
 
 

1 

XIII Encontro Nacional de Engenharia de Sedimentos 
I Partículas nas Américas 

PREDIÇÃO DA PRODUÇÃO DE SEDIMENTOS EM ESCALA REGIONAL NO 
BIOMA CAATINGA: o caso da bacia do Rio Piancó, Paraíba 

Tatiane Gomes Frade1; Jennifer Marinho do Nascimento2; Richarde Marques da Silva3 &  
Celso Augusto Guimarães Santos4 

ABSTRACT - This paper aimed to estimate the sediment yield within Piancó River basin, located in 
a semiarid region of Paraíba state. Piancó River is the main contributor to two biggest reservoirs 
located in Paraíba and Rio Grande do Norte states. The sediment yield was estimated using the 
SWAT (Soil and Water Assessment Tool) model, for the period from 2003 to 2011. In this paper, 
streamflow, rainfall, temperature, wind velocity and humidity data were used, as well as maps of 
soil types and land use, and digital elevation model. The SWAT model was calibrated with 
streamflow data from 2003 to 2011 (calibration) and from 2013 to 2014 (validation), then the 
sediment yield could be estimated. The calibration results for the discharge rate presented R² = 
0.85 and NS = 0.82, while for the validation period, they showed R² = 0.36. It was shown a good 
adjustment between the observed and estimated data. The monthly average of the estimated 
sediment yield from 2003 to 2014 was 0.00051 ton/ha.month, whereas the results for the 
validation period presented a monthly average equal to 0.0001 ton/ha.month. According to the 
obtained results, the analyzed runoff-erosion model showed to be a promising tool which should 
help the water management within the basin.  
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1 - INTRODUÇÃO 

A produção de sedimentos é um dos principais problemas em bacias hidrográficas, 

sobretudo naquelas onde ocorrem eventos extremos de precipitação, que causam a desagregação 

e remoção de grandes quantidades de solo que são carreados pelos canais, causando 
assoreamento e impactos ambientais, principalmente nas regiões áridas e semiáridas. Os prejuízos 

decorrentes desse processo podem abranger tanto o meio físico quanto a sociedade, 
principalmente em relação à diminuição da produtividade dos solos, surgimento de ravinas e 

voçorocas, assoreamento de corpos hídricos, entre outros problemas (GUERRA et al., 2010; 

FILIZOLA et al., 2011). 
Os modelos matemáticos distribuídos têm obtido grande ascensão na análise da erosão dos 

solos, permitindo espacializar os resultados mediante o acoplamento com Sistemas de 
Informações Geográficas − SIG, como é o caso do modelo Soil and Water Assessment Tool – SWAT 
(ARNOLD e ALLEN, 1996). O SWAT é um modelo hidrossedimentológico de base física capaz de 
simular processos de escoamento superficial e produção de sedimentos em escala de bacia 

hidrográfica (ARNOLD et al., 1998). O modelo é capaz também de espacializar os processos físicos 

e leva em consideração informações sobre clima, hidrologia, propriedades do solo, uso e 
cobertura do solo, topografia, entre outros parâmetros que possibilitam a obtenção de resultados 

sólidos (GASSMAN et al., 2007). Diante disso, a modelagem contribui para o desenvolvimento de 
estudos regionais sobre causas e consequências da erosão dos solos em regiões que sofrem com a 
alta variabilidade hidrográfica e também eventos extremos de precipitação (SILVA et al., 2014). A 

modelagem de uma bacia hidrográfica possibilita o melhor gerenciamento e aproveitamento de 
seus recursos naturais.  Assim, o objetivo deste trabalho foi simular os processos 

hidrossedimentológicos da bacia do rio Piancó, utilizando o modelo SWAT, para o período de 2003 
a 2014. 

2 - MATERIAIS E MÉTODOS 

3 - Área de estudo 

A área de estudo foi a bacia do Rio Piancó (Figura 1), localizada entre as latitudes 6°43′52″ S 
e 7°50′28″ S e longitudes 37°26′56″ O e 38°42′56″ O (AESA, 2018). Essa bacia está situada na 

região semiárida do estado da Paraíba, e abrange uma área de aproximadamente 9.112 km², 

englobando 41 municípios. O período chuvoso ocorre entre os meses de janeiro e abril, com 
máximas que podem chegar aos 300 mm mensais, mas pode ocorrer meses sem precipitação 

(ANA, 2018). A chuva anual média durante os 15 anos de dados obtidos nos postos utilizados na 
pesquisa é em torno de 800 mm. A bacia do Rio Piancó possui grande importância em termos de 
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abastecimento de água para o sertão paraibano, pois nesta bacia estão localizados dois grandes 

reservatórios, o Açude Coremas e o Açude Armando Ribeiro Gonçalves (Vale do Piancó, 2013) 
(ESCARIÃO et al., 2013). 

