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Resumo - Ao longo da sua história o homem vem ocupando a terra com pouco 

planejamento, tendo como objetivo o mínimo custo e o máximo benefício de seus 

usuários, sem maior preocupação com o meio ambiente.  Com o crescimento 

demográfico e da exploração da água, os recursos naturais tem se deteriorado.  Na 

população, criou-se uma preocupação maior com a quantificação do impacto que a 

exploração humana provoca, para que sejam estabelecidas medidas preventivas que 

minimizem os danos à natureza. 

Nesta pesquisa propõe-se uma metodologia para avaliar as alterações no uso do solo em 

bacias hidrográficas, através da construção de cenários, utilizando como ferramenta 

básica o modelo matemático Soil Water Assessment Tool-SWAT, com o auxílio do qual, 

os impactos das mudanças no uso do solo nas características hidrossedimentológicas da 

bacia hidrográfica do rio Joanes foram acessados em termos quantitativos e qualitativos. 

 

Abstract - It has been recognised that in the human history the soil been used without 

any planning in a way to get a maximum benefit and minimum cost from its landlords, 

without any environmental concern. Population growth and water explotation has 

contributed for natural resources deterioration. People are more concerned with the 

impact evaluation due human explotation of water and as a result with prevention 

measures that mitigates environmental damages. 

In this research it is presented a methodology for evaluation of soil use modification in 

watershed by scenarios studies using as a basic tool a mathematical modelo named Soil 

Water Assessment Tool – SWAT that a quantification of changes in the impact on soil 

uses on hydrosedimentologic characteristics of Joanes river watershed. 
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INTRODUÇÃO 

No passado, a ocupação do homem na terra foi realizada com pouco 

planejamento, tendo como objetivo o mínimo custo e o máximo benefício de seus 

usuários, sem maior preocupação com o meio ambiente.  Com o crescimento 

demográfico, especialmente das áreas urbanas, e da intensificação das atividades 

humanas, tais como a industrialização, a agropecuária, a extração de minérios, a 

construção de obras hidráulicas e outras ações degradadoras, os recursos naturais tem se 

deteriorado.  Cada um destes usos em conjunto ou separadamente, através das pressões 

impostas no sistema solo-vegetação-água resultam em impactos na bacia hidrográfica, 

nomeadamente no ciclo hidrológico e hidrossedimentológico (Tucci, 1997). 

As alterações na produção de água e sedimento em uma bacia hidrográfica em 

função das diversas ações antrópicas, nem sempre podem ser quantificados devido a falta 

de monitoramento e consequente deficiência de séries históricas de vazão líquida e 

sólida.  Nestes casos o impacto das mudanças no uso do solo nas características 

hidrossedimentológicas de bacias hidrográficas podem ser acessado em termos 

qualitativos e quantitativos através da construção de cenários utilizando como ferramenta 

básica modelos matemáticos. 

O modelo hidrológico Soil Water Assessment Tool – SWAT foi a ferramenta 

básica utilizada para aferir as alterações na produção de água e sedimento na bacia 

hidrográfica do rio Joanes decorrente da modificação no uso do solo. 

 

MODELO SWAT 

O Soil Water Assessment Tool – SWAT é um modelo matemático desenvolvido 

pelo Agricultural Research Service e pela Texas A&M University em 1996 objetivando a 

análise dos impactos das alterações no uso do solo sobre o escoamento superficial e 

subterrâneo, produção de sedimentos e qualidade química da água (King et al., 1996), 

sendo descrito aqui apenas os módulos de interesse para a pesquisa realizada. 

O modelo SWAT é um modelo físico, do tipo distribuído e a bacia hidrográfica 

pode ser subdividida em sub-bacias de modo a refletir a diferença de tipo de solo, 

cobertura vegetal, topografia e uso do solo, sendo possível a subdivisão de centenas à 

milhares de células, cada célula representando uma sub-bacia. 

