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ESCOAMENTO SUPERFICIAL E A EROSÃO DO SOLO NUMA BACIA SEMIÁRIDA  
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RESUMO –A crescente necessidade por água em face do crescimento populacional exige um maior 
conhecimento sobre a disponibilidade e sobre como gerir os escassos recursos hídricos existentes e 
controlar a perda de solo pela erosão. Uma estimativa das vazões resultantes dos eventos de 
precipitação é de suma importância para manutenção das atividades humanas. Neste sentido, este 
trabalho tem por objetivo desenvolver uma metodologia confiável para quantificar o escoamento 
superficial e erosão do solo nas bacias semiáridas para diversas condições do uso e ocupação do solo 
mesmo na ausência de dados fluviométricos. Para tanto o modelo SWAT (Soil and Water Assessment 
Tool) foi utilizado como ferramenta para estas avaliações da bacia do Rio Sucuru, a jusante da 
barragem de Sumé, no Estado de Paraíba, que não possui dados históricos da vazão. Foram utilizados 
dados de precipitação e temperatura, do período de 1994 a 2015, além de mapas de tipos de solo e 
seu uso e ocupação obtidos em três diferentes períodos (1990, 2002, 2013). Os resultados mostram 
que para a bacia do Rio Sucuru, mesmo sem dados fluviométricos para calibragem do modelo, foi 
possível parametrizar satisfatoriamente o mesmo, que permitiu simulações comparativas de diversos 
cenários representados pelos três mapas de solo. 
 
ABSTRACT– The growing need for water in the face of population growth requires greater 
knowledge about availability and how to manage the scarce water resources and control the soil loss 
by erosion. An estimate of the runoff resulting from the events of precipitation is of paramount 
importance for the maintenance of human activities. To this end, this work aims to develop a reliable 
methodology to quantify surface runoff and soil erosion in the semiarid basins for various conditions 
of soil cover and utilization even with the absence of fluviometric data. The SWAT (Soil and Water 
Assessment Tool) model was used as a tool for these assessments of the Sucuru River basin, 
downstream of the Sumé dam, utilizing precipitation and temperature data from 1994 to 2015. In 
addition, maps of soil types and land use and occupation registered in three different periods (1990, 
2002, 2013) were made use of. The results show that for the Sucuru river basin, it was possible to 
satisfactorily parameterize the model, which permitted comparative simulations of several scenarios 
soil cover and land use. 
. 
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INTRODUÇÃO 

A crescente necessidade da população por água em quantidade e qualidade suficientes para o 

atendimento das múltiplas atividades humanas vem acarretando inúmeros problemas como poluição 

dos mananciais, conflitos pelo uso da água e muitas vezes escassez hídrica. Este cenário ocorre em 

diversas bacias hidrográficas nordestinas, em especial aquelas localizadas na porção semiárida, que 

têm sido degradadas ao longo do tempo (Aragão et al., 2002). Nestas bacias, ainda há o agravante da 

baixa e irregular pluviometria, que quando ocorrem na forma intensa, contribui para acelerar a 

degradação destas. A vegetação natural removida para dar lugar a pequenos reservatórios superficiais 

e atividades agropecuárias, aumenta o processo de erosão e a carga de sedimentos no escoamento 

superficial. 

Nestas condições, faz-se necessário ter um melhor entendimento dos processos 

hidrossedimentológicos nesta região para que haja um melhor aproveitamento dos escassos recursos 

hídricos. Para tanto, são necessários estudos em diversas escalas, considerando os impactos 

antrópicos (desmatamento, erosão) e as mudanças climáticas. Para estes estudos geralmente se 

utilizam dados hidrológicos em bacias representativas e experimentais bem como modelos 

hidrológicos que representem os processos físicos, para simular os diversos processos e as 

consequências devido às mudanças no clima sobre o escoamento e a erosão (Aragão et al., 2013; 

Silva, et al., 2016).  

