. Por fim, os autores ressaltam a necessidade de aplicação do modelo para 

grandes bacias no país, a fim de ajudar nos processos decisórios quanto ao manejo e uso 

do solo. 

Carvalho Neto (2011) aplicou o modelo SWAT explorando as possibilidades 

de integração eficiente com um SIG, em duas unidades experimentais e em toda área da 

Bacia do Riacho dos Namorados no Cariri Paraibano, visando adquirir resultados 

concretos com a viabilidade do uso deste modelo na região semiárida. Os resultados 

alcançados demonstraram que a utilização do modelo SWAT é bastante complexa, haja 

vista sua interface gráfica e o banco de dados do modelo, mas permite a parametrização 

de forma simples, tornando o modelo bastante versátil.  

Outro resultado significativo foi o acoplamento da ferramenta 

SIGArcGIS/ArcSWAT, que proporciona a geração de vários tipos de mapas, 

permitindo a visualização de diversas informações topográficas, morfométricas e dos 

resultados dos processos simulados. Estes mapas são a grande vantagem da ferramenta 

SIG e podem ser explorados, através do modelo SWAT. Para o autor, a simulação dos 

cenários permite a averiguação dos processos hidrossedimentológicos de maneira 

bastante objetiva, tornando possível a constatação da influência da cobertura vegetal, 

reflexo de parâmetros como CN ou Fator C, na geração do escoamento superficial e na 

produção de sedimentos. 

Lelis et al. (2012), em outro estudo com o modelo SWAT na Bacia do Ribeirão 

São Bartolomeu, realizaram uma análise de sensibilidade e calibração dos parâmetros 
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do modelo SWAT, com base em dados coletados em 10 parcelas experimentais 

instaladas na bacia hidrográfica. A eficiência da modelagem foi avaliada em função do 

coeficiente de Nash-Sutcliffe, apresentando, após a fase de calibração, um valor de 

0,808 para a produção de sedimentos e 0,997 para a vazão, os quais representam 

modelos bem calibrados. A análise de sensibilidade não foi influenciada pela maior ou 

menor discretização da bacia, mas foi variável em cada sub-bacia, de acordo com seu 

uso e ocupação. 

Taveira (2012) utilizou o modelo SWAT para a Bacia Representativa de Sumé, 

com o intuito de analisar os processos hidrossedimentológicos sob a perspectiva de 

diferentes cenários, sendo possível propor modificações na cobertura da bacia, a fim de 

garantir o uso sustentável dos seus recursos. Os resultados alcançados pela autora, 

demonstraram que a aplicação do modelo também superestimou a produção de 

sedimentos na bacia, mas não impediu que a aplicação tivesse resultados satisfatórios, 

devido à calibração do modelo com dados de campo.  

 Silva et al. (2013) aplicando técnicas de modelagem espacial automatizada e o 

modelo SWAT, para a Bacia do Rio Mamuaba, considerando a combinação de uso do 

solo e tipos de solo dominantes na bacia, obtiveram resultados aceitáveis de produção 

de sedimentos. Os maiores valores da produção de sedimentos ocorreram nas sub-bacias 

a montante da bacia, que se caracterizam pela presença de relevo ondulado, plantações 

de cana-de-açúcar e a presença de 14 solos do tipo Espodossolo. 

Aragão et al. (2013) aplicaram o modelo SWAT à sub-bacia do Rio Japaratuba 

Mirim, em Sergipe, nas seções de medição de vazão das estações Fazenda Pão de 

Açúcar e Fazenda Cajueiro, com áreas de contribuição respectivamente de 137,3 e 

277,8 km², visando a parametrização das duas bacias por meio dos processos de 

calibração e de validação. Foram realizadas simulações do escoamento na bacia menor, 

a partir dos parâmetros calibrados na bacia maior, e, reciprocamente. Também foram 

realizadas simulações da produção de sedimentos para o período de dados de vazão 

disponíveis (1985 a 2000).  

Os resultados evidenciaram que o modelo calibrado simulou bem o escoamento 

superficial e conseguiu prever, de forma coerente, a produção de sedimentos com base 

nos 12 parâmetros mais sensíveis do modelo. A transposição dos parâmetros da bacia 

maior para a menor e, vice-versa, resultou em índices de Nash-Sutcliffe (NSE) e de 

Tendência Percentual (PBIAS), considerados satisfatórios para o primeiro caso e 
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insatisfatórios para o segundo. A análise para cada uma das duas estações, foi realizada 

com utilização de dados de vazão média mensal. 

 

2.6 Processos hidrossedimentológicos e os problemas relacionados com os 

Sedimentos 

 

Em paralelo ao ciclo hidrológico, e totalmente dependente, ocorrem os 

processos erosivos e sedimentológicos. Este ciclo é responsável pela circulação aberta 

de sedimentos nos continentes, através dos processos de desagregação, transporte e 

sedimentação das partículas, sejam estas provindas da superfície da bacia ou do leito do 

canal (BORDAS e SEMMELMAN, 2004). 

O processo de erosão ou desagregação das partículas do solo, dentro do 

processo hidrossedimentológico, está diretamente ligado à chuva, à declividade, à 

erodibilidade, e principalmente às práticas inadequadas do uso do solo. A erosão é o 

processo de desprendimento e arraste acelerado das partículas do solo causado pela água 

e pelo vento e constitui, sem dúvida, a principal causa do depauperamento acelerado do 

solo (BERTONI e LOMBARDI NETO, 1999). Os processos erosivos podem ser 

desequilibrados por uso inadequado do solo. Segundo Hudson (1995), a erosão pode ser 

considerada como erosão geológica ou natural, quando esta resulta apenas das forças da 

natureza, ou erosão acelerada, neste caso o processo erosivo é influenciado pelo 

homem. 

A produção de sedimentos é a resultante dos processos de erosão, transporte e 

deposição. O valor total de material que é movimentado em uma bacia hidrográfica é 

representado pela erosão bruta ou erosão total, que inclui materiais particulados e 

dissolvidos. 

Segundo Uzeika (2009), nem todo o material que é destacado de um 

determinado local da bacia é transportado até seu exutório. Essa condição é decorrente 

do grau de seletividade de grãos que cada modalidade de erosão apresenta no processo 

de remoção e transporte e, principalmente, devido à dinâmica dos processos na rede de 

drenagem da bacia. Isto ocorre devido ao grau de seletividade dos grãos que cada forma 

de erosão apresenta no processo de remoção e transporte, e, devido também à dinâmica 

da rede de drenagem da bacia. 
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A diferença entre a quantidade de material que foi erodido e a quantidade que 

foi depositada numa área é chamada de perda de solo, e as unidades que a representam 

são kg/ha ou t/km². 

Segundo Aragão et al. (2013), se for considerada uma seção de medição para a 

saída dos sedimentos, o material que passar por essa seção por unidade de tempo é 

denominado de produção de sedimento, geralmente expresso em t/km²/ano. 

Existem fatores que contribuem para o agravamento da erosão, que são aqueles 

que determinam as variações das taxas de erosão (erosividade da chuva, erodibilidade 

do solo, cobertura vegetal e topografia do terreno). É devido a esses fatores que áreas 

são mais suscetíveis à erosão, do que outras, e a influência antrópica pode agravar este 

cenário. 

Nascimento e Coiado (2000) afirmam que a erosão superficial das bacias 

hidrográficas desprotegidas é provavelmente a responsável pelo arraste de milhares de 

toneladas de solo fértil para dentro das calhas dos rios e destas para os reservatórios de 

acumulação, provocando perda de produtividade da terra, perda da capacidade de 

escoamento pelos rios e perda da capacidade de armazenamento dos reservatórios. 

Conforme Silva et al. (2013), a erosão consiste em um problema comum, tanto 

em áreas urbanas, quanto em áreas rurais e pode ser medida, de acordo com Guerra e 

Cunha (1998), por fatores como erosividade da chuva ou erodibilidade dos solos, ambas 

aferidas por suas propriedades; natureza da cobertura vegetal e características das 

vertentes.  

Almeida Filho e Coiado (2001) acrescentam que os processos erosivos lineares 

resultam do escoamento d’água superficial concentrado, que promove o 

desenvolvimento de erosões do tipo sulcos e voçorocas. Sulcos são pequenas incisões 

em forma de filetes muito rasos, representados por áreas onde ocorre erosão laminar 

muito intensa.  

Já as voçorocas, são cortes mais profundos no solo, esses cortes se instalam em 

vertentes sobre o manto intempérico, sedimentos ou rochas sedimentares, pouco 

consolidadas, e podem ter profundidades de 0,3 a 30 metros e paredes abruptas e de 

fundo plano, com seção em forma de “U” (GUERRA e CUNHA, 1998). 

Os tipos de problemas causados pelos sedimentos dependem da quantidade e 

da natureza dos sedimentos, fatores estes que são dependentes dos processos de 

produção, transporte e deposição (PAIVA et al., 1995), o que equivale dizer que os 
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sedimentos causam três tipos de prejuízos: no local de origem, no trecho onde transitam 

e no local de sua deposição (MEYER e WISCHEMEIER, 1971). 

Sabe-se que nem todo o sedimento que passa por uma seção transversal de um 

curso d’água é governado com a mesma lei (UMEZAWA, 1979). Os sedimentos que 

alcançam os cursos d’água se apresentam com diversas granulometrias, e sofrerão 

diversos processos de transporte, correspondente com as condições do local e 

escoamento (CARVALHO, 2008). 

 

2.7 Influência da Cobertura Vegetal 

 

Segundo Singh et al. (2008), estudos de produção de sedimento são 

importantes para o planejamento de vários processos de conservação do solo e da água, 

análise de sedimentação em reservatório, estudo de mudanças na morfologia de rios, 

deposição em fundos de rios, e planejamento de projetos agrícolas. Ainda segundo os 

autores, a produção de sedimento de uma bacia hidrográfica é a forma de saída do 

processo de erosão da bacia, sendo difícil de ser calculado, porque é resultado de uma 

complexa interação de vários processos hidrogeológicos (PRUSKI, 2009). 

Nessa linha de análise, podemos afirmar que a influência da cobertura vegetal é 

um fator determinante do processo erosivo. Segundo Cook e Doornkamp (1990), a 

cobertura vegetal reduz as taxas de erosão do solo, através da proteção contra o impacto 

da chuva, diminuição da água disponível ao escoamento superficial, decréscimo da 

velocidade de escoamento superficial e aumento da capacidade de infiltração de água no 

solo.  

Segundo Di Luzio et al. (2002), o retardo do fluxo e o aumento da infiltração 

no solo, pela vegetação, proporcionam um excelente mecanismo de proteção ao solo 

raso contra a erosão. Hudson (1995) afirma que a cobertura vegetal funciona como uma 

capa protetora para o solo e a sua presença é o fator chave na redução da erosão hídrica. 

Nas áreas agrícolas, as principais alterações estão relacionadas à remoção da 

cobertura vegetal para que os solos sejam úteis para a agricultura, realizados por meio 

de equipamentos automotores e manuais. Essas alterações potencializam mudanças no 

equilíbrio natural representado pelo trinômio águasoloplanta, contribuindo para 

alterações na forma como a precipitação atinge a superfície do solo. 
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Já na Mata Atlântica da Serra do Mar, em São Paulo, Fujieda et al. (1997) 

observaram que uma precipitação média de 1.941 mm durante o período de 19821992, 

a interceptação média foi de 15%. 

