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RESUMO: Esse estudo apresenta a aplicação do modelo SWAT para a estimativa e análise da 
distribuição da produção de sedimentos na Bacia do Rio Tapacurá, Estado de Pernambuco, para o 
período de 1995 a 2008. Para a estimativa da produção de sedimentos, primeiramente fo
realizadas a calibração e validação da vazão. O
da vazão foram automatizados. Para a modelagem da bacia foram utilizados dados climáticos, 
modelo digital de elevação, mapas de uso e tipos de solo. A calibração e validação da vazão 
apresentou um bom resultado, com valores
de calibração (1995–2001) e 0,86 e 
sedimentos média, na bacia do Rio Tapacurá, variou de 0,10 a 22,99 ton/ha
anual de 7,67 ton/ha. A espacialização dos resultados apresentou maiores valores de produção de 
sedimentos nas sub-bacias que possuem um
precipitação, e atingiu um maior valor na sub
agricultura. A sub-bacia 8, que apresenta forte impermeabilização do solo pelas construções 
urbanas, apresentou uma menor taxa de produção de sedimentos.
 

ABSTRACT: This study presents the application of the SWAT model for estimating and analyzing 
the distribution of sediment yield in the Tapacurá River basin, State of Pernambuco, for the period 
from 1995 to 2008. In order to estimate the sediment yield, first the runoff calibration and validation 
were performed. The process of sensitivity analysis and runoff calibration were automated. To 
model the basin, it was used climate data, digital elevation model, and land use
runoff calibration and validation showed a good result, with values of R² and NSE respectively of 
0.79 and 0.78 for the calibration period (1995
(2002 to 2008). The mean sediment yield, 
ton/ha/year, with an annual average of 7.67 ton/ha. The spatial distribution of the results showed 
higher sediment yield in the sub-basins that have a higher concentration of runoff and precipitation, 
and reached a higher value in the sub
The sub-basin #8, which shows strong soil sealing by urban buildings, had a lower rate of sediment 
yield. 
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Esse estudo apresenta a aplicação do modelo SWAT para a estimativa e análise da 
distribuição da produção de sedimentos na Bacia do Rio Tapacurá, Estado de Pernambuco, para o 

a a estimativa da produção de sedimentos, primeiramente fo
a calibração e validação da vazão. Os processos de análise de sensibilidade e calibração 

. Para a modelagem da bacia foram utilizados dados climáticos, 
modelo digital de elevação, mapas de uso e tipos de solo. A calibração e validação da vazão 
apresentou um bom resultado, com valores respectivos de R² e NSE de 0,79 e 0,78

0,86 e 0,85 para o período de validação (2002–2008). 
sedimentos média, na bacia do Rio Tapacurá, variou de 0,10 a 22,99 ton/ha/ano, com uma média 

. A espacialização dos resultados apresentou maiores valores de produção de 
bacias que possuem uma maior concentração de escoamento superficial e 

precipitação, e atingiu um maior valor na sub-bacia 16, que possui cobertura predominante
bacia 8, que apresenta forte impermeabilização do solo pelas construções 

a menor taxa de produção de sedimentos. 

This study presents the application of the SWAT model for estimating and analyzing 
the distribution of sediment yield in the Tapacurá River basin, State of Pernambuco, for the period 

order to estimate the sediment yield, first the runoff calibration and validation 
were performed. The process of sensitivity analysis and runoff calibration were automated. To 
model the basin, it was used climate data, digital elevation model, and land use and soil maps. The 
runoff calibration and validation showed a good result, with values of R² and NSE respectively of 
0.79 and 0.78 for the calibration period (1995–2001) and 0.86 and 0.85 for the validation period 
(2002 to 2008). The mean sediment yield, in the Tapacurá River basin, ranged from 0.10 to 22.99 
ton/ha/year, with an annual average of 7.67 ton/ha. The spatial distribution of the results showed 

basins that have a higher concentration of runoff and precipitation, 
and reached a higher value in the sub-basin #16, which has predominant coverage of agriculture. 

basin #8, which shows strong soil sealing by urban buildings, had a lower rate of sediment 

modelo SWAT, escoamento superficial, produção de sedimentos. 
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INTRODUÇÃO 

A erosão dos solos é um dos problemas ambientais mais importantes em todo o mundo, e os 

principais fatores que influenciam a erosão dos solos são a erosividade da chuva, as propriedades 

físicas do solo, a cobertura vegetal e as características das encostas. A erosão, além de reduzir a 

capacidade produtiva dos solos, causa sérios danos ambientais, como assoreamento e poluição das 

fontes de água (Santos et al., 2012). O assoreamento dos rios favorece a ocorrência de enchentes e 

causa a perda de capacidade de armazenamento de água em reservatórios. 

A Região Nordeste do Brasil é bastante afetada pela erosão dos solos devido à alta 

variabilidade pluviométrica e as crescentes alterações no uso e ocupação do solo, e há poucos 

estudos sobre erosão, principalmente, em bacias da porção litorânea do Nordeste do Brasil.  

A estimativa de variáveis representativas de processos hidrossedimentológicos é de 

fundamental importância para um eficiente planejamento e gerenciamento dos recursos hídricos, e o 

crescente interesse em estudos de impactos ambientais, causados pelas atividades humanas, fez com 

que pesquisadores estudassem novas ferramentas para simular mudanças no uso do solo e seus 

impactos nos recursos hídricos. Neste sentido, a utilização de modelos matemáticos busca prever de 

maneira mais realista a transformação da precipitação em escoamento superficial e produção de 

sedimentos, dentre outros elementos do ciclo hidrológico. Um modelo hidrológico apresenta a 

grande vantagem de possibilitar a análise de cenários, sejam realistas ou hipotéticos, sem alto custo 

e tornando possível o estudo das diferentes respostas dos processos hidrológicos diante de cada 

condição.  