O sistema hidrológico simulado pelo SWAT é composto de quatro volumes de 

controle a saber: (i) reservatório superficial, (ii) reservatório subsuperficial, (iii) 

reservatório subterrâneo - aquífero raso ou livre e (iv) reservatório subterrâneo - aquífero 

profundo.  As contribuições destes reservatórios para o escoamento superficial provém do 

escoamento lateral a partir do perfil de solo e do escoamento de retorno do aquífero raso.  

O volume que percola do reservatório subsuperficial através do perfil de solo representa a 

recarga do aquífero raso.  A água que percola para o aquífero profundo não retorna para o 

sistema. 

A determinação da produção de água superficial da bacia hidrográfica no 

modelo SWAT é baseado na equação do balanço hídrico: 
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Onde: 

SW :Umidade do solo em mm, 

t :Tempo em dias, 

R :Precipitação diária em mm, 

Q :Escoamento superficial em mm, 

ET :Evapotranspiração em mm, 

P :Percolação em mm, 

Qlat : Escoamento lateral em mm, 

QR :Escoamento de retorno em mm. 

O escoamento superficial é estimado usando a equação de Curva Número do 

Soil Conservation Service-SCS (USDA-SCS, 1972). 

O modelo oferece três opções para a estimativa da evaporação potencial: 

Penman e Monteith (1965, in King el. al, 1996), Hargreaves e Samani (1985) e Priestley 

e Taylor (1972).  O método adotado para o presente estudo foi o de Hargreaves e Samani, 

que tem sido adotado no nordeste do Brasil com resultados satisfatórios. 

A componente de percolação do SWAT usa uma técnica de propagação do 

armazenamento combinado com um modelo de fluxo em fendas para predizer o 

escoamento através de cada camada de solo.  Uma vez que a água percolou abaixo da 

zona de raiz (root zone), este volume é armazenado como água subterrânea ou surge 

como escoamento de retorno à jusante do ponto considerado. O escoamento lateral é 

calculado simultaneamente com a percolação, utilizando o modelo de armazenamento 

cinemático desenvolvido por Sloan et al. (1983) e o escoamento de retorno é determinado 

pela formulação de Smedema & Rycrof (1983). 

A produção de sedimento é computada para cada sub-bacia com a Modified 

Universal Soil Loss Equation – MUSLE (Williams & Berndt, 1977). 

 

( ) KCPELSVqY p

56,0
8,11=                                               (2) 

 

Onde: 

Y :produção de sedimento em t, 

V :escoamento de superfície em m3, 

qp :taxa de escoamento de pico em m3/s, 

K :fator de erodibilidade do solo, 

C :fator de uso e manejo do solo, 

PE :fator de práticas conservacionistas, 

LS :fator topográfico 

A operação de propagação da vazão líquida no canal é realizada com um passo 

de tempo diário e não requer cálculos interativos, fazendo com que o modelo seja 
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eficiente para simular tempos longos (50-100 anos) sobre médias/grandes bacias (1.000 à 

10.000 km2).  Os dados requeridos pelo modelo incluem o comprimento, declividade, 

profundidade, declividade lateral, e “n” do canal e “n” da margem de inundação.  A taxa 

de escoamento e a velocidade média são calculados usando a equação de Manning (King, 

et. al, 1996). 

A propagação do sedimento no canal consiste de duas componentes operadas 

simultâneamente (deposição e degradação). A deposição no canal é baseada na 

velocidade de queda da partícula sedimentar (Arnold et al., 1990) e a degradação do 

sedimento que é depositado no canal é estimada através da força do escoamento pelo 

método desenvolvido por Williams (1980). 

A propagação da vazão líquida no reservatório é calculada através da equação do 

balanço hídrico: 

 

SEPEVQOQIVMVM o −−−+=                                   (3) 

 

 

Onde: 

VMo :volume de água armazenado no início do dia em m3, 

VM :volume de água armazenado no fim do dia em m3, 

QI :escoamento de entrada em m3, 

QO :escoamento de saída em m3, 

EV :evaporação em m3, 

SEP :infiltração em m3. 