De acordo com Lima (2003), em uma superfície sem cobertura vegetal, a 

precipitação ocorre diretamente sobre o solo, ocasionando a desagregação e o transporte 

das partículas de solo, bem como, o selamento dos poros na superfície pelas partículas 

finas, diminuindo sua capacidade de infiltração. Ou seja, quanto mais protegida pela 

cobertura vegetal estiver à superfície do solo contra a ação da chuva, menor será nele a 

possibilidade de ocorrência de erosão (PRUSKI, 2009). 

Ainda sobre este processo, Merten e Poleto (2006) salientam que o processo de 

desagregação do solo e de transferência de sedimentos na bacia irá depender de fatores 

como distribuição anual das chuvas, uso e manejo do solo, condições geomorfológicas 

do terreno e umidade antecedente.  

Segundo Bertoni e Lombardi Neto (1999), o Brasil perde cerca de quinhentos 

milhões de toneladas de solo por meio da erosão, isso equivale a uma perda de 15 cm de 

solo em uma área de 280.000 ha. É comum que nas porções altas de uma bacia, há 

maior erosão e transporte de sedimentos. A erosão vai diminuindo a partir da porção 

alta para a porção média da bacia à medida que as declividades decrescem e as chuvas 

se tornam menos intensas, fora das regiões montanhosas. 

De acordo com Machado (2002), a pesquisa sobre erosão vem sendo 

desenvolvida intensivamente sob vários pontos de vista em todas as partes do mundo. 

Isto é, o tema erosão vem sendo pesquisado no sentido de produzir conhecimento 

técnico-científico dentro de áreas como hidrologia, pedologia, agronomia, dentre outras. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Para desenvolver o presente trabalho foi realizado um levantamento 

bibliográfico e revisão teórica sobre os temas tratados. Este levantamento bibliográfico 

contou com pesquisa em artigos científicos, monografias, sites especializados, livros 

que tratam sobre o tema, entre outros, que serviram de embasamento para discussão 

sobre a modelagem hidrológica, análise da paisagem, erosão e perda de solo. 

Levantamento e análise documental, que de acordo com Cellard (2008), correspondem 

aos resquícios do passado, são tudo o que serve de testemunho. Neste estudo, a análise 

documental enfocau os documentos públicos presentes em arquivos governamentais 

(Federal, Estadual e Municipal).  

Para realização da modelagem foi utilizado o modelo SWAT (Soil and Water 

Assessment Tool) acoplado ao ArcGIS 10.2
®
. Atualmente, existem vários softwares 

disponíveis para o tratamento das informações espaciais e para a aplicação das técnicas 

de geoprocessamento, tanto gratuitos como comerciais. Entre os mais conhecidos, está o 

ArcGIS 10.2
®
 (ESRI, 2010), que possibilita a extração de dados do terreno de modo 

manual ou automático para análises mais específicas em relação às bacias hidrográficas.  

O processamento de modelagem hidrológica foi realizado neste software 

usando como parâmetros base a vazão e a erosão da bacia do Rio Taperoá. A estratégia 

de modelagem proposta inclui os aspectos ambientais da bacia do Rio Taperoá. Essa 

estratégia consistiu na utilização de ferramentas de modelagem que considera os dados 

necessários e disponíveis para a execução eficiente do modelo, que seja capaz de 

auxiliar no planejamento de ações na bacia do Rio Taperoá.  

 

3.1 O Modelo SWAT 

 

O SWAT foi concebido pelo departamento de agricultura dos Estados Unidos 

da América, desenvolvido por Arnold et al. (1998) e aperfeiçoado por Neitsch et al. 

(2000) para predizer o efeito, da qualidade da água, da produção de sedimentos e da 

carga de poluentes em bacias hidrográficas rurais. Tem sido consolidado com sucesso 

no que concerne à avaliação dos recursos hídricos e de sua poluição oriunda de fontes 

pontuais e difusas. 
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O SWAT possibilita o uso do SIG como ferramenta suporte para a entrada de 

dados topográficos, pedológicos, de uso do solo, entre outros. Entre os componentes do 

modelo podem ser destacados hidrologia, clima, produção de sedimentos, nutrientes, 

agrotóxicos, temperatura do solo, terra cultivada, práticas de manejo do solo, entre 

outros (SANTOS, 2010). 

Suas aplicações abrangem análises de capacidade de suporte dos cursos 

hídricos, avaliação da eficiência de planos integrados para a conservação de recursos 

hídricos, estudos de influência de cenários de uso do solo na poluição hídrica, estudos 

de impactos hidrológicos provocados pelas mudanças climáticas, entre outros 

(SANTOS, 2010). 

O SWAT considera a bacia dividida em sub-bacias com base no relevo, solo e 

uso do solo, desse modo, preserva os parâmetros espacialmente distribuídos na bacia 

inteira e características homogêneas dentro da bacia. Com base nos dados dos 

parâmetros do meio físico este modelo pode ser aplicado em bacias hidrográficas de 

médio e grande porte (SILVA, 2010). 

Esse modelo requer como dados de entrada, informações sobre precipitação, 

temperatura, umidade, tipos de solos, relevo e uso e ocupação do solo (SILVA et al., 

2013). Neste trabalho utilizamos apenas a simulação de uso e manejo do solo e perdas 

de solo. O modelo SWAT estima o balanço hídrico pela equação: 

 

 
t

t i i i i i

t=1

SW =SW+ R Q ET P QR     (1) 

 

sendo SWt o conteúdo final de água no solo (mm), SW o conteúdo de água no solo 

disponível para as plantas, definido como conteúdo de água inicial menos o conteúdo de 

água no ponto de murcha permanente (mm), t o tempo (dias), Ri a precipitação (mm), Qi 

o escoamento superficial (mm), ETi a evapotranspiração (mm), Pi a percolação (mm), e 

QRi o fluxo de retorno (ascensão capilar) (mm). 

No SWAT, a produção de sedimentos é simulada por intermédio da Equação 

Universal de Perdas de Solo Modificada  MUSLE. A MUSLE usa a quantidade de 

escoamento superficial e o pico de vazão para simular a produção de sedimentos, sendo 

dada pela equação abaixo: 

 

Psed = a× (Qsurf×Qpeak × areahru)
b
 × KUSLE × CUSLE × PUSLE × LSUSLE (2) 
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na qual Psed é a produção de sedimentos (ton), “a” e “b” são coeficientes de ajuste 

(calibração); Qsurf o volume de escoamento superficial (m³), Qpeak a vazão de pico do 

escoamento (m³/s), areahru a área das Unidades de Resposta Hidrológica – HRU (ha), 

KUSLE o fator de erodibilidade do solo (t∙h∙ha/MJ/mm), CUSLE o fator de manejo e 

cobertura do solo (adimensional), PUSLE o fator de práticas conservacionistas 

(adimensional), e LSUSLE o fator topográfico (adimensional). 

 

3.2 Dados de precipitação utilizados e espacialização das informações 

 

Para a realização deste estudo foram utilizados dados diários de precipitação de 

12 postos pluviométricos (Figura 2), obtidos junto à Agência Executiva de Gestão de 

Águas do Estado da Paraíba (AESA). A Tabela 1 apresenta a descrição detalhada dos 

postos pluviométricos utilizados neste estudo. Inicialmente, os valores foram 

padronizados para o período entre 19111993. Os dados desses postos foram utilizados 

para a geração da variedade pluviométrica e da correlação com a vazão no período de 

1970 a 1990. Esse período foi escolhido pela possibilidade de se trabalhar com um 

maior número de postos. 

 

 
Figura 2. Localização dos postos pluviométricos na Bacia do Rio Taperoá. 
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Tabela 1. Descrição detalhada dos postos pluviométricos e fluviométrico. 

Posto Código 
Período de 

Dados 
Longitude Latitude 

Altitude 

(m) 

Coxixola P18 19631993 -36º36′36′′ -7º36′36′′ 465 

Desterro P20 19631990 -37º06′00′′ -7º16′48′′ 614 

Fazenda Bananeiras P22 19661990 -36º57′36′′ -7º30′36′′ 671 

Gurjão P24 19631990 -36º28′48′′ -7º15′36′′ 480 

Juazeirinho P28 19631990 -36º34′48′′ -7º03′36′′ 570 

Pocinhos P36 19381990 -36º03′36′′ -7º03′36′′ 659 

Santa Tereza P41 19581990 -36º24′36′′ -7º06′36′′ 500 

Santo André P42 19631990 -36º37′48′′ -7º12′36′′ 470 

São José dos Cordeiros P44 19681990 -36º48′36′′ -7º22′48′′ 610 

Serra Branca P47 19631990 -36º39′36′′ -7º28′48′′ 450 

Soledade P48 19351990 -36º21′36′′ -7º03′36′′ 514 

Taperoá I P52 19611990 -36º49′48′′ -7º12′00′′ 500 

Poço de Pedras Vazão 19701990 -36º43′32′′ -7º39′45′′ 430 

 

 

Devido a falta e/ou falhas nas séries temporais dos dados, foram considerados 

diferentes períodos para cada posto, descartando as grandes falhas nas séries temporais. 

Para o preenchimento das falhas foi utilizado o método de ponderação regional: 

 

1

3

 
 

 

x x x
x a b c

a b c

M M M
P = P + P P

M M M
 (3) 

 

sendo Px a variável que guardará os dados corrigidos, Mx a média aritmética da estação 

com falha, Ma, Mb e Mc a média aritmética das estações vizinhas, e Pa, Pb e Pc são os 

dados das estações vizinhas ao posto com falha, do mesmo ano que utilizamos para 

preencher a falha. 

O método da ponderação regional é geralmente utilizado para o preenchimento 

de séries mensais e anuais, onde as falhas de um posto são preenchidas através de uma 

ponderação com base nos dados de pelo menos três postos vizinhos, que devem ser de 

regiões climatológicas semelhantes à do posto em estudo e, possuir uma série de dados 

de no mínimo 10 anos. Deve-se ressaltar que o uso do método de ponderação regional é 

uma técnica bastante utilizada para cobrir as falhas de dados, entretanto, pode mascarar 

a variabilidade da precipitação, dependendo do intervalo a ser parametrizado (SILVA et 

al. 2010). 
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Para se analisar a distribuição espacial da precipitação foi utilizado o 

interpolador do Inverso da Distância Ponderada (IDW) no software ArcGIS 10.2
®
. Esse 

método baseia-se na dependência espacial, isto é, supõe que quanto mais próximo 

estiver um indivíduo do outro, maior será a correlação desse indivíduo com seus 

vizinhos. Dessa forma, atribui-se maior peso para os indivíduos mais próximos do que 

para os mais distantes do ponto a ser interpolado.  

O modelo consiste em multiplicar os valores observados pelo inverso das suas 

respectivas distâncias ao ponto de referência para a interpolação dos valores (Equação 

4). Este modelo considera a existência do efeito da distância e de outro fator qualquer, 

que é representado pela letra “p”, isto é, a distância é elevada de um coeficiente “p” de 

forma que se podem obter diferentes valores interpolados para uma mesma distância. O 

IDW é expresso por: 

 

 
 

j 1...N j j

j 1...N j

d
(x, y)

d










w v
f

w
 (4) 

 

no qual N o número de dados, vj o valor do ponto j, dj a distância entre os valores do 

ponto  j, e w(d) a função de ponderação. Para obter o valor de w(d) é utilizada a equação 

abaixo: 

 

min min2
min

min max2

max

1
se d d

d

1
w(d) se d d

d

0 se d d







 

 



 

  < d

    

  (5) 

 

sendo dmin a distância mínima e dmax a distância máxima. O  dmin impede que aconteçam 

valores com d = 0 e o  dmax evita o uso de pontos muito distantes. A principal vantagem 

desde método é a simplicidade, levando a resultados variáveis para uma ampla 

variedade de dados, não havendo problemas para os resultados que excedem a faixa de 

valores significativos (CARUSO e QUARTA, 1998). 
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3.3 Dados de vazão 

 

O modelo SWAT foi calibrado comparando-se as séries de dados observados e 

simulados de vazão. O período de calibração da vazão foi de 1970 à 1980 e, para a 

validação foi de 1981 à 1990. A Bacia do Rio Taperoá possui um posto fluviométrico, o 

de Poço de Pedras (Figura 3). Esses dois pontos (Taperoá II e Poço de Pedras) foram 

escolhidos por disponibilizarem séries históricas recentes de vazões. Para a 

determinação da produção de sedimentos na bacia foram estimados dados diários de 

sedimentos durante o período de 1970 à 1990, no exutório da bacia do Rio Taperoá.  