Modelos hidrossedimentológicos distribuídos auxiliam no entendimento de peculiaridades 

que individualizam ou particularizam áreas semelhantes dentro daquela maior que é estudada, e, tais 

observações são expressas nos dados de entrada e saída. Esta é uma característica bastante 

importante, uma vez que, quando o “onde” é a questão, o geoprocessamento tende a oferecer a 

resposta. A integração entre modelos hidrológicos e o Sistema de Informação Geográfica (SIG) é 

observada como algo irreversível (Ferraz et al., 1999), sendo possível encontrar na literatura 

trabalhos de revisão que datam no início da década de 90 (De Vantier e Feldman, 1993). Esta 

integração permite a visualização espacial da distribuição dos resultados dos processos 

hidrológicos, ou seja, a produção de mapas temáticos referente a um determinado processo 

hidrológico.  

Atualmente, existem diversos modelos que tratam dos processos físicos em bacias e que 

possuem interface com o SIG. Geralmente esses modelos exigem grande volume de informações 

sobre parâmetros físicos da bacia e dos solos, cujos arquivos podem ser criados com o auxílio de 
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técnicas de SIG. Dentre os modelos hidrológicos distribuídos, que são executados em ambiente 

SIG, o Soil and Water Assessment Tool (SWAT) destaca-se pela robustez, capacidade de análise e 

correlação de diferentes elementos físicos de uma bacia hidrográfica.  

O modelo SWAT tem sido estudado e difundido mundialmente, com resultados satisfatórios 

(Gassman et al., 2007; Carvalho Neto, 2011; Silva et al., 2013), e diante da consistência dos 

resultados, este estudo teve como objetivo analisar a produção de sedimentos e a sua distribuição 

espacial na Bacia do Rio Tapacurá, Estado de Pernambuco, para o período de 1995 a 2008, a partir 

da estimativa da produção de sedimentos pelo modelo SWAT. 

Estudos hidrossedimentológicos desse tipo, em especial para a Bacia do Rio Tapacurá, bacia 

representativa integrante da Rede de Hidrologia do Semiárido (REHISA), são de suma importância 

para a gestão dos recursos hídricos da porção litorânea do Estado do Pernambuco, pois essa bacia é 

uma das responsáveis pelo abastecimento de água da Região Metropolitana do Recife, uma das 

maiores concentrações populacionais do país, com aproximadamente 3,7 milhões de habitantes 

(IBGE, 2010). 

 
MATERIAIS E MÉTODOS 

Área de Estudo 

O estudo foi desenvolvido na Bacia Representativa do Rio Tapacurá, que possui uma área de 

472 km² e está localizada em uma zona de transição entre o Agreste e a Zona da Mata do Estado de 

Pernambuco, entre as coordenadas 7º58′0′′ e 8º13′0′′ de latitude sul e 35º5′0′′ e 35º30′0′′ de 

longitude oeste (Figura 1). 

 

 
Figura 1 – Mapa de localização da Bacia do Rio Tapacurá. 
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O clima da região é do tipo As’, clima quente e úmido do tipo tropical, na classificação 

climática de Köeppen. A temperatura mensal média oscila entre 23 e 27ºC, enquanto a umidade 

relativa do ar, durante os meses de março a julho, é superior a 70%. A bacia se estende de Oeste, no 

começo da região agreste, com precipitação anual de 800 mm, até a zona da mata, a Leste, com 

valores de precipitação anual de até 1.650 mm (Silva et al., 2010). 

 

O Modelo SWAT 

O SWAT é um modelo hidrológico, contínuo no tempo, distribuído e integrado ao SIG, que 

foi desenvolvido com o objetivo de prever os efeitos de diferentes usos do solo e cenários de 

ocupação, para o escoamento superficial, qualidade de água, produção de sedimentos e carga 

poluente em bacias hidrográficas (Arnold et al., 2012).  

Para a modelagem, o SWAT divide a bacia em sub-bacias e gera a rede de drenagem com 

base nas características topográficas do terreno. Cada sub-bacia, por sua vez, é dividida em 

unidades de resposta hidrológica (URH), com base no tipo de solo, uso e ocupação do solo e 

declividade. Uma ou mais combinações de uso da terra, classes de solo e declividade podem ser 

criadas para cada sub-bacia. O modelo SWAT prevê a hidrologia em cada URH usando a equação 

do balanço hídrico, que inclui precipitação diária, escoamento superficial, evapotranspiração, 

percolação e componentes de retorno de fluxo (Betrie et al., 2011). 

A erosão e produção de sedimentos no modelo SWAT é calculada para os planos e canais. A 

produção de sedimentos provocada pelo escoamento superficial é computada para cada plano ou 

sub-bacia por meio da Equação Universal de Perda do Solo Modificada (EUPSM) (Williams, 

1975), determinada pela relação: 

  

��� = 11,8�	
�� ∙ ����� ∙ á�������
�,��

∙ ����� ∙  ���� ∙ !"���� ∙ #���� ∙  $%&    (1) 

 

em que, sed é a produção de sedimentos, após evento de precipitação do dia (ton); Qsup é o 

escoamento superficial (mm/ha), qpico é a taxa de escoamento de pico (m³/s); áreaURH é a área da 

unidade de resposta hidrológica na qual é estimada o aporte de sedimentos (ha); KEUPS é o fator de 

erodibilidade do solo (t h MJ-1 mm-1); CEUPS é o fator de uso e manejo do solo; PEUPS é o fator de 

práticas conservacionistas; LSEUPS é o fator topográfico; e CFRG é o fator de aspereza. 