Dentre os modelos hidrossedimentológicos de base física citados na literatura está o modelo 

SWAT – Soil Water Assessment Tool (Arnold et al., 2012), que foi desenvolvido para ser aplicado a 

grandes bacias sem dados observados e sujeitas a diferentes usos dos solos. Esta é uma situação 

frequentemente encontrada em bacias da região semiárida do nordeste brasileiro, principalmente as 

pequenas e médias bacias. Devido às suas características, o modelo SWAT tem sido largamente 

aplicado a essas bacias como ferramenta para auxiliar na quantificação dos recursos hídricos e 

pedológicos (Bressiane et al. 2015; Dantas et al., 2015). Assim, se torna evidente a importância de 

metodologias confiáveis para quantificar o escoamento superficial e erosão do solo nas bacias 

semiáridas levando em conta as mudanças no uso e ocupação do solo histórico ou previsto no 

planejamento de uma bacia hidrográfica mesmo com ausência de dados fluviométricos.  

Em face do exposto, o presente trabalho tem como objetivo o desenvolvimento de uma 

metodologia para parametrização do modelo hidrológico SWAT sem uso de dados fluviométricos. 
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MATERIAIS E MÉTODOS 

 Área de Estudo e suas características   

A bacia considerada no estudo localiza-se na região semiárida do Estado da Paraíba (7°40’13” 

Latitude Sul, 36°52’58” de longitude Oeste e altitude de 533 m) a jusante do açude de Sumé (Figura 

1), localizado na cidade do mesmo nome, e cobre uma área de 938,7 km². A temperatura média anual 

varia de 21 e 32ºC, precipitação média anual varia de 400 a 600 mm, caracterizando uma área com 

clima do tipo semiárido quente. A bacia compreende sete municípios e uma população de 100 000 

hab. 

 
Figura 1 - Localização da bacia do Rio Sucuru no estado da Paraíba. 

 

O solo na área da bacia é raso e as manchas de solos encontradas (Figura 2) são as seguintes: 

Bruno não Cálcico (BNC) - Luvissolos, Solos Litólicos Eutróficos (SLE) - neossolos, Solos Aluviais 

(SALV) - neossolos, Regossol (REG) - neossolos, Vertissol (VRT) e Afloramento de Rocha (AFR), 

com uma ocorrência de 47,06% de SLE, 22,08 % de VRT, 20,86% BNC e os 10 % restantes, divididos 

entre os demais tipos de solo EMBRAPA (1999).  

 

Figura 2- Tipos de Solo da Bacia. 
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O Modelo SWAT 

O modelo SWAT é do tipo distribuído, contínuo, considera a variabilidade espacial das 

características físicas da bacia hidrográfica, foi desenvolvido visando estimar o impacto de diferentes 

práticas agrícolas sobre a quantidade e qualidade da água, na perda do solo e carga de poluentes em 

uma bacia hidrográfica (Neitschet al., 2005). 

A bacia é discretizada em sub-bacias com base no modelo digital de elevação (MDT), que para 

o caso em questão, tem resolução espacial de 30 x 30 m e é provenientes do Shuttle Radar Topography 

Mission (SRTM). Além disto, cada sub-bacia é dividida em unidades básicas de simulação chamadas 

de Unidades de Respostas Hidrológicas (HRU’s), essas são as unidades da sub-bacia que têm uma 

mesma combinação de uso da terra, tipo do solo e declividade da superfície, e refletem os processos 

hidrológicos nas pequenas regiões da bacia. Este modelo tem mostrado ser bastante robusto em 

diversas pesquisas (Bressiane et al.,2015). 

Para realizar as simulações o SWAT necessita de diversos dados, entre eles: hidrológicos 

(vazão), climatológicos (temperatura, velocidade do vento, umidade, precipitação), dados do solo e 

de uso e ocupação. A partir destas informações o modelo SWAT simula os processos 

hidrossedimentológicos. 