 

 

Figura 3. Localização dos postos fluviométricos utilizados na análise. 

 

 

 

3.4 Determinação da Produção de Sedimentos na Bacia 

 

 Para a determinação da produção de sedimentos na bacia foi utilizada a 

Equação Universal de Perdas de Solo Modificada  MUSLE (WILLIAMS, 1975). É 
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uma equação modificada da Equação Universal de Perda de Solo – EUPS desenvolvida 

por Wischmeier e Smith (1978).  

A principal diferença entre as duas equações é que a EUPS prevê a média anual 

bruta da erosão em função da força da chuva e, na MUSLE, o fator da força da chuva 

foi substituído pelo escoamento, o que melhora a projeção da produção de sedimentos, 

elimina a necessidade de índice de entrega e permite que a equação seja aplicada para 

eventos individuais de chuva. 

A MUSLE vem sendo utilizada em diversos estudos de produção de 

sedimentos (SADEGHI e MIZUYAMA, 2007; PANDEY et al., 2009), mostrando 

excelentes resultados. Segundo Chaves e Piau (2008), sua simplicidade e seu pequeno 

número de variáveis tornam esse modelo, potencialmente, útil para a estimativa do 

aporte de sedimento em pequenas e médias bacias.  

A MUSLE é uma das equações fundamentais dentro das rotinas de cálculo 

sequenciadas pelo modelo SWAT para estimar a produção de sedimentos. Nela, a 

produção de sedimentos (M) é medida em toneladas por unidade de área para cada 

evento, sendo dada pela Equação 6: 

 

M = a(Qs×qp)
b 

× K × LS × C × P  (6) 

 

 

em que: 

M = produção de sedimentos (t/ha); 

a e b = são coeficientes de ajuste (adimensional); 

Qs = volume escoado total (m³); 

qp = vazão de pico do evento (m³/s); 

K = fator de erodibilidade do solo que varia de acordo com os tipos de solos 

(t⋅ha⋅h/ha/MJ/mm); 

LS = fator topográfico, isto é, o conjunto de comprimento de rampa e grau de 

declividade (adimensional); 

C = fator do uso e ocupação do solo (adimensional), sendo a relação dos diferentes 

tipos de manejo da terra e a intensidade das perdas de solo;  

P = fator prática conservacionista do solo onde é a relação entre determinada 

prática conservacionista e as perdas de solo (adimensional). 
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Os fatores K, LS e CP médio da bacia foram obtidos usando SIG e 

sensoriamento remoto e informações da literatura. Os fatores de escoamento da 

MUSLE, Qs e qp são as principais entradas do modelo, e para este estudo os dados 

observados de Qs e qp foram coletados no posto fluviométrico instalado na bacia. 

 

3.5 Determinação dos parâmetros do modelo SWAT 

 

O modelo SWAT possui um banco de dados contendo diversos parâmetros 

para cada tipo de uso e ocupação do solo. Neste estudo, foram realizadas 

associações/adaptações entre os tipos de uso do solo do banco de dados do SWAT e os 

usos existentes na bacia. Para a determinação dos melhores valores dos parâmetros do 

modelo SWAT foram realizadas 90 interações no processo de calibração. Essa etapa foi 

orientada, majoritariamente, para a diminuição das incongruências entre as perdas de 

água observadas e calculadas, assim, iniciou-se a alteração dos parâmetros físicos dos 

solos.  

O parâmetro Cn
2
 representa o valor da curva número inicial, o Rchrg_dp a 

fração de percolação que recarrega o aquífero profundo, o Ch_k2 corresponde à 

condutividade hidráulica efetiva no canal, o Gwqmn é a profundidade de água no 

aquífero raso para ocorrer fluxo de retorno e o Gw_revap é o coeficiente de re-

evaporação da água subterrânea. O parâmetro Alpha_bf representa o Fator Alfa do 

Fluxo de Base, que lida diretamente com o número de dias para que o fluxo subterrâneo 

atinja o canal; o Surlag é o coeficiente de atraso do escoamento superficial, o Esco é o 

fator de compensação da evaporação do solo e o Sol_awc é a capacidade de água 

disponível na camada do solo. 

No que tange a parâmetros mais sensíveis que foram ajustados para cada tipo 

de uso do solo, destacam-se ainda, o de área foliar (BLAI) e de altura da copa 

(CHTMX), que são parâmetros bastante influentes no escoamento superficial e no 

aporte de sedimentos. Esses parâmetros foram modificados no banco de dados do 

modelo e utilizados nas simulações. Os parâmetros de porosidade e condutividade 

hidráulica dos solos foram definidos baseados em Rawls e Saxton (1982), como sendo 

0,398 e 4 mm/h, respectivamente, valores estes que foram adotados para todos os tipos 
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de solo. Para o valor da profundidade da raiz, utilizou-se o valor da profundidade da 

última camada de cada solo e à densidade aparente foi atribuído o valor de 1,65 g/cm³. 

Quanto ao parâmetro Grupo Hidrológico, todos os solos da bacia foram 

classificados como Grupo hidrológico C, que, de acordo com as recomendações da U.S. 

Natural Resource Conservation Service, são solos com baixa taxa de infiltração, 

condutividade hidráulica saturada entre 1 e 5 mm/h, com textura moderadamente fina a 

fina, que impedem o movimento da água nos horizontes. Esses solos possuem baixa 

taxa de transmissão de água (alto escoamento superficial potencial). 

O SWAT segue diversos passos (Figura 4) até que sejam gerados os resultados: 

inicialmente são definidas as sub-bacias com base no MDT da área; o segundo passo é 

fornecer os mapas de uso e ocupação do solo, tipos de solo e declividade para que o 

modelo gere as Unidades de Resposta Hidrológica (HRU); logo após, deve-se 

disponibilizar a série de dados climáticos ao SWAT para que, assim, seja realizada a 

simulação; e por fim, com os resultados da simulação, é feita a calibração e validação 

do modelo para obter-se resultados mais precisos. Os resultados da modelagem do 

SWAT são disponibilizados nas formas de tabelas, gráficos e mapas. 

 

 
Figura 4. Diagrama sintético das etapas que constituem o modelo SWAT. 
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3.6 Análise das sensibilidades dos parâmetros do Modelo SWAT 

 

De acordo com Arnold et al. (2012) e Ferrigo (2014), o primeiro passo para o 

processo de calibração e validação do modelo é a determinação dos parâmetros mais 

sensíveis para a bacia hidrográfica em estudo, que deve ser realizada com base em 

opinião especializada e/ou análise de sensibilidade. Desta forma, foi realizada a análise 

de sensibilidade com todos os parâmetros que o SWAT utiliza para os cálculos de 

estimativa de vazão e que influenciam a dinâmica hidrossedimentológica no modelo. A 

análise de sensibilidade dos parâmetros do modelo SWAT foi obtida após 500 iterações. 

Depois de realizada a análise de sensibilidade dos 19 parâmetros que 

influenciam a vazão (Figura 5), o SWAT-CUP apontou como sendo os parâmetros mais 

sensíveis ao processo de calibração da vazão, os 8 primeiros parâmetros em ordem de 

importância. Essa figura mostra a sensibilidade dos parâmetros utilizados na calibração 

do modelo SWAT na bacia do Rio Taperoá. Os parâmetros menos sensíveis 

correspondem àqueles cujos valores mais se aproximam de 0, enquanto que os mais 

sensíveis são os que possuem valores mais distantes de 0. 

 

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1

CN2.mgt

GW_DELAY.gw

GWQMN.gw

GW_REVAP.gw

SOL_AWC.sol

SOL_Z.sol

ALPHA_BF.gw

BIOMIX.mgt

SOL_K.sol

CANMX.hru

CH_N2.rte

SLSUBBSN.hru

SOL_ALB.sol

REVAPMN.gw

EPCO.bsn

ESCO.bsn

RCHRG_DP.gw

CH_K2.rte

SURLAG.bsn

 

Figura 5. Análise de sensibilidade dos parâmetros utilizados na comparação entre os 

escoamentos observados e simulados. 
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Nota-se que os parâmetros mais sensíveis foram aqueles relacionados ao 

balanço hídrico e a condição de umidade no solo (CN2, GW_DELAY, GWQMN e 

GW_REVAP), seguidos dos parâmetros relacionados às próprias características do solo, 

como profundidade da camada, capacidade de armazenamento e presença de matéria 

orgânica no solo (SOL_AWC, SOL_Z, ALPHA_BF e BIOMIX). O desempenho desses 

parâmetros influencia diretamente no comportamento do escoamento superficial no 

terreno, pois está relacionado aos processos de água no solo, o que tende a provocar 

uma maior ou menor intensidade de escoamento durante a simulação. 

Os parâmetros identificados nesse estudo como os mais sensíveis para a 

calibração da vazão, também já foram identificados em estudos anteriores em bacias 

hidrográficas brasileiras, conforme pode-se observar na Tabela 2. 

 

Tabela 2. Parâmetros mais sensíveis para a calibração do modelo SWAT, identificados 

em outros estudos no Brasil. 

Parâmetros Fonte Região 

Alpha_Bf, Canmx, CH_K2, CH_N2, Esco, 

Gw_Delay, Gw_Revap, Gwqmn, Revapmn, Sol_Z, 

Surlag 

Aragão et al. 

(2013) 
Nordeste 

Surlag, Alpha_Bf, Sol_K, Gwqmn, CNII, Slsubbsn, 

CH_K2, Rchrg_DP, Esco, Sol_Awc, Sol_Z 

Castro 

(2013) 
Centro-Oeste 

CH_N2, CNII, Alpha_Bf, Canmx, CH_K2, Epco, 

Esco, Gw_Delay, Gwqmn, Surlag 

Strauch et al. 

(2012) 
Centro-Oeste 

CNII, Alpha_Bf, Gw_Delay, Gwqmn, Gw_Revap, 

ESCO, Sol_Awc, Sol_K, Sol_BD, Shallst, Gwht, 

Deepst, Revapmn, Anion_Excl 

Ferrigo 

(2014) 

Centro-Oeste 

 

CNII, Sol_K, Sol_Awc, Canmx, Surlag, Gwqmn, 

Gw_Revap, Gw_delay, Alpha_Bf, Esco, CH_K2, 

CH_N2 

Fukunaga 

(2012) 

Sudeste 

 

Esco, Alpha_bf, Epco, Sol_Z, Canmx, CH_K2, 

Sol_Awc, Sol_K, CNII 

Lelis et al. 

