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HIDROSSEDIMENTOLÓGICOS EM UMA BACIA HIDROGRÁFICA POUCO 

MONITORADA DA AMAZÔNIA OCIDENTAL - RIO MACHADINHO-RO 
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ABSTRACT - The present work evaluates the sensitivity and performance of the SWAT model for its 

application in the Machadinho river basin - RO to analyze the corresponding fluvial dynamics due 

to the scarcity of hydrological and meteorological measurements. A database was constructed 

composed of climate information, topography, use and classification of the soil from the use of 

orbital platforms, simulating, then, the period from 1995 to 2000 due to the availability of in situ 

data from a fluviometric station which covers the area of study. Afterwards, the model was 

calibrated and validated for the periods 1996-1998 and 1999-2000, respectively, with flow data 

made available by ANA, using as objective functions the coefficient of determination (r²) and the 

Nash-Sutcliffe coefficient (COE). The model presented a good performance in the estimation of 

flow production, since for the present study, a COE value of 0.8055 and r² of 0.8077 was obtained 

in the calibration, while, in the validation, COE values were obtained equal to 0.544 and r2 equal to 

0.722. 
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1 - INTRODUÇÃO 

A bacia do rio Machadinho – RO, localizada na região do arco do desmatamento, passou por 

intensa antropização nas últimas décadas, onde a conversão de extensas áreas de florestas em 

campos destinados às atividades agropastoris, ocasionaram consideráveis impactos nos corpos 

hídricos.  

Arnold e Srinivasan (1995) apontam o uso do modelo hidrológico Soil and Water Assessment 

Tool (SWAT) como uma importante ferramenta para o desenvolvimento de uma adequada gestão 

de recursos hídricos no nível de uma bacia hidrográfica. 

Em particular, o modelo SWAT destaca-se no cenário internacional e nacional, pois foi 

desenvolvido para predizer como diferentes formas de manejo de uma bacia agrícola influenciam 

a qualidade da água, a produção de sedimentos e o carreamento de cargas de poluentes. Em uma 

amostra de 90 publicações revisadas pelos autores deste artigo, vislumbrou-se que o modelo 

SWAT apresenta resultados relevantes para as várias configurações de bacias das regiões 

brasileiras, e que o mesmo vem sendo aplicado, cada vez mais, ao longo dos anos, mas são poucos 

os avanços sobretudo na região norte e nordeste do país.  

Portanto, nota-se que há, na literatura revisada, uma lacuna em melhor explorar o uso de 

modelos hidrológicos para orientar a gestão de bacias hidrográficas sob condições de 

disponibilidade baixa de dados coletado in situ. Por outro lado, conta-se com crescente 

disponibilização de informações de natureza satelital ou oriundas, de forma mais ampla, por 

sensoriamento remoto. A combinação otimizada das informações de sensoriamento remoto e 

locais permitirá inserir novas perspectivas de monitoramento hidrometeorológico e 

hidrossedimentológico. 

Pelo exposto, percebe-se a relevância de estudar a aplicação do modelo SWAT na bacia do 

rio Machadinho a partir dos dados disponíveis de precipitação, clima, topografia, uso e 

classificação do solo no sentido de representar o escoamento, possibilitando, então, uma melhor 

avaliação do desempenho do modelo nas fases de calibração e validação. O enfoque deste 

trabalho concentra-se no exame do escoamento hidráulico-hidrológico na área da bacia do rio 

Machadinho, em Rondônia, como suporte ao estudo de processos hidrossedimentológicos.  

2 - MATERIAL E MÉTODOS 

A bacia hidrográfica do rio Machadinho (Figura 1), com extensão de 5.485,41 km², encontra-

se inserida totalmente no estado de Rondônia e integra o grupo das principais bacias do estado.  
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Figura 1. Mapa de localização da bacia hidrográfica do rio Machadinho 

O registro temporal simulado para o rio Machadinho abrangeu os anos de 1995 a 2000, 

sendo utilizado, como período de aquecimento do modelo, o ano de 1995. Esse ano foi excluído 

dos passos seguintes de calibração e validação da vazão, que foram executados, respectivamente, 

para os intervalos de 1996 a 1998 e 1999 a 2000. 

O modelo SWAT foi utilizado com suporte do código computacional ArcGIS ArcSWAT 9.3.3. 

Para a realização da simulação, o sistema foi alimentado pelos seguintes dados de entrada: 

modelo digital de elevação hidrologicamente consistente (MDHC); solos; uso/manejo do solo; 

delimitação da bacia hidrográfica; e dados climáticos.  

O modelo digital da bacia hidrográfica do rio Machadinho foi gerado através de imagens 

ASTER (Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer) com resolução de 30 

m na versão 2, disponíveis no sítio da National Aeronautics and Space Administration (NASA), 

sendo que as imagens são do ano de 2011. 