O transporte de sedimentos na rede de drenagem ocorre em razão de processos simultâneos de 

desagregação das partículas (cisalhamento hidráulico) e deposição no canal (Neitsch et al., 2005), 
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cujo resultado é calculado por meio da equação simplificada sugerida por Bagnold (Williams, 

1975), com base na definição de potência do fluxo (Aragão et al., 2013).  

Neste estudo foi utilizado a interface ArcSWAT, que utiliza o modelo SWAT em ambiente 

SIG. O ArcSWAT, permite, entre outras coisas, a discretização da bacia em sub-bacias e a extração 

dos parâmetros do modelo a partir de informações de classe de solo, declividade, uso e cobertura do 

solo (Winchell et al., 2009; Aragão et al. 2013). O modelo utiliza, ainda, dados climatológicos 

diários, como precipitação, temperatura, umidade relativa do ar, velocidade do vento, dentre outros. 

A versão do modelo SWAT utilizada neste trabalho foi o ArcSWAT 2012.10_1.15 de 

20/06/2014. 

 

Dados de Entrada 

A delimitação automatizada de sub-bacias da Bacia do Rio Tapacurá foi realizada pelo 

ArcSWAT mediante imagem interpolada do Shuttle Radar Topography Mission (SRTM), com 

resolução espacial de 30 m, disponibilizada pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE).  

Os mapas de tipos de solo e uso e ocupação do solo foram obtidos a partir de estudos 

anteriores realizados na bacia (Braga, 2001; Montenegro e Ragab, 2012).  

Os dados referentes aos tipos de solos, existentes na bacia (Tabela 1), foram obtidos a partir 

do Levantamento Exploratório – Reconhecimento de Solos do Estado de Pernambuco – Volume II 

(Ministério da Agricultura, 1972), disponibilizado pela Embrapa Solos (por meio do portal na 

internet: Sistema de Informação de Solos Brasileiros: http://www.sisolos.cnptia.embrapa.br/) e 

foram inseridos no banco de dados do modelo SWAT. A Tabela 1 apresenta os tipos de solos 

existentes na bacia, de acordo com a nova classificação de solos proposta pela EMBRAPA (2006), 

e a Figura 2 apresenta a espacialização dos tipos de solo na área da bacia. 

 

Tabela 1 – Tipos de solo existentes na Bacia do Rio Tapacurá 

Tipos de solos Área (km²) Área (%) 
Argissolo 323,85 68,64 
Gleissolo 44,06 9,34 

Latossolo vermelho 3,74 0,79 
Luvissolo crômico 6,29 1,33 
Neossolo flúvico 20,46 4,34 
Neossolo litólico 43,04 9,12 

Neossolo regolitico 5,1 1,06 
Planossolo 25,38 5,38 
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Figura 2 – Tipos de solo da Bacia do Rio Tapacurá. 

 

Os usos do solo existentes na bacia foram associados a usos do solo correspondentes 

existentes no banco de dados do modelo SWAT. A Tabela 2 apresenta o uso e ocupação do solo e 

sua distribuição na bacia e a Figura 3 apresenta a espacialização dos usos do solo na área da bacia. 

 

Tabela 2 – Uso e ocupação do solo existente na bacia e sua associação com o SWAT 

Uso e ocupação do solo Usos do solo no SWAT Área (km²) Área (%) 
Água Water 10,74 2,28 

Área Urbana Residential - Medium Density 10,51 2,23 
Caatinga Range-Brush 5,22 1,11 

Cana-de-açúcar Sugarcane 52,50 11,13 
Mata e reflorestamento Forest-Evergreen 26,16 5,55 

Outras agriculturas Agricultural Land - Generic 181,90 38,54 
Pecuária e granjas avícolas Pasture 184,81 39,16 

* Outras agriculturas compreendem produções de horticulturas e policulturas, cultivadas na maioria dos casos em 
pequenas propriedades agrícolas. 
 

Dados observados de precipitação de quatro postos pluviométricos, uma estação fluviométrica 

e uma climatológica também foram utilizados (Figura 1). Os dados climáticos da estação da UFPE 

foram utilizados para alimentar o gerador climático (WXGEN) do modelo SWAT. Mais detalhes 

sobre o gerador climático do SWAT e seus parâmetros podem ser consultados em Carvalho Neto 

(2011).  
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Figura 3 – Uso do solo da Bacia do Rio Tapacurá e localização das estações utilizadas. 

 

Calibração e validação do modelo SWAT 

Para a estimativa da produção de sedimentos na Bacia do Rio Tapacurá, o modelo SWAT foi 

previamente calibrado e validado, a partir da comparação da vazão calculada (pelo modelo) com a 

observada. O posto fluviométrico utilizado como referência para a calibração do modelo está 

localizado na parte central da bacia, no Rio Tapacurá, a montante do Reservatório de Tapacurá, 

sendo de responsabilidade da Agência Nacional de Águas (ANA) (Figura 3).  

O período analisado no estudo foi de 1995 a 2008, tendo-se utilizado também dados de 1992 a 

1994 para o aquecimento do modelo. O período de dados de 1995 a 2001 foi utilizado para a 

calibração, e o período de 2002 a 2008 para a validação do modelo. 

A calibração do modelo foi automatizada, realizada com frequência de saída mensal, a partir 

da utilização do aplicativo SWAT-CUP 2012 v. 5.1.6.2, desenvolvido por Abbaspour et al. (2013). 

O algoritmo de autocalibração utilizado foi o Sequential Uncertainty FItting Algorithm (SUFI-2), 

que de acordo com Ferrigo (2014), é o de maior uso para a calibração automatizada do SWAT. 

