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INTRODUÇÃO

Os estudos hidrológicos em bacias hidrográficas têm sido amplamente realizados a partir da
necessidade de compreensão dos processos que controlam o movimento da água e sedimentos, e
seus impactos sobre a disponibilidade e qualidade das águas. Nesse sentido, os modelos
hidrológicos se consolidaram como ferramentas de representação desses processos com alto
potencial para a simulação de cenários de mudanças climáticas, de alterações do uso do solo e de
intervenções antrópicas em diferentes escalas espaciais e temporais (ALMEIDA & SERRA, 2017).

Dentre as inúmeras opções de modelos hidrológicos disponíveis atualmente, o Soil and Water
Assessment Tool (SWAT) tem sido bastante utilizado para simulações de vazões e sedimentos. De
acordo com Brighenti et al., (2016), é possível encontrar na literatura mais de 650 artigos
publicados utilizando o SWAT como ferramenta de simulação. No Brasil, entre 1999 e 2015 foram
publicados 102 trabalhos que relatam a utilização do SWAT para simulação do fluxo
hidrossedimentológico (BRESSIANI et al., 2015).

Apesar desse crescimento, a maioria dos estudos são limitados ao ambiente acadêmico e estão
focados na capacidade do modelo representar bacias hidrográficas brasileiras adequadamente.
Muitos dos estudos também foram limitados pela falta de dados detalhados em contraste com a
grande quantidade de informações necessárias para descrever o espaço e variabilidade temporal dos
sistemas ambientais. Coleta de dados e preparação para simulações do SWAT no Brasil costumam
ser demoradas, e apresentam desafios para a condução de rotina e aplicações do modelo
(BRESSIANI et al., 2015).

O grande número de aplicações em todo mundo também revelou algumas limitações e
identificou necessidades de aprimoramento do modelo. Como forma de aprimoramento da
representação física das bacias hidrográficas, o código SWAT passou por modificações nos últimos
anos, resultando no surgimento do SWAT+, uma versão completamente revisada do modelo.
Embora os algoritmos básicos usados   para calcular os processos no modelo tenham sido
mantidos, a estrutura e a organização do código e dos arquivos de entrada sofreram modificações
consideráveis.

Assim, a presente análise consistiu em realizar um levantamento sobre artigos científicos
recentes, nacionais e internacionais, que versam sobre aplicações do modelo SWAT+, levantar os
aprimoramentos realizados em comparação à versão anterior do modelo e indicar as perspectivas e
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os prováveis desafios para sua utilização na modelagem e simulação hidrológica de bacias
hidrográficas.

METODOLOGIA

Para a elaboração deste artigo, optou-se pela pesquisa exploratória, abrangendo a revisão
bibliográfica de artigos científicos, a investigação de manuais e documentos técnicos, perpassando
pela análise sobre as possibilidades de aplicação a versão mais atualizada (SWAT+). Desenvolveu-
se, assim, uma revisão característica do assunto, no intuito de fornecer um embasamento teórico e
uma análise indutiva do tema.

A pesquisa foi realizada com o intuito de levantamento de artigos científicos de alta qualidade,
somente artigos científicos publicados em periódicos que possibilitem a revisão por pares oriundos
das bases de dados do Portal de Periódicos Capes e Science Direct.

Conforme Nakahashi et al. (2019), os artigos foram lidos na seguinte sequência: título do
artigo, resumo, introdução e conclusão, a fim de ocorrer a seleção do artigo ou não, no intuito de
que fossem selecionados apenas os artigos cujos títulos, resumos, e assim sucessivamente, fossem
condizentes.

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

O modelo Soil and Water Assessement Tool (SWAT) foi desenvolvido pelo Dr. Jeff Arnold,
da Seção de Pesquisas Agrícolas (Agricultural Research Service - ARS) do Departamento de
Agricultura dos Estados Unidos (USDA - United States Department of Agriculture). O SWAT é um
modelo matemático semi-distribuído, desenvolvido em escala de bacia hidrográfica e que tem como
finalidade prever o impacto de práticas de manejo do solo em relação à água, sedimentos e
produção química agrícola em bacias hidrográficas complexas não instrumentadas com diversas
combinações de solos, usos e coberturas do solo e condições de manejo sobre longos períodos de
tempo (NEITSCH et al., 2011). Recentemente, no ano de 2017, foi disponibilizada a versão
SWAT+. A revisão bibliográfica sobre os artigos científicos publicados em anos recentes é
apresentada na sequência.

