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RESUMO --- O conhecimento acerca do regime de vazões em uma bacia hidrográfica é 
fundamental nos estudos hidrológicos voltados a governança da água, auxiliando no apoio à tomada 
de decisão referente ao gerenciamento dos recursos hídricos. Neste sentido, o objetivo deste estudo 
foi aplicar o modelo hidrológico SWAT (Soil and Water Assessment Tool) à bacia hidrográfica do 
rio Araranguá para simular o regime hidrológico do triênio 2005/2007 e de um evento de 
precipitação intensa De posse dessas informações foi feita a avaliação das alterações no regime 
hidrológico ocasionadas pela alteração de paisagem por meio de cenários. Os resultados 
demonstraram que as mudanças no uso e ocupação das terras influenciaram significativamente a 
vazão da bacia hidrográfica. O somatório anual de dias em que a vazão estimada permaneceu 
abaixo da vazão ecológica durante o triênio 2005/2007 corrobora com a hipótese de que o 
reflorestamento garante maior disponibilidade hídrica na bacia hidrográfica em comparação com os 
cenários rizicultura e solo exposto. Além disso, o reflorestamento ocasionou redução da vazão de 
pico durante o período de precipitação intensa e maior disponibilidade hídrica após o cessamento 
das chuvas, sugerindo que este cenário proporcionou uma melhoria significativa na regularização 
do fluxo de vazão na bacia hidrográfica estudada.  

ABSTRACT --- The knowledge about the outflow regime is fundamental in a hydrological basin in 
order to give the correct management and to support the decisions about the water use regulations. 
Aiming these directives, this study objective was to apply the hydrological model SWAT (Soil 
Water Assessment Tool) to the Araranguá hydrological basin, to simulate the three years period 
(2005/2007) and a rainstorm event. Based on this information an assessment, about the hydrological 
regime alteration, was made considering the different land uses and different sceneries. The results 
have shown that the different soil uses have drawn to significant changes in the water availability 
for the basin. The sum of the days, in the year, that the estimated outflow were under the ecological 
outflow for 2005/2007 implies that the reforestation scenery guarantee a better environmental 
situation in comparison to naked soil and rice crop sceneries. Besides, the reforestation has 
promoted a reduction of the outflow in the events of excessive water. Also, it helped to maintain 
water in the basin during periods with less rain. 
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INTRODUÇÃO 

O crescimento populacional associado às atividades agrícolas e industriais tem proporcionado 

um aumento substancial do consumo de água que associado à contaminação e assoreamento dos 

rios tem provocado a escassez dos recursos hídricos disponíveis e em alguns casos tem gerado 

conflitos pelo uso da água. Além disso, a ocupação desordenada de áreas frágeis tem culminado em 

prejuízos ocasionados por eventos extremos, sendo as inundações em eventos de excesso de chuva e 

a escassez de água em eventos de estiagem. Os dois tipos de evento são responsáveis por grandes 

perdas econômicas associadas a fenômenos climáticos. Essa problemática tem impulsionado 

pesquisas voltadas ao estudo de aproveitamento e uso racional dos recursos hídricos. Para isso, as 

bacias hidrográficas constituem formas de representação da paisagem largamente empregadas em 

estudos ambientais dessa natureza. 

As bacias hidrográficas podem ser consideradas representações ecossistêmicas e morfológicas 

capazes de refletir os impactos das interferências antrópicas, como uso e ocupação do solo, no 

balanço hídrico destas áreas  (Jenkins et al., 1994). As bacias hidrográficas integram as 

conformações de relevo e drenagem em que todo aporte de água ocorrido e que se transforme em 

escoamento superficial irá convergir para um sistema conectado de cursos d’água de forma que toda 

a vazão produzida seja descartada através de um único ponto de descarga (exutório).  

Os estudos em bacias hidrográficas possibilitam a integração dos fatores que condicionam a 

qualidade e a disponibilidade dos recursos hídricos, com os seus reais condicionantes físicos e 

antrópicos. A utilização de modelos hidrológicos possibilita a predição dos impactos da ocupação 

antrópica sobre a quantidade e qualidade da água, o que possibilita o estudo de diferentes cenários 

de forma rápida e a custo reduzido (Bouraoui et al., 1997), muitos deles ainda não explorados em 

experimentos reais (Grigg, 1996). 

Os modelos hidrológicos podem ser definidos como representações matemáticas do fluxo de 

água e seus constituintes sobre alguma parte da superfície e/ou sub-superfície terrestre e, permitem 

a simulação de processos físicos nas suas dimensões temporais e espaciais (Pullar & Springer, 

2000) e possuem importância na previsão de inundações ou para estimativas da disponibilidade 

hídrica em situações de escassez. 