(2012) 
Sudeste 

CNII, Alpha_Bf, Rchrg_DP, Esco, Sol_Z, Sol_Awc, 

Sol_K 

Andrade et 

al. (2013) 
Sudeste 

Alpha_Bf, CNII, Gwqmn, Esco, Sol_Z, Sol_Awc, Melo Neto et Sudeste 
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CH_N2, Blai, Canmx, Gw_Revap al. (2014 

Esco, Alpha_Bf, CH_K2, Canmx, Sol_Awc, Sol_K, 

CNII, Slope, Blai, Gwqmn 

Bonumá et 

al. (2010) 

Sul 

 

CH_K2, Slope, Esco, Alpha_BF, Sol_Z, Sol_K, 

Sol_Awc, Surlag, CNII, CH_N2 

Baltokoski et 

al. (2010) 
Sul 

Esco, Alpha_Bf, Sol_Z, Sol_Awc, Blai, Gwqmn, 

Revapmn, CH_K2, CNII, GW_Revap 

Malutta 

(2012) 
Sul 

 

 

Após o processo de calibração e validação do modelo, foi realizada uma 

análise de sensibilidade dos parâmetros utilizados na calibração. Esta análise procura 

identificar quais os parâmetros que apresentaram maior sensibilidade na bacia durante o 

processo de validação. A Tabela 3 mostra os valores otimizados dos 19 parâmetros de 

entrada do modelo, utilizados na etapa de calibração, após 500 iterações na fase de 

calibração usando o software SWAT-CUP.  

 

Tabela 3. Valores otimizados dos parâmetros utilizados na calibração do modelo 

SWAT. 

Parâmetros Descrição Valor 

Alpha_Bf Fator de recessão de escoamento de base 0,513 

Biomix Eficiência da mistura biológica do solo 0,571 

Canmx Quantidade máxima de água interceptada pela vegetação 4,523 

Cn2 Valor da curva número para a condição de solo úmido -0,0482 

Ch_K2 Condutividade hidráulica efetiva do canal 3,005 

Ch_N2 Coeficiente de Manning do canal 0,2781 

Epco 
Coeficiente de compensação da absorção de água pelas 

plantas 
0,621 

Esco 
Coeficiente de compensação da evaporação de água no 

solo 
0,6125 

Gw_delay Tempo de recarga do aquífero -15,87 

Gw_revap 
Coeficiente de controle do fluxo da água entre as zonas 

saturada e não saturada 
0,1163 

Gw_qmn 
Profundidade da água subterrânea necessária para ocorrer 

fluxo de retorno 
665 

Rchrg_Dp Fração de água percolada para o aquífero profundo -0,02533 
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Revapmn 
Limite de água no solo para ocorrência da ascensão 

capilar na zona saturada 
1,65 

Slsubbsn Comprimento da declividade média 0,1705 

Sol_Alb Albedo do solo -0,0975 

Sol_Awc Capacidade de armazenamento de água no solo 0,2295 

Sol_K Condutividade hidráulica saturada do solo -0,1665 

Sol_Z Profundidade da camada de solo 0,1015 

Surlag Tempo de retardo de escoamento superficial 7,992 

 

3.7 Calibração e validação do SWAT 

 

Após a obtenção da primeira simulação é iniciado o procedimento de 

calibração e validação do modelo, a fim de se obter melhores ajustes dos resultados 

simulados em relação aos dados observados. Neste trabalho, a calibração dos dados de 

vazão variou de 1973 à 1982. Esta etapa consiste na variação de valores dos parâmetros 

de entrada do modelo até que se obtenham resultados coerentes das simulações relativos 

aos dados observados no posto fluviométrico. Neste estudo foram realizadas 500 

interações no processo de calibração. 

Concluído o processo de calibração é realizada a validação do modelo 

utilizando um período diferente da série temporal daquele usado para a calibração. 

Neste caso, para o estudo, utilizou-se o período compreendido entre 1983 e 1990, sem 

que houvesse alteração dos parâmetros. Vale ressaltar, também, que foram utilizados 

três anos de aquecimento (1970 à 1972) para que o modelo pudesse ajustar-se às 

condições naturais da área antes de apresentar os resultados. 

A utilização do período que antecede a série de dados a serem verificados para 

o aquecimento do modelo é importante para o provimento e estabilidade das condições 

hidrológicas iniciais do modelo para a bacia antes de gerar os resultados. Esse método 

tem sido adotado em diversos estudos, como em Olivera et al. (2006), Cibin et al. 

(2010), Lelis et al. (2012), e Santos et al. (2014). 

A calibração automática no modelo SWAT foi realizada mediante a utilização 

do software de domínio público SWAT-CUP, desenvolvido por Abbaspour et al. 

(2007). O SWAT-CUP possibilitou a realização da análise de sensibilidade, calibração e 

verificação dos parâmetros do modelo SWAT a partir do algoritmo Sequential 

Uncertainty Fitting  SUFI-2 (ABBASPOUR, 2004; 2007), sendo esse algoritmo o 
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mais utilizado para a calibração automática do modelo SWAT em diversas bacias 

(SANTOS et al., 2015; FUKUNAGA et al., 2012; ABBASPOUR et al., 2015).  

Adotou-se o valor de 500 interações, por este ser o valor em que o SWAT-CUP 

já obtém um ajuste satisfatório para a série de dados utilizados, não necessitando 

aumentar ainda mais o número de interações. Os parâmetros são otimizados pelo 

SWAT-CUP de forma simultânea, sendo que a cada interação são atribuídos 

determinados valores aos parâmetros e o algoritmo relaciona os resultados simulados e 

observados de vazão em cada interação.  

Depois de finalizada a calibração para o número de interações estabelecidas, 

o SWAT-CUP informa a interação que apresentou o melhor ajuste, ou seja, os melhores 

valores para os parâmetros utilizados e os melhores valores estimados de vazão. Neste 

estudo, o algoritmo SUFI-2 encontrou o melhor ajuste na interação 429, sendo esta a 

que apresentou os melhores valores de cada parâmetro para a bacia estudada e, 

consequentemente, os melhores resultados para a vazão estimada. Após a fase de 

calibração foi realizada a validação do modelo utilizando dados de vazão para o período 

de janeiro de 1983 a dezembro de 1990. 

 

3.8 Índices de desempenho do modelo 

 

Para analisar os resultados do modelo SWAT, foram utilizados indicadores 

estatísticos para verificar o desempenho da calibração do modelo. No presente trabalho, 

foram utilizados dois métodos estatísticos para avaliar o desempenho do SWAT: o 

Coeficiente de Nash-Sutcliffe (COE) e o Coeficiente de Correlação de Pearson (R²). O 

COE pode ser calculado pela equação: 
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O Erro Médio Quadrado (RMSE) é dado por: 
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O erro médio absoluto (AME) é dado por: 
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sendo Em o evento observado, Es é o evento simulado pelo modelo, 
____

sE  a média do 

evento observado no período de simulação e n é o número de eventos.  

O Coeficiente de Correlação de Pearson (R²) mede a associação linear entre duas 

variáveis, sendo calculado pela equação abaixo: 
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sendo xi os valores observados e xm a média destes valores, yi os valores calculados pelo 

modelo e ym a sua média 

A utilização de modelos matemáticos busca prever de maneira mais realista a 

transformação da precipitação em escoamento superficial e produção de sedimentos, 

entre outros elementos. 

 

3.9 Estimativa da suscetibilidade à erosão dos solos 

 

 

Vários são os métodos de investigação da suscetibilidade do meio físico ao 

processo erosivo. Alguns contemplam parte dos componentes envolvidos no processo, 

como é o caso do índice de Fournier, que considera somente fatores climáticos (chuva) 

(BERTONI e LOMBARDI NETO, 2005) ou ainda o método pedológico, que considera 

somente parâmetros físicos e químicos do solo, como o nomógrafo de Wischmeier 

(WISCHMEIER e SMITH, 1978). Outros expressam uma informação qualitativa sobre 

a suscetibilidade, como métodos aerofotogramétricos (ZACHAR, 1982; SILVA et al., 

2007). 

Para a geração do mapa de suscetibilidade à erosão do solo, apresentado nos 

resultados, foi utilizado o processo analítico hierárquico, com a espacialização da chuva 

(Item 4.1), geomorfologia (Item 4.3), geologia (Item 4.3.1), declividade (Item 4.3), tipos 
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de solos (Item 4.4) e uso dos solos (Item 4.2) da bacia do Rio Taperoá. Cada classe de 

mapa temático recebeu um peso variando de 010. As Tabelas de 4 a 9 apresentam cada 

classe e peso. Tais pesos foram atribuídos utilizando o método de Delphi, que de acordo 

com Moura (2007) é o melhor a se adequar à análise de multicritérios.  

 

Tabela 4. Classificação da espacialização da chuva da bacia do Rio Taperoá. 

Média anual (mm) Peso  

495  545 1 

545  626 2 

626  753 3 

 

Tabela 5. Classificação da Geomorfologia da bacia do Rio Taperoá. 

Nome Peso 

Cimeira 3 

Encosta sem cobertura aluvial 9 

Inselberg 3 

Maciço Residual em crista 2 

Planície aluvial 6 

Planalto cristalino 3 

Encosta estruturada em rampa de colúvio 8 

Pedimento rochoso com cobertura detrítica 4 

 

Tabela 6. Classificação da Geologia da bacia do Rio Taperoá. 

Nome Peso 

Rochas gnáissicas 6 

Rochas magmáticas 5 

Sedimentos arenosos e argilo-carbonáticos 8 

 

Tabela 7. Classificação da declividade da bacia do Rio Taperoá. 

Altimetria Peso 

800  600 6 

600 – 300 4 

300  0 2 

 

Tabela 8. Classificação dos tipos de solo da bacia do Rio Taperoá. 

Nome Peso 

Neossolo Aluvial 5 

Luvissolo 6 

Cambissolo 10 

Latossolo 4 

Neossolo Litólico 4 

Regossolo 5 

Planossolo 3 

Vertissolo  4 
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Tabela 9. Classificação dos tipos de cobertura do solo na bacia do Rio Taperoá. 

Nome Peso 

Vegetação rasteira 3 

Vegetação arbustiva 2 

Vegetação arbórea 1 

 

 

Com o raster de cada camada é aplicado os valores dos pesos gerando um 

raster com a ferramenta raster calculator do software ArcGis 10.2. De acordo com 

Dutra e Fogliatto (2007) o processo analítico hierárquico consiste: 

 

 

“em uma ferramenta de apoio à tomada de decisão que permite 

identificar a melhor alternativa em um grupo de candidatas, 

tendo em vista critérios pré-definidos de seleção. O processo 

analítico hierárquico é baseado em três etapas básicas: (i) 

organização do problema em uma estrutura hierárquica que 

reflita as relações existentes entre os critérios de decisão e as 

alternativas candidatas; (ii) comparação pareada entre elementos 

posicionados em um nível hierárquico com relação a elementos 

no nível superior adjacente; e (iii) análise das matrizes de 

comparações geradas em (ii) através do cálculo de autovetores e 

autovalores principais, e de indicadores de desempenho deles 

derivados, tais como os índices de consistência das avaliações. 

O processo analítico hierárquico foi originalmente proposto por 

Saaty (1977; 1980), tendo seus fundamentos matemáticos 

aprofundados e ampliados em Zahedi (1984) e Saaty & Vargas 

(1987) ” (p.02). 

 

 

Esse método foi utilizado por se aproximar mais da realidade, assim, podendo 

ser realizada a comparação entre os métodos: empírico e semi-empírico, utilizados neste 

estudo. 

