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RESUMO 

A Região Amazônica vem despertando interesse crescente da comunidade científica 

internacional devido às amplas possibilidades ambientais que suas densas florestas têm 

a oferecer no que diz respeito à regulação climática e recursos hídricos. Apesar dos 

muitos esforços de agências reguladoras de meio ambiente e centros de pesquisa, esta 

região ainda pode ser considerada pouco monitorada, especialmente dada sua grande 

importância regional e global. Modelos hidrológicos são apresentados como uma boa 

alternativa para estimar vazões em lugares inacessíveis ou de difícil monitoramento. O 

objetivo deste trabalho é simular vazões para a bacia hidrográfica do rio Xingú 

utilizando o modelo hidrológico semidistribuído SWAT (Soil and Water Assessment 

Tool), adotando como referência a vazão observada na Estação Fluviométrica de 

Altamira. Ressaltamos que um banco de dados foi preparado com parâmetros físicos, 

como uso do solo, topografia e tipos de solo, e dados meteorológicos compreendidos 

entre os anos de 1985 e 2012, numa escala de tempo diária. A abordagem metodológica 

permitiu que fossem feitas simulações hidrológicas muito condizentes com os valores 

de fluxos observados na Estação Fluviométrica de Altamira, permitindo um melhor 

entendimento dos processos hidráulico-hidrológicos na sub-bacia do Xingu visando 

fornecer informações para auxiliar o planejamento e tomada de decisões no que 

concerne ao gerenciamento de recursos hídricos nesta importante bacia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

The Amazon region awakens growing interest of the international scientific community 

due to environmental services provided by its dense forests with respect to climate 

regulation and freshwater. Despite many efforts of environmental management agencies 

and research centers, this region can still be considered poorly monitored, especially 

given its large regional and global importance. Rainfall-runoff models are presented as a 

good alternative to the estimated flow rates in inaccessible places or difficult to monitor. 

The objective of this work is to simulate streamflows for a representative portion of the 

Amazon basin using the semidistributed hydrological model SWAT (Soil and Water 

Assessment Tool), adopting as reference the steamflow observed in Altamira gauge 

station. We emphasize that a database was specially prepared with physical parameters, 

such as land use, topography and soil types, and weather data encompassing the years 

from 1985 to 2012, at a daily time step. The methodology approach allowed simulate 

hydrographs quite adherent to the observed flow values in Altamira gauge station, 

providing better understanding of hydraulic-hydrological processes in the Xingu sub 

basin and information for planning and decision making regarding the management of 

water resources in this important river basin. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Amazônia é um dos ecossistemas mais complexos do mundo, um lugar onde é 

possível encontrar pesquisadores de diversas partes do planeta, tentando encontrar uma 

nova espécie ou uma nova planta medicinal (Gutbelert, 2002). Nesse contexto vale, 

também, destacar o esforço das organizações governamentais e não-governamentais de 

todo o mundo para tentar preservar os serviços ambientais que essa densa floresta presta 

para todo o planeta, seja na regulação do clima, na manutenção da biodiversidade ou no 

regime hídrico (Goodwin, 2014). 

Embora seja do conhecimento de todos que os recursos naturais devem ser preservados, 

a Amazônia vem enfrentando problemas de desmatamento, especialmente com o intuito 

de se comercializar a madeira e expandir áreas de plantações e pastagens (Ferreira et al., 

2005). De acordo com o Ministério do Meio Ambiente, o desmatamento vem 

diminuindo desde 2004. Contudo, a região ainda perde cerca de 6.000 km² de floresta 

nativa por ano.  

Outro impacto significante que a bacia Amazônica vem sofrendo diz respeito à geração 

de energia por grandes usinas hidrelétricas. Neste processo uma das grandes obras de 

engenharia e relativamente polêmica é a construção da Hidrelétrica de Belo Monte, na 

bacia do rio Xingú, onde se prevê a geração de 11.233 MW de eletricidade e se estima 

que irá causar uma inundação de 668 km² (Bergman, 2012). 