A modelagem hidrológica configura-se como uma ferramenta indispensável para o manejo 

ambiental (Licciardello et al., 2007; von Stackelberg et al., 2007), o que tem motivado vários 

pesquisadores e instituições a desenvolverem modelos com esse propósito. O SWAT - Soil and 

Water Assessment Tool (Arnold et al., 1998), desenvolvido pelo serviço de pesquisa agrícola dos 

Estados Unidos, se destaca por ser um modelo matemático de parâmetros distribuídos e contínuos 

em que diferentes processos físicos podem ser simulados com o objetivo de quantificar os impactos 
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das alterações no uso das terras sobre o escoamento superficial e sub-superficial, produção de 

sedimentos e qualidade da água em bacias hidrográficas agrícolas não instrumentadas (Srinivasan & 

Arnold, 1994). O SWAT simula os processos de forma sequencial dentro do sistema físico, num 

intervalo de tempo, e fornece séries temporais de saída do modelo (Tim & Jolly, 1994). 

A manipulação das informações necessárias para a modelagem hidrológica que representem a 

heterogeneidade fisiográfica das áreas de estudo exigem a integração dos modelos hidrológicos com 

os Sistemas de Informações Geográficas (SIG’s), dessa forma pode-se manipular e visualizar os 

dados geográficos de maneira digital (Goodchild, 1993).  

O acoplamento dos modelos hidrológicos aos SIG’s ganham importância em função da 

possibilidade de alteração virtual da paisagem e análise das alterações quantitativas e qualitativas no 

regime hidrológico. Visto que as modificações no uso e ocupação das terras constitui a principal 

causa de alteração de fluxo de água em bacias hidrográficas. 

Diante do exposto, este trabalho teve como objetivo aplicar o modelo hidrológico SWAT à 

bacia hidrográfica do rio Araranguá, por meio de uma ferramenta baseada no SIG, simulando o 

regime hidrológico para um evento extremo de precipitação e as alterações no regime de vazão 

ocasionadas pela alteração de paisagem (uso e ocupação das terras).  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 A área selecionada para esse estudo foi a bacia hidrográfica do rio Araranguá, localizada no 

extremo sul do Estado de Santa Catarina - Brasil, entre as coordenadas UTM (Universal Transversa 

de Mercator) 595.000, 673.000, 6.781.000 e 6.854.000 m N (Datum SAD-69, Fuso 22, meridiano 

central 51°W), com uma área aproximada de 3000 km2 (Figura 1).  

O principal rio da bacia hidrográfica é o rio Araranguá que possui uma vazão média de longo 

termo (QMLT) de 135,8 m³s-1. Seus principais afluentes são: o rio dos Porcos com QMLT = 23,6 m³s-1, 

o rio Itoupava com QMLT = 35,2 m³s-1, o rio Mãe Luzia com QMLT = 19,2 m³s-1 e o rio Manuel Alves 

com QMLT = 15,3 m³s-1. Existem também pequenos rios contribuintes como o rio da Lage, rio do 

Cedro e Rio São Bento, importantes para disponibilidade hídrica da microrregião. 

Na bacia hidrográfica estudada predominam as demandas de água para irrigação da cultura do 

arroz, suprimento das indústrias e abastecimento urbano. Tendo o período de janeiro a julho sem 

grandes conflitos no atendimento destas demandas. No período de agosto a dezembro surgem os 

déficits hídricos em função da elevada demanda destinada à irrigação da cultura do arroz. 
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Figura 1 – Localização da bacia hidrográfica do Rio Araranguá 

 

O clima da região sul de Santa Catarina é classificado, segundo Köppen, como Cfa 

(mesotérmico úmido), com temperatura média anual é de 18,0°C (Dufloth et al., 2005). A região do 

extremo sul é caracterizada pelos menores índices de precipitação anual do estado, variando de 

1.220 a 1.660 mm (Epagri, 2002). 

Dentre os parâmetros utilizados como base para a discretização da bacia hidrográfica 

destacam-se: as informações referentes à topografia, expressas pelo modelo digital de elevação 

(MDE) gerado a partir das cartas planialtimétricas do IBGE com escala de 1:50.000 (Figura 2A); o 

mapeamento de uso e ocupação das terras, que foi realizado com base em imagens de satélite de alta 

definição (Figura 2B) e o mapeamento de solo obtido junto a Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agropecuária (EMBRAPA, 1998)  para o estado de Santa Catarina (Figura 2C).  