3.10 Determinação do Potencial Natural de Erosão  

 

 

Para a estimativa do Potencial Natural de Erosão  PNE foram utilizados os 

fatores físicos que exercem influência no processo de erosão na bacia (erosividade, 

erodibilidade e topográfico). Mediante a espacialização em ambiente SIG desses fatores, 

foi possível estimar a perda de solo potencial na bacia. 
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O fator de erosividade (Fator R) é um índice numérico que expressa a 

capacidade da precipitação em causar erosão em uma área sem proteção (Equação 11). 

Para compor essa equação foram utilizados dados pluviométricos diários, como 

descritos no item 3.2 desse texto. 
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P
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 (11) 

 

sendo R o fator de erosividade (MJ.mm/h/ha), Pm precipitação média mensal (mm) e Pa 

a precipitação média total anual (mm). 

O fator de erodibilidade (Fator K) pode ser definido como à susceptibilidade do 

solo à erosão. Esse fator foi obtido por meio do mapa de solos da EMBRAPA (1999) e 

da atribuição de valores de erodibilidade correspondentes a cada classe de solo, 

conforme valores obtidos na literatura. 

Para obtenção do fator topográfico (Fator LS), que representa o parâmetro de 

comprimento da encosta e o grau de declividade, foi obtido pela equação desenvolvida 

por Zhang et al. (2009): 

 

 (12) 

 

 

sendo V a acumulação de fluxo pelo tamanho da célula e θ o ângulo da declividade em 

graus. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Nos estudos de fenômenos amplamente distribuídos no espaço e no tempo, 

como é o caso das avaliações aplicadas a bacias hidrográficas, é bastante comum o uso 

de modelos que simulem os fenômenos pertinentes, bem como as interações entre os 

mesmos. Os modelos aplicados a bacias hidrográficas são capazes de propiciar um 

melhor entendimento das relações entre o uso do solo e os processos intervenientes 

sobre a qualidade dos recursos hídricos inseridos na bacia em estudo. Quando bem 

aplicada, a modelagem pode se posicionar como instrumento integrador da 

complexidade dos sistemas ambientais, sendo capazes de lidar com a dinâmica dos 

processos naturais (SANTOS, 2010). 

No entanto, é preciso considerar que qualquer processo de modelagem carrega 

consigo um grau de incerteza, com origem nos dados de entrada, nas abstrações do 

modelo e na heterogeneidade natural das bacias hidrográficas. Por outro lado, essa 

questão pode ser minimizada com o emprego adequado de procedimentos de calibração 

e validação do modelo.  

No nordeste brasileiro, o monitoramento de períodos de seca ou chuvosos e da 

variabilidade espaço temporal da precipitação, é de extrema importância devido a 

aspectos como a existência de inúmeros projetos de irrigação implantados e a serem 

implantados ao longo dos principais rios. O abastecimento de água das grandes cidades 

dependente, em grande parte do escoamento dos rios, ou indiretamente do volume 

acumulado nas barragens; a maioria das culturas agrícolas depende, exclusivamente, da 

regularidade das chuvas e da possibilidade de uso de águas subterrâneas, que é pequena 

quando comparada com a água superficial. 

 

4.1 Variabilidade Espaço-Temporal da Precipitação 

 

Os fenômenos climáticos se configuram como uma das principais forças 

motrizes para as respostas da dinâmica que ocorre em uma bacia hidrográfica. A chuva 

por si só constitui uma variável interveniente no processo erosivo. Pode-se dizer a 

priori, que os registros pluviométricos totais diários, feitos em intervalos de 24 horas, 

não têm correlação significativa com a erosão, uma vez que muito dificilmente a chuva 

se distribui uniformemente no período de um dia. A intensidade da chuva atua nas taxas 

de infiltração e no escoamento superficial, sendo que o último tem início quando a 
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intensidade supera as taxas de infiltração, enquanto que a energia cinética pode ser 

entendida como energia resultante do monitoramento transnacional de um corpo, 

servindo para estimar a perda de solo (SANTOS, 2010). 

Com relação à variabilidade anual da precipitação dos postos estudados, 

observa-se uma alta variabilidade no período entre 1935 e 1993 (Figura 6), na bacia do 

Rio Taperoá, apresentando uma média anual de 496 mm e um desvio padrão de 111 

mm. O posto Fazenda Bananeiras destaca-se por obter os maiores valores de 

precipitação anual quando comparado aos demais postos. 
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 Figura 6. Variabilidade anual da precipitação na bacia do Rio Taperoá entre 1935 e 

1993. 

 

A Figura 7 representa a variabilidade da precipitação nos postos analisados. 

Nessa figura é possível identificar a posição central dos dados e os valores discrepantes. 

O gráfico representa a distribuição dos dados, onde se pode identificar a tendência a 

partir da mediana (2º quartil), os quartis (1º e 3º), que deixam 25% das observações 

abaixo e 75% das observações acima e vice-versa, além dos valores máximos e mínimos 

de cada série temporal. Dentre os postos analisados, destaca-se o posto Fazenda 

Bananeiras, por não apresentar valores extremos e com uma maior dispersão de dados. 
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Figura 7. Análise da variabilidade da precipitação dos postos analisados neste estudo. 

 

 

A Tabela 10 apresenta os valores da média aritmética para cada posto e os 

desvios padrão e médio dos dados em relação à média. O posto Gurjão se destaca por 

apresentar um desvio padrão baixo, o que significa que os valores estão mais próximos 

da média. Por outro lado, o posto Fazenda Bananeiras registrou o maior valor do desvio 

padrão, diferentemente dos demais, que tiveram valores mais baixos. 

 

Tabela 10. Análise estatística dos postos utilizados neste estudo. 

Posto 
Precipitação (mm) 

Média Desvio Padrão Desvio Médio 

Soledade 379,08 179,68 143,35 

Pocinhos 413,56 226,66 157,88 

Santa Tereza 415,54 216,87 168,13 

Gurjão 455,03 176,61 137,11 

Coxixola 476,59 259,41 194,53 

Santo André 484,75 244,77 190,25 

Juazeirinho 492,52 242,63 171,27 

Desterro 504,56 240,66 175,46 

São José dos Cordeiros 505,53 239,68 203,94 

Serra Branca 526,55 270,37 205,79 

Taperoá I 529,44 244,82 193,59 

Fazenda Bananeiras 764,59 605,48 502,15 
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Para um melhor conhecimento da espacialização da precipitação na bacia, foi 

utilizado o método de interpolação. A interpolação de dados é de suma importância para 

que seja verificada a distribuição espacial dos mesmos. A Figura 8 mostra a distribuição 

espacial da precipitação na bacia do Rio Taperoá entre 1935 e 1993. Pode-se verificar 

que os menores e maiores valores médios, foram identificados nas porções nordeste e 

sudoeste da bacia, respectivamente. 

 

 
 

Figura 8. Espacialização da precipitação média anual da área de estudo. 

 

 

A simulação do comportamento hidrológico de bacias hidrográficas consiste 

em uma das principais ferramentas de gestão dos recursos hídricos devido à 

possibilidade de predição do regime fluvial. Para o desenvolvimento do modelo 

hidrológico chuva-vazão, são necessários dados monitorados de precipitação e 

evapotranspiração para alimentação do modelo e de vazão para calibração e verificação.  
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Para a aplicação do modelo SWAT foram utilizados dados de precipitação 

diária de um posto pluviométrico no período de janeiro de 1970 a dezembro de 2000. 

Também foram utilizados dados diários de temperatura máxima e mínima do ar, 

radiação solar, velocidade do vento e umidade relativa de uma estação climatológica, 

obtidos junto ao Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos. 

Podemos observar no gráfico (Figura 9), que no período estudado (1970 à 

1990) a maior precipitação ocorreu no ano de 1985 e a menor foi no ano de 1990. 

Quando passamos para uma análise em escala mensal, observa-se na Figura 10 que os 

meses mais chuvosos foram de fevereiro a maio, e em junho se inicia um período mais 

seco, e o período de setembro a dezembro pode ser considerado como crítico em relação 

à escassez de chuvas.  

 

 
Figura 9. Precipitação média anual na bacia do Rio Taperoá no período de 1970 à 1990. 

 

 

A Figura 10 mostra a precipitação mensal na bacia do Rio Taperoá no período 

de 1970 à 1990. A distribuição dos dados pluviométricos foi realizada de forma 

automática pelo modelo SWAT, que utiliza o método do vizinho mais próximo para 

delinear áreas de influência de cada pluviômetro. O modelo considera a série de 

precipitação por sub-bacia, dessa forma ele agrega os valores de determinada estação à 

sub-bacia mais próxima, essa relação é estabelecida em relação a localização da estação 

pluviométrica e o centróide de cada sub-bacia.  
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Figura 10. Precipitação total mensal na bacia do Rio Taperoá no período de 1970 à 

1990. 

A precipitação está intimamente ligada ao escoamento superficial (CASTRO, 

2013), que possui dois mecanismos formadores: 1) o fluxo superficial devido ao 

excesso de precipitação e 2) o fluxo superficial devido ao excesso de saturação. O 

primeiro caso ocorre em regiões semiáridas, onde segundo Aragão (2000), o 

escoamento acontece devido ao excesso de precipitação sobre a infiltração, desde a 

superfície até as camadas inferiores 

4.2 Uso e Ocupação do Solo na Bacia 

 

As áreas que apresentam cobertura do solo adequado apresentam menor 

potencial para produção de sedimentos. No entanto, áreas com cobertura do solo 

inadequado apresentam elevados índices erosivos. 

O mapa de uso e ocupação do solo na bacia foi gerado a partir de imagens do 

satélite Landsat-5, sensor TM, órbita 215, ponto 65. Essas imagens foram obtidas junto 

ao Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), e desse material foram definidas 4 

classes de uso e ocupação do solo (Tabela 11).  

As classes de vegetação arbórea (com 55,18%) e solo exposto (com 35,50 %) 

são as mais predominantes na bacia, e as demais classes ocupam9,33% da área. Essa 

configuração da paisagem na bacia é fruto da forte influência do plantio de sementes na 

região.  

A Tabela 11 apresenta ainda a associação entre as classes de uso do solo da 

bacia e as classes existentes no banco de dados do SWAT. A Figura 11 apresenta a 

distribuição espacial do uso e ocupação do solo na bacia. 
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Tabela 11. Tipos de uso e ocupação do solo e classes de uso do solo do banco de dados 

do SWAT. 

Classes Classificação no SWAT Área (km²) % 

Corpos hídricos WATR 28,38 0,50 

Vegetação rasteira FRST 3131,52 55,18 

Vegetação arbórea RNGB 500,88 8,83 

Vegetação arbustiva BARR 2014,60 35,50 

Total  5675,37 100,00 

 

 
 

Figura 11. Uso e ocupação do solo na Bacia do Rio Taperoá 

 

 

A vegetação desempenha um papel fundamental nos processos erosivos uma 

vez que contribui para resistência do solo à sua desagregação, através da conformação 

de suas raízes e da proteção proporcionada por suas folhas e copas, que interceptam as 

gotas da chuva e amortecem a energia cinética com a qual alcançam o solo. Além disso, 

a matéria orgânica decomposta se mistura ao solo de uma área vegetada e libera ácidos 

orgânicos que reagem para formação de agregados de solo com maior estabilidade 

(SANTOS, 2010). 
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As áreas desmatadas e utilizadas para a agricultura são, em geral, ocupadas 

pelas culturas de palma forrageira, agave, além de milho e feijão, representando uma 

pequena área da bacia.  