Apesar de todo o esforço das agências nacionais ou internacionais de pesquisa, 

monitoramento e controle, essa vasta região pode ser considerada ainda pouco 

conhecida e monitorada, diante de sua grande importância considerando as escalas 

regional e global. Neste cenário, os modelos matemáticos apresentam grande potencial 

com a estimativa de variáveis hidrológicas em locais onde o monitoramento se torna 

difícil ou até impossível. 

A fim de planejar o uso da bacia e prever como ela irá responder a mudanças no uso do 

solo, desmatamento e ocupação desordenada, são utilizados modelos matemáticos que 

simulam a realidade e fornecem uma ferramenta importante para a tomada de decisões. 

A partir de uma longa série de dados, é possível estimar o impacto de uma ação 

antrópica na bacia (Lenhart, 2002). 

Modelos são equações matemáticas que pretendem descrever e simular o que ocorre na 

realidade; há diferentes modelos, que podem ser usados para uma variedade de 

propósitos, conforme o objetivo que se quer atingir (Souza, 2015). 

Sendo assim, este trabalho propõe utilizar o modelo SWAT (Soil and Water Assessment 

Tool) para simular diferentes cenários de como a vazão responde à mudança de uso do 

solo na bacia hidrográfica do rio Xingú.  
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2  MATERIAIS E MÉTODOS 

O modelo hidrológico SWAT foi utilizado para simular o impacto das alterações 

ocorridas no uso do solo entre os anos de 2002 a 2012, na vazão do rio Xingú. Este 

modelo foi desenvolvido pelo USDA Agricultural Research Service (USDA-ARS) e 

pelo Texas A&M AgriLife Research (Arnold et al., 1997). A seguir serão apresentados 

com mais detalhes todos os materiais e métodos utilizados para o desenvolvimento 

desse trabalho. 

 

2.1 Área de estudo 

 

O modelo hidrológico foi aplicado na sub-bacia do rio Xingu (Figura 1), localizado na 

Amazônia, entre as coordenadas UTM 8330743.862m e 9851708.200m; 1319966.175m 

e 1915083.081m.  A área aproximada da bacia é de 509.000 km², distribuída ao longo 

dos Estados de Mato Grosso (MT) e Pará (PA). 

 

Figura 1. Sub-bacia Xingu, localizada na Bacia Amazônica. 

 

                           Fonte: Ribeiro (2014). 
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De acordo com a classificação Koppen, a bacia tem dois climas; a porção norte é 

classificada como Am – Monção Tropical, com a maior parte da chuva ocorrendo 

durante os 7 a 9 meses mais quentes. O restante da bacia é classificada como Aw – 

Tropical Úmido e Seco, onde a precipitação ocorre durante o verão, tendo um inverno 

seco (Sampaio, 2011). 

 

2.2 Dados meteorológicos  

 

Os dados meteorológicos (umidade relativa, radiação solar, velocidade do vento, 

temperatura) foram obtidos a partir de 40 estações meteorológicas do INMET – 

Instituto Nacional de Meteorologia. Através dessas estações, foi possível calcular a 

estatística necessária para o modelo realizar a simulação. É importante ressaltar que 

também foram utilizados dados de precipitações de 204 estações da ANA – Agência 

Nacional de Águas (Ribeiro et al., 2014). 

 

2.3 Tipos de solo, mapa de tipos e uso do solo 

 

Os principais tipos de solo que podemos encontrar são: Acrisolo (38,47%), Ferrasolo 

(37,64%) e Leptosolo (11,78%). O mapa do solo (Figura 2a), com 5 km de resolução, 

foi obtido do banco de dados global ISRIC (Ribeiro et al., 2014). As características do 

solo foram obtidas de funções de pedotransferência  (Saxton & Rawls, 2006; Ribeiro et 

al., 2014). O mapa de uso do solo (Figura 2b) foi obtido do satélite MODIS com uma 

resolução de 1 km  (Ribeiro et al., 2014). 