 

 
Figura 1- Mapa de localização da área de estudo e dos postos utilizados 

 

4 - Dados de entrada 

Neste estudo, foram utilizados dados diários de postos pluviométricos, fluviométrico e de 
estação meteorológica (temperatura máxima e mínima, velocidade média do vento e umidade 

relativa do ar), como exposto na Tabela 1. Para o mapeamento do uso e cobertura do solo foi 
utilizado um mosaico de imagens do satélite Landsat-5 (sensor TM, órbita 215, ponto 65, de 

18/06/1990), usando a classificação supervisionada mediante o método máxima Verossimilhança 
(Figura 2a), quando foram determinadas cinco classes: (a) corpo hídrico, (b) vegetação arbustiva, 
(c) vegetação herbácea, (d) vegetação arbórea/arbustiva, e (e) solo exposto.  

A bacia apresenta quatro tipos de solo: neossolos, argissolos, cambissolos e luvissolos, como 
apresentado na Figure 2b (EMBRAPA, 2018). A partir do modelo digital de elevação com resolução 

de 30 m, disponível no site do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, foram obtidas as classes 
de declividade da bacia, de acordo com a EMBRAPA (1979). O mapa de declividade foi obtido 

através do modelo digital de elevação, como mostrado na Figura 2c.  
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Tabela 1 – Características dos postos pluviométricos, estação meteorológica e posto fluviométrico 
utilizados neste estudo 

Código Nome do posto Tipo Latitude (°) Longitude (°) Altitude (m) 
00737022 Água Branca P −7° 31′ 00″ −37° 39′ 00″ 710 
00738025 Aguiar P −7º 05′ 00″ −38° 11′ 00″ 280 
00738020 Conceição P −7º 33′ 00″ −38° 31′ 00″ 370 
00737019 Coremas P −7° 1′ 00″ −37° 58′ 00″ 330 
00737053 Emas P −7° 6′ 00″ −37° 46′ 00″ 750 
00738018 Ibiara P −7° 29′ 00″ −38° 25′ 00″ 470 
00737017 Imaculada P −7° 23′ 00″ −37° 30′ 00″ 370 
00738017 Itaporanga P −7° 18′ 00″ −38° 10′ 00″ 605 
00737016 Juru P −7° 32′ 00″ −37° 50′ 00″ 315 
00737015 Mãe D’água P −7° 15′ 00″ −37° 26′ 00″ 250 
00738015 Manaíra P −7° 42′ 00″ −38° 10′ 00″ 660 
00738014 Nova Olinda P −7° 28′ 00″ −38° 3′ 00″ 220 
00738075 Pedra Branca P −7°25′ 00″ −38° 4′ 00″ 300 
00737006 Piancó P −7° 12′ 51″ −37° 55′ 32″ 230 
00637033 Pombal P −6°46′ 12″ −37° 49′ 12″ 300 
00738013 Princesa Isabel P −7° 44′ 00″ −38° 10′ 00″ 178 
00738079 Santana de Mangueira P −7° 33′ 01″ −38° 20′ 07″ 370 
00737059 Tavares P −7° 38′ 03″ −37° 52′ 36″ 315 
37380000 Piancó F −7°12′ 15″ −37° 55′ 41″ 170 
82689 São Gonçalo M −6° 45′ 00″ −38° 13′ 00″ 233 

P = posto pluviométrico, M = estação meteorológica, e F = posto fluviométrico. 
 

5 - Modelagem hidrossedimentológica: o modelo SWAT 

O modelo Soil and Water Assessment Tool – SWAT (Neitsch et al., 2011) foi utilizado neste 

estudo para estimar a produção de sedimentos devido a sua versatilidade em trabalhar acoplado a 
um Sistema de Informações Geográficas. Este modelo considera os componentes climatológicos, 

hidrológicos, erosivos, crescimento vegetal, do manejo agrícola e da propagação de nutrientes e 

pesticidas utilizando como dados de entrada mapas temáticos do tipo e cobertura do solo, além 
de um modelo digital de elevação (Dhar e Mazumdar, 2009). 

