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RESUMO −−−− A utilização de modelos hidrossedimentológicos para predição de produção de 
sedimentos em bacias hidrográficas tem sido extremamente útil em aplicações de recursos hídricos. 
Assim, este trabalho tem como objetivo simular a produção de sedimentos na bacia do Rio Taperoá 
mediante geotecnologias e o modelo SWAT. Neste estudo foram utilizados dados climatológicos de 
1970 a 1990, modelo digital de elevação, mapas de uso e ocupação do solo e de tipos de solos. A 
interface SWAT em ambiente SIG foi utilizada para a entrada de dados e manipulação dos dados de 
entrada: linhas de fluxo, direção de fluxo, fluxo de acumulação, fator topográfico e estimativas de 
vazão e produção de sedimentos. A produção de sedimentos média total e mensal foi simulada para 
o período de 1973 a 1990. A modelagem foi melhorada, incluindo a análise de sensibilidade e uma 
ferramenta de autocalibração (SWAT-CUP) usada para a calibração de parâmetros, mostrando que 
o modelo simulou satisfatoriamente as vazões produção de sedimentos de forma satisfatória, de 
acordo com o limite de tolerância de para cada sub-bacia. A calibração e validação do modelo 
foram realizadas na escala mensal e a simulação de vazões mostrou um bom nível de precisão para 
o período de calibração. Os valores de eficiência R² e Nash-Sutcliffe obtidos para cada período 
foram, respectivamente, 0,86 e 0,84 para o período 1973−1982, 0,80 e 0,03 para o período 
1983−1990. Portanto, concluiu-se que o modelo SWAT apresentou resultados satisfatórios. 

ABSTRACT − The development of runoff-erosion models to predict the impacts of sediment yield 
in watersheds has been extremely useful in water resources applications. Thus, this paper aims to 
simulate the sediment yield in the Taperoá river Basin based on geotechnologies and the SWAT 
model. Climatological data from 1970 to 1990, digital elevation model and land use and soil maps 
were used. The SWAT interface with GIS environment was used to input and manipulation data and 
to generate the flow streams, direction and accumulation, the topographic factor and the sediment 
yield. The monthly average and total sediment yield were simulated for the period from 1973 to 
1990. The modeling was improved by including the sensitivity analysis and autocalibration tool 
(SWAT-CUP) for the parameter calibration, which showed that model simulated the sediment yield 
satisfactorily, according to the tolerance limit of sediment yield for the sub-basin soils. The model 
calibration and validation were performed on monthly basis, and the streamflow simulation showed 
a good level of accuracy for simulation period. The obtained R² and Nash-Sutcliffe Efficiency 
values for each period were respectively 0.86 and 0.84 for the period 1973−1982, 0.80 and 0.03 for 
the period 1983−1990. Therefore, it was concluded that the SWAT model presented satisfactory 
results. 
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INTRODUÇÃO 

Um modelo é uma representação conceitual de fenômenos e aspectos físicos e ambientais. 

Assim, um modelo hidrológico pode ser definido como uma representação matemática do fluxo de 

água e seus constituintes sobre alguma parte da superfície e/ou subsuperfície terrestre (RENNÓ e 

SOARES, 2008). Diante disso, o objetivo deste trabalho é realizar uma modelagem hidrológica e 

estimar a produção de sedimentos na bacia do Rio Taperoá, com auxilio de geotecnologias e o 

modelo SWAT (Soil and Water Assessment Tool).  

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

150 km, atravessando diversos municípios e diferentes configurações de paisagens), localizados na 

porção semiárida do Nordeste do Brasil. Desta forma, é de fundamental importância que estudos 

relacionados às questões sedimentológicas associadas aos processos erosivos sejam realizados 

focando na avaliação das condições da bacia hidrográfica contribuinte do ponto de vista de seu 

potencial de produção de sedimentos, sobretudo, em uma bacia de clima semiárido. 

Nesse sentido, sempre que se pretende investigar fenômenos distribuídos no espaço e no 

tempo, como é o caso das avaliações aplicadas a bacias hidrográficas, é comum que se empreguem 

modelos que simulem os processos pertinentes, bem como as interações entre os mesmos no espaço 

geográfico, através do uso de geotecnologias, em especial, os Sistemas de Informação Geográficas e 

o Sensoriamento Remoto (Fitz, 2008). As imagens de satélite e arquivos digitais em diferentes 

formatos, entre os quais os shapefiles, utilizados para a caracterização do espaço físico de bacias 

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

trabalhos de campo para estudos de recursos hídricos (Silva Neto et al., 2013). 