O modelo de elevação digital (Figura 3a) e os mapas das inclinações (Figura 3b) foram 

obtidos do banco de dados global TOPODATA (Hydrosheds), com resolução de 1 km 

(Ribeiro et al., 2014). 
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Figura 2.  a) Tipos de solo; b) Mapa de uso de solo 

 

Fonte: Ribeiro (2014). 

Figura 3.  a) Modelo de elevação digital; b) Mapa com inclinações 

Fonte: Ribeiro (2014). 
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O modelo foi previamente preparado no ArcGis com os seguintes dados: uso do solo, 

tipos de solo, dados meteorológicos e modelo de elevação digital (DEM). O banco de 

dados compreende o período entre os anos de 1985 e 2012. 

O modelo foi utilizado para simular a vazão na bacia do rio Xingú, durante um período 

de 28 anos, entre 1985 e 2012, sendo que os dois primeiros anos foram usados para 

fazer o aquecimento do modelo. 

Os resultados da simulação foram importados pelo SWAT-CUP, onde foi possível fazer 

uma análise estatística e comparar os dados simulados pelo programa com aqueles de 

fato observados. Foi possível, também, verificar os parâmetros mais sensíveis, o que 

permitiu calibrar e validar o modelo, de maneira a  prever, de forma mais acurada, a 

vazão. 

No processo de calibração foram usados dados de duas estações de monitoramento, que 

pertencem à Agência Nacional de Águas (ANA). A primeira localizada rem uma região 

de montante (cabeceira) da bacia e a segunda bem próxima ao local de construção da 

Usina Hidrelétrica de Belo Monte. O primeiro local de monitoramento correspondeu à 

estação fluviométrica de Boa Sorte (código 18460000). O segundo local de 

monitoramento correspondeu à estação fluviométrica de altamira (código 18850000). 

A partir dos dados observados nas estações fluviométricas de monitoramento e dos 

dados simulados pelo modelo, foi realizada uma calibração, ainda em estágio 

preliminar, visando adequar o modelo ao comportamento hidrológico do local.  

Cabe ressaltar que a calibração para a estação fluviométrica de Altamira possui um 

particular interesse para os setores de planejamento ambiental e econômico, uma vez 

que este se situa no local onde está sendo construída a Usina Hidrelétrica de Belo 

Monte. 

 

2.4  Avaliação estatística  

 

As simulações de vazão foram avaliadas utilizando diferentes critérios estatísticos 

(Moriasi et al. 2007), a saber: 
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 Coeficiente de determinação (R²): descreve a proporção de variação em dados 

medidos. R² varia de 0 a 1. Valores acima de 0,5 são aceitáveis.  

 Eficiência Nash-Sutcliffe (NSE): determina a variação dos dados de magnitude 

relativa quando comparados com os dados da variação medidos.  

 Percentual bias (PBIAS): indica a tendência de dados simulados serem maiores 

ou menores que os valores observados. 

 

NSE = 1- 
∑ (𝑌𝑜𝑏𝑠−𝑌𝑠𝑖𝑚)2

𝑛

𝑖=1

∑ (𝑌𝑜𝑏𝑠−𝑌𝑚𝑒𝑎𝑛)2
𝑛

𝑖=1

      (1) 

 

 

PBIAS = 
∑ (𝑌𝑜𝑏𝑠−𝑌𝑠𝑖𝑚)∗100

𝑛

𝑖=1

∑ (𝑌𝑜𝑏𝑠)
𝑛

𝑖=1

      (2) 

 

O modelo de avaliação usado neste trabalho foi baseado em análise de desempenho 

sugeridas por Moriasi et al. (2007)  por um período mensal, como mostrado na Tabela 1 

e na Tabela 2. 

Tabela 1: Análise de desempenho de acordo com o índice PBIAS 

Modelo Valor Desempenho Fase da Modelagem Referência 

SWAT X<10% Muito Bom Calibração e Validação 

Van Liew et al. 

(2007) 

SWAT 10%<X<15% Bom Calibração e Validação 

Van Liew et al. 

(2007) 

SWAT 15%<X<25% Satisfatório Calibração e Validação 

Van Liew et al. 

