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ABSTRACT – The objective of this work was to simulate different scenarios of land use in the Peixe 
river basin, located in semi-arid of Paraíba State, Brazil, whose area is 5.238 km², and to analyze the 
effects of changes in stream flow and sediment yield, making comparisons with the present land 
use classification. In this study, the SWAT - Soil and Water Assessment Tool was used to perform 
the hydrological simulation. For this purpose, daily data of temperature, humidity and wind speed 
of the São Gonçalo meteorological station and precipitation data from 20022014 were used. In 
addition, maps of land use and occupation, soil types and digital elevation model were used. The 
calibration period was from 2005 to 2007 and the validation period from 2009 to 2014 for Aparecida 
streamflow gauge. The calibration period was from 2005 to 2008 and the validation period from 
2009 to 2013 for Antenor Navarro streamflow gauge. The results showed that the observed and 
calculated flows were 13.01 m³/s and 2.82 m³/s, respectively. The calibration performance values 
were considered very good (R² = 0.90 and NS = 0.87), showing a good fit between the observed and 
estimated data, while for the validation the results of R² and NS were 0.75 and 0.73, respectively. 
Agriculture produced the highest sediment loads, approximately 3 times larger than the present 
scenario. It was observed that changes in land use can impact the regime and water availability in 
the basin. 
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1 - INTRODUÇÃO 

A ação do homem sobre o uso e vegetação do solo pode produzir impactos nos processos 

hidrológicos, como a redução ou aumento da vazão de uma bacia hidrográfica (Tucci, 2002). Os 

impactos decorrentes de uso do solo em termos hidrológicos e de transporte de sedimentos afetam 
o escoamento superficial, a recarga subterrânea, volume de erosão e sedimentação (FAO, 2000). 
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A resposta hidrológica de uma bacia hidrográfica à diferentes sistemas de uso e manejo do 

solo, é importante no processo de modelagem do escoamento superficial (Pruski et al., 2001). O 
conhecimento dos efeitos da variação no uso da terra sobre o movimento de sedimentos e água é 
essencial para a tomada de decisões sobre o manejo e uso da terra. Atualmente, os processos de 
ocupação desordenada do uso do solo são um grave problema, com consequências ambientais, 

sociais e econômicas. Diante disso, é necessário estudar e avaliar a vulnerabilidade dos diversos 

usos do solo, que podem trazer problemas ao meio ambiente, além de ter conhecimento dos 
prováveis fatores desencadeadores, possibilitando uma melhor gestão dos recursos hídricos. No 

Brasil, algumas pesquisas envolvendo à utilização de modelos hidrológicos, vêm sendo realizadas 
para avaliar os impactos das mudanças de uso e cobertura do solo, no escoamento superficial e na 

taxa de produção de sedimentos (Perazzoli et al., 2013). 
Nesse sentido, os usos de modelos matemáticos apresentam grande potencial para serem 

utilizados como instrumento de apoio ao planejamento de uso da terra, com o propósito de 

melhorar a qualidade do solo e da água (Dantas et al., 2015). O acoplamento desses modelos com 
os sistemas de informações geográficas, como é o caso do Soil and Water Assessment Tool (SWAT), 
possibilita à integração de um número maior de informações e à interpretação dos resultados nas 
dimensões temporal e espacial. Dessa forma, torna-se possível visualizar cenários passados e 

presentes (Bouraoui et al., 1997), bem como simular cenários futuros (Grigg, 1996). O modelo SWAT 

foi desenvolvido para prognosticar o impacto das práticas de gestão de solo nos recursos hídricos e 
à produção de sedimentos em bacias hidrográficas. É um modelo físico, em que se baseia em 

informações específicas sobre o clima, propriedades do solo, topografia, vegetação e práticas de 
gestão do solo. À movimentação hídrica é moldada pelo SWAT a partir desses dados de entrada 

(Arnold et al, 2012). Diante disso, o objetivo deste estudo é analisar o comportamento da produção 

de sedimentos em diferentes cenários na bacia do Rio do Peixe (atual e cenários futuros otimista e 
pessimista). 

 

2 - Área de estudo 

A bacia do Rio do Peixe é uma sub-bacia do rio Piranhas-Açu e está localizada no noroeste do 
semiárido Paraibano, na mesorregião do Sertão, e mais precisamente entre as latitudes 26°36′24′′ 

S e 27°29′19′′ S e longitudes 50°48′04′′ W e 51°53′57′′ W (Figura 1), possuindo uma área de 5.238 
km². Essa bacia possui baixa disponibilidade de recursos hídricos superficiais e possui um alto índice 
de captação sem mecanismos de gestão, sendo uma das áreas mais promissoras para a expansão 

agropecuária do Estado da Paraíba (CPRM, 2005). 
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Figura 1- Localização da bacia hidrográfica do Rio do Peixe. 