A vegetação é praticamente uniforme, sendo a caatinga, tipo regional de savana 

estépica, a formação natural predominante, apresentando-se, às vezes, baixa e densa, 

outras vezes, baixa e esparsa (SOUZA, 1999). O ambiente é alterado pelas atitudes 

humanas e o grau de alteração da paisagem em relação à outra é avaliado pelos seus 

diferentes modos de produção (CUNHA E GUERRA, 2OO6). 

 

4.3 Mapeamento Geomorfológico da Bacia do Rio Taperoá 

 

A geomorfologia pode fornecer conhecimento sobre a superfície da terra, 

relacionados às formas do relevo e aos processos associados, de tal maneira que essas 

informações sejam vitais para gestão e planejamento no sentido de prevenir contra a 

ocorrência de catástrofes e danos ambientais generalizados. Os rios são importantes no 

modelado do relevo atuando como importantes agentes geomorfológicos, transportando 

sedimentos que, na maioria das vezes, são oriundos das encostas pertencentes a bacias 

onde esses rios estão situados (GUERRA e MARÇAL, 2012). A (Figura 13) mostra o 

mapeamento geomorfológico do Estado da Paraíba, segundo IBGE, com destaque para 

a área da bacia do Rio Taperoá.  

Segundo a classificação de Carvalho (1982), a geomorfologia do Estado da 

Paraíba é compartimentada em dois grandes grupos: setor oriental úmido e subúmido; e 

setor ocidental subúmido. Os dois setores têm como linha divisória o planalto da 

Borborema.  

Essa compartimentação denota uma ênfase muito significativa às 

características climáticas do Estado, sem que sejam contemplados de forma merecida os 

fatores morfogenéticos de ordem estrutural e endógena. 

A visão morfodinâmica da paisagem é uma importante ferramenta conceitual 

que pode fornecer dados consistentes acerca dos processos geomorfológicos e do nível 

de degradação da paisagem. 

O relevo dessa bacia é constituído por maciços fragmentados, expressando-se 

na paisagem sob a forma de escarpas, amplas superfícies aplainadas e maciços residuais, 

que refletem as direções das linhas de fratura e a dinâmica evolutiva do Maciço 

Regional da Borborema (CARVALHO, 1982). O Planalto da Borborema estende-se até 
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os limites com o Pediplano Sertanejo, por meio de encostas muito erodidas, delineadas 

por uma linha de escarpa bastante tortuosa e profundamente entalhada pela drenagem, 

expondo vales embutidos entre cristas de quartzitos e paredões de granito, conforme é 

observado na divisa entre os municípios de Teixeira, Patos e São José do Bonfim, todos 

localizados no estado da Paraíba (Figuras 12 e 13). 

 

 
 

Figura 12. Vista panorâmica do contato entre o Pediplano Sertanejo, em primeiro plano, 

e os hogbacks da escarpa ocidental do Planalto da Borborema. 

Fonte: Vital e Girão (2005). 
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Figura 13. Geomorfologia do estado da Paraíba com destaque para área de estudo 

 

 

As superfícies Cariris Velhos e Teixeira, níveis de aplainamento referidos às 

cotas de 650 e 800 metros, respectivamente, citados por Carvalho (1982), são 

observados na região estudada a partir da hierarquização de duas morfoesculturas 

separadas por níveis de encostas e englobando cotas altimétricas com desníveis que 

chegam a mais de 300 metros. 

 

4.3.1 aspectos geológicos 

Quanto à Geologia, essa bacia encontra-se assentada sobre as rochas cristalinas 

de origem pré-cambriana do Planalto da Borborema. Esta unidade é definida como um 

extenso cinturão orogênico meso/neoproterozóico, que se estende por grande parte do 

Nordeste Brasileiro. Nessa região ocorre um extenso complexo gnáissico-migmatítico 

com manchas de rochas granitóides e grabóides, compostas por micaxistos com 

sillimanita e granada (ALMEIDA, 1977). 
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Figura 14. Mapa geológico da bacia do Rio Taperoá. 

 

As rochas presentes nesta área apresentam estruturas planares, caracterizadas 

pela textura xistosa e bandada, em virtude dos esforços os quais foram submetidas. Um 

fato importante é que o grau de inclinação dos planos de xistosidade nessas estruturas 

exerce forte controle sobre a morfogênese regional (CORRÊA, 2001). 

Na área da bacia do Rio Taperoá predomina o planalto da Borborema. Vital et 

al. (2010), fizeram um mapeamento geomorfológico mais detalhado do Estado da 

Paraíba e na Bacia do Rio Taperoá, identificaram as seguintes unidades geomorfológica 

(Figura 15).  

 

 Cimeira: corresponde ao nível mais elevado do relevo, que se encontra acima de 

800 metros, desprovido de cobertura sedimentar e vegetação.  

 Encostas sem cobertura coluvial: áreas bastante declivosas, sujeitas a um 

intenso processo erosivo, chegando a formar ravinas nas porções inconsolidadas do 

terreno.  

 Encosta estruturada em rampa de colúvio: pontos de declividade 

característica de uma encosta onde existe a acumulação de sedimentos em virtude do 

transporte gravitacional.  
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 Pedimentos com cobertura detrítica: áreas aproximadamente planas para onde 

os sedimentos são carreados das partes mais elevadas do relevo até essa superfície. 

Após a deposição deste material, que possui estrutura semelhante a um leque, o 

processo denudacional transporta grande parte deste material para as planícies aluviais, 

onde se encaixarão as drenagens. Após este processo, restam nas superfícies de 

pedimento grandes extensões de pavimentos detríticos.  

 Maciço residual em crista: são restos de antigas superfícies ou pediplanos 

geralmente relacionados com as rochas de litologia mais resistente. Seu aspecto em 

crista segue a tendência geral das direções preferenciais das linhas de falha.  

 Inselbergs: são elevações residuais provenientes do processo de pediplanação 

em climas áridos e semiáridos. Em geral sua morfologia apresenta-se bastante 

individualizada do ponto de vista altimétricos em relação às demais porções 

circunvizinhas do terreno.  

 Planície aluvial: são superfícies planas encaixadas nos vales por onde passam 

grande quantidade de sedimentos, por hora, depositados em barras fluviais compostas 

por grandes quantidades de areia grossa e grânulos. Este compartimento 

geomorfológico pode ser subdividido em dois subcompartimentos: os terraços erosivos 

e o próprio leito fluvial, onde se instalam as drenagens.  

 
Figura 15. Geomorfologia da bacia do Rio Taperoá. Fonte: Vital et al. (2010).  
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A modelagem da bacia hidrográfica por um SIG é baseada no Modelo Digital 

de Elevação, que por sua vez proporciona a definição de parâmetros físicos relacionados 

à topografia, rede de drenagem derivada numericamente e a divisão em sub-bacias. 

Para delimitar a sub-bacia do Rio Taperoá foi utilizado o Modelo Digital de 

Elevação (Figura 16) da bacia com resolução espacial de 30 metros, obtido no site do 

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (VALERIANO, 2005; VALERIANO et al., 

2009). 

A partir do MDE, na fase de pré-processamento, permite o SWAT realizar a 

delimitação automática da bacia hidrográfica e a extração de todos os parâmetros 

topográficos necessários para a execução do modelo. Os dados SRTM como base para o 

mapeamento geomorfológico, compreende uma importante ferramenta para a distinção 

das diferentes unidades de relevo e setores da paisagem. 

 

 

Figura 16. Modelo Digital de Elevação da bacia do Rio Taperoá utilizado neste estudo. 

Fonte: www.dsr.inpe.br/topodata 
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A Equação Universal de Perdas de Solo utilizada neste estudo tem como fator 

mais importante, o topográfico, que considera a relação entre o comprimento da encosta 

e sua declividade. 

A área que apresenta declividade significativa é onde se apresenta o açude de 

Taperoá. Nesta área, de acordo com a carta dos biomas brasileiros o (PROBIO), 

apresenta-se uma região degradada, devido à atividade agropecuária e forte presença de 

Savana-Estépica. Já na região sudeste de Taperoá existe a predominância, de acordo 

com a carta do PROBIO, áreas antropizadas, decorrente de atividades agropecuárias e 

forte presença de vegetação do tipo Savana-Estépica Arborizada. A Figura 17 mostra o 

mapeamento das classes de declividade na bacia do Rio Taperoá. 

 

 
Figura 17. Mapa de declividade da bacia do Rio Taperoá. 

 

 

4.4 Mapa de Solos da Bacia do Rio Taperoá 

 

O modelo SWAT possui em seu banco de dados uma grande quantidade de 

informações dos solos dos E.U.A. necessitando para a aplicação no Brasil da inserção 

de informações de solos locais. Foram identificados oito tipos de solos predominantes 
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na bacia, o que posteriormente deu origem ao mapa de solos (Figura 18), gerado a partir 

dos dados disponibilizados pela EMBRAPA (1999).  

De acordo com a Figura 18, observa-se maior ocorrência dos solos do tipo 

Neossolo Litólico (35%), os quais compreendem solos rasos, onde geralmente a soma 

dos horizontes sobre a rocha não ultrapassa 50 cm, estando associados normalmente a 

relevos mais declivosos. 

Os Luvissolos (25%) correspondem à segunda classe de maior ocorrência e são 

caracterizados por apresentar o horizonte B textural com presença de argila de saturação 

de bases elevada. Em terceiro lugar aparecem os Planossolos (16%), apresentando má 

drenagem e baixa permeabilidade, e os Regossolos (14%), com textura normalmente 

arenosa e de sequência de horizontes A-C. Em menor ocorrência estão presentes os 

Neossolos Aluviais (5%), Vertissolos (2%), Cambissolos (1%) e Latossolos (<1%). 

Podemos observar com maior detalhe os valores de área de ocorrência de cada solo nas 

Tabelas 12 e 13. 

 

 

Figura 18. Tipos de solo da bacia do Rio Taperoá. 
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Tabela 12. Tipos de solo da bacia do Rio Taperoá. 

Tipos de Solo Área km
2
 Área % 

Neossolo Litólico 1994,76 35,15 

Planossolo 1458,25 16,19 

Cambissolo 72,35 1,27 

Latossolo 0,33 0,01 

Regossolo 793,42 13,98 

Luvissolo 918,78 25,69 

Neossolo Flúvico 289,07 5,09 

Vertissolo 148,41 2,62 

Total 5675,37 100,00 

 

 
 

Tabela 2. Tipos de solos para a bacia do Rio Taperoá com suas respectivas áreas e 

descrições. 

Tipo de 

solo 

Área 

(km²) 

Área 

(%) 
Descrição 

Neossolo 

Litólico 
1994,76 35,5 

solo constituído, em grande parte, por fragmentos 

de rocha maiores que 2 mm, apresentando contato 

direto entre o horizonte A e o C; pode ocorrer, em 

alguns casos, presença de horizonte B pouco 

desenvolvido 

Luvissolo 1458,25 25,5 

formado por material mineral, compreendendo 

horizonte B textural com alta saturação de bases e 

argilas de alta atividade 

Planossolo 918,78 16,3 
horizonte A ou E seguidos de horizonte B plânico 

(pouco permeável), constituído por material mineral 

Neossolo 

Regolítico 
793,42 14 

horizonte A sobrejacente ao horizonte C, podendo 

haver horizonte Bi com espessura menor que 10 cm 

Neossolo 

Flúvico 
289,07 5 

solo originário de sedimento aluvial de caráter 

flúvico 

Vertissolo 131,61 2,3 

horizonte vértico variando entre 25 e 100 cm de 

profundidade e com aspectos texturais insuficientes 

para caracterizar um horizonte B textural 

Cambissolo 72,35 1,3 

formado por material mineral com horizonte B 

incipiente abaixo da maioria dos horizontes 

superficiais 

Latossolo 0,33 0,1 
apresenta horizonte B latossólico imediatamente 

abaixo do horizonte A 

Fonte: EMBRAPA (2006). 