Modelos hidrológicos utilizam dados de precipitação, temperatura, uso e ocupação do solo, 

tipo do solo, relevo, entre outros parâmetros, para simular a fase terrestre do ciclo hidrológico e a 

massa de poluentes levada até os rios através do escoamento superficial (Cercuci e Mancuso, 2007). 

Os modelos aplicados a bacias hidrográficas são capazes de propiciar um melhor entendimento das 

relações entre as atividades de uso do solo e os processos intervenientes na qualidade dos recursos 

hídricos inseridos na bacia em estudo (Santos et al., 2013). Quando bem aplicada, a modelagem 

torna-se um instrumento integrador da complexidade dos sistemas ambientais, sendo capaz de lidar 

com a dinâmica dos processos naturais. 

 A modelagem hidrológica proposta aqui terá como parâmetros principais a vazão e a erosão 

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

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

pronunciado sobre a ecologia da superfície da terra e sobre o desenvolvimento econômico humano. 

Já em relação à erosão, Cogo (1988) afirma que por meio da análise dos fatores que influenciam a 

erosão hídrica do solo define-se a importância relativa de cada um dos fatores da equação universal 



de perdas do solo e constata-se que os fatores sobre os quais o homem pode, facilmente, intervir 

para fins de controle da erosão do solo são o manejo da cultura e o manejo da terra, pois os outros, 

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

possível interferência antrópica. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Área de estudo 

O Rio Taperoá é o principal rio da bacia de mesmo nome, de regime intermitente, que 

nasce na Serra do Teixeira e desemboca no Rio Paraíba, no açude Boqueirão. Esta bacia 

compreende uma área de drenagem de 5.658 km2 e possui um perímetro de 436 km, estando 

inserida, de acordo com a classificação climática de Mendonça e Danni-Oliveira (2005), em uma 

região de clima tropical equatorial do tipo 2d, com ocorrência de 9 a 11 meses secos (com 

concentração de chuvas entre os meses de fevereiro e abril) e temperaturas elevadas, registrando 

média acima de 28°C. Os municípios inseridos na bacia (total ou parcialmente) perfazem ao todo 

23, localizados na escarpa ocidental do Planalto da Borborema (Lacerda, 2005), e totalizando uma 

população de 102.235 habitantes de acordo com o Censo Demográfico (IBGE, 2000). 

 

 

Figura 1. Localização da Bacia do Rio Taperoá e dos postos utilizados no estudo 

Os principais aproveitamentos observados nos açudes da Bacia do Rio Taperoá são: 

abastecimento humano e animal; agricultura de vazante, que se desenvolve nas margens desses 



reservatórios, sempre que ocorre o rebaixamento do nível da água; fruticultura, atividade que se 

verifica em função do aproveitamento de infiltrações; piscicultura, especialmente a semi-intensiva e 

irrigação, situada nas aluviões formadas nas margens dos riachos, que é pouco explorada (PERH-

PB, 2005), demonstrando assim a importância deste rio para a região. 

Foram identificados oito tipos de solos predominantes ao longo da bacia, o que 

posteriormente deu origem ao mapa de tipos de solo (Figura 2), gerado a partir dos dados 

disponibilizados pela EMBRAPA (1999). De acordo com a Figura 2 observa-se maior ocorrência 

dos solos do tipo Neossolo Litólico (35%), os quais compreendem solos rasos, onde geralmente a 

soma dos horizontes sobre a rocha não ultrapassa 50 cm, estando associados normalmente a relevos 

mais declivosos. Os Luvissolos (25%) correspondem à segunda classe de maior ocorrência e são 

caracterizados por apresentar o horizonte B textural com presença de argila de saturação de bases 

elevada. Em terceiro plano aparecem os Planossolos (16%), apresentando má drenagem e baixa 

permeabilidade, e os Regossolos (14%), com textura normalmente arenosa e de sequência de 

horizontes A-C. Em menores ocorrências estão presentes os Neossolos Aluviais (5%), Vertissolos 

(2%), Cambissolos (1%) e Latossolos (<1%). 

 

 
Figura 2. Tipos de solos presentes na Bacia do Rio Taperoá 

Quanto ao uso e ocupação do solo na bacia do Rio Taperoá foi elaborado um mapa a partir 

de imagens do satélite Landsat-5 (sensor TM; órbita 215; ponto 65) obtidas junto ao Instituto 



Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). Utilizando-se a classificação supervisionada destas 

imagens foram definidas quatro classes de uso e ocupação do solo, sendo elas: vegetação rasteira 

(55,18%), vegetação arbustiva (35,50%), vegetação arbórea (8,82%) e corpos hídricos (0,50%). A 

Figura 3 apresenta a distribuição espacial do uso e ocupação do solo na bacia. 