O período utilizado para a simulação compreendeu os anos de 2003 a 2011, com três anos 
de aquecimento (2000 a 2002). Para a calibração dos parâmetros foi usado o SWAT-CUP, 
utilizando o algoritmo SUFI-2 (Abbaspour et al., 2007), utilizando 500 iterações. Os índices de 
desempenho analisados foram o coeficiente de determinação R2 e o coeficiente de eficiência Nash. 

Maiores detalhes e informações sobre as equações referentes ao escoamento superficial, balanço 

hídrico e produção de sedimentos no modelo SWAT podem ser consultadas em Castro (2013). 
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Figura 2 - Mapas de (a) cobertura do solo, (b) tipos de solo e (c) declividade 

 

6 - Resultados e Discussão 

 Com base nos dados de entrada, descritos anteriormente, o modelo SWAT foi utilizado 
para a simulação da vazão e produção de sedimentos. Baseado em Arnold et al. (2012) e Silva et 
al. (2018), o primeiro passo para o processo de calibração e verificação do modelo é a 

determinação dos parâmetros mais sensíveis para a bacia hidrográfica estudada, que deve ser 

realizada com base em opinião especializada e/ou análise de sensibilidade. Dessa maneira, 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 no comportamento hidrossedimentológico da 
bacia. Após realizada a análise de sensibilidade dos parâmetros que influenciam na vazão, foram 
destacados pelo SWAT-CUP como sendo os parâmetros mais sensíveis ao processo de calibração 
da vazão para a bacia do Rio Piancó os 11 parâmetros apresentados e descritos na Tabela 4, bem 

como os valores dos parâmetros otimizados utilizando o SWAT-CUP. 
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Os resultados obtidos da calibração da vazão mostram valores de R² = 0,85 e NS = 0,82, com 

valor da vazão média observada de 16,30 m³/s e da vazão média estimada de 20,03 m³/s. No que 
tange à validação, os índices de desempenho obtidos mostraram como sendo R² = 0,36 e NS = 
−2,38. Os resultados mostram um bom ajuste para a simulação, porém na validação os picos não 
foram bem representados, devido a isso, o Nash não obteve um bom resultado. Segundo Moriasi 

et al. (2007), a modelagem pode ser considerada boa, com índices de R² e NS acima de 0,80, 

respectivamente, 0,86 e 0,82. Ao realizar a calibração, foram obtidos os valores que melhor se 
adequam aos 19 parâmetros utilizados, como proposto nos estudos de Santos (2015). Esses 

valores serviram como dados de entrada no SWAT para que fosse realizada novamente a 
simulação para um novo período (2013 e 2014). Na calibração, utilizou-se 19 parâmetros 

relacionados ao escoamento e como resultado da otimização desses parâmetros, atingiu-se os 
valores apresentados na Tabela 4. Esses valores foram utilizados para a obtenção da validação no 

período de 2013 a 2014. O resultado da calibração pode ser observado na Figura 3, tornando 

possível a comparação dos valores observados e calibrados. 
 

 

Figura 3 – Comparação entre a chuva e as vazões observada e simulada para o período de calibração 
(2003–2011) e validação (2013-2014) na bacia do Rio Piancó 

 
 A produção de sedimentos média para a bacia do Rio Piancó estimada correspondeu a 
0,00051 ton/ha.mês com desvio-padrão de 0,001372 ton/ha.mês, com uma média anual de 
0,00609 ton/ha.mês para o período de 2003–2011. As Figuras 4a-b mostram que a vazão está 
fortemente relacionada à produção de sedimentos, com R² = 0,84 e NS = 0,80. Assim, a produção 
de sedimentos média anual estimada pelo modelo SWAT para a bacia do Rio Piancó pode ser 
considerada como aceitável para os solos da região. 
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Figura 4 – Relação entre (a) vazão observada e a produção de sedimentos para o período de 2003 a 2011, e 
(b) vazão e produção de sedimentos no período de 2003 a 2011 na bacia do Rio Piancó  

7 - CONCLUSÃO 

A produção de sedimentos média mensal estimada de 2003 a 2014 foi de 0,00051 

ton/ha.mês, enquanto no período de validação apresentou um valor mensal de 0,0001 
ton/ha.mês. Os parâmetros estatísticos para análise do desempenho do modelo possuem valores 
considerados bons. Assim, conclui-se que o modelo conseguiu representar o comportamento 

hidrossedimentológico real da bacia hidrográfica do rio Piancó. Finalmente, os resultados obtidos 
mostram que o modelo SWAT pode ser considero uma ferramenta valiosa para a simulação chuva-

vazão-erosão, e consequentemente, para o gerenciamento dos recursos hídricos dessa bacia. 
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