(2007) 

SWAT X>25% Insatisfatório Calibração e Validação 

Van Liew et al. 

(2007) 

Adaptado de Moriasi et al (2007) 
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      Tabela 2 – Análise de desempenho de acordo com o índice NSE 

Modelo Valor Desempenho 
Fase da 

Modelagem 
Referencia 

SWAT X>0.65 Muito Bom 
Calibração e 

Validação 

Saleh et al. 

(2000) 

SWAT 0.54<X> 0.65 Adequado 
Calibração e 

Validação 

Saleh et al. 

(2000) 

SWAT X>0.50 Satisfatório 
Calibração e 

Validação 

Santhi et al. 

(2001); 

 Adaptado de Moriasi et. Al. (2007) 

 

 

2.5  Alterações no uso do solo 

 

Imagens com diferentes classes de uso do solo foram obtidas com o satélite MODIS -  

MCS12Q1 (Ribeiro et al., 2014). Os produtos utilizados têm uma frequencia anual e 

uma série histórica disponível desde 2001. Essas imagens foram produzidas por 

algoritmos de classificação supervisionada, com resolução espacial de 500 m, cobrindo 

a superfície do solo do planeta (Ribeiro et al., 2014). 
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3  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 Processo de Calibração 

 

Lelis et al. (2012), Paim e Menezes (2009) e Andrade et al. (2013) apresentam o 

parâmetro mais comumente utilizado para calibrar o modelo SWAT, especialmente para 

variações hidrológicas. Com base no parâmetro por eles apresentado, alguns testes 

foram realizados para verificar qual seria mais suscetível ao modelo específico. Após as 

simulações, foram escolhidos os melhores parâmetros, que são descritos na Tabela 3. 

  

Tabela 3. Parâmetros mais sensíveis. 

Parâmetro Descrição Faixa de variação Melhor Valor 

CN2 Escoamento superficial 35 to 98 75.163 

ESCO Compensação da 

evaporação do solo 

0 to 1 0.2958 

ALPHA_BF Escoamento de base 0 to 1 0.40416 

RCHRG_DP Percolação do aquífero 

profundo 

0 to 1 0.5458 

SLSUBBSN Comprimento médio da 

rampa lateral  

10 to 150 32.75 

EPCO Compensação de 

crescimento de planta 

0 to 1 0.85416 

SURLAG Coeficiente de retardo de 

escoamento superficial 

0.05 to 24 20.3078 

CH_W2 Largura media do rio 

principal 

0 to 1000 287.5 

CH_L2 Comprimento do rio 

principal 

-0.05 to 500 160.383 

CH_N2 Coeficiente de Manning -0.01 to 0.3 0.200 

Fonte: Autoria Própria. 

Depois de determinar quais parâmetros deveriam ser alterados, uma simulação 

incluindo dez variáveis foi realizada, a fim de definir os melhores valores para cada 

uma. O resultado da análise estatística pode ser verificada na Tabela 4. 

                     Tabela 4: Resultados para Calibração 

R
2
 NSE PBIAS 

0.63 0.59 17.3 

                     Fonte: Autoria Própria 
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De acordo com Rocha et al. (2012), o modelo SWAT é altamente sensível à entrada de 

dados e R² representa a correlação entre os dados simulados e os observados. Conforme 

citado pelo autor e por Moriasi (2007), valores de R² maiores que 0,5 são normalmente 

aceitáveis, o que mostra uma boa correspondência entre os valores estimados pelo 

modelo e aqueles simulados pelo programa.  

Para o parâmetro NSE, Moriasi (2007) classifica o resultado entre 0,54 e 0,64 como 

adequado, o que corrobora o que foi apresentado por Rocha et al. (2012), que diz que 

valores superiores a 0,5 não são descartados. Diante desses parâmetros o valor de 0,59 

foi classificado como adequado para o modelo específico. 

O último parâmetro utilizado para avaliar o modelo foi PBIAS. A medida de 15 a 25% é 

considerada adequada por Van Liew et al. (2007). Assim, o valor de 17,3% encontrado 

após a calibração foi considerado satisfatório. 