Os usos e ocupação do solo foram determinados por meio de visualização das imagens de 

satélite LANDSAT 5 TM, orbita 215, ponto 65 (18/06/1990, 11/02/2002) e LANDSAT 7 (2013), 

associado a visitas de campo para uma melhor representação dos usos e ocupação do solo. A partir 

da análise dessas imagens foram levantados os seguintes usos do solo: solo exposto, vegetação 

rasteira, vegetação arbórea esparsa, vegetação arbórea aberta, vegetação arbórea fechada e água. 

Como as categorias de uso e ocupação do solo, verificadas na área de estudo não foram 

encontradas na forma exata no banco de dados do modelo, as classes equivalentes a estes foram 

estabelecidas de forma que as mesmas tivessem características semelhantes, conforme listado na 

Tabela 1. Nesta tabela também constam o percentual de uso para cada ano analisado. 

Tabela 1 – Porcentagem de uso e ocupação de solo da área de estudo. 

Uso das imagens 
Uso banco de dados 

SWAT 
1990 2002 2013 

Água Water 0.30% 0.75% 0.10% 

Solo exposto Barren 30.07% 31.88% 13.36% 

Vegetação arbórea rasteira Barrenor Sparsely 21.26% 17.45% 16.95% 

Vegetação arbórea esparsa Range Brush 18.42% 14.74% 17.53% 

Vegetação arbustiva aberta Forest Deciduos 16.74% 14.80% 21.66% 

Vegetação arbustiva fechada Mixed grassland Shurub 13.21% 20.38% 30.40% 
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Os dados de entrada ao modelo 
Foram utilizados dados oriundos de 13 postos pluviométricos (Amparo, Camalaú, Caraúbas, 

Congo, Coxixola, Imaculada, Livramento, Monteiro, Prata, São José dos Cordeiros, Serra Branca, 

Sumé e Sumé Fazenda Bananeiras), fornecidos pela Agência Executiva de Gestão das Águas do 

estado da Paraíba (AESA) e que estão localizados internamente ou nas proximidades da área da bacia. 

Os dados climatológicos são provenientes da estação de meteorológica de Monteiro, monitorados 

pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET).  

As informações climatológicas foram processadas gerando as estatísticas necessárias para 

alimentar o gerador de clima (WGEN) do modelo SWAT. Este gerador tomará como base as 

estatísticas calculadas para preencher as falhas dos dados climatológicos presentes nas séries 

climática empregadas nas simulações (Neitsch et al., 2005).  

Os dados de solo foram obtidos do Levantamento Exploratório de Solos do Estado da Paraíba 

(MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, 1972). A quantidade de água disponível foi estimada segundo 

Salter e Williams (1969), enquanto que a condutividade hidráulica e a quantidade de água disponível 

no solo foram calculadas a partir do teor de areia, silte e argila, extraídos do referido levantamento e 

baseado nos perfis de solos que mais se adequavam a cada tipo de solo existente na área. O fator de 

erodibilidade do solo foi calculado em função da textura, conforme o método de Williams (1995). 

 A inicialização do modelo 
As simulações cobriram o período 1994-2015 e como a série de precipitação é curta (21 anos), 

os dados de precipitação relativos ao ano de 1994 foram replicados três vezes, representado três anos 

de dados para proceder o aquecimento do modelo e estabilizar s valores dos parâmetros e os valores 

das variáveis de saída (escoamento superficial e produção de sedimentos) descartados para este 

período de aquecimento, importando apenas os dados do período 1994-2015.  