Modelagem Hidrológica com o SWAT+
A nova versão do SWAT, o SWAT +, foi projetado para ter funções e capacidades mais

avançadas para lidar com tarefas de modelagem de bacias hidrográficas para processos hidrológicos
e de qualidade da água. SWAT + é mais flexível que SWAT no que diz respeito à discretização e a
configuração de uma bacia hidrográfica. A configuração conceitual da divisão básica da bacia em
URH (Hydrologic Response Unit), embora as URHs ainda não estejam referenciadas espacialmente,
elas agora são definidas como áreas, ou seja, um campo representativo, associado ao comprimento e
largura que são definidos pelo usuário.

As URHs são calculadas baseadas em entradas GIS (Sistema de Informação Geográfica), e
são aplicadas como um fator de expansão para determinar o escoamento total e as cargas. As sub-
bacias ainda são delineadas durante a construção do modelo no SWAT +, mas posteriormente são
divididas em áreas, podendo ser apenas uma ou mais unidades de paisagem. Todas as áreas
identificadas no uso do solo ou no mapa de solo como “água” terão que ser definidas como uma
lagoa ou um reservatório.

Quando lagoas ou reservatórios não estão representados no mapa do uso do solo ou do solo,
elas são adicionadas manualmente à bacia hidrográfica no SWAT +, e devem ser subtraídos da sub-
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bacia para evitar contabilização dupla. O principal motivo para tratar as áreas de água em uma sub-
bacia como objetos espaciais separados no SWAT + é que a parametrização das Unidades de
Resposta Hidrológica (URH) em relação à água sempre foi um problema no SWAT. O modelo
SWAT+ também incorporou maior flexibilidade na parametrização dos aquíferos, reservatórios e
canais. No SWAT os aquíferos estavam vinculados às URH; Agora o usuário pode definir aquíferos,
cujos contornos não precisam coincidir com os limites de URH. Uma nova opção disponível no
SWAT+ é usar os dados MODFLOW para simular os processos de águas subterrâneas.

Existem outros módulos espaciais com funções modificadas: pontos específicos podem ser
usados para adicionar/remover água da bacia hidrográfica; a inserção de canais, pode ser utilizada
para conduzir o desvio de água entre regiões de irrigação; bombas, podem ser extraídas de qualquer
aquífero para um objeto espacial especificado; rebanhos, pode ser aplicado a biomassa e as
condições de pastejo associadas; e, direitos de água podem ser atribuídos por ações diferentes da
demanda de água (GUO et al., 2018).

No banco de dados da comunidade SWAT existe apenas uma pequena quantidade de artigos
científicos que utilizaram o modelo SWAT+, os quais encontram-se listados na tabela 1.

Tabela 1 - Artigos que abordam o SWAT+ publicados em periódicos até o ano de 2021.
Ano Título Periódico Autor

1 2017 Development of a Hydrologic Connectivity
Dataset for SWAT Assessments in the US. Water White

2 2017
Enhancing the SWAT Model for Simulating
Denitrification in Riparian Zones at the River

Basin Scale.

Environmental
Modelling & Software

Hoang

3 2017
Introduction to Swat+ a Completely

Restructured Version of The Soil And Water
Assessment Tool.

Journal of The
American Water

Resources Association
Bieger

4 2018 Use of Decision Tables to Simulate
Management, in SWAT+. Journal of Hydrology Arnold

5 2019 Representing the connectivity of upland areas
to floodplains and streams in SWAT+.

American Water
Resources Association

Bieger

6 2019 IPEAT+: A built-in optimization and
automatic calibration tool of SWAT+. Water Haw Yen

7 2020
Development of reservoir operation functions

in SWAT+ for national environmental
assessments.

Journal of Hydrology Jingwen Wu

8 2020
Importance of Detailed Soil Information for
Hydrological Modelling in an Urbanized

Environment.
Hydrology Van Tol

9 2020 Smart renewable electricity portfolios in West
Africa Nature Sustainability Sterl

https://www.sciencedirect.com/science/journal/13648152
https://www.sciencedirect.com/science/journal/13648152
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10 2021
Conceptual framework of connectivity for a
national agroecosystem model based on
transport processes and management