A propagação do sedimento no reservatório é determinado através do balanço de 

sedimento no reservatório: 

 

DEPoutinii SRSRSRSRSR −−+= −1                                                  (4) 

 

Onde: 

SRi :sedimento total do reservatório, 

SRi-1 :sedimento total no reservatório no dia anterior, 

SRin :entrada de sedimento, 

SRout :saída de sedimento, 

SRDEP sedimento depositado no reservatório. 

 

ESTUDO DE CASO 

 

A área escolhida para estudo de caso, compreende a bacia hidrográfica do Rio 

Joanes (Figura 1) totalmente inserida no Estado da Bahia, localizada entre as coordenadas 

de 12º30’e 12º55’ de latitude sul e de 38º07’e 38º45’ de longitude oeste.  Limita-se a 

norte e leste com a bacia hidrográfica do rio Jacuípe, ao sul e sudoeste com as bacias 
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hidrográficas da área urbana da cidade de Salvador e a sudeste o limite da bacia é 

definido pelo oceano Atlântico. 

A bacia hidrográfica do Rio Joanes tem área de aproximadamente 755,4 km2, 

com um comprimento de talvegue de 73,2 km.  Sua principal nascente está localizada na 

Fazenda Campinas à 2,5 km da cidade de São Francisco do Conde.  Seus principais 

afluentes são os rios Jacarecanga e Ipitanga. 

A bacia hidrográfica do Rio Joanes sofreu intensas modificações no uso do solo 

ao longo dos anos, com progressiva substituição da mata nativa, constituída basicamente 

de mata Atlântica, por outros tipos de vegetação, e um intenso processo de urbanização 

na faixa litorânea.  Associado a isto o rio Joanes teve o seu curso d’água barrado, bem 

como o de seu principal afluente, o rio Ipitanga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Bacia hidrográfica do rio Joanes 

 

CENÁRIOS DAS MUDANÇAS NO USO DO SOLO 

 

Para acessar os impactos na produção de água e sedimento da bacia hidrográfica 

do rio Joanes decorrentes das alterações no uso do solo, foram analisados seis cenários 

definidos em função dos dados de uso do solo disponíveis e data de construção dos 

barramentos: 

- Cenário I: Uso do solo na bacia hidrográfica do rio Joanes antes da colonização 

(Mata Atlântica), 

- Cenário II: Uso do solo na bacia hidrográfica do rio Joanes em 1983, 
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- Cenário III: Uso do solo na bacia hidrográfica do rio Joanes em 1996, 

- Cenário IV: Uso do solo na bacia hidrográfica do rio Joanes em 1996, após a 

construção da Represa Ipitanga I. 

- Cenário V: Uso do solo na bacia hidrográfica do rio Joanes em 1996, após a 

construção das Represas Ipitanga I e Joanes I. 

- Cenário VI: Uso do solo na bacia hidrográfica do rio Joanes em 1996, após a 

construção das Represas Ipitanga I, II e III e Joanes I e II. 

 

 

APLICAÇÃO DO MODELO SWAT 

 

Generalidades 

 

Para a aplicação do Modelo SWAT a bacia hidrográfica do rio Joanes foi 

subdividida em cinco sub-bacias (Figura 1).  O critério para a divisão das sub-bacias 

foram as bacias de contribuição dos barramentos construídos nos rios Joanes e Ipitanga. 

As características físicas de cada sub-bacia foram levantadas a partir do zoneamento 

homogêneo realizado através da superposição das seguintes cartas temáticas: (i) tipo de 

solos, que foi compilada a partir da carta de solo do RADAMBRASIL, escala 1:250.000, 

1981 e (ii) uso do solo e vegetação, a partir das cartas de uso do solo da CONDER, escala 

1:100.000, para os anos de 1983 e 1997.  O software utilizado para a superposição das 

cartas temáticas foi o Microstation versão 5. 

