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ABSTRACT – This work had the objective of analyzing the flow dynamics and sediments in the Ji-
Paraná river basin, located in Rondônia, Western Amazonia, using the SWAT model. To do so, a 
database was constructed composed of precipitation, climate, topography, use and classification 
of the soil. The model was calibrated with flow and sediment data, made available on the National 
Water Agency (ANA) site, and this procedure was evaluated by r2 and NASH coefficients. 
Satisfactory NASH coefficient values ranging from 0.14 to 0, 87 suggest a good fit of the modeled 
flow data with those observed in situ. However, NASH values between -9.22 to 0 were not 
satisfactory for sediment calibration. The r 2 values ranged from 0.03 to 0.41 for sediment and 
0.24 to 0.9 for flow. Similar to the NASH coefficient, r2 expressed a consistent calibration of the 
modeled flow with the field information and an unsatisfactory calibration for sediments. In this 
way, it was noticed that the model presented a good capacity of calibration of the flow data. 

Palavras-Chave – Processos hidrossedimentológicos, Modelagem, SWAT. 

 

1 - INTRODUÇÃO 

Os solos da bacia do rio Ji-Paraná, com características típicas dos da Região Amazônica, são 

vulneráveis aos impactos físico-químicos como a erosão; redução das reservas de nutrientes; pré-

disposição à toxicidade por Alumínio (Al); redução da porosidade total e da infiltração de água; e 

degradação da estrutura do solo. Nesse sentido, a gestão da bacia hidrográfica é muito 

importante, uma vez que quando efetuada de forma adequada possibilita um melhor 

aproveitamento dos recursos naturais e a sua preservação. Devido à complexidade da gestão de 

bacias, há alguns modelos hidrossedimentológicos que auxiliam nos estudos de gestão, conforme 

esclarecem os autores Srinivasan e Arnold (1994). 
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Entre os modelos hidrossedimentológicos merece menção Soil and Water Assessment Tool 

(SWAT). Este modelo vem ganhando destaque no país e internacionalmente, pois foi desenvolvido 

para predizer o efeito de diferentes cenários de manejo na qualidade da água, produção de 

sedimentos e cargas de poluentes em bacia hidrográficas agrícolas. O SWAT já foi aplicado com 

sucesso em diversos estudos, dentre os quais podem ser mencionados: Baldissera (2005); Lopes 

(2008); Machado (2002); e Malutta (2010). 

 Portando, a aplicação do SWAT na bacia do rio Ji-Paraná poderia fornecer dados simulados 

de vazão, sedimentos e qualidade  da água. O modelo pode trabalhar com diversos usos e 

coberturas do solo e tipos de solo o que possibilita uma análise completa do cenário atual da 

bacia, assim como da situação futura da bacia. A fim de auxiliar no planejamento e gestão da 

bacia, esse estudo visa analisar a dinâmica de vazão e sedimentos na bacia do rio Ji-Paraná 

utilizando o modelo SWAT. Ainda analisou a aplicabilidade deste modelo para tal região por meio 

da comparação dos dados modelados com as informações observadas in situ. 

2 - MATERIAL E MÉTODOS 

A bacia hidrográfica do rio Ji-Paraná (FIGURA 1), ou Machado, é uma das sete principais 

bacias do estado de Rondônia. A mesma localiza-se na Amazônia Ocidental entre os paralelos de 

08º 00’ e 13º 00’ de Latitude Sul e meridianos de 60º 00’ e 63º 00’ de Longitude Oeste. 

 
Figura 1. Mapa de localização da Bacia Hidrográfica do Rio Ji-Paraná.  

 

O período simulado para esta bacia foi entre os anos de 1995 e 1998. Em sua aplicação o 

sistema foi alimentado pelas seguintes variáveis:  

- Modelo digital do terreno hidrológicamente consistente (MDEHC) – gerado através de 

imagens ASTER V2, disponíveis no sítio da National Aeronautics and Space Administration (NASA), 

as imagens são do ano de 2011. As mesmas passaram por um processo de correção de pixels, 
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utilizando a metodologia Fill e a metodologia Agree, explicitadas no trabalho de Sadeq, 

Drummond e Li (2012). 

- Tipos de solo – obtidos através do Zoneamento Socio-Economico-Ecológico (ZSEE) do 

Estado de Rondônia, os quais estavam em grau de detalhamento escalar de 1:250000 e foi 

realizado durante o ano de 1997. As propriedades físico-hídricas inerentes de cada classe de solo 

existente nessa bacia hidrográfica utilizadas na simulação, bem como as fontes de capitação dos 

dados das mesmas  foram obtidas no trabalho de Baldissera (2005). 

- Rede hidrográfica – gerada ao adicionar MDEHC no software ArcSwat 2009 (WINCHELL et 

al., 2008). 

- Uso e cobertura do solo na bacia – extraídos por meio da fusão dos dados de cobertura 

vegetal e ocupação do solo, disponibilizados no ZSEE. 

- Dados climatológicos e pluviométricos - obtidos através de imagens de sensores disponíveis 

na Global Precipitation Climatology Project (GPCP).  