practices

Journal of the
American Water

Resources Association
Arnold

11 2021
Linking solar and wind power in eastern

Africa with operation of the Grand Ethiopian
Renaissance Dam

Nature Energy Sterl

Yen et al. (2019), Hoang et al. (2017) e Wu et al. (2020) são trabalhos que propõem
melhorias a serem implementadas no uso do modelo SWAT+. Yen et al. (2019) tiveram como
principal objetivo no seu estudo desenvolver um sistema automático de código aberto que fosse
fácil de operar a ferramenta de calibração para SWAT+ chamada de IPEAT+ (Estimativa de
Parâmetro Integrado e Incerteza). Hoang et al. (2017) apresentou um modelo modificado
denominado de SWAT_LS, duas modificações foram implementadas. Adicionando um roteamento
hidrológico de áreas para zona ribeirinhas e um módulo para simular desnitrificação em zonas
ribeirinhas. Wu et al. (2020) estudou o potencial do SWAT+ junto com IPEAT+ para a calibração
do modelo para considerar as interações entre os parâmetros dos reservatórios e os processos
hidrológicos correspondentes.

Bieger et al. (2017), Arnold et al. (2018) e Van Tol et al. (2020) analisam as potencialidades
do SWAT+. Bieger et al. (2017) aplicaram o modelo SWAT+ na bacia hidrográfica experimental
de Little River na Geórgia para testar as funções hidrológicas básicas do modelo. O SWAT+ deu
resultados semelhantes e imprecisões para fluxo superficial e balanço hídrico, e um modelo que
ainda está passando por melhorias. As interações da paisagem irão melhorar as simulações em
estudos futuros, muitos aprimoramentos foram feitos no SWAT+ e nos recursos tendem a evoluir
com o avanço no conhecimento científico e às demandas da comunidade mundial. Arnold et al.
(2018) discutiram no estudo a adequação de tabelas de decisão para simular a gestão da ferramenta
de avaliação de solo e água no modelo SWAT+. As tabelas foram desenvolvidas para simular
irrigação automatizada e reservatório, uma aplicação simples incluindo; tecnologia em consideração
a literatura, aplicações e capacidade de representar com precisão a tomada de decisão complexa do
mundo real. Van Tol et al. (2020) compararam os níveis de dados na simulação do SWAT+ de uso
e ocupação do solo. Primeiro nível foram os dados de solo atualmente e o segundo nível foi criado
por meio de mapeamento digital de solos com base em dados hidropedológicos. No qual criou
cenário de uso do solo que identificou nos resultados que as simulações se beneficiaram as que
tiveram maior detalhamento do solo, especialmente em áreas menores onde dominam os processos
de escoamento superficial.

White et al. (2017), Bieger et al. (2019) , Sterl et al. (2020), Sterl et al. (2021) e Arnold et al.
(2021) utilizaram o SWAT+ em estudos diversos. White et al. (2017) desenvolveram um conjunto
de dados para descrever a conectividade hidrológica nos Estados Unidos, esses dados foram
testados e avaliados utilizando a versão do SWAT+. Assim, foi possível criar uma conectividade
para criar uma rede nacional de modelos que incluem fluxos de baixa ordem. Esses dados poderão
permitir uma parametrização de canais menores de cabeceira para avaliações no SWAT+ e com isso
trouxe um abordagem representativa que está sendo considerada para outras futuras simulações.
Bieger et al. (2019) usaram o SWAT+ na simulação de três cenários de diferentes extensões de
conectividade entre terras altas, planícies aluviais e riachos. Os resultados indicaram que as
diferenças no fluxo dos rios foram pequenas, mas a importância relativa dos componentes do fluxo
e áreas de terra altas e planícies de inundação fizeram com que o escoamento superficial mudasse.
Além disso, a umidade do solo nas várzeas foi afetada. O terceiro cenário apresentou resultados
mais realistas da conectividade em modelos de bacia hidrográfica e a bacia de estudo. Sterl et al.
(2020) apresentaram um modelo para investigar questões hidro-solar-vento no qual demonstrou que
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a gestão inteligente das atuais e futuras usinas hidrelétricas na África Ocidental pode apoiar a
integração de uma rede de energia solar e eólica, limitando o consumo do gás natural e evitando
ecologicamente a super exploração da energia hidrelétrica. Sterl et al. (2021) utilizou a modelagem
em países da Etiópia, Sudão e Egito para tentar resolver conflitos de energia na Barragem
Renaissance na Etiópia que supostamente causa conflitos de uso da água com outros países.
Mostrando que os múltiplos desafios políticos e ambientais poderiam ser mitigados ao acoplar sua
operação de energia solar a eólica, já que a Etiópia tem uma sazonalidade no fluxo do Rio Nilo.
Arnold et al. (2021) optaram pelo uso do SWAT+ para a criação de modelo específico para
agroecossistemas dos Estados Unidos da América, utilizando-se de dados da produção agropecuária
e também de dados hidrológicos intrínsecos da região. O modelo possibilitou a simulação das
interações hidrológicas e a percepção de como a gestão de atividades agrícolas afetam diferentes
espaços, assim concluíram que a estrutura do modelo simulado no ambiente do SWAT+ possui o
potencial de melhorar a conservação ambiental da área.