Os três parâmetros utilizados para avaliar o processo de calibração demonstram que os 

valores de vazões observados nas estações fluviométricas e simulados pelo modelo 

apresentaram um ajuste considerado aceitável. Analisando os resultados mostrados nas 

Tabelas 1 e 2, baseados na literatura, o modelo foi considerado satisfatório quanto aos 

dados observados. 

 

3.2  Alterações no uso do solo 

 

A análise espacial-temporal do uso do solo da Bacia Hidrográfica do Xingu foi 

realizada usando imagens do MODIS com 500 m de resolução espacial, ao longo do 

período compreendido entre 2001 e 2012, com 16 classes diferentes de cobertura do 

solo, tais como floresta densa, floresta aberta, floresta mista, savana, áreas alagadas, 

áreas cultiváveis etc. 

Identificou-se que a maior perda de cobertura de solo na Bacia Hidrográfica do Xingu, 

entre 2001 e 2012, foi a da floresta densa (Figura 4a), enquanto também aconteceram 

grandes expansões em áreas de savana (Figura 4b) e áreas cultiváveis (Figura 4c), 

respectivamente.  
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3.3  Simulação com o SWAT 

 

Após a calibração, foram realizadas duas simulações usando diferentes mapas de uso do 

solo: uma para 2002 e outra para 2012. O projeto de dados da simulação apresenta 307 

bacias hidrográficas ocupando uma área com cerca de 1769.84 km² (Figuras 5a e 5b). 

 

Figura 4.  Evolução temporal de classes de uso do solo:  a) Floresta; b) Pastagem e c) 

Cultura, na bacia do rio Xingú,  

 

Fonte: Ribeiro (2014). 
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Figura 5.  (a) Bacias hidrográficas e (b) rede de drenagem da bacia do rio Xingú, 

utilizadas na modelagem com o SWAT. 

 

Fonte: Ribeiro (2014). 

 

Vazões mensais foram simuladas e observadas na Estação Fluviométrica de Altamira, 

de janeiro de 1985 a dezembro de 2012, conforme apresenta a Figura 6. 
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Figura 6.  Hidrograma de vazões observadas, na estação fluviométrica de Altamira e 

simuladas pelo SWAT utilizando o mapa de uso de solos para 2002 e 2012. 

 

Fonte: Ribeiro (2014). 

 

A figura 6 mostra que as vazões simuladas em 2002 e 2012 são maiores que os dados 

observados na Estação de Altamira. É também possível observar no gráfico que o fluxo 

em 2002 é quase o mesmo que em 2012, com alguns picos mais altos para o ano de 

2002. Esse fato vai de encontro ao previsto, devido às mudanças no uso do solo, uma 

vez que a floresta mais densa diminuiu sua área, enquanto a savana aumentou. São 

esperadas menor evapotranspiração e precipitação, e um aumento de percolação de 

água, resultando na diminuição da vazão do rio Xingu. 
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4  CONCLUSÕES 

 

O modelo foi calibrado, ainda de forma preliminar, para a sub-bacia do rio Xingu, 

apresentando resultados satisfatórios entre os anos de 1997 e 1999, de acordo com os 

parâmetros estatístico utilizados. Contudo, ainda é possível melhorar a calibração do 

modelo, alcançando um modelo que represente ainda melhor a realidade. 

 Os resultados da vazão demonstram que a mudança de uso do solo de 2002 a 2012 não 

causa alteração significativa no comportamento das vazões no local da Estação de 

Altamira. Isso implica pequenas diferenças na geração de energia na Usina de Belo 

Monte neste período. 

Quando devidamente calibrado e validado, o modelo SWAT constituirá uma ferramenta 

muito eficiente para planejar intervenções e mudanças nessa bacia hidrográfica. Assim, 

o sistema poderá servir como uma ferramenta de suporte à decisões relativa ao 

planejamento e gestão dos recursos hídricos nessa região. 
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