 

 

Figura 3. Uso e ocupação do solo na Bacia do Rio Taperoá 

As áreas que apresentam solo exposto são, em grande parte, ocupadas para o plantio de 

algodão, palma forrageira e agave, culturas de cunho mais voltado ao comércio; estão presentes, 

também, lavouras de milho e feijão, representando uma pequena área da bacia, que visam à 

alimentação das próprias famílias. Em se tratando da vegetação, esta irá se configurar como do tipo 

caatinga, com ocorrência também de espécies exóticas, variando de porte de acordo com as 

condições pedológicas e geomorfológicas de cada área (Souza, 1999). 

Desse modo, o desenvolvimento do presente trabalho está pautado na utilização de uma 

bibliografia específica sobre o tema com o intuito de dar coerência às discussões feitas a partir dos 

resultados obtidos pela calibração e validação do SWAT, os quais serão apresentados 

posteriormente. 

 

 



O Modelo SWAT 

O SWAT (Arnold et al., 1998) é um modelo matemático e tem como objetivo simular os 

efeitos das ações de uso e manejo do solo sobre os recursos hídricos, perdas de solo, produção de 

nutrientes e pesticidas, evapotranspiração, entre outros. Esse modelo requer como dados de entrada 

informações sobre precipitação, temperatura, umidade, tipos de solos, relevo e uso e ocupação do 

solo (Silva et al., 2013). Neste trabalho utilizamos apenas a simulação das ações de uso e manejo do 

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

( )
t

t i i i i i
t=1

SW =SW+ R Q ET P QR− − − −∑  (1) 

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

as plantas, definido como conteúdo de água inicial menos o conteúdo de água no ponto de murcha 

permanente (mm), t o tempo (dias), Ri a precipitação (mm), Qi o escoamento superficial (mm), ETi 

a evapotranspiração (mm), Pi a percolação (mm), e QRi o fluxo de retorno (ascensão capilar) (mm). 

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

Perda de Solo Modificada − MUSLE. A MUSLE usa a quantidade de escoamento superficial e o 

pico de vazão para simular a produção de sedimentos, sendo dada pela equação abaixo: 

Psed = a · (Qsurf ·  Qpeak × areahru)
b · KUSLE ·  CUSLE ·  PUSLE ·  LSUSLE (2) 

na qual Psed é a produção de sedimentos (ton), “a” e “b” são coeficientes de ajuste (calibração); Qsurf 

o volume de escoamento superficial (m³), Qpeak a vazão de pico do escoamento (m³/s), areahru a área 

das Unidades de Resposta Hidrológica – HRU (ha), KUSLE o fator de erodibilidade do solo 

(t∙h∙ha/MJ/mm), CUSLE o fator de manejo e cobertura do solo (adimensional), PUSLE o fator de 

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

 

 

Dados de entrada no SWAT 

Para a simulação do escoamento superficial e a produção de sedimentos em bacias 

hidrográficas o SWAT requer a elaboração de mapas de uso e ocupação do solo, tipos de solos e o 

Modelo Digital do Terreno (MDT), apresentados anteriormente, assim como a criação de bancos de 

dados com as características relativas aos respectivos mapas. Também é necessário disponibilizar 

ao modelo uma série de dados climáticos em escala temporal, podendo o período de tempo variar de 

acordo com o estudo que se deseja realizar. 



Desse modo, para o desenvolvimento deste estudo foram utilizados dados de precipitação 

de oito postos pluviométricos e um posto fluviométrico (Figura 1) administrados pela ANA – 

Agência Nacional de Águas, sendo eles: Coxixola, Gurjão, Juazeirinho, Santa Tereza, Santo André, 

São José dos Cordeiros, Serra Branca, Taperoá e Poço de Pedras (fluviométrica). A escolha dos 

respectivos postos se deu pelo fato destes apresentarem uma série histórica de dados que 

possibilitaram a realização de uma análise mais coesa da aplicação do SWAT. Os dados dos postos 

utilizados no presente trabalho podem ser obtidos na página oficial da ANA na internet: 

http://www.ana.gov.br. A Tabela 1 mostra a localização geográfica dos postos utilizados. 