 

Resultados 

 

Os resultados médios de produção de água e sedimento na foz do rio Joanes 

obtidos a partir da simulação dos cenários propostos, bem como a discussão destes 

resultados são apresentados a seguir. 

Na Tabela 1 pode-se observar que a variação na produção de água da bacia 

hidrográfica do rio Joanes para os quatro primeiros cenários é pequena. 

Tabela 1 -  Produção de água média anual na foz do rio Joanes para os diversos cenários. 

Cenário Produção de água (m3/s) 

I 23,6 

II 24,4 

III 24,2 

IV 23,7 

V 21,5 

VI 20,0 
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Embora entre os cenários I e II tenha ocorrido uma grande alteração na cobertura 

do solo na bacia, o modelo não se apresenta sensível ao parâmetro Curva Número-CN 

que representa estas alterações.  Isto se deve ao comportamento logarítmico da função 

que calcula a infiltração na bacia e que depende deste parâmetro. 

Testes de sensibilidade do parâmetro CN indicaram uma maior sensibilidade 

para valores de CN superiores a 80 (Oliveira, em andamento).  Constitui-se portanto uma 

limitação do modelo avaliar a alteração na produção de água em função das alterações na 

cobertura do solo, quando esta não apresentar uma impermeabilização significativa, ou 

seja com valores de CN superiores a 80. 

Entre os cenários II e III a bacia hidrográfica do rio Joanes apresenta uma 

urbanização intensa apenas na faixa costeira, entretanto esta constitui-se numa área onde 

o tipo de solo predominante são Areias Quartsozas Marinhas, com elevado potencial de 

infiltração.  Sendo assim mesmo para a cobertura de solo urbana esta região apresenta um 

CN máximo em torno de 70 (Oliveira, em andamento). 

A partir do cenário IV são avaliados os efeitos da construção dos barramentos na 

bacia hidrográfica do rio Joanes, que constitui-se em uma das principais interferências do 

homem no uso do solo das bacias hidrográficas apresentando significativa influência nas 

águas costeiras.  Os aproveitamentos hidráulicos seja para abastecimento público e 

industrial, irrigação, controle de cheias e/ou produção de energia, tem como consequência 

a alteração do regime hidrológico à jusante, devido aos efeitos de regularização das 

vazões, captação e derivação de água e as perdas por evaporação.  Estes efeitos levam à 

redução da vazão média anual, diminuindo a variação sazonal da vazão, alterando a 

época de ocorrência das vazões extremas, reduzindo a magnitude das cheias e/ou 

impondo descargas não naturais (Alves, 1993). 

No cenário IV é avaliado o efeito da construção da Represa de Ipitanga I, com 

um volume útil de armazenamento de 3,9 hm3 e uma demanda de 0,78 m3/s.  Esta represa 

em decorrência do seu pequeno porte e do pequeno volume de água derivado apresenta 

uma interferência insignificante na produção de água na foz do rio.  O efeito dos 

barramentos começa a se fazer sentir, principalmente após a construção da Represa 

Joanes I (Cenário V), com um volume útil de 15,0 hm3 e uma demanda de 3,3 m3/s.  A 

partir da construção deste barramento a produção de água média anual na foz do rio 

Joanes apresenta uma redução percentual de 11% em relação ao cenário III.  Com a 

construção das barragens Joanes II e Ipitanga II e III (Cenário VI) a produção de água 

reduz cerca de 18% em relação ao cenário III. 

Na Figura 2 pode-se observar graficamente a redução da produção de água 

média mensal em função da construção dos barramentos (cenários III e VI).  Com 

redução das mínimas no verão e das máximas no inverno. 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                      XIII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 

 

8 

 

Figura 2 – Alterações nas vazões médias mensais na foz do rio Joanes. 

 

Os parâmetros do modelo que melhor refletem as consequências das alterações 

na cobertura do solo na produção de sedimento da bacia é o fator de uso e manejo do solo 

(C) e a curva número (CN) do qual depende o escoamento superficial. 