 

3 - Procedimentos metodológicos 

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 expõe à Tabela 1. A vegetação predominante na bacia é do tipo caatinga e 

apresenta quatro tipos de solo: neossolos, argissolos, cambissolos e luvissolos (EMBRAPA, 2018). Os 
tipos de solos existentes na bacia foram obtidos junto a Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária – EMBRAPA. Os principais tipos de solos encontrados na bacia são argissolos, 

cambissolos, luvissolos, e neossolo litólicos (Figura 2a).  
Com base no modelo digital de elevação com resolução de 30 m (Valeriano, 2009), foram 

obtidas as classes de declividade da bacia (EMBRAPA, 1979). O mapa de declividade foi obtido 

através do modelo digital de elevação, como mostrado na Figura 2b. Para o mapeamento do uso e 
cobertura do solo foi utilizado o método Máxima Verossimilhança (Figura 2c). Para essa bacia foram 
determinadas cinco classes: (a) corpo hídrico, (b) vegetação arbustiva, (c) vegetação herbácea, (d) 
vegetação arbórea/arbustiva, e (e) solo exposto.  
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Tabela 1 – Detalhes dos postos pluviométricos, estação meteorológica e postos fluviométricos na bacia do 
Rio do Peixe 

Código Posto Tipo Latitude (°) Longitude (°) Altitude (m) 
37217100 Açude Engenheiro Ávidos P -6,97 -38,47 250 

638059 Açude Lagoa do Arroz P -6,82 -38,6 350 
638046 Açude Pilões P -6,67 -38,52 255 
638032 Antenor Navarro P -6,74 -38,45 240 
638030 Balanços P -6,98 -38,73 400 
638029 Barra do Juá P -6,53 -38,57 500 
638107 Bom Jesus P -7,35 -38,37 470 
638108 Cachoeira dos Índios P -6,93 -38,68 325 
638028 Cajazeiras P -6,88 -38,57 291 
637024 Cajazeirinhas P -6,97 -37,78 400 
638115 Poço Dantas P -6,4 -38,5 295 
638105 Santa Helena P -6,73 -38,64 200 
638051 São Francisco P -6,62 -38,08 150 
638034 São Gonçalo P -6,75 -38,21 233 
738011 São José de Piranhas P -7,12 -38,5 300 
638036 Sousa P -6,75 -38,23 200 
638035 Uiraúna P -6,52 -38,42 300 
82689 São Gonçalo M -6,75 -38,21 233 

37290000 Aparecida F -6,78 -38,09 170 
37260000 Antenor Navarro F -6,74 -38,45 240 

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

 
Figura 2 – (a) Mapa dos tipos de solo, e (b) Declividade da bacia do Rio do Peixe. 
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O modelo SWAT (Neitsch et al., 2011) foi utilizado neste estudo para estimar a produção de 

sedimentos utilizando como dados de entrada mapas temáticos do tipo e cobertura do solo, além 

de um modelo digital de elevação. O período utilizado para a simulação compreende os anos de 

2002 a 2008, sendo os três primeiros anos usados para o aquecimento do modelo. Para o ajuste 
entre as vazões observadas e as calculadas foi utilizado o programa SWAT-CUP, utilizando o 

algoritmo Sequential Uncertainty Fitting – SUFI-2 (Abbaspour et al., 2007). Neste estudo o SUFI-2 
foi usado para otimizar 19 parâmetros do modelo SWAT. Mais detalhes sobre a escolha e a descrição 

dos parâmetros mais sensíveis na modelagem podem ser consultados em Silva et al. (2018). Os 

trabalhos de Dantas et al. (2015) e Silva et al. (2018) apresentam mais detalhes e informações sobre 
as equações referentes ao escoamento superficial e de produção de sedimentos no modelo SWAT. 
Para analisar o desempenho do ajuste entre as vazões observadas e as estimadas foram utilizados 
os índices de desempenho: (a) coeficiente de correlação (R2), e (b) coeficiente de eficiência Nash (NS).  

 Nesse estudo, foram utilizados três tipos de cenários de uso e ocupação do solo, para que 
seus efeitos fossem analisados em relação à produção de sedimentos, sendo estes: atual, pessimista 
e otimista. A simulação dos cenários foi realizada visualizando as mudanças no uso e ocupação do 
solo. Para isto, foram utilizados os mesmos dados climáticos e de tipos de solo da bacia, buscando 
mostrar os impactos no ciclo hidrológico, se a precipitação fosse a mesma e apenas o uso da terra 
fosse alterado. O cenário otimista foi elaborado com cinco classes : água, vegetação arbustiva, 
vegetação arbórea arbustiva, vegetação arbórea e pasto. Porém o cenário pessimista foi elaborado 
com classes que degradam o solo e influenciam no escoamento, sendo estas: água, pasto de verão, 
cultivo agrícola, pasto e solo exposto. 
 