No SUFI-2 levam-se em conta para a análise de incerteza todas as suas fontes, como a 

incerteza nas variáveis de entrada, o conceitual do modelo e as incertezas nos parâmetros e nos 

dados medidos. O grau para o qual todas as incertezas são contabilizadas é quantificado por uma 

medida referida como o fator-p, que é a percentagem dos dados medidos delimitadas pela incerteza 

de predição de 95% (95PPU). Outra medida que busca quantificar a eficácia de uma análise de 
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calibração e incerteza é o fator-r, que é a espessura média da banda 95PPU dividida pelo desvio 

padrão dos dados medidos (Abbaspour et al., 2013; Ferrigo, 2014). 

A autocalibração do modelo SWAT foi precedida pela análise de sensibilidade dos 

parâmetros, que analisa a influência de cada parâmetro no processo de modelagem hidrológica da 

bacia. O modelo SWAT possui 19 parâmetros que influenciam a vazão para as condições das bacias 

brasileiras: Alpha_BF, Biomix, Canmx, CN2, CH_K2, CH_N2, Epco, Esco, GW_Delay, GW_Revap, 

Gwqmn, Rchrg, Revapmn, Slsubbsn, Sol_Alb, Sol_Awc, Sol_K, Sol_Z e Surlag. A descrição destes 

parâmetros pode ser obtida em Arnold et al. (2012a). A faixa de variação de cada parâmetro e a 

relação matemática utilizada no processo de auto-calibração, foi definida a partir das 

recomendações de Arnold et al. (2012a), Fukunaga (2012), Castro (2013) e Ferrigo (2014). 

Os parâmetros considerados mais sensíveis, no processo de análise de sensibilidade, foram 

submetidos ao processo de calibração automática pelo SWAT-CUP. Após o processo de 

autocalibração, o conjunto de parâmetros ajustados foi submetido ao processo de validação.  

O resultado da modelagem hidrológica da Bacia do Rio Tapacurá foi analisado com base nos 

hidrogramas observados e simulados, coeficiente de determinação (R²) e índice de Eficiência de 

Nash-Sutcliffe (NSE), utilizados como referência para avaliação da precisão do modelo em estudos 

com o SWAT (Aragão et al., 2013; Bonuma et al., 2012; Ferrigo, 2014; Melo Neto et al., 2014).  

Para avaliar o desempenho do modelo SWAT, Green et al. (2006), Green e van Griensven 

(2008) e Wu e Chen (2009) consideram R² > 0,5 e NSE > 0,4 como aceitáveis. Para Moriasi et al. 

(2007), são aceitáveis valores de NSE > 0,5. Santhi et al. (2001) e Bonuma et al. (2012) assumem 

que para simulações mensais, são aceitáveis valores de R² > 0,6 e NSE > 0,5. Desta forma, para este 

estudo foram considerados satisfatórios os valores de R² > 0,6 e NSE > 0.5.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Modelagem hidrológica da Bacia do Rio Tapacurá 

Com base nos dados de entrada, descritos anteriormente, o modelo SWAT foi utilizado 

inicialmente para a simulação da vazão, sem nenhuma alteração de parâmetros.  A Figura 4(a) 

apresenta o resultado gráfico (hidrogramas) do escoamento simulado e o observado, para o período 

de 1995 a 2001 e a Figura 5(a) apresenta o resultado da correlação da vazão simulada e observada. 

Observa-se que na simulação inicial, o modelo estava superestimando a vazão, apresentando um R² 

de 0,72 e um NSE de 0,4. Podendo-se afirmar, com base no valor de R², certa coerência entre os 

dados estimados pelo SWAT e os dados reais (Santhi et al., 2001, Bonuma et al., 2012), mas que de 
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acordo com o valor de NSE (Santhi et al., 2001, Moriasi et al., 2007, Bonuma et al., 2012), o 

desempenho do modelo está inaceitável e necessita de calibração. 

De acordo com Arnold et al. (2012b) e Ferrigo (2014), o primeiro passo para o processo de 

calibração e verificação 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 (Arnold et al., 2012b). 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 podem influenciar 

a dinâmica hidrossedimentológica no modelo. 

Após realizada a análise de sensibilidade dos 19 parâmetros que influenciam a vazão, foram 

apontados pelo SWAT-CUP como sendo os parâmetros mais sensíveis ao processo de calibração da 

vazão para a Bacia do Rio Tapacurá os 11 parâmetros apresentados e descritos na Tabela 3. 

 

Tabela 3 – Parâmetros selecionados após a análise de sensibilidade do modelo SWAT  

Parâmetro do SWAT Descrição 
Sol_Awc Capacidade de água disponível (mm H2O/mm solo) 

CN2 Curva Número na condição II de umidade (adimensional) 
Sol_K Condutividade hidráulica saturada (mm/h) 

Gw_Revap Coeficiente de re-evaporação da água subterrânea (adimensional) 
Slsubbsn Comprimento da declividade média (m) 
Canmx Armazenamento máximo de água no dossel vegetativo (mm)  

Gw_Delay Retardo do escoamento subterrâneo (dias) 
Gwqmn Concentração de nitrato na água subterrânea contribuinte (mgN/L)  
Sol_Z Profundidade do solo (mm) 

Alpha_Bf Fator alfa do fluxo de base (dias) 
CH_N2 Coeficiente de Manning do canal principal (s m-1/3) 

 

Após serem selecionados os parâmetros mais sensíveis ao ajuste da vazão para Bacia do Rio 

Tapacurá, os mesmos foram submetidos ao processo de autocalibração pelo SWAT-CUP, na busca 

de melhor ajustar a vazão calculada com a observada. Os parâmetros calibrados e suas respectivas 

faixas de variação são apresentados na Tabela 4. 