- Vazão e Sedimentos – obtidos por meio do banco de dados de estações fluviométricas 

disponibilizados pela Agência Nacional de Águas (ANA). 

Os coeficientes empregados na avaliação da eficiência da simulação SWAT foram o 

coeficiente de determinação (r²) e o Coeficiente de Eficiência de Nash e Sutcliffe (NASH). Valores 

de NASH maior que 0,4 e R2 maior 0,5 indicam o desempenho satisfatório do modelo empregado 

(GREEN e VAN GRIENSVEN, 2008). Salientando-se que o cálculo desses coeficientes foram obtidos 

pelo software Swat-CUP. 

- Sub-bacias – geradas conforme a disposição das estações fluviométricas utilizadas no 

estudo, sendo estas observadas na Figura 2. 

 

Figura 2. Localização das estações fluviométricas do estado de Rondônia utilizadas neste estudo. 

 

3 - RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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 Para avaliar modelo empregado e ajustá-lo à realidade dos fenômenos 

hidrosedimentologicos, os dados de vazão e sedimentos gerados na simulação do SWAT foram 

comparados com as informações observadas por meio do coeficiente de determinação (r²) e 

coeficiente de Nash-Sutcliffe (NASH). Os resultados dessas análises são demostrados na Tabela 1. 

Tabela 1– Coeficientes de ajuste de vazão e sedimentos 

MICRO-BACIA VAZÃO SEDIMENTOS 

R² NASH R² NASH 

2 0,78 0,76 0,03 -9,22 

3 0,9 0,87 0,08 -0,29 

6 0,74 0,58 - - 

7 0,71 0,71 0,41 -0,63 

9 0,48 0,48 - - 

10 0,37 0,33 0,11 -0,9 

11 0,57 0,52 - - 

12 0,24 0,14 0,04 0 

 De forma geral constata-se que a variável vazão abstraiu-se de uma forma mais real aos 

dados observados, quando analisados os valores do coeficiente de determinação, pois o mesmo 

encontrou-se no intervalo de 0,24 a 0,9, sendo que três das oito estações analisadas apresentaram 

valores menores que 0,5, logo a maioria dos dados possuíram uma relação significativa entre a 

variação dos dados simulados que podem ser explicados pela variação dos observados. 

Mata et al. (2010) destaca que o coeficiente r² apresenta relação forte - acima de 0,6, médio 

entre 0,60-,50 e fraco caso seja menor que 0,50. Portanto, as vazões simuladas possuem uma 

relação de médio a forte para maioria das bacias.  

Valores de r² próximos a esses foram observados em estudos similares utilizando o SWAT, 

como o de Machado (2002), o qual obteve um r² de 0,94 para a vazão ao aplicar o SWAT para 

microbacia hidrográfica do Ribeirão dos Marins, localizado em São Paulo. O estudo de Baldissera 

(2005), ao simular a vazão para a bacia do rio Cuiabá no Mato Grosso obteve valores r² de 0,76 a 

0,77, sendo os mesmos menores que alguns coeficientes obtidos nesse estudo.  

Em relação ao coeficiente r² para as comparações realizadas com os dados de sedimentos, 

os mesmos variaram de 0 a 0,41, sendo que a maioria das estações analisadas possuíram uma 

relação de forte a média com os dados simulados. Machado (2002) observou valores de 

significância semelhante ao deste estudo com magnitude 0,96, ao analisar os sedimentos com 

simulação do SWAT para a bacia Ribeirão dos Marins –SP. Blainski, Garboss e Malutta (2008) 

encontraram um r² de 0,89 em análise análoga para bacia hidrográfica do Lajeado dos Fragosos – 

Santa Catarina, confirmando novamente a similaridade da significância dos resultados 

apresentados nesse trabalho para a região da bacia do rio Ji-Paraná com estudos em bacias de 

regiões diferentes. 
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No que concernem às análises dos dados com o coeficiente de NASH, o mesmo mostrou 

uma boa relação entre a magnitude dos dados de vazão calibrados e observados. Das 8 bacias 

analisadas 5 apresentaram um comportamento satisfatório com o coeficiente variando de 0,14 a 

0,87. Para os dados modelados de sedimentos, o coeficiente de NASH sugere que estes não são 

condizentes aos observados, uma vez que os valores variaram de 0 a -9,22. Collischonn (2001) 

explana, que o valor de NASH pode variar de negativo infinito até 1e valores superiores a 0,75 

sugerem um ajuste perfeito e entre 0,36 e 0,75 são aceitáveis. 

Na Figura 3 encontram-se espacializados os dados de vazão e sedimento para a bacia 

hidrográfica do rio Ji-Paraná. Nessa figura estão contidas informações modeladas e dados reais. 

 
Figura 3. Distribuição da vazão e concentração de sedimentos na bacia do rio Ji-Paraná. 