Na Tabela 2 pode-se observar que as modificações na produção de sedimento na 

bacia foram significativas, para todos os cenários simulados.  Na Figura 3 é apresentado 

graficamente estas alterações. 

 

Tabela 2 - Produção de sedimento média anual na foz do rio Joanes para os diversos 

cenários 

Cenário 
Produção de sedimento (ton) 

(ton/ano) (ton/km2/ano) 

I 101200,0 134,0 

II 648300,0 858,2 

III 760700,0 1007,0 

IV 741000,0 980,9 

V 456000,0 603,7 

VI 402200,0 532,4 
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Figura 3 – Produção de sedimento média anual na foz do rio Joanes para os diversos 

cenários 

 

Os cenários I, II e III representam as alterações na produção de sedimento na foz 

do rio Joanes devido as modificações da cobertura do solo.  Do cenário I para o cenário II 

observa-se uma aumento na produção de sedimento média anual no exutório da bacia em 

torno de 5,41 vezes, em resposta as modificações ocorridas na cobertura do solo, que no 

cenário I apresentava-se totalmente coberta por mata nativa e no cenário II tem-se a bacia 

hidrográfica após a ocupação humana, com o solo apresentando coberturas diversas. 

Do cenário II para o cenário III, observa-se um aumento na produção de 

sedimento de aproximadamente 17%.  Este aumento na produção de sedimento no 

exutório da bacia se deve as alterações no uso do solo ocorridas entre os anos de 1983 e 

1996, com aumento de áreas urbanizadas e o aparecimento de áreas com solo desnudo em 

função principalmente da exploração de materiais para a construção civil. 

Na Tabela 3 é apresentado a evolução da perda de solo para as três condições de 

cobertura de solo simuladas, em cada uma das sub-bacias.  Na Figura 4 é apresentada 

graficamente a perda de solo por sub-bacia. 
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Tabela 3 - Perda de solo estimada para cada sub-bacia 

Sub-bacia 
Perda de solo (ton/ha.ano) 

Cenário I Cenário II Cenário III 

1 0,76 10,43 10,49 

2 0,73 27,22 48,36 

3 0,04 31,20 275,86 

4 0,10 41,88 61,05 

5 0,05 12,32 40,94 

6 0,16 1,20 9,20 

7 0,05 1,38 37,95 

Figura 4 – Produção de sedimento média anual de cada sub-bacia para os diversos 

cenários. 

 

Comparando-se os valores de perda de solo específica dos cenários I e II e 

cenários I e III pode-se observar que o desmatamento da bacia hidrográfica do rio Joanes 

ao longo dos anos aumentou consideravelmente as perdas de solo na bacia, o que se 

refletiu no aumento da produção de sedimento na foz, conforme discutido anteriormente. 

Ainda com base nos resultados apresentados, comparando-se os valores de perda 

de solo específica dos cenários II e III pode-se verificar que a sub-bacia 1 não apresenta 

alterações na perda de solo anual da bacia entre os anos de 1983 e 1996, refletindo as 

poucas modificações verificadas na cobertura do solo na sub-bacia em questão. 

Já a sub-bacia 2 apresenta um aumento de 77% de perda de solo anual entre 

1983 e 1996, devido ao aumento de cerca de 15 % de áreas urbanizadas e o 
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desmatamento de grandes áreas, que em 1983 representavam cerca de 22% da área da 

sub-bacia e em 1996 passaram a representar apenas 9%. 

A sub-bacia 3 é a que apresenta maior produção específica de sedimento para o 

cenário III.  Isto se deve ao grande aumento da parcela de solo desnudado em função da 

exploração de material para construção civil, na margem direita do reservatório de 

Ipitanga III, cobrindo quase que 50% da área desta sub-bacia.  Entretanto a 

representatividade desta produção de sedimento para toda a bacia é pequena em razão da 

área desta sub-bacia representar apenas 1% do total de área da bacia hidrográfica em 

estudo. 