Após a fase de calibração houve um ajuste considerável da vazão calculada pelo modelo e a 

vazão observada. A Figura 4(b) apresenta os hidrogramas do escoamento calculado e observado, 

após a fase de calibração, para o período de 1995 a 2001.  
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Figura 4 – Resultado da simulação e calibração da vazão: (a) simulação; e (b) calibração. 

 

A Figura 5(b) apresenta o resultado da correlação da vazão simulada e observada, na fase de 

calibração. A calibração do modelo SWAT para a vazão da Bacia do Rio Tapacurá apresentou um 

bom resultado, com R² de 0,79 e NSE de 0,78.  

 

 
Figura 5 – Comparação entre a vazão observada e calculada: (a) simulação e (b) calibração. 
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Tabela 4 – Parâmetros utilizados na calibração do modelo SWAT  

Parâmetro 
do SWAT 

Intervalo do valor do parâmetro Valor 
calibrado Relação Mínimo Máximo 

Sol_Awc % -25 25 10,775 
CN2 % -10 10 -2,73 

Sol_K % -25 25 -21,225 
Gw_Revap = 0,02 0,2 0,1446 
Slsubbsn % -25 25 9,775 
Canmx = 0 10 5,845 

Gw_Delay + -30 60 36,195 
Gwqmn = 0 1.000 138,5 
Sol_Z % -25 25 -10,275 

Alpha_Bf = 0 1 0,3485 
CH_N2 = 0 0,3 0,0529 
 

Após a calibração da vazão, foi selecionada outra série histórica para a verificação da 

modelagem hidrológica realizada pelo modelo SWAT. A série utilizada para validação foi do 

período de 2002 a 2008. A Figura 6 apresenta o hidrograma do escoamento simulado e o observado, 

na fase de validação, e a Figura 7 apresenta o resultado da correlação da vazão simulada e 

observada. 

 

 
Figura 6 – Resultado da fase de validação do modelo: comparação entre a vazão observada e calculada. 

 

O resultado da modelagem hidrológica, no período de validação, apresentou um resultado 
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observados e simulados e apresentado um R² de 0,86 e NSE de 0,85.  
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Figura 7 – Comparação entre a vazão observada e calculada  

na fase de validação (2002 – 2008). 
 

Os valores de R² e NSE obtidos, tanto na fase de calibração, quanto de validação, são 

superiores aos valores considerados aceitáveis por Green et al. (2006), Green e van Griensven 

(2008), Wu e Chen (2009), Moriasi et al. (2007), Santhi et al. (2001) e Bonuma et al. (2012). E os 

valores de NSE obtidos, de acordo com Moriasi et al. (2007) e Aragão et al. (2013), classificam a 

modelagem como muito boa, por ter atingido valores superiores a 0,75. Este bom resultado da 

modelagem hidrológica é compatível aos encontrados por Montenegro e Ragab (2012), que 

realizaram simulações com o modelo hidro-ecológico DiCaSM, para a Bacia do Rio Tapacurá. 

  

Estimativa da produção de sedimentos 

Uma vez que o modelo SWAT calibrado produziu um bom resultado no período de validação 

da vazão, procedeu-se a estimativa da produção de sedimentos para o período de 1995–2008. A 

Tabela 5 apresenta as médias da produção de sedimentos para a Bacia do Rio Tapacurá, no período 

de 1995–2008, além das médias de escoamento superficial. 

A produção de sedimentos média, na bacia do Rio Tapacurá, variou de 0,10 a 22,99 

ton/ha/ano, com uma média anual de 7,67 ton/ha para o período de 1995–2008. Estando fortemente 

relacionada com escoamento superficial, conforme se pode observar na Figura 8, em que a 

correlação entre a produção de sedimentos média anual e o escoamento superficial atingiu um valor 

de 0,98. 

A produção de sedimentos média anual (7,67 ton/ha/ano) estimada para a Bacia do Rio 

Tapacurá pelo modelo SWAT, pode ser considerada como aceitável para os solos da região que, de 

acordo com Paiva (2012), é da ordem de 3 a 10 ton/ha/ano. E pode ser considerada baixa, de acordo 

com os estudos de Margolis et al. (1985), Martins (2003), Silva et al. (2011) e Silva (2012). 
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Tabela 5 – Médias do escoamento superficial e produção de sedimentos na Bacia do Rio Tapacurá 

(1995–2008) 

Ano 
Escoamento superficial 

(mm) 
Produção de sedimentos 

(ton/ha/ano) 
1995 66,39 4,30 
1996 92,86 9,07 
1997 101,78 9,94 
1998 4,96 0,10 
1999 18,50 1,84 
2000 178,19 16,91 
2001 46,24 3,19 
2002 105,48 9,35 
2003 35,49 2,87 
2004 121,48 10,91 
2005 216,12 22,99 
2006 51,85 3,58 
2007 77,38 5,66 
2008 67,31 6,71 

  

 
Figura 8 – Relação entre o escoamento superficial e produção de sedimentos no período de 1995 a 2008. 

 

Uma das principais vantagens da utilização integrada de modelos hidrossedimentológicos 
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a partir da utilização do modelo SWAT e técnicas de SIG, foi analisada a distribuição da produção 

de sedimentos na Bacia do Rio Tapacurá. A Figura 9 apresenta a distribuição espacial da produção 

de sedimentos na Bacia do Rio Tapacurá, para o período de 1995 a 2008. 