 

 

Os principais aproveitamentos observados nos açudes da bacia do Rio Taperoá 

são: (a) abastecimento humano e animal; (b) agricultura de vazante, que se desenvolve 

nas margens desses reservatórios, sempre que ocorre o rebaixamento do nível da água; 

(c) fruticultura, atividade que se verifica em função do aproveitamento de infiltrações; 
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(d) piscicultura, especialmente a semi-intensiva e (e) irrigação, situada nas aluviões 

formadas nas margens dos riachos, que é pouco explorada (PERH-PB, 2005). 

De acordo com Santos et al. (2007), nas regiões semiáridas a degradação dos 

solos causada pela erosão hídrica é um relevante problema e, por isso, vem sendo 

estudada nas últimas décadas por órgãos e pesquisadores que se preocupam com os 

aspectos e as relações socioeconômicas e físicas no semiárido. 

Os Luvissolos são solos não hidromórficos, com horizonte A incipiente e 

horizonte B apresentando tonalidade avermelhada ou amarelada, com alta saturação por 

bases. Esse tipo de solo, geralmente, ocorre em relevos suave ondulados e são bastante 

rasos, pois os horizontes A e B dificilmente ultrapassam 1 metro de profundidade. Na 

zona semiárida, estes solos apresentam limitação quanto à disponibilidade de água e 

também são bastante sujeitos à compactação, favorecendo à erosão linear (CAMARGO, 

1987). 

Outro tipo de solo ocorrente na área, os Neossolos regolíticos, contêm 

horizonte A diretamente sobrejacente ao horizonte C, podendo conter horizonte B 

incipiente, com aproximadamente 10 cm de espessura, apresentando muitos fragmentos 

da rocha mãe no horizonte alterado (BRASIL, 1999). 

São tipos de solos que apresentam sérias limitações ao uso agrícola em virtude 

da deficiência hídrica, favorecida por sua elevada pedregosidade e pouca espessura. 

Geralmente, nesses solos, são cultivados algodão arbóreo em consórcio com o milho e 

feijão ou são realizadas atividades ligadas à pecuária extensiva associado ao cultivo de 

algumas culturas adaptáveis a estas condições rigorosas, como o agave 

(CAVALCANTE, 2005). 

Uma variação dos Neossolos, os Neossolos quartzarênicos, também ocorrem 

na área de estudo, nas várzeas fluviais, onde também ocorre intensa atividade agrícola. 

De acordo com Passos et al. (2010), esse tipo de solo é bastante suscetível à erosão, pois 

contêm um elevado teor de areia. Em virtude da intensa atividade agrícola e de sua 

textura arenosa, este é sujeito à lixiviação, especialmente quando ocorre em terrenos de 

declividade muito elevada. 

Outro tipo de solo, o Neossolo litólico, também é frequente na bacia do 

Taperoá (PB). Em geral, contêm elevado teor de matéria orgânica presente no horizonte 

A, assentado diretamente sobre o horizonte C. Sua massa é constituída por fragmentos 

de rocha, em geral cascalhosos e até com a presença de matacões. Geralmente, o 
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horizonte B se encontra em estado inicial de formação, cuja espessura não satisfaz os 

parâmetros de um horizonte B diagnóstico (BRASIL, 1999). 

Também são solos que favorecem à erosão, devido sua baixa capacidade de 

absorção, pois sua espessura delgada favorece a interrupção precoce do fluxo d’água em 

seu interior, facilitando o escoamento em superfície e, em subsuperfície, na zona de 

contato entre o solo e a rocha. Tal situação pode gerar processos erosivos capazes de 

criar deslizamentos, se agravando nas encostas mais íngremes e desprovidas de 

vegetação (PASSOS et al., 2010). 

O tipo de solo é muito importante para a ocorrência da erosão, pois a erosão 

nos canais acontece devido à força de cisalhamento que o fluxo superficial exerce nas 

laterais e no leito do canal. Parte dos materiais que foram erodidos, são transportados 

juntamente com o fluxo para os canais. Dependendo da quantidade disponível para 

transporte e das características do solo que compõe o leito e as laterais do canal, poderá 

haver maior ou menor erosão. Consequentemente, a erosão irá resultar no 

aprofundamento e alargamento do canal (LOPES, 2013). 

 

4.5 Vazões observadas na Bacia do Rio Taperoá 

 

O escoamento superficial é regido por leis físicas (conservação de massa, 

energia e quantidade de movimento) e representado por variáveis como velocidade, 

profundidade e vazão. O escoamento superficial é o principal fator de perda de solos e 

ocorre quando a taxa de ampliação de água no solo, com a precipitação ou a irrigação, 

excede a taxa de infiltração (LELIS et al., 2012). O SWAT fornece dois métodos para o 

cálculo do escoamento superficial: o método de curvas de número (SCS, 1972) e o 

método de infiltração de Green e Ampt, utilizado quando existem dados de precipitação. 

Para o propósito de modelagem, a bacia pode ser dividida em sub-bacias. Cada 

sub-bacia pode ser parametrizada pelo SWAT usando uma série de unidade de resposta 

hidrológica, as quais “correspondem a uma única combinação de uso da terra e solo 

dentro da sub-bacia” (MACHADO, 2002, p. 93). 

Pelo fato de ser um modelo distribuído, o SWAT tem a capacidade de 

espacializar os resultados obtidos após a calibração ao longo das sub-bacias que 

constituem a bacia hidrográfica em análise. Diante disso, foi possível elaborar os mapas 

de escoamento superficial e produção de sedimentos. 
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O regime das vazões de um curso d’água, durante certo período, é o único 

termo do balanço hidrológico de uma bacia que pode ser determinado com boa precisão. 

Os outros elementos do balanço, como a precipitação, evaporação e outros, só podem 

ser estimados a partir de medidas em alguns pontos da bacia ou deduzidos a partir de 

fórmulas (CRUCIANI, 1980). 

A bacia do Rio Taperoá apresentou maior vazão no ano de 1974 (Figura 19) 

que foi um ano de precipitação acima da média na bacia. Um aumento na vazão em 

dada seção origina um aumento nas variáveis dependentes: largura, profundidade média, 

velocidade média das águas, rugosidade do leito e concentração de sedimentos. Já os 

anos seguintes até 1990 foram seguidos por vazões de valores menores que 80 m
3
/s. 

 

 
Figura 19. Vazão mensal na bacia do Rio Taperoá no período de 1970 a 1990. 

 

 

4.6 Estimativa das vazões na Bacia do Rio Taperoá 

 

A Figura 20 apresenta a distribuição dos dados observados e simulados de 

escoamento superficial e de precipitação no período de calibração, entre janeiro de 1973 

e dezembro de 1982. Os resultados mostram que o modelo representou, 

satisfatoriamente, os principais picos de vazão no período estudado, com escoamento 

superficial médio observado de 6,86 m³/s e simulado de 7,73 m³/s, mesmo essa bacia 

apresentando regime hidrológico de uma típica bacia do semiárido, ou seja, com 

escoamento somente após a ocorrência de eventos de chuva.  

Nota-se que o modelo representou eficientemente os picos de escoamento entre 

1973 e meados dos primeiros meses de 1978, enquanto no período seguinte mostrou-se 

menos eficiente na representação dos picos de vazão. Mesmo o SWAT tendo 
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superestimado o escoamento superficial médio simulado nesse período, os índices de 

desempenho entre os dados observados e simulados (NS = 0,84 e R² = 0,86) são 

classificados segundo Moriasi et al. (2007) como “muito bom”. 

 

Figura 20. Comportamento dos dados de vazão observados, simulados e precipitação no 

período de calibração (19731982), para a bacia do Rio Taperoá. 

 

 

Os resultados da validação do modelo (Figura 21) para o período entre janeiro 

de 1983 e dezembro de 1990, mostram valores que seguem a tendência da etapa de 

calibração, ou seja, o modelo novamente superestimou o valor médio observado, 

apresentando escoamento superficial médio observado de 3,40 m³/s e simulado de 6,87 

m³/s.  

No que tange ao desempenho do ajuste dos valores de escoamento superficial 

observado e calculado, o valor de R² foi de 0,80; entretanto, o valor do NS não 

acompanhou a eficiência do ajuste obtido para o período de calibração, com NS = 0,03. 

Na Figura 21, percebe-se que o modelo não representou bem os picos de vazão no 

período analisado. No entanto, mesmo diante da discrepância observada nos dados 

observados para os dois períodos, o modelo apresentou um ajuste considerado razoável 

na estimativa da vazão para o período de validação. 
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Figura 21. Comportamento dos dados de vazão observada, simulada e precipitação no 

período de validação (19831990) para a bacia do Rio Taperoá. 

 

 

Uma das razões para tal discrepância entre os resultados dos dois períodos 

pode estar relacionada à construção de diversos barramentos a partir de 1980 nessa 

bacia. Uma das consequências da construção de barramentos é a interceptação de parte 

do volume de água que deveria chegar ao posto fluviométrico, fazendo com que a série 

de vazões observadas do posto Poço de Pedras sofra alterações em relação ao período de 

calibração. 

Pinheiro e Morais (2010) ao estudarem a influência de barramentos de pequeno 

e médio porte na bacia hidrográfica do Rio Catú, no Estado do Ceará, verificaram que a 

construção do reservatório Catú-Cizento alterou a contribuição do volume de água da 

bacia para o estuário do rio, pois antes da construção do reservatório o volume 

registrado na Lagoa do Catú (jusante) foi de 510
7
 m

3
, e após a construção passou a ser 

de 410
6
 m

3
.  

A diminuição da vazão média no período de 1983 e 1990 em relação ao 

período de 1973 à 1982 na bacia do Rio Taperoá, pode ser uma hipótese de que houve 

alteração na quantidade do volume escoado na bacia, devido ao fato da construção de 

barramentos. A vazão média registrada no período de calibração foi de 6,86 m³/s, 
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enquanto que no período de validação a vazão média foi de 3,40 m³/s, ou seja, uma 

diminuição de aproximadamente 50% na vazão média entre 1983 e 1990, em 

comparação ao intervalo de 1973 a 1982. Assim, essa diminuição no escoamento 

superficial na bacia pode estar relacionada tanto a causas antrópicas, como 

fragmentação do uso e ocupação do solo e construção de reservatórios de pequeno e 

médio porte, quanto a alta variabilidade hidrográfica da bacia. 

A Figura 22 demonstra o comportamento espacial do escoamento superficial 

simulado para a bacia do Rio Taperoá no período de 1973 à 1990. De acordo com a 

respectiva figura, pode-se notar os menores valores de escoamento (0,4 a 1,0 m³/s) 

encontrados nas sub-bacias 2, 3, 6, 7, 8, 13 e 14, com exceção da sub-bacia 1, a qual 

apresenta forte presença de declividades elevadas e grande ocorrência de neossolos 

litólicos, o que somados influenciam em maiores taxas de escoamento superficial em 

relação às demais sub-bacias localizadas nas áreas de cabeceiras de rios. 