Por meio do mapeamento de uso e ocupação das terras foram identificadas nove classes 

diferentes de uso e ocupação. A área destinada a atividade agrícola, abrange cerca de 53,7% do total 

da bacia hidrográfica. As encostas, com declividade acentuada, são ocupadas por áreas de floresta 

(41,8%) e por áreas de reflorestamento (1,6%), conforme Tabela 1. 

O mapeamento de solo utilizado consiste no agrupamento das classes de solo de menor 

representatividade. Essas unidades de mapeamento foram estabelecidas e definidas para possibilitar 

a representação gráfica espacial de classes taxonômicas que por motivo de escala, não poderiam ser 

cartografadas separadamente. As unidades de mapeamento identificadas na bacia hidrográfica estão 

listadas na Tabela 1. Os Cambissolos Háplicos (30,51%), Gleissolos Háplicos (28,52%), Neossolos 

Litólicos (21,53%) e Argissolos Vermelho-Amarelos (8,04%) foram as classes de maior ocorrência.  
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Figura 2 – Bases digitais utilizadas para a simulação hidrológica na bacia hidrográfica. (A) Modelo 

Digital de Elevação; (B) Mapa de uso e ocupação das terras; (C) Mapa de solos. 
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Tabela 1 – Uso da terra e classes de solos na bacia hidrográfica do Rio Araranguá. 

 Área Área 
Cobertura 

 (ha) (%) 
Solo 

(ha)  (%) 

Agricultura extensiva  160.212 53,7 CAMBISSOLO HÚMICO 400  0,13 

Floresta  124.656 41,8 CAMBISSOLO HÁPLICO 91.017  30,51 

Urbano  5.712,75 1,9 GLEISSOLO HÁPLICO 85.106  28,52 

Reflorestamento  4.702 1,6 ARGISSOLO VERMELHO 17.384  5,83 

Campo  1.458 0,5 ARGISSOLO VERM-AMARELO 23.966  8,04 

Água  658 0,2 NEOSSOLO LITÓLICO 64.239  21,53 

Restinga  631 0,2 NEOSSOLO QUARTZARÊNICO 9.245  3,10 

Agricultura  236 0,1 NITOSSOLO VERMELHO 2.398  0,80 

Dunas  132 0,04 ORGANOSSOLO HÁPLICO 825  0,28 

TOTAL  298.397 100 OUTROS1 3.818  1,26 

1Compreende as áreas urbanas, cursos d’água e reservatórios.  

 

As variáveis climáticas utilizadas pelo modelo hidrológico SWAT para caracterização da 

bacia hidrográfica são: radiação solar, temperatura, umidade relativa, velocidade do vento e 

precipitação. Os dados de radiação solar foram gerados diretamente pelo modelo, utilizando o 

gerador climático WXGEN (Sharpley & Williams, 1990), em virtude da inexistência de séries 

históricas dessa variável. O gerador climático foi ajustado com base nos dados mensais da estação 

climatológica localizada no município de Urussanga, Santa Catarina, de propriedade da Epagri, 

localizada nas coordenadas (UTM) 677.535 e 6.798.831 m N (Datum SAD-69, Fuso 22, meridiano 

central 51°W). Os dados diários de temperaturas máxima e mínima, umidade relativa e velocidade 

do vento foram obtidos da estação climatológica da Barragem São Bento, pertencente a Companhia 

Catarinense de Água e Saneamento (CASAN), localizada nas coordenadas (UTM) 646.500 e 

6.798.831 e interpretados pelo modelo no formato de tabelas. Os dados de precipitação diária são 

provenientes de sete estações pluviométricas instaladas em diferentes pontos na bacia hidrográfica 

em estudo, sob responsabilidade do Centro de Informações de Recursos Ambientais e de 

Hidrometeorologia de Santa Catarina (CIRAM)/Epagri. A evapotranspiração potencial foi estimada 

pelo método de Penman-Monteith. 

Com base nas informações de relevo, uso e ocupação das terras, solo e clima o modelo foi 

calibrado e validado conforme metodologia descrita em Winchell et al. (2007) e aplicado por 

Blainski et al. (2008) na bacia hidrográfica em estudo. O coeficiente de Nash e Sutcliffe obtido por 

esses autores foi superior a 0,72 o que segundo Krysanova et al. (1998) representa um bom ajuste 

do modelo. Portanto, para a bacia hidrográfica do rio Araranguá, o SWAT apresentou-se como um 

estimador melhor do que a média dos dados observados (Blainski et al., 2008), corroborando o uso 
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deste modelo em estudos sobre o comportamento hidrológico e possibilitando a análise de 

diferentes cenários. 