A produção de sedimentos nas sub-bacias variou de 1,03 a 27,43 ton/ha/ano. A 

espacialização dos resultados apresentou, no geral, maiores valores de produção de sedimentos nas 

sub-bacias que possuem uma maior concentração de escoamento superficial (Figura 10) e 
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Figura 9 – Distribuição espacial da produção de sedimentos na Bacia do Rio Tapacurá (período de 1995 a 2008). 

 

 
Figura 10 – Distribuição espacial do escoamento superficial médio na Bacia do Rio Tapacurá (período de 1995 a 2008). 

 

Os maiores valores da produção de sedimentos estão localizados nas sub-bacias 2 (11,86 

ton/ha/ano) e 4 (12,93 ton/ha/ano) (porção leste da bacia), na sub-bacia 7 (16,45 ton/ha/ano) e na 16 

(Figura 9). A porção leste da bacia apresentou valores de escoamento superficial que variaram de 

169 a 181 mm (Figura 10). Essa porção da bacia se caracteriza pela presença de plantios de cana-
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de-açúcar e outros tipos de cultivos, além de atividades de pecuária. Outro fator importante é que 

essa porção da bacia recebe maior quantidade de precipitação quando comparado com a porção 

oeste, conforme estudo de Silva et al. (2010). 

A sub-bacia 16 apresentou os maiores valores de produção de sedimentos de toda a bacia no 

período estudado, com um valor médio anual de 27,43 ton/ha. A sub-bacia 16 possui cobertura 

predominante de agricultura (policulturas 71,79%, cana-de-açúcar 12,81%, pasto 10,82%, zona 

urbana 0,26% e mata 3,79%) com Argissolos (84,39%) e uma declividade superior a 19,2% em boa 

parte da sua área (35,02%).  

A sub-bacia 8, que apresenta forte impermeabilização do solo pelas construções urbanas 

(84,89% da área), apresentou a menor taxa de produção de sedimentos, com um valor médio anual 

de 1,03 ton/ha. Já em relação ao escoamento superficial, apresentou os maiores valores, com um 

valor médio anual de 198 mm. Isso pode ser explicado por essa sub-bacia ser composta em grande 

parte pela área urbana do Município de Vitória de Santo Antão, que possui um elevado grau de 

impermeabilização do solo, devido ao fato das construções e pavimentações urbanas.  

Além da sub-bacia 8, apresentaram uma menor intensidade de produção de sedimentos as 

sub-bacias da porção oeste, com destaque para a sub-bacia 14, com uma produção de 2,20 

ton/ha/ano. As sub-bacias da porção oeste apresentaram um menor escoamento superficial, que 

variou, no geral, de 14 (sub-bacia 14) a 45 mm (sub-bacia 12). A porção oeste é a que apresenta 

uma menor concentração de chuvas na bacia (Silva et al., 2010), e se caracteriza pela presença de 

áreas de pastagem, diferentes tipos de cultivos e pequenas áreas de vegetação de caatinga.  

Já a sub-bacia 3 apresenta significativa área de pastagem (45,62%) e mata (37,96%), que 

não favoreceram a geração de escoamento superficial e produção de sedimentos. A sub-bacia 1, que 

possui uma cobertura predominante de cana-de-açúcar (50,51%) e pastagem (36,77%), com uma 

pequena área de mata (10,08%), sobre Argissolos (73,35%) e Gleissolos (14,25%), e baixa 

declividade (62,61% da área com declividades < 9,6%), apresentou um elevado escoamento 

superficial, e uma produção de sedimentos de 2,8 ton/ha, relativamente baixa, quando comparada a 

outras áreas da bacia. Este comportamento pode ser justificado pela baixa declividade, presença de 

mata e cobertura considerável de pastagem, que de acordo com Bertoni e Lombardi Neto (2005), 

contribui para a redução da degradação do solo por impacto das gotas de chuva, como também pelo 

arrasto do escoamento superficial, reduzindo assim a produção de sedimentos nessa área. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A modelagem da Bacia do Rio Tapacurá, pelo modelo SWAT, apresentou resultados 

satisfatórios, com valores de R² e NSE de 0,79 e 0,78, para o período de calibração, e valores, 

respectivos, de 0,86 e 0,85 para o período de verificação da vazão observada com a simulada. O que 

possibilitou uma simulação consistente da produção de sedimentos para a bacia. 

A produção de sedimentos média, na bacia do Rio Tapacurá, variou de 0,10 a 22,99 

ton/ha/ano, com uma média anual de 7,67 ton/ha. Estando fortemente relacionada com escoamento 

superficial 

A produção de sedimentos nas sub-bacias variou de 1,03 a 27,43 ton/ha/ano. A espacialização 

dos resultados apresentou, no geral, maiores valores de produção de sedimentos nas sub-bacias que 

possuem uma maior concentração de escoamento superficial e precipitação, e atingiu um maior 

valor na sub-bacia 16, que possui cobertura predominante de agricultura (policulturas 71,79% e 

cana-de-açúcar 12,81%), com Argissolos e uma declividade superior a 19,2% em boa parte da sua 

área. 

A sub-bacia 8, que apresenta forte impermeabilização do solo pelas construções urbanas, 

apresentou os maiores valores de escoamento superficial e a menor taxa de produção de sedimentos 

da bacia, com um valor médio anual de 1,03 ton/ha. Além da sub-bacia 8, apresentaram uma menor 

intensidade de produção de sedimentos as sub-bacias da porção oeste da bacia, que apresentam uma 

menor concentração de chuvas, e se caracterizam pela presença de áreas de pastagem, diferentes 

tipos de cultivos e pequenas áreas de vegetação de caatinga. 