 

 

Figura 22. Distribuição espacial do escoamento superficial na bacia do Rio Taperoá 

para o período entre 1973 e 1990. 
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As sub-bacias 12 e 15 representam as áreas com maiores valores de 

escoamento superficial da bacia, situando-se entre 5,6 e 7,0 m³/s. Estas sub-bacias estão 

localizadas próximas ao exutório da bacia, o que ocasiona a acumulação do escoamento 

gerado ao longo das sub-bacias à montante desse ponto, contribuindo para o 

estabelecimento de maiores valores de escoamento superficial nessa área. 

É importante ressaltar que a proteção exercida pela vegetação provoca o 

abrandamento do impacto da chuva no solo, bem como o enfraquecimento do 

escoamento superficial por causa da resistência imposta pelos obstáculos naturais, como 

a raízes das plantas que oferecem sustentação mecânica ao solo, além de proporcionar o 

surgimento de canais internos reduzindo assim os processos erosivos (SANGOI et al., 

2007). 

 

4.7 Estimativa das perdas de solo na Bacia do Rio Taperoá 

 

 

A estimativa da produção de sedimentos foi calculada para toda a série de 

dados, com exceção dos três primeiros anos de aquecimento do modelo. A Figura 23 

mostra a relação entre os dados de chuva observada e a produção de sedimentos 

calculada. Nota-se que os eventos chuvosos que produziram sedimentos acima de 1 

t/ha/ano foram acima de 150 mm, e que grande parte dos eventos chuvosos produziu 

erosão menor do que 1 t/ha/ano. 
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Figura 4. Relação entre os valores de chuva observada e produção de sedimentos 

estimados em cada sub-bacia no período entre 1973 e 1990 para a bacia do Rio Taperoá. 

 

 

A Figura 24 apresenta o comportamento da relação entre os dados de vazão 

observada e de produção de sedimentos calculada. Com base nos resultados obtidos 

observam-se valores satisfatórios em se tratando da relação vazãoerosão (R² = 0,61). A 

relação entre a precipitação e a produção de sedimentos calculada, apresentou resultado 

satisfatório, com R² = 0,68 (Figura 24). Nota-se que a correlação entre chuva observada 

e produção de sedimentos apresentou melhores resultados do que a correlação entre a 

vazão observada e a produção de sedimentos.  

Estes resultados também podem estar associados à construção de barramentos 

citados anteriormente, pois a interceptação causada por barramentos influencia no 

volume de água que é represada ao longo do percurso do rio. 
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Figura 5. Relação entre os valores de vazão observada e produção de sedimentos 

estimada no período entre 1973 e 1990 para a bacia do Rio Taperoá. 

 

 

Considerando o comportamento espacial, é nas porções oeste e nordeste da 

bacia, onde se localizam as sub-bacias 1, 3, 6, 7, 10 e 13, onde são verificados os 

menores valores de produção de sedimentos, com valores médios variando entre 1,7 e 

2,1 t/ha/ano (Figura 25). Os resultados para esta área podem estar associados à 

influência da cobertura vegetal do tipo arbustiva e as baixas declividades que ocorrem 

nessas sub-bacias (com exceção da sub-bacia 1), que contribuem para amenizar a 

erosão.  
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Figura 6. Produção de sedimentos na bacia do Rio Taperoá para o período de 1973 a 

1990. 

 

 

Silva et al. (2014) ao estudarem a relação entre perdas de solo e cobertura 

superficial em parcelas de 100 m² nas bacias experimentais de Sumé e São João do 

Cariri (ambas inseridas na bacia do Rio Taperoá), evidenciaram que uma parcela com 

solo revolvido gerou escoamento superficial aproximadamente cinco vezes maior que 

uma parcela com a presença da vegetação de caatinga nativa. Esse fato mostra a 

importância da preservação da vegetação de caatinga para a proteção do solo quanto aos 

processos erosivos. 

A região sudoeste da bacia (sub-bacias 8 e 14) é a porção com as maiores taxas 

de produção de sedimentos. No caso da sub-bacia 14, a forte presença de vegetação 

rasteira e também a ocorrência de Neossolos Litólicos, solos que possuem baixos teores 

de matéria orgânica e ocorrem, geralmente, em áreas semiáridas de declives mais 

acentuados (SILVA e SILVA, 1997), fazem com que os processos de erosão nessa área 

sejam intensificados, visto que o terreno apresenta pouca cobertura vegetal e o solo 

possui baixa capacidade de infiltração.  
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Nessa sub-bacia, a produção de sedimentos calculada foi de 4,7 t/ha/ano e na 

sub-bacia 8 foi de 3,4 t/ha/ano. Nesta última o resultado da produção de sedimentos 

pode estar associado à presença de altas declividades em determinadas áreas da sub-

bacia e também à ocorrência de Neossolos Litólicos. 

 

 

4.8 Mapa de suscetibilidade à Erosão 

 

A identificação dos níveis de suscetibilidade à erosão serve de respaldo para o 

planejamento de ações voltadas para o manejo e monitoramento de uma bacia 

hidrográfica, bem como para facilitar o direcionamento de investimentos para áreas 

consideradas prioritárias. Esse mapa representa a distribuição do potencial de um 

determinado território de sofrer erosão a partir do desenrolar dos processos pós-

precipitação.  

A partir da Figura 26, notamos que a suscetibilidade à erosão vai aumentando 

no sentido leste-oeste da bacia, áreas de maior suscetibilidade à erosão correspondendo 

as de maior altitude e encostas de coberturas coluviais, também corresponde às áreas de 

maior índice de precipitação e as áreas de menor incidência correspondem a pedimentos 

rochosos e planície aluvial. 

 

 
Figura 7. Mapa de suscetibilidade à erosão dos solos da bacia do Rio Taperoá. 
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4.9 Mapa de Potencial Natural de Erosão 

 

O Potencial Natural de Erosão  PNE, quando apresentado em forma 

cartograficamente, permite uma clara interpretação do risco de erosão que pode existir 

em função das características do meio físico (SILVA et al., 2007). As estimativas do 

PNE podem colaborar para um ordenamento do uso e ocupação de áreas potencialmente 

suscetíveis à erosão, evitando ocorrência de desastres, como enchentes e deslizamentos 

de terra, onerar custos de infraestrutura, permitindo trazer a atenção dos planejadores e 

autoridades locais para as regiões mais frágeis, de relevo acidentado e com solos com 

alta erodibilidade (PEDRO e LORANDI, 2004). 

A Figura 27 mostra o mapa do  PNE para a bacia do rio Taperoá gerado através 

do processo de álgebra de mapas, com a erosividade da chuva de cada posto do estudo, 

o MDE e os tipos de solo da área. 

 

 
Figura 8. Mapa do Potencial Natural de Erosão da Bacia do Rio Taperoá. 

 

 

A relação observada entre o mapa do PNE e seus condicionantes, mostrou uma 

ampla semelhança entre a espacialização do PNE e a topografia da região, pois as áreas 

de maior potencial de erosão são as com maior declividade. Ás áreas que possuem 

potencial entre a 51 e 200, na porção central da bacia é a de ocorrência  dos Luvissolos, 
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que apresentam limitação de disponibilidade hídrica. Esses solos, que apresentam teor 

de argila uniforme ao longo do perfil, ressecam facilmente sendo mais suscetível à 

erosão. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Percebeu-se no presente trabalho que por mais eficiente que seja o modelo, 

suas estimativas sempre tenderão a manter certa discrepância em relação aos dados 

observados, pois além dos erros inerentes ao próprio modelo, existem os erros 

experimentais, que são particulares dos equipamentos e métodos utilizados para medir a 

precipitação da bacia, a vazão no curso de água, os demais elementos do clima, os 

diversos parâmetros físicos do solo, o escoamento superficial e diversos outros 

parâmetros utilizados nos modelos. No somatório destes erros, é possível que em alguns 

casos os erros experimentais sejam maiores do que os erros de estimação do modelo, 

mascarando a análise dos resultados. 

Os resultados encontrados nesse estudo mostram que o modelo utilizado é uma 

ferramenta valiosa para a simulação chuva – vazão, produção de sedimentos e, 

consequentemente, para o gerenciamento dos recursos hídricos dessa bacia, 

possibilitando a partir dessa estimativa da produção de sedimentos, analisar os impactos 

causados pelas alterações no uso e ocupação do solo. 

Pode-se afirmar que o escoamento superficial da bacia em estudo foi alterado 

ao longo dos anos. A modelagem hidrológica permite realizar um balanço hídrico e 

obter o escoamento superficial, a vazão máxima e o volume escoado para qualquer 

posição da bacia, sendo possível ainda, considerar a variabilidade espacial dos 

parâmetros da bacia. 

Assim, o modelo hidrológico pode ser aplicado na gestão dos recursos hídricos, 

contribuindo para o planejamento da agricultura irrigada na bacia hidrográfica do Rio 

Taperoá, simulando diferentes cenários de usos construtivos, possibilitando o uso 

racional da água na bacia. 

Considerando o caráter interdisciplinar das aplicações do Sistema de 

Informação Geográfica, a diversidade de conceitos é bastante evidente, em particular a 

“ciência da Geoinformação”, a qual vem produzindo modelos matemáticos que muitas 

vezes são apropriados por diversos campos do conhecimento. A partir da criação de um 

sistema de modelagem, sua implementação é facilitada, já que tanto a estrutura do 

banco de dados, quanto os métodos e funções necessárias, estão especificados. 

Aprender a modelar é antes de tudo, aprender a observar, a notar detalhes e a 

questionar. A questão dos recursos hídricos é sem dúvida fascinante e essencial para os 
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dias de hoje, dada a necessidade cada vez maior de exploração dos recursos naturais. A 

modelagem hidrológica surge como uma ferramenta capaz de antecipar acontecimentos 

e apontar alternativas que conduzam à manutenção da capacidade produtiva do 

ambiente. 

Os dados obtidos a partir do estudo realizado, são de vital importância para a 

tomada de decisão em relação a toda e qualquer ação que for tomada na bacia. A partir 

dos dados morfométricos e dos mapas gerados, é possível realizar estudos mais 

aprofundados das áreas de preservação e prováveis usos do solo, facilitando o processo 

de planejamento e gestão de recursos hídricos. É importante ressaltar a necessidade da 

utilização real de dados morfométricos para uma boa gestão de bacias, visto a relevância 

da água para a vida global.  

As tecnologias de geoprocessamento mostraram-se alternativas viáveis, de 

baixo custo e menor tempo para a obtenção dos dados da bacia em relação aos métodos 

de levantamentos convencionais. 

Tendo em vista que este trabalho apresenta os resultados iniciais da pesquisa, 

que está em andamento, ainda contará com a continuidade da modelagem, 

principalmente no que diz respeito a sua validação e os estudos recentes de uso e 

ocupação do solo, para que possa dar subsidio para a análise geoambiental, que servirá 

de suporte para o planejamento e a gestão da bacia do Rio Taperoá. 

Em cada sistema ambiental, sejam os geossistemas ou os ecossistemas, é 

possível aprender características assumidas pela projeção das relações internas, dentro 

de uma visão de totalidade. O nível de resistência, a autorregulação, a vulnerabilidade e 

a capacidade de suporte, são características intrínsecas à análise de sistemas. A 

utilização dessa abordagem nos diagnósticos ambientais de bacias hidrográficas pode 

ajudar sobremaneira na condução do planejamento e tomada de decisão. 

Alguns acadêmicos da geografia brasileira entendem equivocadamente que a 

análise geoespacial é apenas um conjunto de técnicas estatísticas de análise de dados 

espaciais. Infelizmente esse desprezo teve como consequência principal a evasão do uso 

do SIG na pesquisa geográfica brasileira. 
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