Tabela 1. Localização dos postos pluviométricos e fluviométrico utilizados no estudo 

Posto Código Latitude Longitude Altitude 
Coxixola 1 -7.61 -36.61 465 
Gurjão 2 -7.26 -36.48 480 

Juazeirinho 3 -7.06 -36.58 570 
Santa Tereza 4 -7.11 -36.41 500 
Santo André 5 -7.21 -36.63 470 

São José Dos Cordeiros 6 -7.38 -36.81 610 
Serra Branca 7 -7.48 -36.66 450 

Taperoá 8 -7.20 -36.83 500 
Poço de Pedras 9 -7.39 -36.43 430 

 

 O SWAT segue diversos passos (figura 4) até que sejam gerados os resultados: inicialmente 

são definidas as sub-bacias com base no MDT da área; o segundo passo é fornecer os mapas de uso 

e ocupação do solo, tipos de solo e declividade para que o modelo gere as Unidades de Resposta 

Hidrológica (HRU); logo após deve-se disponibilizar a série de dados climáticos ao SWAT para 

que, assim, seja realizada a simulação; e por fim, com os resultados da simulação, é feita a 

calibração e validação do modelo para obterem-se resultados mais precisos. Os resultados da 

modelagem do SWAT são disponibilizados nas formas de tabelas, gráficos e mapas. 

 

Figura 4. Diagrama sintético das etapas que constituem o modelo SWAT. 



Calibração e validação do SWAT 

Após a obtenção da primeira simulação é iniciado o procedimento de calibração e 

validação do modelo a fim de se obter melhores ajustes dos resultados simulados em relação aos 

dados observados. Neste trabalho a calibração dos dados de vazão variou de 1973 a 1982. Esta 

etapa consiste na variação de valores dos parâmetros de entrada do modelo até que se obtenham 

resultados coerentes das simulações relativos aos dados observados no posto fluviométrico. Neste 

estudo foram realizadas 500 iterações no processo de calibração. 

Concluído o processo de calibração é realizada a validação do modelo utilizando um 

período diferente da série temporal daquele usado para a calibração. Nesse caso, para o estudo 

utilizou-se o período compreendido entre 1983 e 1990, sem que houvesse alteração dos parâmetros. 

Vale ressaltar, também, que foram utilizados três anos de aquecimento (1970 a 1972) para que o 

modelo pudesse ajustar-se as condições naturais da área antes de apresentar os resultados. 

 

Determinação da Produção de Sedimentos na Bacia 

 Para a determinação da produção de sedimentos na bacia será utilizada a Equação Universal 

de Perdas de Solo Modificada − MUSLE (Williams, 1975). A MUSLE vem sendo utilizada em 

diversos estudos de produção de sedimentos (Sadeghi e Mizuyama, 2007; Chaves e Piau, 2008; 

Pandey et al., 2009), mostrando excelentes resultados. Segundo Chaves e Piau (2008), sua 

simplicidade e seu pequeno número de variáveis tornam esse modelo potencialmente útil para a 

estimativa do aporte de sedimento em pequenas e médias bacias. Na MUSLE, a produção de 

sedimentos (M) é medida em toneladas por unidade de área para cada evento, sendo dada pela 

Equação 3: 

 

M = a(Qs×qp)
b 
⋅ K ⋅ LS ⋅ C ⋅ P  (3) 

 
em que M = produção de sedimentos (t/ha); a e b = são coeficientes de ajuste (adimensional); Qs = 

volume escoado total (m³); qp = vazão de pico do evento (m³/s); K = fator de erodibilidade do solo 

que varia de acordo com os tipos de solos (t⋅ha⋅h/ha/MJ/mm); LS = fator topográfico, isto é, o 

conjunto de comprimento de rampa e grau de declividade (adimensional); C = fator do uso e 

ocupação do solo (adimensional), sendo a relação dos diferentes tipos de manejo da terra e a 

intensidade das perdas de solo; e P = fator prática conservacionista do solo onde é a relação entre 

determinada prática conservacionista e as perdas de solo (adimensional). 

Os fatores K, LS e CP médio da bacia serão obtidos usando técnicas de SIG e sensoriamento 

remoto e informações da literatura. Os fatores de escoamento da MUSLE, Qs e qp são as principais 



entradas do modelo, e para este estudo os dados observados de Qs e qp foram coletados nos postos 

fluviométricos instalados na bacia. 