Os resultados encontrados nesse estudo mostram que esse modelo é uma ferramenta valiosa 

para a simulação chuva-vazão e 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 

da bacia. 

 

AGRADECIMENTOS 

 Os autores agradecem ao CNPq pelas bolsas de produtividade em pesquisa do terceiro e 

quarto autor; a FACEPE e FINEP (convênio 1830/2010) pelo financiamento ao projeto de pesquisa; 

e a ANA, LAMEPE e Embrapa Solos, pelos dados fornecidos. 

 

 



XI Encontro Nacional de Engenharia de Sedimentos    17 
 
 

BIBLIOGRAFIA 

ABBASPOUR, K.C. (2013). SWAT-CUP2012: SWAT Calibration and Uncertainty Programs – a 
user manual. Department of Systems Analysis, Integrated Assessment and Modelling (SIAM), 
Eawag, Swiss Federal Institute of Aquatic Science and Technology, Duebendorf, Switzerland, 103 
p. 
 
ARAGÃO, R.; CRUZ, M.A.S.; AMORIM, J.R.A.; MENDONÇA, L.C.; FIGUEIREDO, E.E.; 
SRINIVASAN, V.S. (2013). Análise de sensibilidade dos parâmetros do modelo SWAT e 
simulação dos processos hidrossedimentológicos em uma bacia no agreste nordestino. Revista 

Brasileira de Ciência do Solo, 37:1091-1102. 
 
ARNOLD, J.G.; KINITY, J.R.; SRINIVASAN, R.; WILLIAMS, J.R.; HANEY, E.B.; NEITSCH, 
S.L. (2012a). Input/Output Documentation Version 2012. Texas Water Resources Institute. p. 650. 
 
ARNOLD, J.G.; MORIASI, D.N.; GASSMAN, P.W.; ABBASPOUR, K.C.; WHITE, M.J.; 
SRINIVASAN, R.; SANTHI, C.; HARMEL, R.D.; VAN GRIENSVEN, A.; VAN LIEW, M.W.; 
KANNAN, N.; JHA, M.K. (2012b). SWAT: Model Use, Calibration, and Validation. American 

Society of Agricultural and Biological Engineers, Transactions of the ASABE, v. 55(4), p. 1491-
1508. 
 
BERTONI, J.; LOMBARDI NETO, F (2005). Conservação do solo. 5ª ed. São Paulo, Ícone. 355p. 
 
BETRIE, G.D.; MOHAMED, Y.A.; GRIENSVEN, A.; SRINIVASAN, R. (2011). Sediment 
management modelling in the Blue Nile Basin using SWAT model. Hydrol. Earth Syst. Sci., 15, pp. 
807–818. 
 
BONUMÁ, N.B.; ROSSI, C.G.; ARNOLD, J.G.; REICHERT, J.M.; MINELLA, J.P.; ALLEN, 
P.M.; VOLK, M. (2012). Simulating Landscape Sediment Transport Capacity by Using a Modifi ed 
SWAT Model. Journal of Environmental Quality, special section: applications of the swat model. 
DOI: 10.2134/jeq2012.0217. 
 
BRAGA, R.A.P. (2001). Gestão Ambiental da Bacia do Rio Tapacurá – Plano de ação. Ed. 
Universitária – UFPE, Recife – PE, 101 p. 
 
CARVALHO NETO. J.G. (2011). Simulação Hidrossedimentológica da Bacia do Riacho dos 
Namorados com o modelo SWAT. Dissertação de Mestrado, Universidade Federal de Campina 
Grande, Campina Grande - PB, 194 p. 
 
CASTRO, K.B. (2013). Avaliação do modelo SWAT na simulação da vazão em bacia agrícola do 
cerrado intensamente monitorada. Dissertação de Mestrado, Universidade de Brasília, Brasília - DF, 
117 p. 
 
DE VANTIER, B.A.; FELDMAN, A.D. (1993). Review of GIS applications in Hydrologic 
Modelling. Journal of Water Resources Planning and Management, 119 (2), pp. 246-261. 
 
EMBRAPA – Empresa Brasileira de Agropecuária (2006). Sistema Brasileiro de Classificação dos 
Solos. 2ª ed. Rio de Janeiro: EMBRAPA. 
 



XI Encontro Nacional de Engenharia de Sedimentos    18 
 
 

FERRAZ, F.F.B; MILDE, L.D.E; MORTATI, J. (1999). Modelos hidrológicos acoplados a 
Sistemas de Informações Geográficas: um estudo de caso. Revista de Ciência & Tecnologia, 
Piracicaba, v14, pp. 45-56. 
 
FERRIGO, S. (2014). Análise de consistência dos parâmetros do modelo SWAT obtidos por 
calibração automática – estudo de caso na Bacia do Lago Descoberto – DF. Dissertação de 
Mestrado, Universidade de Brasília, Brasília - DF, 147 p. 
 
FUKUNAGA, D.C. (2012). Estimativa de vazão em bacias hidrográficas do sul do Espírito Santo 
usando o SWAT. Dissertação de Mestrado, Universidade Federal do Espírito Santo, Jerônimo 
Monteiro - ES, 98 p. 
 
GASSMAN, P.W.; REYES, M.R.; GREEN, C.H.; ARNOLD, J.G. (2007). The Soil and Water 
Assessment Tool: Historical Development, Applications, and Future Research Directions. American 

Society of Agricultural and Biological Engineers. v. 50(4): pp. 1211-1250. 
 
GREEN, C.H.; TOMER, M.D.; Di LUZIO, M.; ARNOLD, J.G. (2006). Hydrologic evaluation of 
the Soil and Water Assessment Tool for a large tile-drained watershed in Iowa. Trans. ASABE 
49(2):413–422. 
 