DISCUSSÃO

A partir da pesquisa exploratória de manuais de utilização e publicações de artigos científicos
em periódicos, pôde-se verificar os principais indicadores de melhoria no sistema de simulação
realizado pelo SWAT+, bem como suas aplicações. A tabela 2 pauta as principais melhorias
observadas.

Tabela 2 - Melhorias de funcionalidades do SWAT+.
Categoria Funcionalidades SWAT+

Suporte na Calibração Os usuários podem calibrar manualmente o SWAT+ usando o
calibration.ca, o que não era possível na versão antiga.

Arquivos de entrada Redução do número de arquivos de entrada e consequentemente
diminuição do tempo de leitura e processamento.

Arquivos de saída É possível definir os arquivos de saída que serão impressos de acordo
com as necessidades dos usuários

Flexibilidade na
codificação Fácil de modificar/atualizar estrutura de codificação modularizada.

Softwares de apoio Uso de softwares gratuitos e de código aberto, como o caso do uso
SQLite ao invés do Microsoft Access.

Córregos e canais
As sub-bacias continuam sendo formadas com base na área de

drenagem, mas podem agora conter diversos canais para onde as URH
drenam.

Lagos Podem ser adicionados lagos, a partir de sua delimitação em arquivo do
tipo shapefile.

Uso e manejo do solo

Possibilidade de definição de um número ilimitado de culturas
cultivadas e crescendo ao mesmo tempo (comunidade de plantas e

competição).
Agendamento de operações baseadas em datas, unidades de calor e

configuração de tabelas de decisão.

Unidades de Paisagem Adição de divisão baseada na declividade, divididas em áreas de várzea
(floodplain) e áreas de encostas (upslope).
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Limite do Aquífero
Pode ser definido de forma flexível sem limitações, já sua versão antiga

vinculava às URH.
Facilita a utilização do link SWAT-MODFLOW.

Conectividade Os usuários podem definir os objetos individualmente na bacia
hidrográfica.

Modelos de grade (grid) Possibilita a criação de modelos de grade.

Parâmetros Uma maior gama de parâmetros pode ser definida.

Fluxos ambientais Possibilita a criação de fluxos ambientais.

Operação do
Reservatório Os usuários podem atribuir regras na operação.

É possível observar que o SWAT+ incorpora diversas modificações em comparação às suas
versões mais antigas. As modificações foram realizadas em aspectos diversos tais como o layout da
aplicação, inserção de novas alternativas de fluxos hidrológicos, evolução na conectividade entre os
objetos e até mesmo na incorporação de novos padrões de delimitação de sub-bacias e URHs, que
consideram as diferentes características fisiográficas da bacia hidrográfica.

No que tange às aplicações do modelo, o SWAT+ segue proporcionando a simulação
hidrológica de cenários variados, os quais transcorrem desde a comum simulação de vazões,
observação de características qualitativas até os impactos dos processos hidrológicos na geração e
distribuição de energia hidrelétrica. A tabela 3 destaca as aplicações do modelo atual verificadas
nos estudos científicos revisados por este estudo.

Tabela 3 – Aplicações do SWAT+ observadas.
Título do artigo Aplicação

1- Development of a Hydrologic Connectivity
Dataset for SWAT Assessments in the US

Hidrologia, canais e Projeto de Avaliação de
Efeitos de Conservação (CEAP)

2- Featured Series Conclusion: SWAT
Applications for Emerging Hydrologic and

Water Quality Challenges
Qualidade de água e hidrologia

3- Enhancing the SWAT Model for Simulating
Denitrification in Riparian Zones at the River

Basin Scale

Zona ribeirinha, Desnitrificação, Interação solo-
água e Hidrologia à escala da bacia hidrográfica

4- Introduction to SWAT+, a completely
restructured version of the Soil and Water

Assessment Tool

Introdução ao SWAT+, métodos
computacionais, simulações e gestão de bacia

hidrográfica
5- Representing the connectivity of upland areas

to floodplains and streams in SWAT+
Delineamento de bacias: URH, sub-bacias, grid,

unidades de paisagens.