4 - Resultados e Discussão 
A calibração e a validação da vazão simulada da bacia do Rio do Peixe para o posto Antenor 

Navarro e Aparecida foram satisfatórias, resultando nos seguintes hidrogramas e hietogramas 

(Figura 3). Os resultados da simulação mostraram que o modelo SWAT representou 

satisfatoriamente a vazão do Rio do Peixe no período estudado, conforme Tabela 2. 
A perfomance da calibração foi considerada muito boa, com índices estatísticos R² = 0.90 e NS = 

0.87, mostrando um bom ajuste entre os dados observados e estimados. Além de que, a validação 
apresentou R² e NS iguais a 0.75 e 0.73, respectivamente. Segundo Moriasi et al. (2007), esses 

valores são considerados “muito bons”. O que significa uma boa parametrização do modelo. 
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Figura 3. Comparação entre os dados observados e simulados para os postos: (a) Antenor Navarro, 

e (b) Aparecida. 
 

Os resultados obtidos no período de calibração mostraram que o modelo SWAT conseguiu 

ajustar muito bem todos os picos de vazão no período de calibração, bem como as pequenas vazões. 
Entretanto, no período da validação, o modelo não conseguiu ajustar satisfatoriamente as vazões. 
No que tange a produção de sedimentos, os valores médios observados e calculados de produção 
de sedimentos foram de 0,014 e 0,018 ton/ha.mês, respectivamente, o que é condizente com a 
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realidade para a representação desse processo em escala de bacia. No que se refere a modelagem 

hidrossedimentológica em diferentes cenários, os resultados das simulações para vazão e produção 
de sedimentos nos três cenários e a comparação entre os mesmos são apresentados na Tabela 3.  

 
Tabela 2. Resultado dos índices de desempenho da calibração do SWAT 

Aparecida Antenor Navarro 
Calibração Validação Calibração Validação 

R² E R² E R² E R² E 
0,90 0,87 0,75 0,73 0,99 0,99 0,66 0,59 

 

Tabela 3. Comparação dos valores mensais de vazão e sedimentos nos três cenários. 

Cenários 

Produção de Sedimentos (ton/ha/ano) 
Aparecida Antenor Navarro 

Média 
Desvio 
Médio 

Desvio 
Padrão Média 

Desvio 
Médio 

Desvio 
Padrão 

Atual 7370,26 10527,25 19902,75 1804,10 2665,82 5568,50 
Otimista 679,10 1056,71 2092,61 119,65 193,66 462,33 

Pessimista 949,07 1422,69 2692,58 136,3 227,45 533,00 

Cenários 

Vazão (m³/s) 
Aparecida Antenor Navaro 

Média 
Desvio 
Médio 

Desvio 
Padrão 

Média 
Desvio 
Médio 

Desvio 
Padrão 

Atual 20,19 25,02 42,53 4,66 5,96 11,12 
Otimista 9,94 13,93 26,25 2,56 3,77 8,46 

Pessimista 13,51 18,38 33,17 2,8 4,30 9,48 
    

O cenário pessimista, apresentou a maior disponibilidade hídrica em relação aos outros 
cenários. Isso se deve à maior taxa de recarga dos aquíferos em solos que possuem maior cobertura 

vegetal, contribuindo para o escoamento superficial dos rios. Solos com pastagem, como os solos 

apresentados nos cenários futuros, sofrem com a compactação decorrente do pisoteio dos animais, 
criando, assim, uma camada que pode reduzir a infiltração da água no solo. A taxa de infiltração 

diminui em razão de uma maior pressão dos animais sobre o solo (Bertol et al., 2000). A presença 
de vegetação significa que existe maior quantidade de matéria orgânica, o solo fica melhor 

estruturado e aumenta à infiltração de água no solo. Por outro lado, com a maior cobertura 

proporcionada pela floresta, ocorre maior interceptação da precipitação e menos água chega ao 
solo (Perazzoli et al., 2013). Segundo Pruski et al. (2003), quanto maior a evapotranspiração, menor 
será a umidade do solo e, consequentemente, maior será a taxa de infiltração e menor o 
escoamento superficial. Ou seja, quanto menor a evapotranspiração maior à vazão.  
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5 - CONCLUSÃO 

A aplicação do modelo SWAT para a bacia do Rio do Peixe permitiu estabelecer as seguintes 

conclusões quanto a análise de vazão e produção de sedimentos: (a) o modelo foi eficientemente 

calibrado e mostrou-se apto para as simulações dos cenários propostos; (b) o cenário pessimista 
apresentou a maior vazão média mensal; (c) a tipologia do uso e ocupação do solo interfere nos 

processos hidrossedimentológicos para uma bacia do bioma Caatinga; e (d) em curto prazo, grandes 
alterações no uso e ocupação das terras acarretaram severos impactos no regime e na 

disponibilidade hídrica da bacia. 
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