Parametrização  
O modelo possui diversos parâmetros que estão relacionados aos processos 

hidrossedimentológicos nele representados. Devido a ausência de dados observados de vazão, não foi 

possível efetuar a análise de sensibilidade dos parâmetros do modelo e assim identificar os mais 

influentes no processo hidrossedimentológico. Para contornar esta lacuna, tomou-se como base o 

trabalho de Arnold et al. (2012) que lista os parâmetros mais influentes sobre estes processos (Tabela 

2) tendo cada um destes parâmetros um valor default assumido no modelo como segue: CN=57, 

CANMX=65 mm, GWQMN=1000 mm, GW_REVAP=0.02 mm, REVAPMN=1, 

RCHRG_DP=0.05, SURLAG=4 dias, ESCO=0.95, EPCO=1. A partir desta consideração, para 

calibrar estes parâmetros, a abordagem utilizada foi a orientação fornecida por Cadier et al. (1982) e 

de Viana (1986), que indicam uma faixa de valores dos coeficientes do escoamento superficial para 
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a região entre 5 e 10 %. A seguir, os parâmetros citados por Arnold et al. (2012) foram ajustados, 

através do processo de tentativa e erro, de forma a atingir a faixa do coeficiente de escoamento 

superficial acima citado. 

Como os resultados da primeira simulação mostraram uma subestimação (650 mm/ano) para a 

região no valor da evapotranspiração potencial calculada utilizando a metodologia de Pennman-

Monteith, foram utilizados valores de evapotranspiração potencial medidas pelo “tanque classe A” 

da estação meteorológica de Monteiro, localizada a 60 km da área de estudo, na mesma região 

climatológica. Desta forma, a evapotranspiração potencial anual simulada foi para 1750 mm, mais 

realista para a região segundo Cadier et al. (1982). 

No processo de calibração, os parâmetros coeficiente de controle de fluxo (GWREVAP), limite 

de água no solo (REVAPMN), fração de água percolada (RCHRGDP) e o fator de reevaporação 

(ESCO) foram independentemente avaliados logo no início. Para tanto, tendo em mente a faixa de 

rendimento das bacias da região variando de 5 a 10%, inúmeras simulações foram realizadas, com 

intuito de analisar o grau de influência de cada um dos parâmetros, sobre o escoamento superficial e 

produção de sedimento. 

As faixas da variação dos parâmetros avaliados nesse estudo estão mostradas na Tabela 2 e os 

valores finais dos parâmetros encontrados desta forma estão indicados na Tabela 3. Nota-se que os 

parâmetros CANMAX, GWQMN, GW_REVAP, ESCO e EPCO foram os mais influentes sobre o 

processo de geração de escoamento superficial na bacia. Visto que nenhuma das sondagens 

registradas por Ministérios da Agricultura (1972) indica uma profundidade do solo maior que 2 m 

(2000 mm), o valor do parâmetro GWQMN foi fixado em 2000 mm, em geral, do aquífero raso. O 

mapa de uso do solo de 1990 foi utilizado em todo o processo de parametrização sendo tomado como 

base para comparações dos resultados. A Figura 6 ilustra a variação anual do escoamento superficial 

simulado no período de 1994/2015. 

Tabela 2 – Faixa de variação dos parâmetros  

Parâmetros Descrição Faixa de valores 

CANMX Quantidade máxima de água interceptada pela vegetação 50 a 90 mm 

GWQMN Profundidade da água subterrânea para fluxo de retorno 1000 a 5000 mm 

GW_REVAP Coeficiente de controle do fluxo entre as zonas. 0.02 a 0.2 mm 

REVAPMN Limite de água no solo para ascensão capilar 0 a 1000 mm 

RCHRG_DP Fração de água percolada para o aquífero profundo 0 a 0.08 

SURLAG Tempo de retardo de escoamento superficial 0 a 5 dias 

ESCO Coeficiente de compensação da evaporação de água no solo 0.2 a 0.7 
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EPCO Fator de compensação de água no dossel das plantas 0.1 a 1 

 

Tabela 3– Parâmetros ajustados. 