 

Índice de desempenho do modelo 

A análise dos resultados do SWAT foi feita a partir de indicadores estatísticos com o 

objetivo de verificar o desempenho do modelo e a qualidade dos dados simulados. Assim, fez-se a 

utilização de dois métodos estatísticos: o Coeficiente de Eficiência de Nash-Sutcliffe ‒ COE (Nash 

e Sutcliffe, 1970) e o Coeficiente de Determinação de Pearson (R²). O COE indica o 

comportamento dos dados simulados em relação aos dados observados, podendo variar de -∞ 

(infinito negativo) a 1, sendo COE = 1 um indicativo de ajuste perfeito. Este coeficiente pode ser 

calculado pela equação: 

( )
2n n ____

2

m s m s
i 1 i 1

COE 1 E E E E
= =

  
= − − −     

∑ ∑  (4) 

sendo: Em o evento observado, Es o evento simulado pelo modelo, 
____

sE  a média do evento 

observado no período de simulação e n o número de eventos. Já o Coeficiente de Determinação de 

Pearson (R²) mede a associação linear entre duas variáveis, também variando de -∞ (infinito 

negativo) a 1 (associação perfeita), e sendo obtido pela equação: 

( )( )

( ) ( )

2
n

i m i mi=1

n 2

i m i mi=1

y y x x
R²=

y y x x

 
− − 

  − − 

∑

∑
   (7) 

sendo: xi os valores observados e xm a média destes valores, yi os valores calculados pelo modelo e 

ym a sua média e n o número de eventos. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 As Figuras 5 e 6 mostram o ajuste entre os dados simulados em relação aos dados 

observados para os períodos de calibração e validação, respectivamente. Na Figura 5 nota-se a 

distribuição dos dados observados e simulados para a etapa de calibração. Nessa fase os dados 

apresentaram bom ajuste, onde a vazão média observada para o período de 1973 a 1982 foi de 6,86 

m³/s e a vazão média simulada para o mesmo período resultou em 7,73 m³/s. Sendo assim, os 

índices de desempenho para a modelagem também apresentaram resultados coerentes, obtendo um 

COE = 0,84 e R² = 0,86, os quais são classificados de acordo com Moriasi et. al. (2007) como 

“muito bons”. 



 

Figura 5. Relação entre as vazões observada e simulada para o período de calibração (1973−1982) na bacia 
do Rio Taperoá 

 

 Os resultados para o período de validação do modelo, compreendido entre 1983 e 1990, 

também apresentaram resultados que acompanham os valores da etapa de calibração, no que diz 

respeito ao valor de R², o qual apresentou o resultado de 0,80. Entretanto, os resultados de COE não 

acompanharam a eficiência do período de calibração, expondo um resultado de 0,03, ou seja, muito 

abaixo do resultado observado na etapa de calibração. A explicação para tal contraste de resultados 

pode estar relacionada à política de “açudagem” que ocorreu durante a década de 1980 na região 

que compreende a bacia do Rio Taperoá.  

 Deve-se ressaltar que nesse período diversas barragens foram construídas ao longo dos rios 

para garantir água à população local, visto que se trata de uma região que apresenta clima 

semiárido. O efeito da construção das barragens ocasiona a interceptação de parte da água que 

deveria chegar ao posto de observação. Como resultado desse processo os dados de vazão 

registrados no posto apresentam certa incoerência, já que a dinâmica natural foi modificada por 

influência humana. Desse modo, a discrepância entre os resultados obtidos para os dois períodos 

reflete na baixa capacidade de ajuste que o modelo encontrou para estimar os dados observados.  
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Figura 6. Relação entre as vazões observada e simulada para o período de validação (1983−1990) na bacia 

do Rio Taperoá 

Pelo fato de ser um modelo distribuído, o SWAT tem a capacidade de espacializar os 

resultados obtidos após a calibração ao longo das sub-bacias que constituem a bacia hidrográfica em 

análise. Diante disso foi possível elaborar os mapas de escoamento superficial e produção de 

sedimentos. 

A Figura 7 demonstra o comportamento espacial do escoamento superficial simulado para a 

bacia do Rio Taperoá no período de 1973 a 1990. De acordo com a respectiva figura pode-se notar 

os menores valores de escoamento (0,4 a 1,0 m³/s) encontrados nas sub-bacias 2, 3, 6, 7, 8, 13 e 14, 

com exceção da sub-bacia 1, a qual apresenta forte presença de declividades elevadas e grande 

ocorrência de neossolos litólicos, o que somados influenciam em maiores taxas de escoamento 

superficial em relação às demais sub-bacias localizadas nas regiões de cabeceiras de rios. 