Por meio da integração do SWAT com o SIG foram avaliados diferentes cenários. Essa 

integração possibilitou alterações no plano de Informações de uso e ocupação das terras e o efeito 

destas alterações puderam ser avaliados através do volume de vazão na bacia hidrográfica. Nos 

cenários estudados, inicialmente manteve-se a atividade agrícola atual, caracterizada pela grande 

extensão de áreas destinadas ao cultivo de arroz irrigado (cenário 1). No segundo cenário, a 

rizicultura foi substituída por reflorestamento, que apresenta grandes diferenças morfológicas e de 

manejo em relação à cultura do cenário 1. No terceiro cenário, toda a área agrícola foi substituída 

por solo exposto, caracterizado pelo elevado volume de água perdido por evaporação. As alterações 

no volume de vazão atribuídas as mudanças de uso e ocupação foram avaliadas separadamente e 

comparadas com a vazão ecológica dos três principais afluentes monitorados. Além disso, avaliou-

se o efeito das alterações no uso e ocupação das terras sobre o volume de vazão em um evento com 

elevados índices pluviométricos ocorrido em janeiro de 2009. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados de comparação da vazão diária simulada pelo modelo SWAT com a vazão 

ecológica nos três pontos de monitoramento hidrológico da bacia hidrográfica é apresentado na 

Tabela 4. O termo vazão ecológica consiste no volume mínimo de vazão necessário para a 

manutenção e conservação dos ecossistemas aquáticos naturais, dos aspectos da paisagem, e outros 

de interesse científico ou cultural. O somatório anual de dias em que a vazão estimada permaneceu 

abaixo da vazão ecológica durante o triênio 2005/2007 (Tabela 4) corroboram a hipótese de que o 

reflorestamento garante maior disponibilidade hídrica na bacia hidrográfica, sendo que nesse 

cenário foi obtido o menor número de dias com vazão abaixo da vazão ecológica.  As diferenças nas 

vazões observadas entre os cenários podem estar associadas com as diferentes demandas hídricas 

das respectivas culturas. No caso da rizicultura irrigada, cultivada no sistema pré-germinado, 

largamente empregado na área de estudo, a vazão recomendada para suprir a demanda da cultura 

pode atingir de 2,0 a 3,0 L s-1 ha-1 para a reposição e em torno de 1,0 L s-1 ha-1 para manutenção da 

lâmina de água nas quadras de arroz (Rosso, 2007).  No caso do cenário com solo exposto, observa-

se um grande número de dias com vazão abaixo da vazão ecológica para os anos de 2005 e 2006 

nos rios Itoupava e Manuel Alves (Tabela 4). O efeito mais expressivo nestes anos está associado 

aos menores índices de precipitação registrados. Além disso, outro aspecto importante diz respeito à 

cobertura vegetal do solo, que contribui para o aumento da disponibilidade hídrica por meio da 

formação de uma camada isolante que reduz a taxa de evaporação (Muzilli, 1985), inexistente neste 
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cenário. Diversos estudos mostram a importância da cobertura do solo para redução da taxa de 

evaporação do solo e incremento no volume de água disponível (Bond & Willis, 1969; Lal, 1974; 

Stanghellini, 1993). Dessa forma, no cenário com solo exposto, a elevada taxa de evaporação 

associado ao elevado escoamento superficial, ambos responsáveis pelo menor tempo de 

permanência da água no interior da bacia hidrográfica, são os principais aspectos que influenciam 

na redução da disponibilidade hídrica  em condições de baixos índices pluviométricos e na maior 

possibilidade de ocorrência de problemas de inundação para eventos de precipitação intensa. 

Tabela 4 – Número de dias em que a vazão estimada (m3 s-1) permaneceu abaixo da vazão ecológica 

(m3 s -1) para os rios Itoupava (ITO), Manuel Alves (M.A.) e Mãe Luzia (M.L.), para o triênio 

2005/2007, considerando três usos de solo: reflorestamento, rizicultura e solo exposto. 

 Vazão – m3 s-1 

 2005  2006  2007 

 ITO. M.A. M.L.  ITO. M.A. M.L.  ITO. M.A. M.L. 