A sub-bacia 4 apresenta um crescimento percentual de 46 % de perda de solo 

anual no ano de 1996 em relação ao ano de 1983, em razão do desmatamento de cerca de 

12% de sua área e a intensa exploração de material para construção civil na margem 

direita do reservatório de Ipitanga II, com o aparecimento de 27% de solo descoberto. 

As sub-bacias 5 e 6 apresentam um crescimento de perda de solo de 2,32 e 6,66 

vezes, respectivamente, em função do desmatamento e intensa urbanização.  Sendo que 

em 1996 as áreas urbanizadas passaram a representar 40 e 30% das áreas das sub-bacias 5 

e 6 respectivamente. 

A sub-bacia que apresentou maior crescimento percentual de perda de solo, entre 

os anos de 1983 e 1996, representados pelos cenários II e III, respectivamente foi a sub-

bacia 7, com um crescimento de aproximadamente 26 vezes.  Isto se deve ao aumento 

considerável de áreas urbanizadas na faixa costeira, cerca de 30% e a exploração de 

materiais para construção civil de áreas próximas ao litoral, com um aumento de solo 

desnudado de 16% aproximadamente. 

Os cenários IV, V e VI, mostram a evolução da produção de sedimento no 

exutório da bacia hidrográfica do rio Joanes após a construção dos barramentos.  

Podendo-se constatar que a partir da construção das barragens a produção de sedimento 

no exutório da bacia começa a diminuir, em função da retenção aluvionar, apresentando 

uma redução de 47% no cenário VI em relação ao cenário III. 

 

CONCLUSÃO 

 

Partindo-se da hipótese que as alterações percentuais simuladas pelo modelo 

representam a realidade da bacia hidrográfica do rio Joanes ao longo dos anos, pode-se 

afirmar que os resultados das simulações dos diversos cenários indicam que: 

- O desmatamento da vegetação original, constituída de mata atlântica que foi 

gradativamente substituída por outras de coberturas diversas, provocou um aumento 

significativo na perda de solo da bacia hidrográfica do rio Joanes.  Além do 

desmatamento, o aumento de áreas urbanizadas e a exploração de materiais para 

construção civil contribuiu, principalmente entre os anos de 1983 e 1996, para o 

incremento verificado na perda de solo da bacia neste período que foi da ordem de 17%. 

- A construção dos cinco barramentos verificados no rio Joanes, reduziu as 

vazões líquidas em cerca de 18% e as vazões sólidas em cerca de 47% à jusante destes 

barramentos. 
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Do exposto, pode-se concluir que em relação as condições da bacia hidrográfica 

do rio Joanes quando a ação do homem pouco se fazia sentir, tem-se uma redução das 

vazões líquidas na foz do rio, em função principalmente das derivações de água nos 

reservatórios das barragens construídas para abastecimento industrial e humano e um 

aumento da produção sólida na foz em função do desmatamento para a exploração 

agropecuária, de materiais para construção civil e urbanização da faixa costeira.  Este 

aumento da produção de sedimento da bacia foi aliviado na foz pela construção dos 

barramentos que reduziram, a vazão sólida à jusante em função da retenção aluvionar.  

Entretanto, o volume de sedimento retido nos reservatórios não foi suficiente para 

retornar o valor da produção de sedimento na foz antes do desmatamento, quando a bacia 

hidrográfica encontrava-se coberta em sua totalidade por Mata Atlântica. 

O nível de precisão alcançado nas simulações é aceitável quando se pretende 

realizar estudos de planejamento de bacias hidrográficas, quando os modelos 

matemáticos são utilizados para simular condições planejadas.  Essas condições não 

podem ser aferidas antes de serem executadas as interferências planejadas para a bacia, 

assim como não podem ser executadas sem antes conhecer os seus efeitos, para que 

possam ser realizados estudos de mitigação dos prováveis impactos. 
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