O SWAT requer uma série de dados acerca das características físicas dos solos para poder 

realizar as simulações hidrológicas, sendo que os mesmos foram obtidos nos estudos de ZSEE 

(2007) e Baldissera (2005).  

Na configuração do mapa de uso e ocupação do solo da bacia do rio Machadinho, utilizaram-

se imagens de 1997 do satélite Landsat5-TM, fornecidas pela U.S. Geological Survey Global 

Visualization Viewer (USGS Glovis), com o objetivo de identificar e quantificar as diferentes classes 

de uso da terra encontradas na área da pesquisa 

O delineamento da área na bacia do rio Machadinho foi realizado mediante o 

correspondente MDEHC para a divisão das suas sub-bacias. Procede-se automaticamente pelo 

acionamento do modelo SWAT nos pontos de confluência de linha de água, que delimitam, então, 

as sub-bacias a partir do MDEHC e da malha hidrográfica. 

Para aplicação do modelo SWAT, como expresso anteriormente, são necessários dados 

climatológicos diários e mensais. As séries históricas diárias necessárias são para a precipitação 
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(mm), temperatura máxima e mínima (°C), radiação solar (MJ.m-2.dia-1), umidade relativa (%) e 

velocidade do vento (m.s-1). Tais séries diárias foram obtidas por meio da mesma base de dados e 

metodologia utilizada por Vu et al. (2011) e Lu et al. (2010). 

A calibração do modelo foi realizada por meio do código computacional SWAT-CUP, 

utilizando-se a fração da série histórica entre os anos de 1996 a 1998 da estação de código de 

cadastro 15575000, operada pela CPRM, com coordenadas de localização 61°56’5” S e 09°20’50”. 

Cabe ressaltar que esse processo foi baseado na teoria de otimização por enxame de partículas 

(PSO), onde os parâmetros de busca empregados no procedimento foram de 10000 simulações 

com 10 interações cada, sendo escolhido, como função objetivo, o coeficiente de determinação 

(r²) e o coeficiente de eficiência de Nash e Sutcliffe (COE). Cabe mencionar, ainda, que, para 

indicação de desempenho satisfatório do modelo, adotaram-se, como referência, valores de Nash 

maiores do que 0,4 e de r2 maiores do que 0,5, conforme sugerido por Green e Van Griensven 

(2008). 

A validação foi executada no mesmo código computacional utilizado para calibrar o modelo, 

com a eficiência aferida pelos coeficientes de regressão (r²) e COE. Contudo, face à incipiência de 

dados de sedimentos, este foi executado apenas para a vazão. Em tal ação, o período utilizado foi 

de 1999 a 2000 da série de dados.  

3 - RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O resultado da calibração da modelagem de sedimentos, que pode ser visualizado no 

diagrama de dispersão dos dados na Figura 2. Percebe-se que a calibração dos sedimentos não se 

revelou muito eficiente, visto que o melhor cenário desta apresentou um r² de 0,511 e COE de -

11,042, indicando, dessa forma, que o modelo é insatisfatório em representar o fenômeno da 

distribuição dos sedimentos na bacia em estudo consoante os padrões de Green e Van Griensven 

(2008). 

 
Figura 2. Diagrama de dispersão dos dados de sedimentos após a calibração 
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 Analisando a inclinação da linha de tendência da Figura 2, nota-se que a relação entre os 

dados medidos e estimados são bem discrepantes, revelando uma relação de subestimação, ou 

seja, o modelo tende a gerar valores abaixo do real. Em vista a essas constatações, pode-se supor 

que uma provável explicação para a baixa adequabilidade do modelo SWAT em ajustar de forma 

satisfatória seja o pequeno conjunto de dados observados, que reflete a qualidade precária na 

mensuração de sedimentos nessa região, apontando a importância de se rever o procedimento 

para sua melhor execução por parte dos órgãos governamentais responsáveis, visto que tal 

informação é de suma importância para a gestão dos recursos hídricos. 

Os resultados da calibração e validação da modelagem da vazão pode ser visualizado no 

diagrama de dispersão dos dados na Figura 3.  

 

  

a) b) 

 

Figura 3. Diagrama de dispersão dos dados de vazão: a) após a calibração; b) após a validação. 

 

O r² da calibração de vazão foi de 0,8077 e o COE de 0,8055, valores bem acima do que 

estipula Green e Van Griensven (2008) para que a simulação pelo SWAT seja considerada 

satisfatória. Como o COE apresentou-se maior que 0,75, o desempenho foi enquadrado no grupo 

de muito boa representatividade do modelo segundo os intervalos de classificação estabelecidos 

por Krysanova et al. (1998), destacando, ainda, que, nesse ajustamento, conseguiu-se que mais de 

80% da variabilidade dos dados estimados pelo SWAT fossem explicados pelos dados medidos. 