Parâmetro do SWAT Variabilidade Valor Inicial Valor Ajustado 

CANMX 0 – 100 0 80 
GWQMN 0 – 5000 0 2000 (mm) 

GW_REVAP 0,02 – 0,2 0.02 0.2 
REVAPMN 0 – 1000 1 0 
RCHRG_DP 0 – 1 0.05 0 

SURLAG 0 – 24 4 0 
ESCO 0 – 1  0.95 0.3 
EPCO 0 – 1  1 1 

 

A partir da fixação dos parâmetros listrados nas Tabelas 2 e 3 foram simulados o escoamento e 

a produção de sedimentos no período 1994 a 2015, usando os dados dos três mapas de uso e ocupação 

do solo disponíveis (1990, 2002, 2013) de forma individual. As simulações foram realizadas para 

todo o período com cada mapa de uso de solo para avaliar as influências relativas no período como 

um todo e nos anos individuais.  

RESULTADOS E DISCUSSÕES  

A delimitação e discretização automática da bacia pelo modelo SWAT resultou em 103 sub-

bacias (Figura 3) de forma a se ter a melhor representação possível do relevo da bacia. As simulações 

realizadas após a parametrização mostraram que o modelo SWAT reproduz de forma consistente a 

relação entre a precipitação e a lâmina escoada (Figura 4). 

Considerando o mapa de uso e ocupação do solo de 1990 para a realização das simulações de 

referência ou padrão, foi possível verificar que a maioria dos escoamentos estava dentro de uma faixa 

entre 5 a 10%, em nível anual, bem como a média anual do período como um todo. A Figura 4 mostra 

a relação entre o total precipitado e a lâmina escoado, utilizando para tanto o mapa de uso e ocupação 

do solo de 1990. Nota-se nesta figura que para alguns anos o valor de precipitação ultrapassou os 600 

mm, mas foram caso atípicos. 

No ano de 2009 foi registrado o maior índice pluviométrico dentro da série estudada, com uma 

precipitação média anual de 969,35 mm, frente ao ano de 2012 com o menor valor de precipitação 

com 79,41 mm. Para estes anos a produção de escoamento superficial foram de 154,51 mm e 8,43 

mm respectivamente. 



  
  

XIV Simpósio de Recursos Hídricos do Nordeste 
  

8

 
Figura 3 - Discretização da bacia do rio Sucuru a jusante do açude de Sumé. 

 

 
Figura 4 - Relação entre o total precipitado e lâmina escoada. 

 

As simulações comparativas, considerando os três mapas de uso e ocupação do solo 

individualmente levaram aos resultados apresentados nas Figuras5 e 6. Nestes se vê que, tanto para o 

mapa de 1990 quanto para o mapa de 2002 os valores de escoamento superficial médios foram bem 

próximos, uma vez que as alterações ocorridas no uso e ocupação do solo nestes dois casos foram 

irrelevantes, com uma porcentagem de 30,07% e 31,08%, se comparado ao de 2013. Este 

comportamento foi bem diferente do que ocorreu para o uso de 2013, onde se tem uma maior área 

coberta de vegetação nativa, favorecendo a infiltração e a consequente redução do escoamento 

superficial. Como a produção de sedimento é função da lâmina escoada, o seu comportamento anual 

seguiu o mesmo da lâmina escoada. 
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Figura 5 - Lâmina anual escoada considerando os três mapas de uso e ocupação do solo 

 

Figura 6 - Produção de sedimento com os três mapas de uso e ocupação do solo. 

 

CONCLUSÕES 
A consideração de um rendimento médio anual como parâmetro para calibração do modelo 

resultou em valores realistas de escoamento e produção de sedimentos; 

Com os parâmetros do modelo adequadamente ajustados foi possível realizar as avaliações 

comparativas referente ao uso e ocupação do solo; 

A melhoria da proteção da superfície do solo com uma cobertura vegetal mais densa reduziu, 

de forma significativa, a erosão do solo, aumentou a infiltração no solo e diminui o escoamento 

superficial; 

O modelo SWAT apresenta-se como uma ótima ferramenta, tanto para simular o escoamento 

superficial da bacia, quanto para uma avaliação quantitativa e comparativa hidrossedimentologica.  
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