Vazão ecológica 3,7 1,1 1,5  3,7 1,1 1,5  3,7 1,1 1,5 

Reflorestamento 18 28 0  31 21 0  0 0 0 

Rizicultura 134 73 2  148 129 0  53 10 0 

Solo exposto 137 102 0  159 134 0  88 32 0 

  

Para o primeiro decêndio de 2009, observou-se no litoral sul de Santa Catarina um elevado 

volume de precipitação (Figura 3), responsável por grandes transtornos na região. Os efeitos da 

alteração de uso e ocupação das terras (cenários) sobre o regime hidrológico são apresentados na 

Figura 3. O cenário reflorestamento proporcionou uma redução significativa de vazão no exutório 

da bacia durante o pico de precipitação. Porém, imediatamente após o cessamento da precipitação a 

vazão observada para o cenário reflorestamento tornou-se maior/igual à vazão para os cenários com 

rizicultura e com solo exposto (Figura 3), sugerindo que a cobertura reflorestamento proporcionou 

um aumento no tempo de permanência da água no interior da bacia hidrográfica, o que pode 

contribuir para regularização do fluxo e redução do pico de vazão. 

O cenário com solo exposto proporcionou o maior pico de vazão durante o extremo de 

precipitação e, a menor disponibilidade hídrica após a chuva, sugerindo que o elevado escoamento 

superficial, freqüente em solos descobertos, contribuiu para o menor tempo de permanência de água 

no interior da bacia (Figura 3). Tal condição pode caracterizar um cenário de elevado potencial de 

risco de enchentes em casos de elevada precipitação e/ou baixa disponibilidade hídrica em situação 

de estiagem.  
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Figura 3 – Variação temporal da vazão estimada no exutório da bacia hidrográfica considerando os 

três cenários propostos em função do volume de precipitação.  

Os resultados obtidos sugerem que o cenário com reflorestamento foi capaz de proporcionar 

uma regularização da vazão no exutório da bacia hidrográfica, caracterizado pela redução do pico 

de vazão, durante eventos de chuva intensa, em comparação com os demais cenários e aumento da 

disponibilidade hídrica após o cessamento da precipitação (Tabela 5). Fato este que deve estar 

associado à maior capacidade de interceptação da chuva durante eventos de chuva intensa, 

reduzindo o volume de enxurrada e a disponibilização de parte desta água precipitada no solo sem 

permitir imediato escoamento superficial, proporcionando o aumento do tempo de permanência de 

água no interior da bacia hidrográfica. 

Tabela 5 – Vazão estimada (m3 s-1) para o exutório da bacia hidrografia considerando os três 

cenários propostos: rizicultura; solo exposto e reflorestamento.  

Vazão de saída (m3 s-1) 

DIA RIZICULTURA SOLO EXPOSTO REFLORESTAMENTO 

Precipitação        

(mm dia-1) 

1 14,4 36,1 14,46 10 

2 409,2 616,1 332,1 100 

3 2011 2406 1766 108 

4 2691 3074 2398 23 

5 568 573,5 495 9 

6 121,9 85,9 116,6 0 

7 49,9 31,8 55,2 0 

8 30,4 16,1 38,2 0 
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A influência da cobertura vegetal sobre a vazão foi avaliada em três pontos de monitoramento 

hidrológico (Figura 4), instalados nos principais afluentes do Rio Araranguá (Rio Itoupava; Rio 

Manuel Alves e Rio Mãe Luzia). Assim como observado no exutório da bacia hidrográfica, o 

reflorestamento propiciou uma redução de vazão durante o período de precipitação. Entretanto, a 

vazão observada nesse cenário superou a dos demais cenários quando esta se aproxima da vazão 

média de longo termo (Figura 4). Este fato sugere que o reflorestamento além de reduzir o pico de 

vazão em eventos extremos de precipitação proporciona um aumento na disponibilidade hídrica 

após o cessamento das chuvas, com isso, proporcionando uma melhoria na distribuição temporal de 

vazão na bacia hidrográfica.  
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Figura 4 – Variação de vazão estimada nos pontos de monitoramento instalados nos rios  Mãe Luzia 

(A); Manoel Alves (B) e Itoupava (C), para os três cenários propostos em função do volume de 

precipitação. As linhas pontilhadas horizontais correspondem à vazão média de longo termo. 

 

CONCLUSÕES 

As alterações no uso e ocupação das terras acarretaram mudanças significativas no regime de 

vazão da bacia hidrográfica; 

O cenário com reflorestamento ocasionou redução da vazão de pico durante o período de 

precipitação intensa; 
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Nos casos em que a vazão observada se aproximou da vazão média de longo termo o cenário 

reflorestamento proporcionou maior disponibilidade hídrica nos pontos monitorados. 
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