Na Figura 3 constata-se que vazão modelada apresentou comportamento semelhante à 

vazão observada, e os maiores valores para esta variável foram observados na bacia 2, sendo a 

mesma situada nas proximidades da foz do rio Ji-Paraná. Esse fato seria comum de ocorrer visto 

que a mesma recebe a vazão das outras bacias. Embora notado uma semelhança entre os dados 

simulados e observados, seus valores numéricos diferem consideravelmente. 

Cabe salientar também que a produção de sedimentos é maior no sul da bacia, próximo a 

sua cabeceira. Nesta região são observadas as maiores altitudes e os pontos mais íngremes, 

principais responsáveis em produzir sedimentos.  

Ao analisar a Figura 3 percebe-se que a bacia 12, localizada na porção sul, foi que 

apresentou maior concentração de sedimentos. Segundo Lopes, Kobiyama e Santos (2007) essa 

região possui elevada suscetibilidade de degradação da qualidade de água em virtude do 

carreamento de material particulado do solo para os mananciais de água superficial. A 

deterioração das características qualitativas da água afeta os seus usos preponderantes, tendo 

destaque: abastecimento humano, atividade industrial e agrícola, além da recreação. A inserção 

de material sólido em água ainda provoca o aumento da turbidez. Uma das problemáticas de 
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águas turvas está relacionada a menor capacidade de penetração da luz e calor, reduzindo a 

atividade da fotossíntese necessária à salubridade dos corpos de água e altera a vida aquática. 

 Quanto aos aspectos positivos do carreamento de sedimentos na bacia 12, Carvalho (1994) 

elucida que a elevada taxa de transporte de material particulado arrasta nutrientes, fertilizando 

terras já formadas e ainda, dependendo da concentração de sedimentos, permite transportar 

microrganismos ou matéria orgânica que melhora a fauna fluvial. 

 A Figura 4 encontra-se relacionando os dados de vazão modelados e observados, 

juntamente com as informações de precipitação obtidas junto à ANA. 

   

a) Gráfico de vazão bacia 2. b) Gráfico de vazão bacia 3. c) Gráfico de vazão bacia 6. 

 
  

d) Gráfico de vazão bacia 7. e) Gráfico de vazão bacia 9. f) Gráfico de vazão bacia 10. 

  

 

Gráfico de vazão bacia 11. h) Gráfico de vazão bacia 12.  

Figura 4. Gráficos de vazão observada e calibrada para as sub-bacias do rio Ji-Paraná. 

De forma geral, a tendência de acréscimo e decréscimo das vazões modeladas apresentaram 

correspondência com as vazões observadas, indicando que o SWAT é uma poderosa ferramenta 

para análise de tendências comportamentais de vazão.  

Quanto à modelagem de sedimentos, os resultados evidenciaram que o modelo 

superestimou os seus valores. Desta forma, depreende-se ao confrontar as variáveis estimadas 

com as observadas que a vazão é passível de ser aprimorada pela etapa de calibração. Todavia, a 
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produção de sedimentos não obteve valores satisfatórios, conforme apontou a sua calibraçao, 

provavelmente pela baixa disponibilidade de dados observados utilizados nesse processo. 

Quando avaliadas as respostas da vazão em relação à chuva e ao escoamento superficial na 

bacia (Figura 4), notou-se que há sincronismo entre estes dois parâmetros, principalmente para 

volumes de precipitação mais elevados, ou seja, há uma tendência que precipitações elevadas 

provoquem uma maior vazão nas bacias, logo tal relação é diretamente proporcional. Para 

Conceição et al. (2005) este sincronismo da vazão com chuvas, indica que há pouca retenção da 

chuva pelo solo quando o escoamento superficial é elevado. Pode também estar associado à baixa 

distribuição da profundidade do solo e pouca demanda de evapotranspiração. 

No mais, as chuvas da região são caracterizadas por grandes volumes de chuvas em um 

curto período de tempo, excedendo a capacidade de infiltração do solo. Fatores como, o alto 

índice pluviométrico na estação úmida, com chuvas recorrentes proporcionam a saturação do solo 

favorecendo o escoamento superficial. 

4 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente estudo apresentou uma correlação média entre os dados observados e os 

calibrados, obtendo uma magnitude significativa na maioria das bacias analisadas. Os dados de 

vazão modelados tiveram comportamento similar aos observados, mostrando uma boa resposta 

da calibração do modelo. Porém, a calibração não obteve êxito na correção da diferença de 

magnitude dos dados de sedimentos. 

Os dados de sedimentos na área de estudo obtiveram uma magnitude não representativa da 

distribuição da concentração de sedimentos, isso se deve a baixa quantidade de dados observados 

utilizados na calibração, razão que provavelmente motivou os baixos valores de correlação com os 

dados observados. 

Para futuros estudos recomenda-se a utilização de versões mais recentes do modelo, onde 

há correções importantes, ou versões alternativas (SWAT-G) visando a representatividade das 

regionalidades da bacia. Visando uma melhor avaliação do modelo, recomenda-se a utilização de 

uma bacia de controle menor, com uma variedade de solos menor, visando à diminuição da 

quantidade de variáveis e uma maior quantidade de dados obtidos in situ. 
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