GREEN, C.H.; VAN GRIENSVEN, A. (2008). Autocalibration in hydrologic modeling: Using 
SWAT2005 in small-scale watersheds. Environ. Model. Soft w. 23(4):422–434. 
doi:10.1016/j.envsoft .2007.06.002 
 
IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2010). Censo Demográfico 2010. Rio de 
Janeiro: IBGE. Disponível em: http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censo2010/ 
sinopse/sinopse_tab_rm_zip.shtm. Acesso em 27/10/2014. 
 
MARGOLIS, E.; SILVA, A.B.; REIS, O.V. (1985). Controle de erosão com diferentes práticas 
conservacionistas num solo Litólico em Caruaru (PE). Revista Brasileira de Ciência do Solo, 9(2), 
161-164. 
 
MARTINS, S.G.; SILVA, M.L.N.; CURI, N.; FERREIRA, M.M.; FONSECA, S.; MARQUES, 
J.J.G.S.M. (2003). Perdas de solo e água por erosão hídrica em sistemas florestais na região de 
Aracruz (ES). Revista Brasileira de Ciência do Solo, 27(3), 395-403. 
 
MELO NETO, J.O. SILVA, A.M.; MELLO, C.R.; MÉLLO JÚNIOR, A.V. (2014). Simulação 
hidrológica escalar com o modelo SWAT. Revista Brasileira de Recursos Hídricos, v. 19, n.1, p. 
177-188. 
 
Ministério da Agricultura. (1972). Levantamento Exploratório – Reconhecimento de Solos do 
Estado de Pernambuco – Volume II. Recife, EMBRAPA - SNLCS, Boletim Técnico, 26; Série 
Pedologia, 14. 
 
MONTENEGRO, S.M.G.L.; RAGAB, R. (2012). Impact of possible climate and land use changes 
in the semi arid regions: A case study from North Eastern Brazil. Journal of Hydrology 434(1), 55–
68. 
 



XI Encontro Nacional de Engenharia de Sedimentos    19 
 
 

MORIASI, D.N.; ARNOLD, J.G.; van LIEW, M.W.; BINGNER, R.L.; HARMEL, R.D.; VEITH, 
T.L. (2007). Model evaluation guidelines for systematic quantification of accuracy in watershed 
simulations. Trans. ASABE, 50:885-900. 
 
NEITSCH, S.L.; ARNOLD, J.G.; KINIRY, J.R.; WILLIAMS, J.R (2005). Soil and water 
assessment tool: Theoretical documentation - version 2005. Grassland, Soil and Water Research 
Laboratory - Agricultural Research Service; Blackland Research Center - Texas Agricultural 
Experiment Station, 494p. 
 
PAIVA, F.M.L. (2012). Avaliação do padrão de distribuição espaço-temporal dos processos de 
mobilização e depósito de sedimentos. Tese de Doutorado, Universidade Federal de Pernambuco, 
Recife - PE, 110 p. 
 
SANTHI, C., ARNOLD, J.G.; WILLIAMS, J.R.; DUGAS, W.A.; SRINIVASAN, R.; HAUCK, 
L.M. (2001). Validation of the SWAT model on a large river basin with point and nonpoint sources. 
J. Am. Water Resour. Assoc. 37:1169–1188. doi:10.1111/j.1752-1688.2001.tb03630.x. 
 
SANTOS, J.Y.G.; SANTOS, C.A.G.; SILVA, R.M (2012). Perdas de água e solo utilizando chuva 
simulada em diferentes coberturas superficiais e condições de umidade no semiárido paraibano. 
Revista Brasileira de Recursos Hídricos, v. 14, p. 217-228. 
 
SILVA, R.M., MONTENEGRO, S.M.G.; SANTOS, C.A.G. (2012). Integration of GIS and remote 
sensing for estimation of soil loss and prioritization of critical sub-catchments: a case study of 
Tapacurá catchment. Natural Hazards 63(3), 576–592. 
 
SILVA, R.M.; SANTOS, C.A.G.; SILVA, V.C.L.; SILVA, L.P. (2013). Erosivity, surface runoff, 
and soil erosion estimation using GIS-coupled runoff–erosion model in the Mamuaba catchment, 
Brazil. Environment Monitoring and Assessment, v. 185, pp. 953-970. 
 
SILVA, R.M.; SILVA, L.P.; MONTENEGRO, S.M.G.L.; SANTOS, C.A.G. (2010). Análise da 
variabilidade espaço-temporal e identificação do padrão da precipitação na bacia do rio Tapacurá, 
Pernambuco. Sociedade & Natureza, v. 22, pp. 357-372. 
 
SILVA, V.A.; MOREAU, M.S.; MOREAU, A.M.S.S.; REGO, N.A.C. (2011). Uso da terra e perda 
de solo na Bacia Hidrográfica do Rio Colônia, Bahia. Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e 

Ambiental, v. 15(3), p. 310-315. 
 
WILLIAMS, J.R. Sediment routing for agricultural watersheds (1975). J. Am. Water Res. Assoc., 
11:965-974. 
 
WINCHELL, M.; SRINIVASAN, R.; DI LUZIO, M.; ARNOLD, J. (2009). ARCSWAT 2.3.4 
interface for SWAT2005: User’s guide. Grassland, Soil and Water Research Laboratory/ 
Agricultural Research Service/Blackland Research Center - Texas/Agricultural Experiment Station. 
494p. 
 
WU, Y.; CHEN, J. (2009). Simulation of nitrogen and phosphorus loads in the Dongjiang River 
basin in South China using SWAT. Front. Earth Sci. China 3:273–278. 
 
 

 