6- IPEAT+: A built-in optimization and
automatic calibration tool of SWAT+

Uso de SIG e suas interfaces, estrutura e
conceitos de dados.

7- Development of reservoir operation functions
in SWAT+ for national environmental

Reservatórios, barramentos e reservação em
geral.
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assessments Calibração e Análise de Sensibilidade.

8- Importance of Detailed Soil Information for
Hydrological Modelling in an Urbanized

Environment

Formato e resolução de dados de solos e
componentes hidrológicos, principalmente o

escoamento de base.
9- Smart renewable electricity portfolios in West

Africa Análise de energia hidroelétrica.

10- Conceptual framework of connectivity for a
national agroecosystem model based on

transport processes and management practices

Abordagem conceitual do modelo.
Avaliação de efeitos.

11- Linking solar and wind power in eastern
Africa with operation of the Grand Ethiopian

Renaissance Dam
Análise de energia hidroelétrica.

Observa-se que dentre os onze artigos revisados, cerca de 25% deles versam sobre o
funcionamento do modelo, adição de novas ferramentas e possibilidades de configurações segundo
a necessidade do usuário. No entanto, quase metade dos artigos, cerca de 45%, relacionam-se com
a possibilidade de novas formas de discretização espacial, o que indica que o certame espacial é um
aspecto que possui importância significativa na utilização do novo modelo. A aplicação das
unidades de paisagem, por exemplo, podem representar, de forma mais adequada, particularidades
da vegetação e relevo brasileiros, como é o caso das zonas ripárias, que são bem nítidas em
paisagens do cerrado brasileiro como matas de galeria ou ciliares e que sua presença e forma
impactam em processos hídricos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com o crescente uso do SWAT, verificou-se a necessidade de melhorias em diversos aspectos
do modelo, como citado em Strauch et al. (2012) que propõe alterações na evapotranspiração do
modelo e Araújo (2018) que cita que uma das limitações do SWAT e do modelo acoplado SWAT-
MODFLOW e a limitação dos fluxos subterrâneos do modelo e o bombeamento constante. Em
decorrência dessas e de diversas outras carências foi desenvolvido o SWAT+, uma versão revisada
do SWAT incorporando diversas melhorias. O modelo atual oferece mais flexibilidade, por
exemplo, no estabelecimento de novas configurações da bacia hidrográfica com a separação do
curso hídrico em sub-bacias e considerando características da paisagem, como áreas de várzea e
encostas.

Percebeu-se que há, ainda, número limitado de estudos publicados que utilizaram o SWAT+
como ferramenta para a simulação e observação de bacias hidrográficas, verificando a necessidade
de se conhecer melhor essa nova versão, principalmente no que tange a elaboração do banco de
dados, visto que esse foi totalmente reformulado. Pôde-se observar que apesar do pequeno número
de trabalhos, a gama de aplicações do modelo tem se diversificado, abrangendo a modelagem de
sistemas mais complexos, tais como análises de desnitrificação de zonas ripárias e análises voltadas
à geração de energia solar e hidroelétrica.

Visto a abertura de novas alternativas quanto à discretização espacial como base para a
simulação hidrológica inserida no SWAT+, aconselha-se que a ferramenta seja testada inclusive em
bacias que já possuam estudos e simulações anteriores em que foi utilizada a versão precedente do
modelo SWAT, para que, assim, permita-se uma comparação dos resultados e, presumivelmente, o
alcance de uma resposta mais confiável e real da modelagem.
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A partir da utilização contínua, aprofundada e consistente do modelo para a simulação
hidrológica de bacias hidrográficas, e também, por meio de publicações de estudos futuros , espera-
se que a compreensão das modificações e de seu desempenho, sejam melhor estabelecidos.
Acredita-se que as modificações apresentadas no SWAT+ devem estimular a colaboração entre
pesquisadores para expansão do uso do SWAT+ para outras aplicações, visto que o modelo agora
permite uma representação espacial mais flexível em relação às interações e processos dentro de
uma bacia hidrográfica.

Por fim, tendo em vista a ampla aplicação do modelo SWAT no Brasil, a atualização da
versão representa uma nova fase para a aplicação do modelo, a qual aborda, juntamente com outras
possibilidades, a aplicação do modelo na versão acoplada com MODFLOW e o aprimoramento do
monitoramento hidrológico de bacias brasileiras, assim, aumenta-se a gama de oportunidades de
pesquisa que podem ser exploradas no Brasil nos próximos anos.
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