Na Figura 4, estão os comportamentos da vazão simulada e da vazão observada 

conjuntamente com a chuva na bacia hidrográfica do rio Machadinho. Como se pode notar, o 

modelo produziu uma transição mais suave aos eventos máximos e mínimos do que os dados 

observados, sendo que os picos mais acentuados foram gerados de forma quase instantânea com 

os eventos pluviométricos mais elevados, evidenciando, assim, que não houve atrasos da 

transformação de lâmina de água precipitada em vazão. O modelo SWAT, em boa parte, conseguiu 

predizer, após a calibração, os eventos mínimos, pois essas estimativas são praticamente iguais 
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aos dados reais. Portanto, o modelo SWAT foi mais assertivo e robusto na ausência de fenômenos 

de precipitação extrema. 

  
a) b) 

Figura 4. Vazão medida e vazão simulada pelo SWAT: a) após a calibração; b) após a validação 

 

No processo de validação, os coeficientes r² e COE apresentaram, respectivamente, os 

valores de 0,722 e 0,544, magnitudes menores do que o processo de calibração; no entanto, esses 

indicadores denotaram uma modelagem eficiente e satisfatória (Krysanova et al., 1998; Green e 

Van Griensven, 2008).  

Essa boa relação dos dados simulados com os dados calibrados pode ser percebida, também, 

na Figura 3, onde a linha de tendência desses dados indica inclinação muito próxima do 

comportamento ideal que seria a forma linear 1:1. 

O comportamento da vazão simulada novamente seguiu a mesma característica do processo 

de calibração, ou seja, transição mais suave com menores picos do que os dados reais e respostas 

mais rápidas a eventos de chuva extrema. Todavia essa piora constatada na relação dos dados 

medidos em contraste com os simulados pode ser devida aos declínios nos valores dos picos, que 

foram muito menos acentuados na validação do que na calibração.  

Na Figura 5, estão exibidos os resíduos pontuais de cada vazão medida com seu respectivo 

comparativo de ordem ao que foi estimado pelo SWAT, tanto para a calibração quanto para a 

validação do modelo, sendo os mesmos separados de acordo com as duas estações típicas da 

região do estudo, ou seja, o período chuvoso, que vai de outubro a abril, e o período seco, que vai 

de maio a setembro. 

Quando dispostos graficamente esses resíduos pontuais, ficam mais claras as constatações 

anteriores, de que o modelo tende a ter um melhor rendimento nos meses mais secos, onde há 

pouca incidência de chuva, sendo tais eventos mais brandos e de menor intensidade. Dados que 

os erros no período chuvoso foram mais dispersos e em maiores magnitudes, variando entre a 

superestimação e sublimação da vazão, enquanto, na época seca, encontram-se mais 

concentrados, negativos e mais próximos de 0.  
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Figura 5. Resíduos produzidos pelo modelo em relação aos dados reais 

 

Assim, tais erros mostraram-se sazonais, o que pode reforçar uma incompletude do modelo 

em lidar com eventos extremos da região amazônica, o que remete a uma possível necessidade do 

modelo SWAT ser atualizado inserindo-se equações que melhor possam descrever tais 

características da região.  

Cabe ainda ressaltar o pressuposto expresso por diversos pesquisadores da área de 

hidrologia, ou seja, de que a modelagem com o uso do SWAT é complexa e necessita de uma série 

de dados, que, muitas vezes, não são disponíveis para a realidade da maioria das bacias brasileiras.  

Nesse sentido, o uso de dados disponibilizados em base globais, com suporte importante de 

sensoriamento remoto, constitui importante alternativa para a aplicação do modelo, em que pese 

sejam geradas incertezas nas saídas do modelo, interferindo, assim, na precisão e acurácia dos 

resultados obtidos. Por outro lado, o trabalho de modelagem com bases globais permite avaliar a 

sensibilidade e adequabilidade dos parâmetros do modelo e correspondente melhor compreensão 

dos processos físicos mais importantes predominantes na área de estudo, revelando ainda as 

diretrizes para melhor monitoramento in situ da região.  

4 -  CONCLUSÕES 

1. O modelo ajustou-se de forma significativamente bem aderente no caso da vazão, onde 

os valores de COE e r² de 0,8055 e 0,8077, respectivamente, foram obtidos na fase de calibração, 

enquanto os valores de 0,544 e 0,722, na validação do modelo. Por outro lado, a pouca 

quantidade de dados de sedimentos da bacia analisada tornou inviável uma calibração eficiente 

do modelo quanto a essa variável, isto evidenciou a necessidade de maior atenção quanto aos 

procedimentos de coleta de dados de sedimentos. 
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2. O modelo SWAT pode ser aplicado em bacias da Amazônia Ocidental que possuam 

características semelhantes àquelas da área de estudo, servindo como uma ferramenta 

potencialmente adequada em decisões futuras de manejo da bacia por órgãos de sistemas 

gestores pelo menos no que se refere à produção de vazão. 
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