As sub-bacias 12 e 15 representam as áreas com maiores valores de escoamento superficial 

da bacia, situando-se entre 5,6 e 7,0 m³/s. Estas sub-bacias estão localizadas próximas ao exutório 

da bacia, o que ocasiona a acumulação do escoamento gerado ao longo das sub-bacias à montante 

desse ponto, contribuindo para o estabelecimento de maiores valores de escoamento superficial 

nessa região. 



 

Figura 7. Distribuição espacial do escoamento superficial na bacia do Rio Taperoá para o período entre 1973 

e 1990 

 No caso da produção de sedimentos na bacia do Rio Taperoá pode-se observar, com base na 

figura 8, a sua distribuição espacial, a qual se apresenta de forma bastante variável ao longo da 

bacia. Nota-se que a porção nordeste da bacia, constituída pelas sub-bacias 7 e 13, compreende a 

área com menores valores de produção de sedimentos, registrando valores médios que variam de 

0,9 a 1,7 t/ha/ano. Estes resultados estão associados à influência da cobertura vegetal, ainda que 

arbustiva, e as baixas declividades que ocorrem nessas sub-bacias, o que contribui para amenizar os 

processos erosivos na área. 

 Já as sub-bacias 3, 5, 6, 8, 9 e 14, localizadas na região central e sudoeste da bacia, 

evidenciam as áreas com maiores taxas de produção de sedimentos. Devido à presença de vegetação 

rasteira e de Neossolos Litólicos nessas sub-bacias os efeitos erosivos nessa área são intensificados, 

pois o terreno apresenta pouca cobertura e o solo baixa capacidade de infiltração. Deve-se ressaltar 

que a sub-bacia 14 possui os maiores valores de produção de sedimentos (12,9 t/ha/ano). Essa sub-

bacia apresenta as mesmas características atribuídas às sub-bacias 3, 5, 6, 8 e 9 (baixa cobertura e 

baixa capacidade de infiltração do solo), entretanto, tais características aparecem com maior nitidez: 

há absoluta predominância da vegetação rasteira em seus limites e grande presença de Neossolos 

Litólicos, assim como ocorrência de altos graus de declividade em uma determinada porção da sub-

bacia. 



 

 

Figura 8. Distribuição espacial da produção de sedimentos na bacia do Rio Taperoá para o período entre 

1973 e 1990 

 A partir dos resultados obtidos através da simulação realizada com o SWAT pode-se dar 

origem a planejamentos ambientais na bacia do Rio Taperoá que visem à diminuição dos problemas 

relacionados aos processos erosivos, visto que estes podem provocar dificuldades na produção 

agrícola dessa região, seja pela perda do material que constitui o solo, perda de fertilidade do solo, 

ravinamentos e voçorocamentos, entre outros fenômenos que prejudicam o desenvolvimento das 

atividades agrícolas, sobretudo do pequeno produtor que não possui recursos financeiros suficientes 

para investir em tecnologias que melhorem a sua produção. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Este testudo realizou uma modelagem hidrológica para estimar a produção de sedimentos 

na bacia do Rio Taperoá, com auxilio de geotecnologias e o modelo SWAT. De acordo com os 

resultados obtidos pode-se afirmar que houve uma diminuição no escoamento superficial mensal na 

bacia ao longo dos anos. A modelagem hidrológica permitiu realizar um balanço hídrico e obter o 

escoamento superficial, a vazão máxima e o volume escoado na bacia, sendo possível ainda 

considerar a variabilidade espacial dos parâmetros físicos do solo da bacia.  

Considerando o caráter interdisciplinar das aplicações do Sistema de Informação 

Geográfica, a diversidade de conceito é bastante evidente, em particular a “ciência da 



Geoinformação” vem produzindo modelos matemáticos que muitas vezes são apropriados por 

diversos campos do conhecimento. A partir da criação de um sistema de modelagem, sua 

implementação é facilitada já que tanto a estrutura do banco de dados quanto os métodos e funções 

necessárias já estão especificados. Aprender a modelar é antes de tudo, aprender a observar, a notar 

detalhes e a questionar. A questão dos recursos hídricos é sem dúvida fascinante e essencial para os 

dias de hoje, dada à necessidade cada vez maior de exploração dos recursos. A modelagem 

hidrológica surge como uma ferramenta capaz de antecipar acontecimentos e apontar alternativas 

que conduzam à manutenção da capacidade produtiva do ambiente. 
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